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Aan mijn Moeder

TER INLEIDING

A

is er een feest in Nederland to vinden is, waarin oud en
jong, arm en rijk, man en vrouw, los van wereldbeschouwing, zich een en . . . kind voelen, dan is dat het feest
van Sinterklaas, het feest van de ongebreidelde fantasie,
van onschuldige plagerij, van overladen magen, van primitieve rijmkunst, van geheimzinnige pepernoten uit de
schoorsteen, van familiezang, van talloze surprises en
geschenkjes in de vreemdsoortigste verpakking.
De betekenis van het boekje dat u thans in handen hebt,
is echter dat het de aandacht vraagt voor een ander aspect
van het Sinterklaasfeest: dat het spreekt van schroom en
verlegenheid, van een bevend lipje en een teruggedrongen
traan; dat het vertelt van allerlei gevoelens in het hart van
onze kleuters voor wie de verschijning van de Goede
Heilige en vooral van zijn Zwarte Knecht, geenszins een
onverdeeld genoegen, veeleer een bron van beklemming
en zelfs angst kan zijn. Wie onzer wel eens de Goede
Bisschop in zijn rol van kindervriend heeft vervangen,
wie zich wel eens in tabbaard en mijter heeft bewogen
tussen een schare gelovige kleintjes, heeft het gevoeld:
de sfeer is uiterst labiel, de stemming kan door een kleinigheid omslaan, de spanning is in ieder geval hevig. En ik

zou alien, die zich geroepen voelen op 5 December als
Sint op te treden, wel met ldem op het hart willen binden:
lees dit boekje en gevoel uw verantwoordelijkheid. Maar
ook de duizenden ouders, die jaarlijks met hun kinderen
de nadering der Sinterklaasdagen beleven, wordt de lezing
van Kind en Sint met nadruk aanbevolen. Zij zullen er
allerlei uit putten, dat hun te stade zal komen. Zij zullen
er van afzien Sint als een vreeswekkende alweter, Piet
als de straffer van het kwaad of te schilderen. Zij zullen — en
dat is het belangrijkste veel kinderleed voorkomen en
veel heerlijke kindervreugd scheppen. Want Sint houdt 66k
van stoute kinderen.
Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen begeleidt dit werkje der inspectrice van de Nutskleuterscholen daarom gaarne met een hartelijk woord.
Het dankt Mejuffrouw Mr E. M. F. Spits, Rijksschoolopziener van het Kleuteronderwijs te Venlo en de Heer
F. W. J. Janssen, Secretaris van de Nat. Federatie v. d.
Geestelijke Volksgezondheid voor hun waardevolle adviezen
die het boekje zeer te stade zijn gekomen en verheugt zich
over de uitgave ervan.
Is het niet de taak der Maatschappij „algemeen yolksgeluk te bevorderen" ? En neemt in dat volksgeluk het
kindergeluk niet een grote plaats in?
Het ga Kind en Sint wel!
De algemene secretaris
DR P. H. SCHRESDER.

8

HOOFDSTUK I
...

het heerlijk avondj' is gekomen . .
FEEST ZONDER VREES?

ijst de kalender November aan, dan maakt Nederland zich langzamerhand op voor het Sint Nicolaasfeest. Zoetjesaan komen de eerste voorboden van de
periode, welke gekenmerkt wordt door toenemende activiteit, spanning en verwachting, en die eindigt bij Het Feest.
Groot en klein kijkt reikhalzend uit naar de dagen rond
vijf December. Zelfs wie zich stellig voornam er dit jaar
nu maar eens „niets aan te doen", zwicht dikwijls op het
laatste ogenblik nog voor de verleiding toch „een aardigheidje" te verzinnen en dus voor Sinterklaas te spelen.
Voor niet-meer-gelovenden is het hele Sinterklaasfeest een
soort spel; zij gaan zich aan rijmelarij te buiten en bedenken grapjes door middel waarvan zij anderen eens fijntjes
de waarheid kunnen zeggen. En wee degene, die boos
wordt: het is toch immers maar een grapje? het is maar spel!
Voor nog wel-gelovenden, voor de kleuters die midden in
de speelperiode staan, is het Sint Nicolaasfeest geen spel,
maar ernst. Zelfs met de beste wil van de wereld kan men
niet altijd spreken van „feest" voor de kleintjes. De weken
voor het heerlijk avondje worden dikwijls doorgebracht
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Piet de knecht, zo zwart als roet, kijkt door 't vensterglaasje

vv.c1.1.

in heen en weer geslingerd worden tussen vreugdevolle
verwachting en vrees, waarbij de laatste menige keer de
overhand heeft.
Marjoleintje heeft in de kleuterschool het versje geleerd: Sinterklaas,
die goede heer. Ze vindt het een mooi versje, kende het vlug en
mocht het toen alleen voor de klas zingen. Nu j a, de juffrouw
hielp haar natuurlijk wel een beetje, want helemaal alleen het
nieuwe versje zingen kon ze nog niet zo goed.
Het tweede coupletje vindt ze eigenlijk niet zo heel mooi, vooral
de eerste regels:

Piet de knecht, zo zwart als roet,
Die het speelgoed dragen moet,
Kiikt door 't vensterglaasje.
Als ze dat zingt moet ze maar steeds denken aan de kier van het
overgordijn, waardoor soms de maan naar binnen schijnt. Als
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het regent en waait, zie je op dat kleine stukje glas de druppels
als glinsterende stippen en de schaduwen van de wuivende boomtakken. Het is wel leuk om ernaar te kijken voor je inslaapt, maar
als zwarte Piet nu eens naar binnen gluurt door dat kiertje, en ziet,
dat ze nog niet slaapt ? Marjoleintjes handen worden klam van
louter angst voor wat er niet allemaal gebeuren kan, als Piet de
knecht, zo zwart als roet, haar nog wakker vindt.
Als moeder haar 's avonds naar bed brengt, vraagt Marjolein:
„poet u goed de gordijnen dicht ? Helemaal over elkaar ?"
Moeder probeert het wel, maar de gordijnen zijn net een beetje
te smal en ze springen telkens weer open.
„Nu, zo dan maar", zucht Moeder, „anders is het toch ook altijd
open? Ga maar gauw slapen".
Marjolein durft niets te zeggen, ze durft niet te vragen of de stoel
tegen de gordijnen mag staan. Dan zou Moeder merken dat ze
bang was, en Karel, die al naar de grote school gaat, zou haar
zeker morgen plagen.
Als Moeder weg is, drukt Marjoleintje diep haar hoofd in het kussen
en ze trekt de dekens ver over haar gegicht. Maar ze kan niet laten
telkens toch even naar het kiertje tussen de gordijnen te gluren;
event] es maar, en dan kruipt ze weer met een angstig kloppend
hartje diep onder de dekens. Ze voelt dat zwarte Piet met een paar
prik-ogen door het kiertje gluurt naar dat stoute Marjoleintje,
dat nu nog niet slaapt
Robbie houdt niet van appelmoes; hij moet er zo vreselijk lang op
kauwen; en als Moeder hem voert, komt elke nieuwe hap, als
zijn mond nog vol is van de vorige. Hij kan appelmoes nu eenmaal
niet vlug eten; hij heeft er iets tegen.
„Toe Robbie, eet nou door", prest Moeder. „Moet ik zo'n grote
jongen van bijna vier jaar nu nog voeren ?" Robbie kijkt naar de
lamp, die vandaag extra vroeg opgestoken werd, omdat het
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grauwe Novemberweer de kamer zo donker maakte. Robbie doet
zijn best, kauwt zo hard hij kan, maar het helpt zo weinig met
appelmoes; hij tracht te slikken, knijpt zijn ogen dicht en . . . .
bijna gaat het mis.
„Laat Sinterklaas dat maar niet zien, jo", hoont grote broer Gijs.
„Hij pakt je mee in de zak en dan moet je in Spanje altijd appelmoes eten."
Robbie kijkt angstig naar vader, die een waarschuwend. „Gijs",
bromt. Gijs echter, aangemoedigd door Robbies reactie, zegt
met een blik naar het plafond, waarlangs de zware stap van buurman-boven davert: „Hoor je het nou? Zwarte Piet komt je zo
meteen halen".
”Gijs, hou je mond; en jij dooreten", bast Vader tegen Robbie.
Nu vindt Robbie appelmoes nog veel naarder dan eerst.
„En heb jij al wat in je schoen gehad van Sinterklaas?" informeert
de vriendelijke juffrouw van de kruidenierswinkel.
”Nee ", schudt Toosje verlegen.
„Nou, dan ben je zeker niet lief genoeg geweest!" veronderstelt
de juffrouw. Toosje kijkt bedenkelijk: in de kleuterschool krijgt
ze nooit een standje of straf, en bij moeder . . .? Ze kijkt vragend
naar haar op.
„Och, ziet U ik begin er maar niet te vroeg mee, het is altijd nog
vroeg genoeg", bekent Moeder zachtjes.
Op straat vraagt Toosje schuchter: „Moeder, wanneer mag ik mijn
schoen klaar zetten?"
Nu nog niet hoor; Sinterklaas houdt er helemaal niet van, als
de kinderen zo lang voor zijn verjaardag daarmee beginnen.
Zwarte Piet stopt er dan toch nog niets in".
Bij Ell y wel", zegt Toos nadenkend, „en Marietje heeft een muis
erin gehad".
„
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„Zaterdagavond, dan mag jij je schoen klaar zetten”, belooft Moeder.
Toosje huppelt tevreden • maar bevredigd is ze niet helemaal.
De kleuterklas is versierd, de kinderen zitten in hun beste plunje
te wachten op de komst van de jarige Sint. Aller aandacht is gevestigd op de deur, waardoor hij straks binnen zal komen.
De leidster laat haar blikken over het groepje kleintjes dwalen:
Wat zit Jan, die rakker, er parmantig bij. Het lijkt wel of hij
overtuigd is, dat hij de braafste, liefste, beste jongen is ter wereld,
in plaats van een lastige plaaggeest en druktemaker.
Maar Eddy, de nerveuze, drukke Eddy, die met iedereen overhoop
ligt, omdat hij niets van anderen kan velen, heeft het te kwaad.
Hij zit in elkaar gedoken heen en weer te wiebelen, kijkt met angstige ogen naar de bovenrand van de deur, alsof hij verwacht dat
Sinterklaas zo groot is, dat hij helemaal tot aan het plafond reikt
met zijn mijter. Eddy voelt zich kennelijk heel klein en onzeker.
Kleine Mieke kijkt vergenoegd rond, bereid om dadelijk de goede
Sint een handje of kusje te gaan geven. Zij heeft een ongeschokt
vertrouwen in de mensen. Maar j a, de sfeer in dat gezin is ook buitengewoon aardig; het is er altijd gezellig en huiselijk; onbegrijpelijk
zoals die Moeder haar gezin geeft, wat het nodig heeft, terwijl de
moeder van Pieter Jan, bijvoorbeeld altijd vol klachten zit over
haar enige zoontje, en materieel veel meer mogelijkheden heeft
voor de opvoeding van haar kind, dan Mieke's moeder. In de ogen
van Pieter Jan staat wel spanning te lezen, maar geen vreugdevolle verwachting, ook geen angst. Hij ziet eruit als een kind, dat
sweet; toch is hij pas zes jaar, maar och, eigenlijk heeft hij nog nooit
de gelegenheid gehad echt kind te zijn; hij wordt veel te ouwelijk
behandeld.
En Bertje . . . . als dat maar goed gaat
De deur gaat open en statig schrijdt Sinterklaas binnen. De
leidster zet het welkomstlied in, sommige kinderen zingen uit voile
-
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Borst mee, enkelen volgen met bibberstemmetjes, en de rest zwijgt,
staart met grote ogen naar Sint, op de voet gevolgd door zwarte Piet.
Luidkeels begint Bertje te huilen, hij staat op een klampt zich
vast aan zijn „ Juffie". Bij haar vindt hij bescherming en komt hij
enigszins tot bedaren. Bertjes alarmkreten hebben echter ook
enkele andere kleuters aan hun veiligheid doen twijfelen: zo dichtbij
is Piet de knecht toch wel erg zwart, en die zak wel heel groot en
ziet die roe er stekelig gevaarlijk uit. Enkele lipjes trillen; sommige
snoetjes zien opgewonden rood, andere daarentegen wat witjes.
Als Sinterklaas gaat spreken, komt het vertrouwen weer terug.
De vrijmoedigen brengen hem een handje, zingen een versje
en geven zelfs Piet, zij het wat beschroomd, en op een afstand,
een hand. Een enkel kleutertje weigert naar de goede Sint toe te
gaan om het geschenkje en lekkers in ontvangst te nemen. Gelukkig
wil Juffie tussenpersoon zijn.
„Het volgend jaar komen Bertje en Eddy mij wel een hand geven,
he ?" vraagt Sint vriendelijk. Bertje en Eddy knikken opgelucht
„ja". Volgend jaar dat is nog ver weg.

Wie met kleuters, met de nog-gelovende kleintjes Sinterklaasfeest viert, zijn ogen de kost geeft en zijn oor te
luisteren legt, bemerkt, dat dit feest lang niet voor ieder
kind werkelijke vreugde brengt. Vele kleintjes hebben de
voorafgaande weken onder sterke spanning geleefd. Spanning en verwachting gaan altijd vooraf aan een feest,
waarnaar reikhalzend wordt uitgezien; ja, hierdoor krijgt
het nog meer aantrekkingskracht.
Maar vele ouderen, die zich niet meer kunnen herinneren
welke stemmingen gewekt worden door het stellig geloven
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aan Sinterklaas' bestaan, schroeven de spanning in het
jonge kind te zeer op. Zij willen alles soms te echt maken
en schieten dan hun doel voorbij : het kind wordt nerveus
en bang. Het weet niet meer wat het ervan denken moet:
nu eens wordt de komst van Sint en Piet voorgesteld als
iets feestelijks, dan weer als iets, waarbij straffen uitgedeeld worden. Het vertrouwen in de beide figuren, waaraan
de herinnering van het vorige jaar nog slechts vaag is,
wordt geschokt. Het kleine kind kan dan ternauwernood
de spanning verdragen van aangezicht tot aangezicht met
de goede Heilige te staan. Het voelt zich nietig tegenover
de grote figuren van de al-wetende Sinterklaas en zijn
knecht met het vreesaanjagende uiterlijk. In menige
kleuter is het gezonde ontzag voor de autoriteit van Sinterklaas en Zwarte Piet omgeslagen in vrees. Dan brengt
echter het feest geen ware vreugde. De gevoelens zijn te
zeer gemengd om het vertrouwen en besef van beschermd
worden te wekken, dat samen gaat met gezonde eerbied.
Het is zelfs mogelijk, dat in zulke gevallen het goed bedoelde feest schadelijk werkt op het geestelijke evenwicht
van het jonge kind: de spanning duurt te lang en is te
sterk om gevolgd te worden door normale ontspanning.
En dat kan nooit de bedoeling zijn van hen, die met
kleuters Sint Nicolaas willen vieren.
De niet-meer-gelovende oudere moet zich verdiepen in de positie van het nog-wel-gelovende kind. Slechts dan kunnen zij
samen tot een harmonisch, gezond Sinterklaasfeest komen.
15

HOOFDSTUK II

. . . vader en moeder zijn zo goed...
DE KLEUTER AANVAARDT HET OUDERLIJK GEZAG

D

e eerbied, onvermengd met vrees, die de kleuter voor
Sint Nicolaas voelt, kan beschouwd worden als afspiegeling van het respect voor de autoriteit van zijn ouders. De
aanvaarding van het ouderlijk gezag ontwikkelt zich langzamerhand en op natuurlijke wijze uit de positie waarin
het kind de eerste tijd van zijn leven verkeert. Het pasgeboren hummeltje ligt hulpeloos in de wieg en is voor zijn
bestaan afhankelijk van de verzorging, die zijn moeder of
pleegmoeder hem geeft. Het is niet alleen belangrijk, dat
het wiegekind lichamelijk goed verzorgd wordt, dat het
regelmatig wordt gebaad, volwaardige voeding en voldoende frisse lucht krijgt; ook in geestelijk opzicht mag
het niet tekort komen. Het wiegekind heeft er behoefte
aan na het baden wat vertroeteld to worden; het gaat
hierop spontaan reageren met een lachje, later met kirren
en trappelen. Ervaringen in tehuizen voor kleine kinderen,
die door een of andere omstandigheid plotseling van hun
moeder gescheiden werden, hebben uitgewezen, dat voor
het wiegekind een permanente verzorgster in een essentiele behoefte voorziet. Gaat zulk een hummel van de ene
hand in de andere over, zonder dat een vaste persoon hem
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het gevoel van veiligheid en bescherming geeft, dat zijn
moeder hem gaf, dan ontwikkelt het zich niet meer zoals
het moet. Duurt de scheiding van de moeder, de wisselvallige verzorging en het ontberen van koestering langer
dan een maand of drie, dan bestaat een grote kans, dat er
blijvend schade is aangericht aan het gevoelsleven en
daardoor aan de karakterontwikkeling. Voor het wiegekind is een permanente verzorgster bij wie het zich geborgen
voelt, onmisbaar.
Doch. ook de vader is een belangrijke figuur voor het
kleine kind. Vele vaders gaan het pas aardig vinden als de
peuter begint to kruipen en babbelen. De vader echter, die
het wiegekind heeft kunnen troosten als het huilde, die
het een schone luier omgedaan heeft en regelmatig met
het kleintje wat speelde, legde hierdoor een basis voor
onderling vertrouwen en begrip. De vader, die pas goed
aandacht voor zijn kind krijgt, als het gaat kruipen, onthoudt zichzelf en zijn spruit een diepmenselijke levenservaring. Wie meent dat het kleine kind daar „geen weet"
van heeft, vergist zich deerlijk: het kind „weet met zijn gevoel" meer dan de volwassene onderstelt. Dat kan iedere
moeder beamen, die gemerkt heeft, dat Naar kleintje lastig
is of huilerig, als zij zelf zich gejaagd en nerveus voelt.
De afhankelijkheid van het kleine kind nu is de bron van
zijn eerbied voor de autoriteit van zijn ouders. Van hen
immers komt de bescherming, bij hen vindt het de veiligheid,
2
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die het nodig heeft om zich rustig te kunnen ontwikkelen.
Afkeuring, oprechte boosheid van een der ouders kan het
zeer jonge kind voelen als bedreiging van zijn veiligheid:
degene op wie het bouwt schijnt zich van hem of te wenden
en hem alleen te laten staan. Van nature is het kind
geneigd de autoriteit te erkennen en te gehoorzamen. Het
verwacht ook, dat die autoriteit, behalve bescherming,
richtlijnen geeft voor zijn gedrag. De groeiende persoonlijkheid van het kleine kind heeft nodig te weten wat mag
en wat niet. Als verbod en toegeeflijkheid elkaar met korte
tussenpozen steeds afwisselen, voelt het kind zich niet
zeker, doordat het geen veilig kompas heeft, waarnaar het
zich richten kan. Bovendien krijgt de peuter een misleidend
idee over autoriteit: deze is in zijn ogen wispelturig, grillig.
Negen maal wordt er bijvoorbeeld „nee" gezegd, maar de
tiende maal, als je maar flink zeurt: „nou, vooruit dan maar."
Geen wonder, dat het kind in de kleuterperiode tracht de
autoriteit naar zijn hand te zetten:
De klok slaat vijf uur; moeder brengt de theekopjes naar de keuken
en begint voorbereidingen voor de maaltijd te treffen. Henny vraagt:
„Mammie, mag ik nog een koekje ?" „Nee, je hebt er twee gehad, en
we gaan straks eten." Erg overtuigend klinkt moeders antwoord
niet en Henny voelt het. Ze loopt achter moeder aan naar de
keuken en bedelt: „He toe, eentje dan." Moeder, die loopt te denken
wat ze nu eerst moet doen, zegt afwezig: „Nee . . ." Ze begint met
haar werkzaamheden en Henny loopt om haar heen. „Mag ik
helpen met de aardappels ?"
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„Ja, pak de emmer maar vast.” Als ze gezellig samen in de keuken
bezig zijn en Henny trek begint te krijgen, opent ze opnieuw de aanval: „He Mammie, mag ik nou nog een zo'n koekje, met suiker erop ?"
„Niet zeuren, Henneke. We gaan dadelijk eten. Ga jij de tafel maar
vast dekken."
Henny, handige kleuter, volbrengt haar taak keurig. Als ze klaar
is, gaat ze wat spelen met de pop. Na enige tijd komt moeder
binnen en prijst: „Nou meiske, dat heb je keurig gedaan."
„He, mag ik dan nou nog een koekje ?"
„Nou vooruit dan maar, omdat jij het bent."
Het is precies een half uur nadat de eerste weigering kwam met
als motief: „straks gaan we eten."
Aan tafel zit Henny te worstelen met de spruitj es, die ze niet
lekker vindt.
„Ik heb geen honger", pruttelt ze.
„ Ja, dat komt ervan als je koekj es eet vlak voor we aan tafel
gaan," weet moeder te vertellen.

Als zulke voorvalletjes regelmatig voorkomen, zonder dat
er conflicten of scenes bij betrokken zijn, vestigt zich in
Henny de gedachte, dat men het met die autoriteit wel
op een accoordje kan gooien: als ze maar vriendelijk
vleiend iets vraagt en eventueel een tegenprestatie levert,
krijgt ze op den duur haar zin wel.
Het kind dat door een driftbui tracht indruk te maken en
daarmee zijn doel te bereiken, bewandelt een andere weg
maar gaat van dezelfde gedachte uit: de uitspraak is niet
definitief; je kunt als je wilt het gezag naar je hand zetten.
De groeiende ondernemingsgeest van het kleine kind onder-
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zoekt steeds opnieuw in hoeverre het gezag geneigd is te
zwichten. Daarom moet juist voor de kleuter de opvoeder
zeer consequent zijn en bovenal redelijk in het handhaven
van gebod en verbod. Slechts dan vindt het zoekende kind
het kompas waarnaar het zich richten kan en is het in
staat zijn gewetensinhoud vorm te geven.
Hoe minder men verbiedt, des te beter het is. Veelvuldig
verbod stompt af. Het „dit mag niet" moet zo mogelijk
altijd gevolgd worden door „maar dat wel", zodat het kind
zijn activiteit daarop kan richten. Het kind is actief en
zoekt bezigheid. De volwassene moet hem de mogelijkheid
daartoe bieden: een spelend kind is niet lastig.
Het kind raakt geheel en al verward met zijn begrip van
autoriteit, als zijn opvoeders niet een lijn trekken. Als vader
toestaat wat moeder verbiedt, als moeder vaders verbod
of gebod verzwakt, of wanneer inwonende voiwassenen
tegenstrijdige bevelen geven, wordt het kind hulpeloos
heen en weer geslingerd. Natuurlijk wendt het zich voor de
vervulling van een wens juist tot die persoon van wie het
vrij zeker is zijn zin te krijgen. Ogenschijnlijk heeft zulk
een kind niet te kiagen: er is altijd wel iemand, die toegeeft
of hem in bescherming neemt. Met de ontwikkeling van
zijn ontluikend plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel echter loopt het mis: handig ontwijkt zulk een kind
steeds gestelde opdrachten en ontduikt het bepaalde
verboden:
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Hansje is een slordevos. Nooit ruimt hij zijn speelgoed op, en als hij
in bed ligt zijn de verschillende gezinsleden eerst nog bezig orde
te scheppen in Hansjes bezittingen. En als enig kind heeft hij
heel wat !
Het is nu bijna half negen en moeder heeft al enige keren te kennen
gegeven, dat Hans al lang in zijn bed had moeten liggen. Eindelijk
gaat hij. „Begin maar vast je uit te kleden; ik kom je straks wel
toedekken" zegt moeder, „en denk eraan, netjes je kleren op de
stoel leggen, hoor; zo'n grote jongen kan dat best."
Hans, door ervaring slim geworden, bedelt: „Mag Oma me toedekken?" en glipt naar boven zonder het antwoord of te wachten.
Als hij erin ligt komt Oma. Ze knuffelt Hans eens flink en stopt
hem stevig onder de dekens. „Stouterd", zegt Oma liefkozend,
„wat zie ik? Overal liggen weer je kleren te slingeren." Netjes legt
Oma alles bij elkaar op de stoel. Hans knikkebolt tevreden.

Een kind, dat opgroeit tussen volwassenen, die niet een
lijn trekken in de opvoeding krijgt een labiel besef van
gezag, gehoorzaamheid en plicht.
Op grond van de eerbied, die het kind voor zijn ouders
ontwikkeld heeft, is het bereid de autoriteit van vreemde
opvoeders te aanvaarden. Daar is dan als opvoedster
buiten het gezin bijvoorbeeld de kleuterleidster. Zijn
innerlijke houding tegenover zijn ouders draagt het kind
over op zijn leidster. Ook bij haar probeert menige kleuter
hoever hij gaan kan om zijn zin te krijgen; ook tegenover
haar tonen vele kleuters het vertrouwen, dat zij in hun
ouders stellen. De kleuterleidster, die haar leerlingetjes
regelmatig waarneemt en beluistert, bemerkt hoezeer kleu-
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ters hun ouders als de liefste, beste, mooiste en knapste
mensen zien.
„Mijn vader kan alles", is een heel gewoon gezegde voor
een j ongen tussen drie en acht j aar.
„U bent bijna net zo lief als mijn moeder" is de hoogste
onderscheiding, die een kleuter zijn „juffie" geven kan.
Vader en moeder vormen voor het kind in de eerste 'evensjaren het fundament, waarop zich zijn levenshouding en
-beschouwing baseren.
Het is begrijpelijk, dat een kleuter in een onvolledig of
gespleten gezin meestal tekort komt in zijn persoonlijkheidsontwikkeling.
Vele volwassenen beroepen zich ter versterking van eigen
autoriteit op een vreemd, betrekkelijk ver van het kleine
kind afstaand gezag.
„Als je dat doet, neemt de politie je mee." „Pas op hoor,
de conducteur gooit je uit de trein;" „Als je niet eet, geeft
de dokter je een vreselijk vies drankje"; „Nou, dat zal ik
eens aan de juffrouw op school vertellen"; En: „Laat
Sinterklaas dat maar niet zien"; „Als Zwarte Piet dat hoort,
brengt hij niks voor je mee, dat weet ik zo wel . . ." en
vele variaties op dit thema.
De volwassene, gebruikmakend van zijn overwicht, prent
de kleuter, met respect voor de verre autoriteit, tevens
vrees daarvoor in.
Dat is begrijpelijk, maar niet geheel verantwoord, want de
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meeste volwassenen, zelf overtuigd, dat het dreigement
niet uitgevoerd wordt, beseffen niet de weerloosheid van
het kleine kind, dat de bedreiging ernstig neemt.
Als de dokter genoemd wordt, de conducteur, de politie
of de juffrouw van school, dan betreft het een reele autoriteit, die op maatschappelijke gronden een zeker overwicht
heeft, ook ten opzichte van de ouders.
Met Sinterklaas en Zwarte Piet echter is het anders gesteld.
Zij zijn niet werkelijk; het zijn gezagsfiguren voor het kind,
die de opvoeder zelf in de hand heeft. Hij kan van dit
tweetal maken wat hij wil: milde, vergevensgezinde kindervrienden, die een keer per jaar vreugde komen brengen; of
geheimzinnige vreemdelingen, die wel is waar kindervrienden
genoemd worden, maar er blijkbaar niet voor terugdeinzen
de grotere en kleinere ondeugden van het kind te straffen.
De kleuter is volkomen bereid het vertrouwen en ontzag,
dat hij voor zijn ouders voelt, over te dragen op Sint
Nicolaas en Zwarte Piet. Hij is van harte bereid alle goeds
van hen te verwachten en „zijn best te doen" om het
beide kindervrienden naar de zin te maken. Prestaties,
vrijwillig geleverd, staan op hoger peil dan prestaties onder
vrees en dreigement tot stand gekomen.
Juist de stellige overtuiging, dat Sint Nicolaas en Piet
bestaan en persoonlijk aandacht voor de kleuter hebben,
kan de opvoeder helpen bij zijn taak. Positief moet een
beroep gedaan worden op de bereidwilligheid van het
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kind, iets te doen of na te laten, dat hem moeite kost,
maar wat Sint Nicolaas, vader en moeder plezier doet,
omdat zij dan zien, dat de kleuter groot begint te worden.
Het spreekt vanzelf, dat de gestelde opdracht redelijk
moet zijn en binnen het vermogen van het kind moet liggen.
Een kleuter, die altijd nerveus, beweeglijk en druk geweest
is, kan niet ineens per vijftien November bedaard en kalm
zijn, terwille van Sint Nicolaas. Evenmin kan een kind,
dat altijd slecht eet, zich plotseling als Hollebollegijs
gedragen. Bij deze kinderen tellen immers andere factoren
mee, dan zijn goede wil alleen. De medewerking van het
kind moet men positief inroepen, waar het gewoontevorming betreft: speelgoed opbergen, handen wassen voor
het eten, zakdoek gebruiken, vlug doorlopen naar school,
kleren 's avonds netjes opvouwen en dergelijke. Het feit,
dat niet alleen vader en moeder dat prettig vinden, maar
dat ook Sinterklaas hierdoor blij gestemd wordt, prikkelt
de kleuter, die nog wel eens geneigd is steeds weerkerende
handelingen te „vergeten", in positieve richting. Gedeelde
vreugde is dubbele vreugde; als het kind voelt, dat zijn
pogingen gewaardeerd worden, schenkt dit hem de moed
voort te gaan. Het is bereid dit voor zijn ouders te proberen,
het wil zich zelfs enige tijd tot het uiterste inspannen
terwille van Sint Nicolaas, die voor hem de verpersoonlijking betekent van de goedheid en vergevensgezindheid,
die het telkens weer in zijn ouders vindt, zonder zich
daarvan bewust te zijn.
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HOOFDSTUK III
...

vraag dat onze Paaties en Moetjes .. .

DE KLEUTER MAAKT HET ZIJN OUDERS VAAK LASTIG

Z

olang het kindje in de wieg ligt, volkomen hulpeloos
en afhankelijk van de volwassene, roept het in sterke
mate het beschermingsinstinct van die volwassene op. Zo
klein als het is, beinvloedt het kindje het leven van zijn
ouders. Vader moet of en toe zijn nachtrust onderbreken,
omdat de baby huilt; moeder moet bij Naar dagindeling
rekening houden met de voedingstijden van het kind.
Vader en moeder kunnen niet meer, als voor de geboorte
van hun eersteling, samen 's avonds uit, als er niet een vertrouwde oppas aanwezig is. Het zijn tat van kleine, haast
onmerkbare veranderingen, die het leven der ouders binnensluipen; door de komst van de baby en terwille van het
broze leventje in de wieg zijn vader en moeder bereid deze
kleine wijzigingen to aanvaarden. Hulpeloosheid van hetgeen zwak, klein of ziek is, maakt het beste in de mens
wakker; en in het bijzonder gebeurt dit, wanneer het ouderinstinct erbij betrokken is.
Maar het wiegekind blijft niet hulpeloos; het ontwikkelt
zich. En op een dag bemerkt moeder, dat het een hele toer
is de kleine woelwater op de aankleedtafel zijn verschil-
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lende kledingstukken aan te trekken. Hij spartelt tegen,
maakt een spelletje ervan telkens zijn arm te bewegen,
juist als moeder denkt deze in de mouw te kunnen steken.
Ook blijkt het opeens niet meer veilig het kind alleen, los,
op de tafel te laten liggen. Spelenderwijs en eigenlijk min
of meer fictief wordt een strijd om de macht gestreden: de
krachtiger handgreep van de volwassene prikkelt het
kleintje tot heftiger en steviger gebaren. Het oefent zich
aan de weerstand, die de volwassene biedt en schept er
vreugde in, tot de volwassene met een handige, resolute
greep een einde maakt aan het tegenspartelen. Dan wordt
de zaak voor het kind ernst; het wordt gedwarsboomd in
zijn aangeboren drang tot bewegen en „voortgaan" en dit
wekt zijn woede op. Iedere innerlijke drang, die krachtdadig beknot wordt, wekt hevig verzet, daarna woede.
Wordt dit regel dan kan de innerlijke spanning, die hierdoor ontstaat zo groot worden, dat de harmonische ontwikkeling erdoor lijdt; het kind wordt nerveus, het wordt
ontmoedigd en geeft de strijd op; het wordt onverschillig
of gaat lijdelijk verzet plegen. Tijdens de kleine schermutselingen onder het aankleden, in een tram, bus of
trein, waar het kind zich niet vrij kan en mag bewegen,
ervaart het kind a.h.w. aan de lijve wat zich onderwerpen
betekent. Het kleintje is steeds gedoemd de strijd te verliezen als het op lichamelijke kracht aankomt.
Het kind leeft nu eenmaal in de gemeenschap en moet
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ervoor worden opgevoed; dat houdt in, dat het zich moet
schikken in omstandigheden, die niet aangenaam, ja zelfs
heel vervelend kunnen zijn.
De moeilijkheden voor ouders en kind worden groter, zodra
het hummeltje gaat Brij pen, in de box komt en zich gaat
voortbewegen nog zonder besef van wat gevaarlijk is en
wat niet. Moeder kan wanhopig en dodelijk vermoeid
worden, als haar beweeglijke spruit door de kamer kruipt
en overal met zijn onderzoekende vingertjes aan komt en
zelfs neiging vertoont zich aan de rand van het tafelkleed
op te trekken. Daarbij komt dan nog, dat het kind grote
behoefte heeft, alles wat het ontdekt in de mond te steken.
Wat binnen zijn bereik is wordt eerst met de handen afgetast en grondig bekeken en verhuist dan ter verdere controle naar de mond. Hebben de lippen en de tong gevoeld
of het ruw, glad, zacht, hard, hoekig of rond is, dan komen
handen en ogen weer in actie. Zo leert de peuter de eigenschappen der dingen kennen. Het „ba, vies", „afblijven"
en „dat mag niet" ligt moeder dan in de mond bestorven.
Zeer terecht is moeder steeds op haar hoede om het kind
uit allerlei gevaarssituaties, waarin het zich begeven heeft,
te redden. En het vergt veel inzicht, geduld en vindingrijkheid om de sterke onderzoekingsdrang van het kleine kind
in goede banen te leiden met speelgoed, dat hem boeit.
De moeder, die vindt, dat haar kind „stout" en „ongehoorzaam" is als hij voorwerpen in de mond steekt, hoewel ze
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het „verboden" heeft, begrijpt niet, dat dit de natuurlijke
manier is voor het kleine kind om kennis op te doen.
Daarom is het noodzakelijk gedurende deze periode voorwerpen, waarop het kind niet mag sabbelen, uit zijn omgeving weg te houden en het te laten spelen met afwasbare, kleurechte Bingen, waaraan het kind zich niet verwonden kan. Wat het kleine kind niet ziet, grijpt het niet.
Natuurlijk komt het voor, dat de peuter toch voorwerpen
in handen krijgt, die men hem liever niet geven zou. Dan
moet het ook ervaren, dat „nee" neen betekent; het wordt
hem afgenomen en het verdwijnt uit zijn gezichtskring. Er
moet echter iets anders voor in de plaats komen: een ander
aantrekkelijk voorwerp, waarmee wel gespeeld kan worden,
of een gezellig spelletje dat de aandacht even afleidt.
Autoriteit mag nooit machtsvertoon zijn, maar moet
onweerstaanbaar leiding uitoefenen, zoveel mogelijk met
vermijding van conflicten.
In de trein zit een jonge moeder met haar zoontje van ongeveer
veertien maanden. Hij is een vlug, beweeglijk kind, dat Been
ogenblik kan stil zitten. In de voile coupe is dat lastig. Nu eens
staat het jongetje op de knie en van zijn moeder te dansen, dan
slaat het met zijn hand op de leuning van de bank en telkens doet
het een aanval op de voile tas van zijn moeder. Een refs van anderhalf uur duurt een eeuwigheid met zulk een kind. De slapende
heer naast het jonge moedertje wordt telkens aangevallen met de
rammelaar, hetgeen deze reiziger allerminst waardeert. Moeder is
onuitputtelijk in het verzinnen van afleidingsmanoeuvres. „Als
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ik met boosheid en dwang begin, gilt hij huizen hoog" zegt ze;
„hij kan eenvoudig niet stil zitten. Thuis loop ik als een waakhond
achter hem aan, want hij doet de gekste dingen. Maar hij moet het
toch leren, en hij wordt gauw wijs genoeg om het te weten", vertelt ze. Gelukkig wordt het buiten donker en kan men in de ruiten
de weerspiegeling van de coupe zien. Dat wordt een aardig spelletje;
moeder knikt Hansje toe, tikt tegen het glas en zegt: „Dag Hansje".
Hij tikt ook tegen het glas en kijkt dan achterom naar haar gezicht;
daarna weer naar de weerspiegeling ervan. Dan ontdekt hij ook
andere reizigers en controleert de weerspiegeling met de werkelijkheid. Telkens nu als Hans weer lastig begint te worden, verzint
moeder een nieuw spelletje met het spiegelglas: nu eens tikt de
rammelaar er tegen, dan haar voile hand, dan weer Hansjes hand.
Iedere keer gelukt het bij een dreigend conflict tussen moeten
stilzitten en willen stappen en trappelen de aandacht op een
zijspoor te rangeren. Aan het einde van de reis was moeder erg
vermoeid, maar sliep Hansje rustig, uitgeput door al het nieuwe
wat hij gezien had, terwijl de reizigers in de overvolle coupe weinig
of geen last van Hansje hadden en in geen geval getracteerd
waren op een huilende, gillende driftkop, die zich verzette tegen
de beknotting van zijn bewegingsdrang. Deze moeder wist een
compromis te sluiten tussen de belangen van het kind en van zijn
medereizigers. Zij begreep, dat haar kind niet „stout" was, alleen
maar lastig doordat het in een situatie geplaatst was, waarin een
te hoge eis aan hem gesteld werd: n.l. stil zitten en rustig zijn,
terwijl hij juist zo actief was.

Andere omstandigheden waarin het belangenconflict van
ouders en kinderen scherp toegespitst kan worden zijn
bijvoorbeeld, als een kleuter opgroeit in een bovenhuis,
waar hij niet heen en weer mag draven en springen, omdat
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de buren daar last van hebben. Of als de ouders een zaak
hebben, waarin zij beiden werken, zodat de kleuter een
groot gedeelte van de dag aan zichzelf overgelaten, meestal
in een kamer achter de winkel, spelen moet. Komt de
kleine in de zaak, dan wordt hij daaruit al spoedig verdreven, omdat zijn ouders geen tijd voor hem hebben. Zo
zijn er talloze situaties, waarin de ouders hun kleuter niet
kunnen geven, wat hij nodig heeft: ruimte, veel beweging
in de frisse lucht en gelegenheid zich spontaan te gedragen.
Onder deze omstandigheden, waarin de belangen van de
opvoeders en die van het kind in strijd zijn met elkaar,
is de eerste geneigd drastische middelen te baat te nemen om
het heft in handen te houden. Stelt men te hoge eisen aan een
kind, dan loopt men groot gevaar geen meester meer van de
situatie te blijven.
Legt men een bond voortdurend aan de ketting, dan heeft
men kans, dat het dier vals wordt, doordat zijn natuur
teveel geweld wordt aangedaan.
Een kind dat voortdurend belemmerd wordt in zijn spontane uitingen wordt het slachtoffer van sterke innerlijke
spanningen, die het nerveus maken en naar een uitweg
zoeken. In tegenstelling met de kettinghond, die zijn spanning ontlaadt in de aanval en het bijten, kan het kleine
kind er intuitief toe komen de kwetsbare plek in zijn opvoeder te vinden en onbewust hierop zijn aanval te richten.
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Greetje, het driejarige dochtertje van hardwerkende ouders en de
jongste van het gezin moest zich thuis veel alleen vermaken. Haar
zusj es gingen naar school en haar ouders waren in de zaak bezig. Op
een dag, toen Greetje rustig onder de keukentafel zat te spelen,
bemerkte ze dat moeder, die haar niet kon vinden, ongerust naar
haar liep te zoeken en dolgelukkig was haar dochter heelhuids onder
de keukentafel te vinden. Sindsdien maakte Greetje een gewoonte
ervan weg te lopen. Ze was een pienter kind, dat goed uitkeek op
straat en weer behouden thuis kwam. Haar moeder verkeerde echter
in grote ongerustheid en verzon velerlei middelen om Greetje ervan
te doordringen dat ze niet mocht weglopen. Het kind, dat zich tot
nog toe steeds vrij goed geschikt had in het feit, dat weinig notitie
van haar werd genomen, had echter plotseling ontdekt, dat het
ook anders kon en dat zij door eenvoudig van het toneel te verdwijnen alle aandacht van haar moeder op zich kon vestigen. Het
werd een zware strijd tussen moeder en dochter, tot Greet groot
genoeg was om naar de kleuterschool te gaan.
Kees, die op een bovenhuis woonde werd steeds verboden te springen
en hard te lopen, daar beneden een oude dame gehuisvest was, die
geen lawaai kon verdragen: Het was door haar bereidwilligheid,
dat de ouders van Kees deze woning gevonden hadden na lang
en veel zoeken. De oude dame had echter als voorwaarde gesteld,
dat ze geen last van „het kind" zou hebben, dat enige maanden
oud was, toen de familie zijn intrek in haar huis nam. Van het
moment waarop Kees kon kruipen werd hem ingeprent stil te zijn.
Hij liep in huis altijd op fluwelen pantoffeltjes en mocht op de
trap niet praten. Hij voegde zich hiernaar wonderlijk wel en hield
zich nauwkeurig aan de voorschriften. Er was echter een ding dat
zijn ouders hem niet konden of leren en waarvan zij de oude dame
niet konden bewijzen, dat Keesje de schuldige was: hij sloeg met
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alle deuren. Altijd als hij een deur Wilde sluiten glipte deze uit zijn
handen.
Toen Keesje wat ouder werd en op straat mocht spelen met andere
kinderen, stond hij altijd hard te schreeuwen voor het huis, leverde
vele vechtpartijen juist voor de ramen der oude dame en gedroeg
zich als een volleerd straatjongetje.

Er zijn veel grapjes in omloop over het enfant terrible,
dat op de meest ongelegen ogenblikken opmerkingen
maakt, die de opvoeders te schande zetten en hoogst
onaangenaam zijn voor hun gasten.
De ouders zijn kwetsbaar, omdat zij hun best doen hun
kinderen een goede opvoeding te geven. Het blijkt echter,
dat de kinderen dikwijls de goede opvoeding negeren en
juist handelen zoals de ouders dat niet wensen. Dan bekruipt de opvoeder de gedachte: wat zal „men" daarvan
wel denken? En het is op zulke momenten, dat hij Brij pt
naar het dreigement van straf door een vreemde autoriteit.
Ilij meent zelf de situatie niet geheel meester te zijn en is
bang voor hetgeen nog komen zal, althans voor wat het
kind hem nog zal leveren.
Miesje komt met moeder het station uit. Zij heeft in de trein op
moeders schoot gezeten en wil nu als een groot zelfstandig kind
van drie jaar los lopen. Moeder echter neemt haar bij de hand
en zegt: „ Je moet hier blijven". „ Ja", antwoordt Miesje, „maar
loslopen", en ze wringt haar hand los uit moeders hand, gaat enkele
stapjes voor haar uitlopen. Moeder, angstig, loopt haar na, neemt
haar bij de hand en zegt: „Hier in A. houden alle kindertjes hun
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moeder vast. Dat moet van de politie en daar staat een agent.
Kijk maar eens hoe hij naar je kijkt." Prompt stopt Mies haar
handje in moeders hand en wandelt ze rustig naast haar moeder
voort. In het dreigement verschool moeder haar eigen vrees, dat
Miesje haar op dit critieke ogenblik „uit de hand zou lopen."

Het is een heel gewoon verschijnsel, dat kinderen tussen
twee en vijf jaar koppig zijn en trachten hun wil door te
drijven. Het ontwikkelen van de eigen wil van het kind,
vinden de ouders meestal niet aangenaam. Er is nog zo
weinig over van het hulpeloze wichtje dat in de wieg lag
en waarmee men kon doen wat men wilde. Als men het
kind roept, loopt het juisi weg; als men zegt: „naar bed"
schudt het beslist het hoofdje en prevelt: „nie-na-bed". De
kleuter maakt er een spelletje van in de contramine te
zijn en daardoor prikkelt het zijn ouders. Zij immers zijn de
autoriteit? Zij zijn het die de macht in handen hebben en
aan wie het kind moet gehoorzamen; het is niet prettig te
bemerken dat men veld verliest.
Ouders worden dikwijls heen en weer geslingerd tussen
hun trots over de vooruitgang, die hun kind maakt en
hun verlangen het klein te houden en te kunnen verzorgen.
Het ene kind rebelleert meer dan het andere; de ene ouder
neemt dit normale ontwikkelingsverschijnsel zwaarder dan
de andere... en zwaarder dan nodig is. Want tenslotte
wil het kind zich onderwerpen. Het wil voelen, dat het
leiding krijgt en dat de volwassene het beschermt, ook
3
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tegen zichzelf. }let probeert hoever het kan gaan; het oefent
zich in weerstand bieden; het wil daar een spelletje van
maken. Als de volwassene echter met boosheid en drift
reageert, wordt het voor het kind ook ernst en dan breekt
de strijd pas goed los. Dan ook weet het kind, waarmee het
zijn opvoeder raken kan. Het uiten van dreigementen, die
toch niet uitgevoerd worden, doet het vertrouwen in de
opvoeder wankelen en prikkelt hem tot het zoeken naar
de omstandigheid, waaronder een dreigement wel wordt
uitgevoerd. In de samenleving kan geen opvoeder to alien
tijde handelen zoals het gewenst is; integendeel, telkens
weer rijst het conflict tussen de belangen van het kind en
die van zijn omgeving. De opvoeder kan lang niet altijd
alle als grapje opgezette weerbarstigheid met een grapje
in het goede spoor leiden.
Vader wandelt met Robbie op een landweg; het gaat niet vlug,
want Robbie's driejarige beentjes kunnen niet wedijveren met
vaders grote passen. Hij mag los lopen, want gevaar is er niet op
deze stille weg. „Kom", zegt vader, „we keren om en gaan naar
huis terug." „Gaat Robbie mee?" „Neen," antwoordt Rob natuurlijk en loopt zo hard hij dribbelen kan voor vader uit.
„Wacht, ik zal je pakken", zegt vader en komt met grote passen
achter Rob aan, hem in de waan latend, dat hij harder loopt dan
vader. Dat is een gezellig spelletje en het herhaalt zich tijdens de
wandeling nog enige malen.
Francientje loopt met moeder op straat. Zij hebben boodschappen
gedaan en Francientje is moe. Ook moeder, want het valt niet mee
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met een driejarige hummel winkel in winkel uit te gaan en geen
boodschap te vergeten. Ineens bedenkt moeder, dat ze toch nog
iets vergeten heeft en terug moet. „Kom Francien, we moeten nog
even naar die winkel" zegt moeder. Maar Francien, reeds in het vooruitzicht van de rust thuis, zegt prompt „neen" en loopt hard voor
moeder uit op de stoep van de drukke winkelstraat. Moeder schrikt,
rent, met alle pakjes bungelend in het boodschappennet, achter
haar dochter aan. Deze vat het nog op als een spelletje, maar wordt
plotseling ontnuchterd, als moeder haar bij de arm grijpt en haar
flink door elkaar schudt: „Stoute meid, zul je luisteren, als ik je
wat zeg."
Het conflict is er.
Moeder loopt met een driftig gillend kind aan de hand; voorbijgangers kijken . . . verwij tend ?

Zo zijn er tal van voorvallen, waarbij de ouder zich radeloos
en uit het lood geslagen voelt door het gedrag en de reacties
van het kleine kind. Hoe meer men als opvoeder zich een
ideaal-kind voor ogen stelt, hoe groter de eerzucht reikt,
des te kwetsbaarder is de opvoeder voor het falen van het
kind. Eerzucht is verkeerd, want zij gaat uit van hetgeen
de opvoeder als ideaal stelt en niet van wat het kind nodig
heeft.
Belangrijk is niet, wat „de mensen wel denken van mijn
kind", maar „hoe kan het kind er het beste toe geleid worden
tot een zelfstandig, gelukkig mens in de maatschappij uit
te groeien?"
De ouders staan voor een moeilijke taak; het kind levert
de nodige problemen en de ouders moeten maar zien daar
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een goede oplossing voor te vinden. Gelukkig echter is de
menselijke natuur zeer elastisch en kunnen vele opvoedings-

fouten gemaakt worden waarvan het kind geen schade
ondervindt. Voorwaarde is, dat er een hecht onderling
vertrouwen bestaat tussen ouders en kind, later ook tussen
andere opvoeders, kind en ouders. De volwassene moet
ervan uitgaan, dat het kind in het diepst van zijn innerlijk
wel bereid is volgzaam te zijn en de vrede te bewaren en
dat het geneigd is tot samenwerking. Het kind moet het
vertrouwen in de ouders hebben, dat het ondanks zijn herhaalde falen en „vele ondeugden" bij hen de veiligheid
vindt, die het zo nodig heeft. Dat zij ook bereid zijn hem
weer op de goede weg te helpen en onder aanmoediging
vertrouwen in hem blijven stellen.
Positieve aanmoediging en een enkele waarschuwing (die
dan ook door de werkelijkheid gevolgd moet worden) geven
het kind meer steun dan dreigementen, die niet uitgevoerd
worden maar hoogstens prikkelen tot verder verzet.
Wordt Sint Nicolaas als stok achter de deur gebruikt, of,
nog erger, Zwarte Piet, dan verschuilt de opvoeder eigen
onmacht achter dit tweetal. Het kind voelt dit; weet dat
de ouder een zwakke plek heeft en zich beroept op de macht
van deze geheimzinnige personen. Hoe moet het dan als
die twee weer maar Spanje vertrokken zijn ? En wat moet
het kind denken, als het herhaaldelijk gehoord heeft niets
te krijgen van Sint, omdat vader of moeder of de kleuter36

leidster nu eens een boekje over hem heeft opengedaan
en al zijn zonden en ondeugden aan hen heeft overgebriefd?
In het versje: Rommeldebommel, zingt de kleuter: „We
zijn immers allemaal zoetjes, En we doen heus geen kwaad,
Niet in huis, niet op straat, Vraag dat onze Paatjes en
Moetjes ."
Laat het antwoord der ouders aan Sint luiden: „och hij
doet zijn best. Het gaat heus al beter dan eerst en hij is zo
dikwijls wel lief."
Dit prikkelt de goede wil; vertrouwen stellen betekent
moed geven tot het volbrengen van dat wat moeilijk schijnt.
Het is beter eigen gezag op te bouwen en te handhaven,
dan zwak gezag te steunen op de Sinterklaasfiguur of
andere autoriteitspersonen.
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HOOFDSTUK IV
...

en hij rifdt met gemak op zijn paard over het dak .. .
KLEUTERPERIODE-SPROOKJESPERIODE

O

uders hebben het dikwijls moeilijk met hun kinderen,
maar . . . de kinderen hebben het ook vaak moeilijk
met hun ouders. De ontgoocheling begint zodra de wil
van moeder botst tegen die van het kind. Toen het kind
nog in de wieg lag, werd alles in het werk gesteld om het gezond en tevreden te houden. Zijn moeder kreeg voorlichting
van arts of verpleegster van het consultatie-bureau voor
zuigelingen. Zijn voedsel werd zorgvuldig bereid; kortom
alles werd in het werk gesteld om hem het beste te geven wat
in het vermogen der ouders lag. Meer nog: als volwassenen
of oudere kinderen zich over zijn wieg bogen, was dat
altijd met een vriendelijk gezicht. Er werd tegen hem
gelachen en als hij huilde trachtte men hem te troosten
en grapj es met hem te maken. Iedere nieuwe prestatie werd
door de ouderen met vreugde begroet: de eerste lach, de
eerste pogingen tot zitten, het kruipen, het staan. De eerste
pasjes van de peuter vervulden het gezin met bewondering.
Ook toonden de ouderen zich verrukt toen het kind begon
te spreken. Men moedigde het aan zich te oefenen, zei woordj es voor en juichte als het kind erin slaagde ze na te zeggeu.
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Geprikkeld door de openlijke tevredenheid en vreugde der
groteren voelt de peuter zich voldaan over iedere nieuwe
vaardigheid, die hij verovert. Men behoeft maar te kijken
naar een kleine hummel, die erin slaagt iets te grijpen,
dat net even buiten zijn bereik scheen te liggen; naar het
boxkind, dat na veel moeite ontdekt hoe een doosje te
openen. Met een diepe zucht van voldoening bekijkt het
het resultaat van zijn pogen. Iedere nieuwe prestatie komt
tot stand onder hoogspanning en opent de weg tot andere
mogelijkheden. Maar juist dan, als het leven b3eiend gaat
worden en de peuter als een kleine Columbus de wereld
gaat verkennen (de kamer en de rest van het huis), komt
de volwassene, die eerst zo verrukt bleek over zijn onderneniingsgeest, hem verhinderen. „Mag niet", „afblijven"
hoort hij een groot gedeelte van de dag. Telkens als hij iets
in zijn hand heeft en met zijn mond wil onderzoeken, hOe
het nu eigenlijk is, wordt zijn armpje naar beneden gedrukt:
„ba, vies."
Het is moeilijk te begrijpen, dat het steeds weer zijn verzorgster blijkt te zijn, die hem de meest boeiende onder"zoekingen onthoudt, terwij1 zij juist degene was, die eerst
openlijk blijdschap toonde.
Wordt het kind ouder, beweeglijker en vindingrijker, dan
bemerkt het al spoedig, dat lang niet alles wat het doet
toegejuicht wordt, ja dat er zelfs dingen zijn waarover zijn
opvoeders ontstemd geraken. Door de ervaring leert de
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kleuter, wat het misnoegen van zijn ouders opwekt; het
waarom begrijpt hij lang niet altijd. Lelijke woorden mag
je niet zeggen, maar je hoort wel, dat vader of buurman,
of grote jongens op straat het doen. Als de mensen nu zo
graag willen, dat je „groot" bent, waarom mag je dat dan
niet doen?
Bloemen mag je niet plukken in het park. Maar waarvoor
staan ze er dan? Bloemen zijn toch om te plukken? VOOr
alles wil de kleuter echter verzekerd zijn van de liefde en
bescherming zijner ouders. Daarom voegt hij zich zoveel
mogelijk naar hun wensen. Als hij het niet doet, haalt hij
zich hun boosheid op de hals en loopt hij gevaar, dat ze
hem niet meer „lief" vinden. En dat is iets wat de gevoelige
kleuter allerminst verdraagt: verworpen, uitgestoten worden. Dus kiest hij de wijste partij en voegt zich naar de eisen
zolang deze redelijk blijven. Lang achtereen stil zitten,
spelen met speelgoed, dat niet boeit, stil zijn als je juist
zoveel te vertellen hebt, zijn opgaven die de jongere kleuter niet en de oudere misschien met veel moeite kunnen
volbrengen. Het feit, dat zij weten de goede stemming der
ouders te verspelen als zij niet aan de gegeven opdracht
kunnen voldoen, maakt de kleuters dikwijls nerveus en
gespannen.
Aart, vier en een half jaar oud, enige kleinzoon, werd door zijn
grootouders schromelijk verwend. Zijn moeder was buitengewoon
netjes op haar huis en meubels, zodat Aart eigenlijk nooit echt spelen
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kon. Was hij met jets bezig, dan hoorde hij van moeder: „maak
niet zo'n rommel". Speelde hij bij zijn grootouders, dan werd hij
telkens uit zijn spel gehaald om geknuffeld te worden. Het gevolg
was, dat Aart het opgaf te spelen: hij hing voortdurend rond en
verveelde zich. Zo kwam hij tot slenteren langs de straat en het
uithalen van kattekwaad, toen hij `vat ouder werd. Grootmoeder,
die zich voor haar enige kleinzoon geneerde, omdat hij de familie
tot schande maakte, vond Aart „niets geen lief jongetje meer";
en moeder verweet hem menigmaal: „vroeger kon je zo lekker
spelen, waarom doe je dat dan nu niet meer ?" Waarop Aart natuurlijk geen antwoord kon geven; hij had zich onbewust ingesteld op
de houding van de volwassenen en zich gevoegd naar de eisen, die
zij vroeger gesteld hadden.

Heel moeilijk is voor een kleuter te aanvaarden, dat de
volwassene hem niet begrijpt op een bepaald ogenblik.
Meestal zijn dergelijke momenten voor het kind zelf zeer
belangrijk, maar is het niet in staat de betekenis er van aan
zijn opvoeder mede te delen, doordat het niet over de
nodige taalrijkdom beschikt.
Een moeder stond met haar ongeveer tweejarig dochtertje te wachten op het bootje, dat haar naar de overkant van het Y zou brengen.
Toen zij aan boord wilde stappen, klampte het zich aan haar
vast en huilde angstig: „niet in boot, niet in boot." Het kind was
radeloos van angst, zonder dat de moeder begreep waarom. Er
bleef echter geen keuze over, ze nam haar dochtertje op de arm
en droeg haar aan boord, waar het kind hevig snikkend zich tegen
haar aandrukte. Gelukkig was moeder geduldig en begreep zij,
dat het geen nukje van het meisje was; daarvoor waren haar vrees
en verdriet te oprecht. De medepassagiers toonden veel belang-
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stelling voor het geval en de moeder legde uit, dat ze zeker tweemaal per week met het kind naar de stad ging en zelfs die morgen
nog overgevaren was, zonder dat het kind een kik had gegeven.
Het toonde juist altijd veel aandacht voor de passerende boten.
De moeder begreep ook niet waarom het kind nu ineens zo heftig
reageerde op deze overvaart; ze kon zich ook niet herinneren dat
er die morgen iets op de boot was voorgevallen waardoor het kind
bang geworden kon zijn, of dat er een vreemd uitziende passagier
aanwezig was, die het kind vrees ingeboezemd had. Het enige wat
zij kon doen was het kind stevig op schoot vasthouden en geruststellende woorden spreken. Ze was niet in staat te begrijpen wat
het kind in haar gebroken taaltje trachtte mede te delen. Zodra het
meisje met haar moeder van boord ging, was zij opgelucht en rustig.

Iedere ouder heeft dergelijke voorvallen met zijn kind
beleefd en zich machteloos gevoeld tegenover kennelijk
oprecht verdriet, dat troost en geruststelling verlangde.
Voor de volwassene is het heel moeilijk te begrijpen wat
in een kleuter omgaat, hoe hij denkt, wat hij wenst en wat
hij voelt. De eigen kleuterperiode is uit het geheugen verdwenen op enkele kleinere of grotere voorvallen na, die
nu als buitengewoon prettig of bijzonder onaangenaam
gevoeld worden. Of het in werkelijkheid zo was, is een
open vraag; het werd zo door het kind gev6eld en dat is
wat hij zich als volwassene herinnert. Dikwijls zijn het
kleinigheden, die zijn ouders zich niet eens herinneren.
Wat zij nog weten te vertellen uit de jeugd van hun kind
en wat zij belangrijk achten, blijkt dikwijls door het kind
vergeten te zijn, als hij ouder is.
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Het kind neemt anders waar dan de volwassene; het denkt
ook anders. Velen menen, dat de kleuter niet logisch kan
denken. Niets is minder waar: het jonge kind denkt volkomen
logisch, maar met de gegevens, die hem ten dienste staan; en
deze zijn gebrekkig door zijn nog geringe levenservaring.
Liesje, drie en een half jaar oud, logeert met haar vader en moeder
voor het eerst aan het strand. Zij ziet, dat moeder op een koude
morgen een lange broek aantrekt.
Vlug loopt Lies naar de wastafel, grijpt vaders scheerkwast en
zegt: „mamma scheren, doet papa ook."

Bij het denken vervullen de handj es van de kleuter een
belangrijke taak. Zij helpen hem de wereld ontdekken:
door de ervaringen, die de kleuter spelenderwijs opdoet
verruimt zich zijn wereldbeeld en gaat hij verband zien,
waar hij dit tevoren niet zag.
Als Jan een toren wil bouwen lukt hem dit als hij de grootste
blokken onderaan legt, maar doet hij dit niet en begint hij
met de kleine blokj es, dan valt de toren halverwege om.
Het boxkind, dat probeert een grote holle kubus in een
kleinere te duwen bemerkt na enige pogingen, dat dit tot
de onmogelijkheden behoort.
Doordat het kind „met en door zijn handen leert" is het
volkomen concreet ingesteld, maar tevens bereid onmogelijkheden aan te nemen, die het niet zelf heeft kunnen
onderzoeken.
Een kleuter van vier jaar, Johnny, werd nogal eens door ziju oudere
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broertje geplaagd. Zo vertelde deze hem op een dag, dat hij een
heleboel blokjes kon oogsten, als hij een blokje in de tuin in de
grond stopte. „Dan komt er een blokjesboom en daar kun je
aldoor blokken afplukken, net als van onze appelboom". Johnny
deed zoals hem gezegd werd, vol vertrouwen en ging iedere dag
kijken of het blokje al groeide. Zijn moeder, die het ontdekte,
legde hem uit, dat het een onmogelijkheid was en gaf hem een
stukje grond, waarin hij iets mocht zaaien, dat „echt" kon groeien.

De kleuter ontmoet steeds dingen, die hij niet begrijpt.
Telkens krijgt hij de indruk, dat „alles" mogelijk is en pas
langzaam begint hij enig inzicht te krijgen in mogelijkheid en onmogelijkheid. Men kan een kind van die leeftijd
dan ook menigmaal horen vragen: „Dat kan toch niet
echt, he?" Maar toch is zulk een kleuter dan toch ook
weer geneigd te geloven, dat de kous, die hij niet vinden kan,
uit zichzelf weggekropen is om hem te plagen. Het jonge
kind neemt aan, dat dieren en levenloze dingen denken,
voelen en handelen zoals hijzelf. Reeds tegen het vijfde
jaar sluit de kleuter de levenloze dingen uit. Maar hij neemt
bijvoorbeeld nog wel aan dat water leeft, omdat het beweegt, dat honden en poesen met elkaar kunnen spreken
in hun respectievelijke taal en dat vechtende mussen
elkaar uitschelden.
Het is begrijpelijk dat een dergelijke geestelijke gesteldheid volkomen open staat voor het sprookje en voor onwaarschijnlijke verhalen. Zelfs als langzamerhand het besef
gaat doordringen, dat een sprookje geen werkelijkheid is
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en dat er dingen in gebeuren, die in het werkelijke leven
niet voorkomen, dan nog is het kind niet bereid de illusie

los te laten. „Niet echt he, maar in het sprookje kan het
toch wel echt zijn", overpeinsde Marijke na het aanhoren
van Zwaan-kleef-aan, waarvan zij genoten had.
In deze sfeer nu vindt ook Sinterklaas een plaats. Een
natuurlijke plaats, bezien van het kleine kind uit. Het
heeft een voortdurende behoefte gewaardeerd te worden.
Ook al probeert het telkens weer de baas te zijn, op de
achtergrond is er altijd het verlangen naar bescherming,
verzorgd worden. Het kind heeft 't nodig te weten, dat
het niet gemist kan worden en dat zijn opvoeders, ondanks
zijn fouten, toch van hem houden. Dit geeft hem levensmoed. Met een benepen stemmetje kan een kleuter vragen:
„Ben ik lief?" of „Ben je nog boos op me?" Mogelijk ook
stopt hij na een conflict een zoekend handje in die van de
volwassene, het handje dat om vergeving vraagt, waar
het tongetje nog tekort schiet.
Nu hangt het helemaal ervan of hoe en op welke leeftijd
het kind voor het eerst kennis maakt met de Goede Sint.
Wordt het als tweejarige peuter plotseling van aangezicht
tot aangezicht met hem gebracht? Dan blijkt, cat het
kind niet schrikt, maar met grote ogen naar die vreemde
gestalte kijkt. Vooral het rood van het costuum maakt
indruk; rood is een kleur, die veel kleuters bijzonder aantrekt. De indrukken zijn wat verward; het kind is overbluft.
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Heel anders is de reactie op de verschijning van Zwarte Piet
in de onmiddellijke nabijheid van de peuter. Het kan zijn,
dat het kind te plotseling het zwarte gezicht voor zich ziet
en er zo hevig van schrikt, dat deze indruk onbewust hem
lang zal bijblijven en hem schrikachtig maakt waar het
vreemde verschijningen betreft. In ieder geval is het bij het
tweejarige kind in hoofdzaak de gezichtsindruk, die zijn
gedrag beinvloedt.
Het driejarige kind, dat zo ongeveer in de dwarse periode
aangeland is en tracht zijn wil te laten zegevieren tegenover die van zijn ouders, staat in geestelijk opzicht
anders tegenover Sinterklaas en Zwarte Piet. In de eerste
plaats zijn de herinneringen aan de vorige ontmoeting,
een jaar tevoren, vrijwel vervaagd. Misschien weet het
kind er zich nog iets van te herinneren en vertelt het zelfs
een en ander over die ontmoeting, maar het is zeer de
vraag in hoeverre dat vertellen is van hetgeen het van zijn
ouders hoorde en op plaatjes heeft gezien.
Een andere factor is er nu ook in het spel: de driej arige
kleuter voelt duidelijker dan een jaar tevoren, of hij lief
of ondeugend geweest is. Hij weet heel goed wanneer hij
„een beetje of heel erg stout" is. Hij heeft van zijn ouders
bepaalde normen overgenomen, en daar hij hen als autoriteit heeft aanvaard, zijn hun normen ook voor hem van
betekenis. Hij heeft ontdekt, dat hij conflicten veroorzaakt als hij niet voldoet aan de gestelde eisen.
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Nu hoort hij over Sint Nicolaas praten, die zoveel van
kleine kinderen houdt, dat hij op zijn verjaardag uit
Spanje komt en cadeautjes meebrengt . . . voor de lieverdjes onder hen. Stoute kinderen vindt hij niet aardig.
Juist doordat het driejarige kind vaak moeilijk in de omgang is, neemt zijn opvoeder de autoriteit van Sint te baat
om het kind te doen gehoorzamen. Onmiddellijk neemt
de driejarige aan, dat de oude heer van dak tot dak springt
op zijn witte paard en dat Zwarte Piet door de schoorsteen
kruipt. Deze handelingen vindt hij heel gewoon. Een poes
loopt ook op een dak of een smalle schutting, dus waarom
niet het paard van de goede Sint, dat natuurlijk knapper
is dan enig ander paard. En wie weet of een gewoon paard
ook niet op het dak kan wandelen? Critiekloos aanvaardt
de driejarige dergelijke verhalen . • en staat dus weerloos.
Als er boven gestommeld wordt en moeder, varier of een
ander overwichtspersoon met dreigende stem zegt: „Hoor
je nu wel, daar heb je Sinterklaas al (of Zwarte Piet) en
hij komt kijken of je wel lief bent", dan kan het niet
anders of hij is het in plaats van de bovenbuurman, die
van de ene kamer naar de andere loopt, iets wat hij het
gehele jaar honderden malen doet, en waarvan het kind
nooit opschrikt. De suggestie echter dat het Sinterklaas is,
sluit het bestaan van de bovenbuurman uit voor het kind...
en het gehoorzaamt met angstig kloppend hart.
Het zingen bij de schoorsteen is dan ook een geweldig
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evenement, want je weet nooit of niet ineens Zwarte Piet
zijn hand uit de pijp steekt en je bij je neus pakt, of je
pardoes mee naar boven neemt, zoals je je voorstelt volgens
de verhalen die je hoort of de plaatjes die je hebt gezien.
De driejarige zingt met een benepen stemmetje en de volwassenen, die er om been staan vinden hem „snoezig"; maar
als ze enig besef hadden van het angstig kloppen van het
hartje en de grote dosis moed, die ervoor nodig is, om
ondanks de geweldige innerlijke spanning en vrees toch
te zingen, zouden zij hun houding wijzigen. Zij zouden niet
van het kind verlangen, dat het zong bij de schoorsteen,
als het al eens gedreigd was, of zij zouden het kind wel
laten zingen, maar nooit dreigen of de goede Sint en Piet
anders voorstellen dan als milde kindervrienden, die niets
dan goeds in de zin hebben. Of het een of het ander voor
de driejarige, maar nooit beide tegelijk.
Komt de driejarige tegenover Sinterklaas te staan, dan
voelt hij zijn geweten. Hij weet, dat autoriteit macht
heeft; hij weet ook, dat hij met die van zijn ouders wel
eens een loopje kan nemen, maar hij voelt onmiddellijk, dat
deze geweldige figuur daarvan niet gediend is. Hij voelt
zich heel nietig en klein en wordt daarenboven zeer geimponeerd door Zwarte Piet.
Het vierjarige kind weet zich al iets meer te herinneren
van het vorige jaar. Bovendien heeft het meer levenservaring en is innerlijk wat evenwichtiger, dan de driejarige.
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Over het algemeen is de kleuter op deze leeftijd al wat zekerder in zijn optreden: hij weet op een ogenblik: nu is het
ernst en hoef ik niet verder te proberen mijn zin te krijgen.
Hij heeft uitgevonden, waarin hij eventueel wel, waarin hij
beslist niet zijn zin kan krijgen. Toch is ook hij nog ten
prooi aan vele angsten voor het zover is, dat hij van aangezicht tot aangezicht met de goede Sint staat. En dan
nog is het niet zeker, of hij niet bezwijkt onder de spanning
en gaat huilen. De macht van beide personen, die voor
hem staan is zo groot, dat hij zich volkomen in hun greep
voelt. Men behoeft maar te kijken naar een kleuter, die
antwoord geeft op een door Sinterklaas gestelde vraag.
Als hij niet door de emotie de wijze lessen van zijn ouders
vergeet, spreekt hij keurig met twee woorden en is hij
onder een hoedje te vangen; zijn hele houding, het
friemelen van zijn vingers, het plukken aan een kledingstuk wijzen op nerveuze spanning, die bijna ondraaglijk is.
Toch is er iets, het kind weet zelf niet wat, dat hem soms
ertoe brengt wat vertrouwelijker over Sint en Piet te spreken. Het voelt namelijk, dat dreigementen door de volwassene geuit, niet de „kleur" hebben van de dreigementen
met politie, de dokter enz. Vooral de blik, waarmee de
grote mensen elkaar aankijken, het verborgen lachen wat
zij of en toe doen, doet het kind intuitief voelen, dat het
toch zo erg niet is, als „ze willen laten voorkomen". Na4
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tuurlijk kan de kleuter deze vage ervaring niet onder
woorden brengen; hij is er zich in het geheel niet
bewust van, maar wie kleuters gadeslaat, bemerkt,
dat hun reacties anders zijn dan bij de gewone dreigementen.
Het vijfjarige kind staat al wat zakelijker in de wereld.
Het gaat zich ook al eens afvragen hoe het komt dat het
paard niet van het dak valt en of het wel mogelijk is, dat
Piet door die nauwe schoorsteen kruipt „en dan valt hij
toch in de kachel in het vuur?" De pienteren onder de
vijfjarigen zingen met bravoure bij de schoorsteen: hij kan
er toch niet doorkomen. „En eigenlijk ben ik altijd wel
lief" vindt de vijfjarige. Op deze leeftijd geeft hij ook heel
wat minder conflicten en bovendien heeft de ervaring hem
geleerd, dat hij na enige tijd toch altijd weer in genade
aangenomen wordt.
Maar toch wordt ook hij geimponeerd door de verschijning
van Sint Nicolaas en zijn zwarte knecht. Ook hij krabbelt
wat terug en laat zijn bravoure varen: je kunt nooit weten
De schrandere zesjarige kleuter begint al een en ander
van de hele comedie to doorzien. Natuurlijk gelooft hij
nog wel aan het bestaan van Sinterklaas en Zwarte Piet en
dat zeker als hij recht tegenover hen staat; ja, dan zou hij
niet durven twijfelen, want hij ziet ze toch zelf? Maar dat
vader en moeder een groot aandeel in het feest hebben,
voelt hij toch ook. Dat Zwarte Piet hem niet in de zak stopt,
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gelooft hij wel en dat zijn ouders hem mee zouden laten
gaan naar Spanje, dat gelooft hij nooit.
„ Joh, gelo of je dat ?" vroeg Fred-Jan aan zijn vriendje, die er nog
zo zeker niet van was. „ Je moeder zou toch zeker steeds maar huilen
net als toen ik in het ziekenhuis lag ? Dat vond ze maar wat naar
En Spanje is veel verder en dat duurt veel langer." Fred-Jan had
uit ervaring geleerd, dat zijn ouders hem niet wilden missen. Dat
geeft hem een gevoel van zekerheid, van hecht vertrouwen: als
men onmisbaar is betekent men wat !

De zesjarige, die al wat critisch rondkijkt, ontdekt details:
Sinterklaas had net zo'n ring aan als Oom Bram altijd heeft.
Willy was van de ene Kleuterschool naar de andere verhuisd'
omdat haar ouders in een ander deel van de stad gingen wonen.
Haar eerste school had Willy weinig bezocht, doordat ze dikwijls
en lang ziek was. In Januari was ze vertrokken naar de nieuwe school
en daarna had ze haar vorige leidster niet meer ontmoet. Het toeval
wilde, dat deze voor Sinterklaas zou spelen op de school, die Willy
nu bezocht. Noch haar vorige noch haar huidige leidster meende,
dat er enig risico zou bestaan, dat de bijna zesjarige Willy iets
bekends aan de goede Sint zou ontdekken. Toen zij haar cadeautje
van hem in ontvangst nam en hij haar met een zware stem vroeg
of ze het prettig vond, dat ze de juffrouw zo dikwijls mocht helpen,
antwoordde Willy met hoogrode kleur en een verlegen, angstig
stemmetje: „ Ja juffrouw . . . Sinterklaas". Zij schrok er zelf zo van,
dat ze bijna in tranen uitbarstte. De beide leidsters vroegen zich of
of hier een onbewuste herkenning plaats gevonden had, misschien
van de ogen, de stem of de handen (met ring) of dat er sprake was
van gewoon vergissen. De hevige schrik van Willy over deze vergaloppering wees in de richting van de eerste onderstelling. Lang-
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zamerhand maakt de twijfel zich los van de onwil om to twijfelen
en komt het kind zover, dat het begrijpt en aanvaardt dat Sinterklaas niet bestaat, maar een „spelletje" is. Als het kind zover is,
heeft het de sprookjes- en spelperiode vrijwel verlaten.

Tot zolang aanvaardt het de geheimzinnigheden, die om
het tweetal uit Spanje gesponnen worden.
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HOOFDSTUK V
...

vol verwachting klopt ons hart . . .

HOOGGESPANNEN VERWACHTING

H

et Sint Nicolaasfeest doet veler harten vol verwachting kioppen. Het liedje: Zie de maan schijnt door
de bomen bezingt zelfs deze wonderlijke ervaring. Niet
alleen de kinderen, maar ook volwassenen zijn vervuld van
gespannen verwachting. Men kan dit zien aan het druk heen
en weer lopen, hier en daar nog wat beredderen, een zekere
rusteloosheid in ouderen. In versterkte mate vertonen de
kinderen deze verschijnselen. Op het moment, dat de deur
zal opengaan om Sinterklaas met zijn trouwe trawant
binnen te laten, strekken zich de ruggetj es, gaan de ogen
schitteren en komt er een bepaalde spierspanning in het
gehele lichaam, die niet te lang kan duren. Op zulk een
spanning moet altijd ontspanning volgen. Hoe groter,
intenser en langduriger de gespannen verwachting geweest
is, des te groter, intenser en volkomener is de behoefte aan
ontspanning.
Verwachtingsgevoel is in het leven een zeer belangrijke
factor: het geeft houvast, het houdt staande, het kan
prestaties doen toenemen. Wie aan een wedstrijd deelneemt en er vrij zeker van is geen kans te hebben op een
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prijs, spant zich minder in, dan degeen, die meent wel een
kansje te hebben op winnaarschap. Deze laatste zet alles
op alles, overtreft zich zelf misschien in de verwachting,
dat een prijs binnen zijn bereik ligt.
Ook het heel kleine kind bouwt verwachtingsgevoelens op:
als het in een bepaalde houding gebracht wordt of het
krijgt zijn slabbetje voor, dan verwacht het ook gevoed
te worden. Blijft de voeding uit, dan gaat het huilen;
misschien niet zozeer omdat het honger heeft als wel
omdat zijn hongergevoel versterkt werd door de verwachting en bovenal omdat deze niet vervuld werd. Driftkopjes
worden zelfs woedend, als ze op een dergelijke wijze ontgoocheld worden. Spelen met het gevoel van verwachting
vindt men bij het kiekeboespelletje. In de ogen van het
kind kan men de verwachting lezen, het uitkijken naar de
wederverschijning van het gezicht van de ander. Ook
verstoppertje spelen heeft iets van spelen met verwachtingsgevoel: de zoeker verwacht telkens als hij naar een bepaalde
plek toeloopt daar het verstopte te vinden, of althans een
glimp ervan. Het niet vinden geeft een gevoel van onbevredigd zijn.
In de opvoeding is het buitengewoon belangrijk rekening
te houden met het ontwakend gevoel van verwachting.
Het kind verwacht altijd iets van de volwassene: leiding,
aandacht, bescherming, voedsel, antwoord op zijn vragen,
troost, waardering, medeleven. De volwassene heeft het
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eraan gewend, van het begin of aan, dat het vertrouwen
kan hebben.
Het leven zelf leert de peuter al spoedig, dat lang niet
elke verwachting vervuld wordt. Toch gaat hij door met
het koesteren van deze gevoelens, omdat hij niet anders
kan; hij is op weg mens te worden en mens zijn betekent
onder meer verwachtingen en idealen koesteren, die levensmoed aanwakkeren en prikkelen tot volhouden.
Wanneer men als opvoeder inziet welk een grote betekenis
het verwachtingsgevoel in het leven heeft en als men weet,
dat het kleine kind voor de ontplooiing ervan voor een
groot gedeelte afhankelijk is van de volwassene, begrijpt
men welk een grote plaats de belofte inneemt. Wordt een
belofte gedaan, dan wekt deze verwachting en vertrouwen
in de vervulling ervan. Iedere keer wanneer een belofte
gebroken wordt, ondervindt de persoon, die vol vertrouwen
was in de vervulling, een schok. Door levenservaring wijs
geworden, weet de volwassene wel zo ongeveer wanneer hij
wel en wanneer hij Been vertrouwen kan hebben in de
vervulling van zijn verwachtingen. Het kleine kind kan
dit nog niet. Het verdraagt niet keer op keer teleurgesteld
te worden; en zeker niet als de ontgoocheling altijd komt
van de kant van zijn opvoeder. Niet alleen verliest het dan
het vertrouwen in hem, maar het verliest ook de gezonde
levensverwachting. Zijn houding wordt gestuwd in de
richting van: „het zal wel weer niet veel bijzonders zijn."
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Daarom moeten ouders nooit jets beloven, wanneer zij
niet zeker zijn, dat de belofte in vervulling kan gaan.
Bovendien moeten zij er rekening mee houden, dat het
kleine kind zich kan vastklampen aan een belofte, omdat
het geen andere mogelijkheden kent.
Hetty woonde met haar ouders in een bosrijke streek. Zij zouden
echter de vacantie doorbrengen aan zee. De zee, die Hetty nog nooit
gezien had, maar waarover haar moeder, die in een badplaats was
opgegroeid, veel had verteld, leek haar het toppunt van heerlijkheid.
Moeder, zelf meegesleept door haar verlangen naar het strandleven,
beloofde verschillende malen: „En als we daar dan zijn, mag je
elke dag in zee pootje baden en spelen met je badpakje aan".
Helaas was het weer in de vacantie buitengewoon slecht; er stond
voortdurend een koude wind en er viel veel regen. Van baden in
zee was geen sprake. Hetty begreep er niets van: ze was aan zee en
moeder had zelf gezegd dat ze mocht pootje baden en nu mocht
het niet ? Ze was hevig teleurgesteld en kon maar niet begrijpen,
dat de zee te koud kon zijn. In haar voorstelling was deze volmaakt.
Door de ontgoocheling kwam ze er niet toe te gaan spelen. Ze keek
maar steeds met verlangende ogen naar het water en scheen de
vele spel-mogelijkheden, die het zand bood niet eens te zien.
Moeder, geprikkeld door de eigen teleurstelling, gebood Hetty te
gaan spelen en niet zo rond te hangen; er was toch nog zoveel
anders wat Hetty aan het strand kon doen dan alleen maar pootje
baden ? Maar van al dat andere was Hetty niet op de hoogte, want
ze had van moeder steeds gehoord: dan gaan we elke dag in zee !
Haar ouders vonden hun vermaak wel: ze legden zich bij de teleurstelling neer en genoten van een wandeling. Hetty's verwachtingen
waren niet alleen te hoog gespannen geweest, maar ook te veel in
een richting gedreven. Ze kon met haar geringe levenservaring niet
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maar zo ineens een andere koers inslaan en zich met het zand
vermaken. Bovendien hadden de ouders zelf een valse verwachting
gekoesterd: namelijk, dat het steeds stralend zomerweer zou zijn.
Met de werkelijkheid had althans de moeder geenrekeninggehouden.

Nu kan men als opvoeder dikwijls niet de neiging onderdrukken het kind in zulke omstandigheden „een levensles"
te geven in de trant van: „ Ja, kind het leven is vol teleurstellingen, dat zul je nog wel ondervinden als je ouder
wordt en het is goed, als je vroeg leert de teleurstelling te
dragen zonder een kwaad gezicht te zetten."
De vraag rijst of de ouders zelf in staat zijn een teleurstelling
te verwerken zonder hun goede humeur te verliezen. Kunnen zij zich iets zonder mopperen ontzeggen, waarnaar zij
vol verlangen enige tijd hebben uitgekeken? Er zijn volwassenen, die dat zeker kunnen; er zijn er ook, die het niet
klaarspelen. De laatsten zijn zij, die zich spoedig laten
ontmoedigen en die niet de innerlijke activiteit en het
optimisme hebben zich tevreden te stellen met iets anders.
Zij blijven mokken en sluiten zich of voor andere mogelijkheden, die ook gezellig kunnen zijn.
De eersten stappen over de tegenslag heen, richten hun blik
op iets anders en trachten daarin mogelijkheden te ontdekken, die als vervanging van het oorspronkelijke plan
kunnen dienen. Hiertoe is moed nodig en een zeker gevoel
voor humor: het leven neemt de mens vaak bij de neus en
verijdelt dikwijls plannen. De moedeloze laat zich terneer57

slaan; de moedige daarentegen krabbelt er weer bovenop.
Ook bij kleine kinderen treft men deze verschillen aan.
Volwassenen echter vatten de teleurstelling van het kind
meestal niet zo ernstig op, omdat deze in vergelijking tot
hun eigen teleurstelling zo heel gering en nietig lijkt. Dit is
niet juist; wat voor de volwassene een kleinigheid is, is
dikwijls voor de kleuter van grote betekenis. Moeilijk
is te ontdekken hoe groot de betekenis voor de kleuter is,
omdat het kind zijn gevoel van verwachting heel slecht of
in het geheel niet onder woorden kan brengen. Men moet
eigenlijk meer uit de gedragingen van het jonge kind
opmaken hoe sterk de innerlijke spanning, is om ongeveer
te kunnen weten hoe groot de verwachtingen zijn, die het
koestert. Het kan voorkomen, dat een kleuter heftig
reageert op een teleurstelling, waarvan de volwassene niet
eens vermoedt, dat het een teleurstelling is.
Leendert, ruim vier jaar, had bij zijn vriendje een auto gezien, die
hem de mooiste toeleek van de hele wereld. Hij mocht er niet aankomen; alleen het vriendje mocht ermee spelen en Leendert keek
met benijdende ogen toe, terwijl hij met een andere, oude auto
spelen mocht. Toen Leendert 's avonds zijn schoen klaar zette voor
Sinterklaas, riep hij door de schoorsteen: „Sinterklaas mag ik
alsjeblieft zo'n mooie auto hebben als Guusje ?" Verschillende
avonden herhaalde hij dit verzoek en op een morgen vond hij in
zijn schoen een briefje, waarop Sinterklaas mededeelde, dat Leendert een auto zou krijgen, als hij heel lief was. Hij sprong en danste
rond en vertelde dadelijk in de kleuterschool aan Guus, dat hij net
zo'n auto zou krijgen van Sint Nicolaas.
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Toen het heerlijk avondje aanbrak kwam er inderdaad een groot
pak voor Leendert, omdat hij zo'n flinke jongen was. Met nerveus
trillende handen maakte hij het pak open . . . het was een auto,
maar niet zo een als Guus had. De teleurstelling kon hij ternauwernood verwerken. Ook zijn ouders waren teleurgesteld, want zij
hadden meer geld ervoor uitgegeven dan oorspronkelijk hun bedoeling was. Waarschijnlijk was deze auto zelfs duurder dan die
van Guus, welke de ouders niet gezien hadden. Ze hadden zich niet
gerealiseerd, dat hun zoon iedere keer als hij zijn smeekbede door
de schoorsteen riep, een zeer bepaalde auto voor ogen had, nl., die
ene van Guus en dat hij ook verwachtte deze te krijgen, toen hij
het briefje van de goede Sint ontving. Voor hem bestonden toen
geen andere mogelijkheden meer. Vader en moeder vonden het
helemaal niet aardig van Leendert, dat hij niet blij was. En wat
moest Sinterklaas er wel van denken, dat Leendert niet tevreden
was met zo'n mooi cadeau ? Doch hij hield star vol: „Maar Sinterklaas wist toch, dat ik zo'n auto wou hebben als Guus ? Hij weet
toch alles en ik heb h. t hem toch gevraagd ?"
Jaren later, toen Leendert volwassen was, wist hij zich nog te,
herinneren hoe verwond hij zich die avond had gevoeld.
Ali kwam op een dag opgetogen uit de kleuterschool thuis, want
er was nu een piano gekomen ! En ze konden er bij zingen en lopen.
En ze wilde zelf ook wel zo'n piano hebben en er op spelen, net als
d juffrouw. Zij gaf dan ook onmiddellijk haar wens te kennen, toen
de kleuterklas een brief met verlanglijst naar Sinterklaas stuurde.
Thuis vertelde ze, dat ze gevraagd had of de goede Sint, als hij op
school kwam, een piano voor haar wilde meebrengen, net zo een als
de juffrouw had. Ali's moeder vertelde haar, dat dit tot de onmogelijkheden behoorde. Een piano kost heel veel geld en hoe zou Sint die
naar de school moeten brengen ? Veel te zwaar ! Ali zag de onredelijk-
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heid van haar verlangen in, praatte wel steeds over de nieuwe aanwinst op school en ging thuis piano'tje spelen; ze bewoog haar
vingers op een latje, dat ze op de tafel legde en zong het hoogste
lied erbij. Toch had de goede Sint haar verzoek in gedachte gehouden, want toen hij op zijn verjaardag in de kleuterschool verscheen
bracht hij een speelgoed-piano voor Ali mee. Haar vreugde kende
geen grenzen; ze was volkomen sprakeloos. Ook zij herinnerde zich
als volwassene het grote gevoel van dankbaarheid, dat haar doorstroomde, toen ze deze piano kreeg. „Ik wist niet eens, dat er zulke
dingen bestonden", vertelde zij haar leidster, toen ze een en twintig
jaar was. „En ik ben, geloof ik, mijn hele leven nooit meer zo blij
geweest als toen."

Dikwijls kan de volwassene er niets tegen doen, dat het
kind in zijn verwachtingen teleurgesteld wordt. Maar in de
omgang met het jonge kind moet hij er rekening mee
houden, dat hij zijn beloften zoveel mogelijk nakomt en
bovenal, dat de verwachtingen van het kind niet kunstmatig opgevoerd worden.
Een belangrijk hulpmiddel voor de kleuter om uiting te
geven aan zijn gevoel van verwachting en de innerlijke
spanning, die daaraan gepaard gaat, is het spel. Reeds
lang van te voren begint de kleuter Sinterklaas en Zwarte
Piet te tekenen. Hij slaat een rode zakdoek om, of neemt
een wandelstok en speelt voor Sinterklaas; hij gooit een
tafelkleedje over zijn schouder, zet een vervaarlijke stem
op en voelt zich Zwarte Piet. In dergelijke spelletjes wordt
ook heel wat heimelijke angst door het kind weggespeeld.
Als de kleuter Zwarte Piet tekent en hem werkelijk hele-
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maal zwart bekrast, geeft dit hem onbewust een gevoel van
macht; hij kan met het portret van Zwarte Piet doen wat
hij wil. Hij kan hem wegkrassen, hij kan hem heel groot
tekenen of heel klein, ja, hij kan hem zelfs „vergeten" als
hij een Sinterklaastekening maakt. Voor de kleuter is de
tekening, die hij maakt een stukje van de werkelijkheid,
als het ware een eigenschap van het ding, zoals ook een
afbeelding in een boek beschouwd wordt als bij het voorwerp zelf te behoren.
Koosje, bijna drie jaar, bekijkt met zijn moeder een prentenboek.
Zoals vele prentenboeken is ook dit niet kunstzinnig en opvoedkundig verantwoord. Er is een plaatje van een heks, dat werkelijk
weer dan lelijk is en in gevoelige kinderen een zeker onbehagen kan
opwekken. Koosje echter laat zich niet zo spoedig intimideren door
een plaatje: hij slaat op het gezicht van de heks met zijn voile
hand en zegt: „Stoute, lelijke heks; Koosje zal je au doen." Door
deze aanval verhoogt hij zijn besef van eigenwaarde; hij slaat er op
en daardoor kan de heks hem niets maken ! Koosje slaat zijn vrees
weg. Voor de volwassene lijkt het een simpel spelletje.
Arnout zat enige dagen voor het Sinterklaasfeest ingespannen te
tekenen. Hij tekende hoe het zou zijn als Sint op school kwam.
Slingers hingen van het plafond en er was een rijtje stoelen waarop
kinderen zaten, allemaal netjes achter elkaar. Sinterklaas stond
voor hen met zijn staf. Het was werkelijk een goed stukje werk van
Arnout. De leidster, die het als opvoedster natuurlijk nog mooier
wenste zei: „ Ja, nu zeg je wel, dat je klaar bent, maar je hebt
Zwarte Piet nog niet getekend, dus ben je eigenlijk niet klaar."
„Die is naar zieke kinderen; hij is er niet bij. Zieke kinderen doet-ie
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toch niks, he?" In zijn tekening had Arnout de wens te kennen
gegeven het feest op school maar liever te vieren zonder de „schaduw" Zwarte Piet.

Hoe meer de kleuter kan spelen over hetgeen hem bezig
houdt, hoe vrijer hij gelaten wordt met tekenen, kleuren,
boetseren des te beter krijgt hij gelegenheid in het reine
te komen met zijn gemengde gevoelens van vrees en
verwachting.
Reeds bij het klaar zetten van de schoen beleeft het kind
de tegenstrijdigheid van zijn gevoelens. Voor de volwassene is de zaak heel eenvoudig: zet je schoen maar klaar,
zing een liedje, leg er wat hooi, suikerklontjes bij en zet een
schoteltje met water klaar voor het paard . . . en dan naar
bed. Menige ouder zal zich later op de avond ineens herinneren: o, ja ik moet nog iets in de schoentjes van de
kinderen stoppen; terwijl hij de volgende morgen, vroeg
gewekt door de vreugdekreten, zich realiseert: och, dat
is waar ook, ze vinden iets in hun schoen.
De kleuter echter beleeft deze geschiedenis anders. Het
zingen is al een evenement; als het niet mooi genoeg is en
Piet hoort het, blijft de schoen leeg. En wanneer komt hij
nu eigenlijk? Als de kinderen nog wakker zijn? Als de
grote mensen nog wakker zijn en de kinderen slapen? Of
als iedereen slaapt? Zouden vader en moeder hem zien en
zouden zij dan iets vertellen? Jets goeds of iets stouts van
het kind? Menige kleuter neemt zich voor stilletjes wakker
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te blijven en een Blimp van Zwarte Piet op te vangen,
maar als het lukt bestaat ook weer het gevaar, dat er voor
straf niets in de schoen gedaan wordt.
En wat zou er dan inkomen? Dat is ook nog een vraag waarover je als kleuter lang kunt denken.
Men gaat er wel eens toe over een grapje met de kleuter
uit te halen door in plaats van iets lekkers een stukje
steenkool of een ander waardeloos voorwerp in de schoen
te leggen. Er zijn kleuters, die dit heel goed verdragen en
zelf pret hebben als ze door die Zwarte Piet zo bij de neus
genomen zijn. Er zijn echter ook kinderen, die hierdoor zo
in hun gevoel van eigenwaarde getroffen zijn, dat ze boos
worden.
In de kleuterschool was het gewoonte de oudste kinderen voor het
Sinterklaasfeest een z.g. „foppak" te sturen, waarnaar zij zelf
moesten zoeken. Overal vonden ze briefjes die hen verwezen naar
een volgende plek, waar zij zoeken moesten. Onder luid gejuich
werd het pak eindelijk gevonden en in triomf aan de leidster overhandigd. Zij koos uit, wie het mochten open maken. Natuurlijk
werden vele veronderstellingen geopperd over de inhoud. Als dan
eindelijk met veel moeite het touw los was gemaakt en het papier
van de doos afgewikkeld, kende de spanning geen grenzen: wat
zou er in de zak zitten? Bij de openen bleek het... turfmolm,
kolengruis of iets dergelijks te zijn. Teleurgestelde gezichten. Maar,
wacht even . . . onder de zak ligt een briefje: zoek maar eens in de
kast . . . En ja, daar kwam de zak met echt lekkers. Soms was er in
zo'n klas een of andere kleuter, die vond, dat de kinderen nu
Zwarte Piet maar eens voor de mal moesten houden; en dat werd
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dan ook gedaan. Verschillende jaren achtereen werd dit spel gespeeld en schepten de kinderen er vermaak in.
Een jaar echter lukte het niet de speelse sfeer te scheppen, waarin
de kleine teleurstelling met de nodige humor genomen werd. Dat
was het jaar dat Johnny in de klas zat. Hij was een zeer gesloten
kind van gescheiden ouders. Hoewel hij nooit veel zei, bemerkte
de leidster wel, dat hij van haar hield en vertrouwen in haar had.
Op die morgen dat er naar het pak gezocht moest worden deed
Johnny met stralende ogen mee. Hij was het die er zegevierend
mee kwam aandragen en het de leidster gaf. Toen echter de inhoud
uit steentjes bleek te bestaan, werd hij heel bleek en barstte daarna
in snikken uit. Het briefje onder de zak, dat vermeldde waar de
kinderen het „echte" pak konden vinden, was niet in staat hem te
verzoenen met de nederlaag. De gehele dag bleef hij stiller dan
anders; hij keerde zich of als de leidster trachtte contact met hem
te krijgen. Later bleek, dat Johnny door de huishoudster van zijn
vader, bij wie hij woonde, ingelicht was over de rol, die de volwassenen spelen bij het Sinterklaasfeest. Hij wist dat de goede Sint
niet bestond. Vermoedelijk heeft Johnny verwacht, dat de leidster
zijn „juffie", een verrassing voor hem en de anderen bereid had.
De teleurstelling was dus voor hem een onmiddellijke verwonding
van zijn vertrouwen in haar. En dat raakt een kind diep; de schending van het vertrouwen dat hij in zijn opvoeder stelt.
Na deze ervaring heeft Johnny's leidster niet meer het risico
genomen, dat dit bij een ander kind zou kunnen voorkomen. Tegen
de dag, waarop het „foppak" geintroduceerd zou worden, vertelde
ze de kinderen, dat Zwarte Piet wel eens grapjes kan uithalen en
de kinderen wat plagen wil. Ze waren er dan enigszins op voorbereid hun verwachting niet te hoog te spannen.

Wil men een grapje met een kleuter uithalen, uit naam van
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. . . hij gooit een tafelkleedje over zijn schouder . . . biz. 6o

. . . de duim geeft troost . . . blz. 69

Piet, dan moet men het kind goed kennen. Heeft het geen
gevoel voor humor en is het in een periode van onevenwichtigheid of nervositeit, dan doet men beter dergelijke
dingen achterwege te laten.
Het Sint Nicolaasfeest mag onder geen voorwaarde door
de volwassenen voorgesteld worden als zo buitengewoon
prettig en heerlijk, dat het kind te hoge verwachtingen
gaat koesteren, want dan volgt onherroepelijk de teleurstelling. De kunst is het feest als iets bijzonders in het
vooruitzicht te stellen, waarnaar met verlangen uitgekeken kan worden, maar waarbij niet alle wensen in vervulling kunnen gaan.

5
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HOOFDSTUK VI
...

Sinterklaas, die goede Heer .

SINT NICOLAAS, BESCHERMHEER DER KINDEREN

U

it de overlevering blijkt, dat de Sint Nicolaasfiguur zijn
populariteit te danken heeft aan twee bisschoppen, die
tussen 400 en 600 na Christus' geboorte in Klein Azie geleefd
hebben. De meest bekende van deze twee was de bisschop
van Myra, over wie zeer veel wonderverhalen ontstaan zijn.
Hij werd o.a. schutspatroon van kinderen, het familieleven,
de kinderzegen, vruchtbaarheid, handel, reizenden en zeelieden, terwijl hij tevens steeds weer materiele hulp verleende;
de Bisschop van Myra was namelijk rijk en gebruikte zijn
bezittingen ten behoeve van hen, die in nood verkeerden.
Als men zich verdiept in de wonderverhalen over Sint
Nicolaas krijgt men een indruk van zijn karakter. Uit alles
blijkt zijn grote mildheid, zijn begrip voor de menselijke
natuur met haar zwakheden en krachten en zijn vergevensgezindheid tegenover fouten en tekortkomingen. Ook
blijkt uit de legenden een fijn gevoel voor humor: hij wenst
de onbekende gever te blijven. Straffen doet hij niet,
slechts nu en dan spreekt hij een vermaning uit, echter
pas nadat hij hulp verleend heeft. Hij perst geen belofte of
als voorwaarde voor zijn hulp.
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In de Middeleeuwen, een periode van sterk emotioneel
leven, begon men Sint Nicolaas een ander karakter te
geven: hij werd in de opvoeding wel als boeman gebruikt
en was dan vergezeld van Zwarte Piet. De dreigementen,
die opvoeders in onze maatschappij uiten in verband met
het Sinterklaasfeest, zou men kunnen beschouwen als
overblijfsel van de Middeleeuws-geestelijke gesteldheid.
Een bekend verschijnsel is, dat men, als men zich angstig
voelt en niet tegen een situatie opgewassen, zijn toevlucht
neemt tot vrees aanjagen. In de Middeleeuwen werden vele
ontdekkingen gedaan, die de mens zijn gevoel van veiligheid ontnamen; eigen onzekerheid werd in die tijd dikwijls
geuit door straffe maatregelen in de opvoeding, waarvan
het dreigement een der soepelste was.
Vele opvoeders in de huidige maatschappij hebben te kampen met een gevoel van onzekerheid; men laat tradities los,
maar heeft nog geen plaatsvervangend richtsnoer gevonden.
Dit wreekt zich in de opvoeding en maakt de opvoeder
dikwijls inconsequent en weifelend. Het kind, dat houvast
wil hebben, voelt zich ook niet zeker, valt ten prooi aan
innerlijke spannin g en en labiliteit, en maakt het hierdoor
zijn opvoeders nog moeilijker. Zij, min of meer bewust van
eigen tekortkomingen, verschuilen zich dan achter een
vreemde autoriteit, „die het wel doen zal". Dit is heel begrijpelijk en menselijk, maar moet toch zoveel mogelijk
vermeden worden. De opvoeder, die het meeste straft en
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dreigt is over het algemeen het minst zeker van zichzelf.
Opvoeders, die zich achter de autoriteit van Sint verschuilen met gebruikmaking van dreigementen, doen de persoon
van de historische Sint Nicolaas oneer aan.
Degene, die de rol van Sint Nicolaas op zich neemt en voor
kleine kinderen verschijnt, moet enigszins op de hoogte
zijn van de eigenschappen, waaraan deze bisschop zijn
populariteit te danken had. Zelfs al zijn vele der wonderverhalen niet over de gehele linie te aanvaarden, hun
strekking en de verdichting wijzen er op, dat hij zeer mild
was en begrijpend. Het ware te wensen, dat alien, die deze
rol vervullen voor kleuters eenvoudig weigerden te voldoen
aan het verzoek der ouders een kind op zijn fouten te wijzen
en dan de belofte: „Zul je het nooit meer doen?" of te persen.
In de eerste plaats zijn er veel „onliebbelijkheden, fouten
en aanwensels" die de kleuter niet in zijn macht heeft.
Het is heel moeilijk voor ouders te beoordelen welke
onaangename verschijnselen het kind wel in zijn macht
heeft en met goede wil, bemoediging en geduld zou
kunnen overwinnen. Dikwijls neemt men aan, dat een
kind zijn aanwensel zo maar kan afleggen. Hoevelen
bijvoorbeeld trekken niet te velde tegen het duimzuigen,
tegen slecht eten, tegen tics? Dergelijke verschijnselen
moet men echter in de meeste gevallen beschouwen als
een symptoom, een uiting van de innerlijke gesteldheid
van het kind. Plaagzucht bijvoorbeeld kan voortkomen
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uit het gevoel op een of ander gebied tekort te komen.
Het behoeft niet eens waar te zijn dat het kind tekort
gedaan wordt in een of ander opzicht; maar dat doet aan
het gevoel van het kind niets af. Belangrijk is, dat het
kind dit idee koestert, want dat is het onbewuste motief voor
zijn handelingen. Niet met het feit, maar met de wijze
waarop het kind het feit opneemt en verwerkt, moet men
rekening houden. Dergelijke gevoelens veroorzaken innerlijke spanning, die ertoe brengt op een of andere wijze
troost te zoeken. De opvoeder echter kan zich lang niet
altijd verenigen met de oplossing, die het kind gevonden
heeft. Maar wat doet de opvoeder zelf, als hij zich gespannen en nerveus voelt? Velen nemen hun toevlucht tot de
cigaret; doch zij verbieden hun kind troost te zoeken bij
zijn duim.
Men zou aanwensels min of meer kunnen vergelijken met de
huiduitslag, die bijvoorbeeld gepaard gaat aan mazelen.
De rode vlekjes zijn een der symptomen van de ziekte;
niet de huid alleen is ziek, maar het hele kind; een behandeling van de huiduitslag zal dus geen effect hebben, daar
de wortel der ziekte dieper zit. Het heeft evenmin zin een
bepaald aanwensel te bestrijden; dit heeft een oorzaak,
die geworteld ligt in de geestelijke gesteldheid, en als men
niet het totale kind „behandelt", door het meer rust,
bemoediging, aandacht en vertrouwen te geven, dan zal
men met de bestrijding van het aanwensel weinig succes
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oogsten. Hoogstens een schijnresultaat: deze ene onhebbelijkheid zal het misschien vaarwel kunnen zeggen, maar
de kans is groot, dat een andere ervoor in de plaats komt.
Jan, vijf jaar en de jongste van twee kinderen, waarvan het oudste
een pienter, e rzuchtig meisje was, zoog heftig op zijn duim. Zelfs
midden onder het spel kon hij ineens afwezig op zijn duim gaan
zuigen. Er waren echter tijden, dat hij het heel weinig deed, maar
in zulke perioden stotterde hij.
Jaapje, zes jaar, afkomstig uit een groot gezin dat in behoeftige
omstandigheden verkeerde, stotterde; toen zijn kleuterleidster hem
met veel geduld hier voor een groot gedeelte overheen geholpen had,
begon hij fanatiek telkens met snorkend geluid zijn neus op te
halen. In de lagere school werd hem dit vrij spoedig afgeleerd,
maar toen stak het stotteren weer de kop op.

Niet alle aanwensels zijn zo diep geworteld, dat zij door
een ander vervangen worden, zodra ze zijn afgeleerd. Maar
als leek, ook als ouder, weet men niet waar de oorzaak
ervan ligt en daarom moet men het kind geduldig waarnemen om te zien op welke ogenblikken het de grootste
behoefte eraan schijnt te hebben. Dit kan een aanwijzing
zijn voor de situatie waarin het aanwensel de kop opsteeekt
en voor de emoties, die eraan ten grondslag liggen. Is het
kind verlegen, jaloers, voelt het zich klein en nietig, is het
verdiept in iets, is het mogelijk wat oververmoeid? In
plaats van het aanwensel te lijf te gaan, zal men dan
trachten de toestand voor het kind zo te wijzigen, dat het
70

niet zijn toevlucht behoeft te nemen tot een dergelijk
„troost" of gewoontegebaar. Is een aanwensel bijzonder
hardnekkig, dan moet men een kinderpsychiater of een
bureau voor moeilijke kinderen raadplegen. Hoe eerder
men deskundige hulp inroept, des te sneller vindt de
genezing plaats.
Verdiept men zich dus in de oorsprong van veel kinderfouten, dan moet men tot de erkenning komen, dat het
geen zin heeft het kind te laten beloven, dat het „dit
nooit meer zal doen", omdat Sinterklaas nu jarig is en
hem een geschenkje geeft. Aan het afpersen van zulke
beloften kleven namelijk wel enige gevaren ook. Het
gevoelige kind (en juist kleuters, die hun toevlucht nemen
tot aanwensels behoren dikwijls tot het gevoelige type), zal
zich bezwaard en schuldig voelen, als blijkt, dat het de
belofte niet kan houden. Door deze ontdekking wordt
de innerlijke spanning groter en de behoefte aan een uitlaatklep des te sterker: de strijd tegen het aanwensel
wordt zwaarder en het kind voelt, dat het deze verliezen
moet, omdat het geen andere oplossing ziet. In de grond
heeft het kind geen schuld aan zijn fout, maar het voelt
het wel zo.
Heeft men met een minder gewetensvol kind te maken,
dan bemerkt men, dat het graag de belofte aflegt, maar
deze onmiddellijk vergeet. Het wordt er door zijn opvoeders
aan gewend gemakkelijk iets te beloven zonder de conse71

quentie te dragen. Het geschenkje heeft het gekregen;
het is graag bereid daar iets tegenover te stellen en de
suggestieve vraag: „zul je het nooit weer doen" -vlot te
beantwoorden met: „Nee", zonder de draagkracht hiervan
in te zien. Vervalt het toch weer in zijn fout, dan wordt
het door zijn opvoeder tot de orde geroepen; zelden herinnert zijn opvoeder hem aan de afgelegde belofte. Dal. is
maar goed ook, want daardoor zou in de kleuter gewetenswroeging opgeroepen worden, waarvoor hij eigenlijk niet
geheel rijp is en over een fout, waarvoor hij niet verantwoordelijk gesteld mag worden. Heel dikwijls ligt de fout in
de omgeving van het kind; verandering van milieu blijkt
dan een probaat middel om het kind van zijn aanwensel
of te helpen, zonder dat de aandacht er op gevestigd wordt.
Men kan deze moeilijkheden omzeilen door een andere
formulering van de vraag: „Wil je proberen het niet meer
te doen?" of: „Wil je je best doen eraan te denken?"
Deze formulering is soepeler, doordat het kind nu de mogelijkheid krijgt zijn best te doen, maar tevens op een bepaald
ogenblik zijn onvermogen kan bekennen: „Ik probeer het
wel, maar het lukt me niet." Gewetenswroeging behoeft
het dan niet te hebben: het heeft zijn belofte gehouden en
zijn best gedaan, maar de neiging was sterker dan hij zelf
en hij moest dus de strijd opgeven. Hiermee bekent de
kleuter zijn onmacht en doet hij tevens een beroep op
steun van de opvoeder.
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Sint Nicolaas vraagt dus hoogstens: „Wil je je best doen om
flink te zijn" (eventueel iets na te laten) en doet een
beroep op de goede wil van het kind.
Verwijten mag hij niet uitspreken; het kleutertje voelt
zich toch al zo nietig en klein tegenover zijn autoriteit en
heeft er heus geen behoefte aan nog een domper te krijgen,
waardoor het zich helemaal een niemandalletje voelt.
Een positieve suggestie, mits de uitvoering ervan binnen het
bereik van het kind ligt, wekt eveneens de goede wil op. Een
woord van waardering voor reeds bereikte prestaties stimuleert het meest om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Kleine Henny was ondanks haar drie jaar nog niet geheel en al
zindelijk. Onder haar spel vergat ze wel eens bijtijds te waarschuwen, met het gevolg dat ze onder brommen en knorren van haar
moeder van een droge broek voorzien werd. Er was waarschijnlijk
ook nog een andere factor in het spel, want als haar moeder 's middags om drie uur, de critieke tijd, haar op het potje zette, had dat
geen succes, terwijl zij een kwartiertje later toch nat was. Moeder,
ten einde raad, schakelde Sinterklaas in en deed een beroep op
zijn autoriteit. Sint Nicolaas beloofde haar te helpen, maar op zijn
manier en niet op de wijze, zoals moeder voorstelde: door een
standje en afkeuring.
Er waren meer kinderen op het feest aanwezig en moeder had al
zoiets tegen Henny losgelaten van: „Nu kunnen die andere kindertjes eens horen, hoe klein jij nog bent." Dat gebeurde echter
niet. Toen Henny voor Sinterklaas verscheen met een hoogrode
kleur, gaf hij haar een hand en zei: „Kijk, daar is onze Henny. Dat
vind ik nou echt prettig, dat jij er bent, want ik heb een geheimpje
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met jou. Wil je even op mijn schoot komen zitten? Dan kan niemand het horen !" Henny klom bedeesd op zijn knie en Sint
fluisterde haar iets in het oor, waarop zij met stralende ogee
„ Ja" knikte. „Fijn", zei deze kindervriend. „Aan niemand vertellen hoor."
Moeder was natuurlijk nieuwsgierig en ook in de grond wel wat
teleurgesteld: dit was volgens haar niet de juiste manier om Henny
op het goede pad te brengen.
Na afloop van het feest vroeg zij wat Sint haar dochter wel in het
oor gefluisterd had. „Niet veel" antwoordde hij: „ Jij was gistermiddag een heel grote meid ! Doe je je best om het te blijven ?" Waarschuwend voegde hij eraan toe: „Geen woord hierover tegen Henny;
zij mag niet weten, dat ik het u verteld heb. U hebt kans de hole
zaak te bederven als u iets ervan laat merken."
Na het Sinterklaasfeest had Henny geen „ongelukjes" meer
's middags om drie uur.

Als Sint Nicolaas voor een kleuter staat, voor een of honderd kleuters, mag hij geen ogenblik vergeten, dat hij voor
hen de verpersoonlijking van autoriteit is en dat zij met
groot vertrouwen tegen hem opzien. Hij is de goede Sint
en daardoor onfeilbaar; hij is ook niet in staat tot boosheid
of vergelding. Sint Nicolaas is de vergevende liefde, die
het kind graag in genade aanneemt en die verheugd is over
elk sprankje goede wil dat het kind toont.
De kleuter, die enerzijds ingesteld is op de werkelijkheid
en deze zoveel mogelijk onderzoekt, anderzijds echter zijn
fantasie laat gaan, vindt in de Sint Nicolaasfiguur de
versmelting van het onwerkelijke en het werkelijke. Het
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abstracte begrip autoriteit, die vertrouwen wekt en tevens
eisen stelt, wordt belichaamd door de Sint Nicolaasfiguur
en hierdoor voor de kleuter concreet.
Op het ogcnblik dat het kind tegenover Sint Nicolaas
staat, ondergaat het een gevoel van diep menselijk ontzag.
Deze ervaring, zo belangrijk voor de ontwikkeling der persoonlijkheid, moet echter voorbereid worden door vertrouwen te wekken in zijn onbegrensde goedheid en vergevingsgezindheid. Dit vertrouwen is vruchtbare grond
voor de wil het goede te doen en voor de moed het telkens
opnieuw te proberen.
Zo kan Sint Nicolaas een positieve betekenis hebben voor
de karakterontwikkeling in de kleuterjaren en een steun
zijn bij de opvoeding, die de ouders hun kind geven.
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HOOFDSTUK VII

. . . Piet de knecht, zo zwart als roet .. .
PIET STAAT IN DIENST VAN DE GOEDE SINT

O

ngetwijfeld werpt de gedaante van Zwarte Piet voor
menige kleuter een schaduw op het feest. Het kind
leert van to voren reeds op verschillende wijzen het gevaar
kennen, dat hij meebrengt. Behalve de dreigementen van
volwassenen, wordt het ook met plaatjes geconfronteerd,
die dikwijls allesbehalve bemoedigend zijn. Zwarte Piet
wordt bijvoorbeeld afgebeeld met een grote zak en een
roe. Zolang er speelgoed uit de zak puilt, zodat het kind de
indruk krijgt, dat de hele zak er vol van zit, is het veelbelovend. Bedenkelijk wordt de zaak echter, als de
kleuter een plaatje ziet, waarop een kind in de zak gestopt wordt of is. Dergelijke prentjes kunnen werkelijk
afstotend zijn; soms wordt de worsteling met Zwarte Piet
op suggestieve wijze weergegeven; soms ook steekt het
kind, reeds in de zak gevangen, met hoofd of benen er
boven uit. Nu kan het gebeuren, dat zulk een afbeelding
de kleuter niet bijzonder raakt; gelukkig is dat zelfs
dikwijls het geval. Mogelijk ook wordt het gevoel van
eigenwaarde van het kind versterkt bij het bekijken van
deze gruweldaden „Stoute jongen, gaat mee in de zak" (het
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is altijd een jongen die dit lot treft, nooit een meisje!).
Ik ben niet zo stout, mij zal zoiets niet overkomen
ligt
in deze opmerking besloten. Misschien slaat het kind
bovendien nog met de vlakke hand op de kleine zondaar.
Het kan echter ook zijn, dat de kleuter zich vereenzelvigt
met het kind op het plaatje. De kleuter denkt zich de lotgevallen van het afgebeelde kind zo sterk in, dat hij geheel
gevoelsmatig reageert op hetgeen hij ziet.
Zulke kinderen vinden bijvoorbeeld een afbeelding van de
Reus, die Klein Duimpje met een grote knuist omklemt,
onverdragelijk om naar te kijken; in een prentenboek
zullen ze telkens deze plaat willen overslaan.
De afbeelding echter, waaarop Klein Duimpje stilletjes de
Zevenmijlslaarzen aan de slapende Reus ontfutselt, boeit
hen bijzonder en ze zoeken deze plaat steeds weer op om
ervan te genieten. Waar het kleine kereltje slachtoffer is
van het brute geweld, voelen zij zich ook gegrepen; hun
eigen gevoel van nietigheid wordt in de roos getroffen; zij
worden zich plotseling duidelijk bewust van eigen onmacht
in de wereld der volwassenen. Daarentegen worden ze
hoopvol gestemd als ze zien, dat de pienterheid van Klein.
Duimpje de brute kracht machteloos maakt. Deze schranderheid voelt de kleuter op zichzelf afstralen.
Er zijn ook kinderen, die met een griezelplaatje en het
gevoel van onbehaaglijkheid spelen. Komen zij in dat
gedeelte van het boek, waar de bewuste afbeelding is, dan
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slaan ze enige bladzijden tegelijk om in de hoop er ongemerkt voorbij te gaan. Is dit gelukt, dan gaan ze heel
voorzichtig terugbladeren als om te kijken of het plaatje er
nog wet is. Een korte blik is voldoende om hen weer verder
te laten bladeren, maar toch kunnen zij de verleiding niet
weerstaan weer eens terug te gaan, als om zich ervan te
gewissen, dat het nog net zo griezelig eruit ziet als te voren.
Het spelen met de emotie „griezelen" vindt men ook in
spelletjes als Oude Heksen, Wie is er bang voor de Mollemol,
enz. Tot op zekere hoogte hebben zij waarde voor de karaktervorming, omdat zij het kind in de gelegenheid stellen
in absoluut ongevaarlijke situaties vrees te overwinnen en
moed te verzamelen. Alles blijft in de spelsfeer, maar de
emoties zijn ongeveer dezelfde, zij het minder intens. Dat
vele kinderen echter op de rand van de ernst leven bij
dergelijke spelen, blijkt uit het feit, dat ze op een ogenblik
zelf gevangen worden door hun emoties, en werkelijk bang
of overmoedig worden. Hun reacties worden heftiger; hun
ogen krijgen iets gespannens en hun kleur wordt sterk
verhoogd. De handen worden klam, koud, of verhit en
soms komt transpiratie op neus of voorhoofd. Dan is het
spel geen spel meer. Het duurt geruime tijd voor het kind
tot rust gekomen is; het wil telkens weer beginnen, als om
te zien of het nu werkelijk „zo eng" was; 's avonds in bed
heeft het moeite met inslapen en dikwijls wordt de nachtrust gestoord door boze dromen.
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Niet alle kinderen reageren gelijk op dergelijke spelletjes;
velen slagen erin de spelsfeer te behouden en hun emoties de
baas te blijven. Anderen daarentegen worden reeds door
het spel meegesleept zonder weerstand te kunnen bieden,
als nog geen der medespelenden daar last van heeft.
Tegenover de figuur van Zwarte Piet staat de kleuter met
soortgelijke gemengde, elkaar afwisselende gevoelens.
Enerzijds vindt hij hem een belangwekkende persoon: zo
helemaal zwart en toch genegen lekkers uit te delen. Anderzijds vindt hij Piet een figuur, die niet te vertrouwen is.
Weliswaar is hij de knecht van Sinterklaas, maar hij gaat
toch ook wel alleen er op uit; en dan dat gekruip door de
schoorsteen . . . je weet nooit of hij niet ineens voor je
staat en je meepikt, zonder dat iemand er iets van merkt.
Het is heel begrijpelijk, dat het kleine kind heen en weer
geslingerd wordt tussen zijn vrees en zijn verwachting,
want het maakt dikwijls voor het eerst kennis met „Sinterklaas en Zwarte Piet op plaatjes".
Is het kind bij de viering van het feest als kleine hummel
erg geschrokken van de zwarte verschijning, dan blijft
deze herinnering onbewust in zijn geheugen doorwerken,
en helt zijn instelling sterk over naar de vrees. Plaatjes
van gewelddadig en geheimzinnig karakter werken dan in
de meeste gevallen niet kalmerend.
Is het kind niet geschrokken als pewter en zal het dus
ongeveer op zijn derde jaar voor het eerst Zwarte Piet
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ontmoeten, dan worden vele voorstellingen gewekt door
de plaatjes, die het kind onder ogen krijgt. Het bekijkt,
als het niet door dreigementen beinvloed is, vrij onbevangen
de afbeeldingen. En het hangt voor een groot gedeelte van
deze af, hoe tenslotte zijn instelling zal zijn bij de eerste
ontmoeting. Ook in zulke gevallen kan men onderscheid
zien tussen de verschillende typen van kleuters: er zijn er,
die met de grootste aandacht de prentjes bekeken hebben,
waarop Zwarte Piet als wrekende figuur optrad en straf
uitdeelde; deze blijven het sterkst in het geheugen hangen
en beinvloeden de houding van het kind. Er zijn ook hum.mels, die juist de aardige momenten uit de plaatjes onthouden en vagelijk het idee koesteren, dat al die straffen toch
niet op hen toegepast zullen worden.
De instelling van de kleuter tegenover werkelijkheid en
afbeeldingen wordt tevens voor een groot gedeelte beinvloed door de ervaringen, die hij tot nog toe in zijn
leven gehad heeft.
Van te voren kan men niet met zekerheid zeggen hoe de
kleuter zal reageren op de verschijning van Zwarte Piet.
Vrij zeker is echter, dat ieder kind hem met zeer gemengde
gevoelens tegemoet treedt, enerzijds genegen hem als vriend
van Sint Nicolaas en zwarte kindervriend te accepteren,
anderzijds onmiddellijk bereid bang te zijn, zich terug te
trekken en het contact met de Zwarte te verbreken.
Wanneer men de folklore raadpleegt, ziet men, dat Zwarte
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Piet als trawant van Sint Nicolaas de rol bekleedt van het
geketende kwaad, de overwonnen Boze. De symboliek van
de verschijning van beide figuren zou dus deze zijn, dat in
de oneindige goedheid van Sint Nicolaas het kwaad onschadelijk gemaakt is, j a zelfs geknecht en in dienst gesteld
van het goede. Er schijnen legenden te bestaan waarin
verhaald wordt, dat Sint Nicolaas strijd voerde met de
Duivel, deze overwon en bond.
In dit licht bezien kan men begrijpen, dat Zwarte Piet
hier en daar afgebeeld wordt of zelfs nog verschijnt met
een metalen ketting, waarmee hij vervaarlijk rammelen
kan. Dit rammelen zou een bewijs zijn van zijn onmacht in
het bijzijn van de goede Sint. Kleuters verstaan deze
symboliek niet. Zij worden bang, vermoedend, dat ook
die keten een strafwerktuig van Zwarte Piet is.
Wie de rol van Zwarte Piet vervult, moet rekening houden
met de mogelijkheid, dat de kleuters bang van hem zullen
zijn. Dat is moeilijk, want het kan voorkomen, dat men
vergeet een zwart gezicht te hebben; kijkt men onverhoeds
in de spiegel, dan schrikt men van zichzelf met de reactie:
„o ja, dat ben ik!"
Natuurlijk wil men het kind graag ervan overtuigen, dat het
niet bang behoeft te zijn. Spelen voor Zwarte Piet doet men
juist omdat men kleine kinderen aardig vindt en iets voor hen
wil doen. Tracht men nu zulk een angstig huilend kleintje
te troosten door naar hem toe te gaan, dan spant men het
6
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paard achter de wagen: de nadering van dat zwarte gezicht
brengt het kind geheel en al in paniek. Dat is teleurstellend
voor Zwarte Piet, want hij bedoelt het toch zo goed !
Beter is het kind van verre toe te wuiven en vriendelijk
toe te knikken, zodat het op een afstand aan de verschijning kan wennen en er min of meer vertrouwd mee kan
worden. Men moet nooit vergeten, dat alle ouderen in de
omgeving van het kleine kind weten, dat die Zwarte Piet
niet „echt" is; de kleuter ziet hem met eigen ogen en is er
dus van overtuigd, dat hij wel „echt" is ! Bemerkt Zwarte
Piet, dat het kind niet van zins is zijn houding te wijzigen
dan doet hij verstandig een lekkernij in de hoogte te steken,
deze aan het kind te tonen en aan een moediger kleuter
te vragen dit geschenkje naar het verlegen kind te brengen.
Meestal is dit dan wel geneigd van uit de verte een „dank
je wel" te wuiven.
Een verkeerde taktiek is vriendelijkheid op te dringen
en ondanks de kennelijke vrees van de kleuter te eisen, dat
hij de nadering accepteert of uit zichzelf naar Zwarte Piet
en Sint Nicolaas toekomt. De aanwezigheid van Piet kan
kleuters verhinderen naar Sinterklaas toe te stappen, al
willen zij nog zo graag.
Wim, bijna vijf jaar oud, zat tijdens het feest op school met grote
ogen naar Sint Nicolaas te kijken. Toen deze de kinderen in de
gelegenheid stelde hem een handje te komen geven, nam VVim
deze uitnodiging niet aan. Hij schudde heftig zijn hoof d, maar
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keek met verlangende ogen naar de wijze Bisschop. Deze gaf Piet
opdracht wat lekkers rond te brengen tussen de kinderen. Nu kreeg
Wim zijn kans: zodra Piet zijn richting uitkwam, begaf hij zich
vlug naar Sint Nicolaas, stamelde een bedankje voor hetgeen hij
gekregen had, gaf beleefd antwoord op de vraag die Sint hem stelde,
of hij bang was van Zwarte Piet. „Ben je nu ook bang als je zo heel
dicht bij mij staat en Zwarte Piet komt je wat lekkers brengen ?"
vroeg Sint. „ Ja Sinterklaas," zei Wim angstig. „Nu ik weet zeker
van niet. Hij ziet er wel zwart uit, maar hij houdt heus echt wel
van je. Geef me maar een hand." Op een wenk van Sint Nicolaas
kwam Piet de Knecht met een stukje chocola naar Wim toe. Deze
pakte het voorzichtig uit de gehandschoende hand en keek onderzoekend naar het roet-gezicht. „Dank U wel Zwarte Piet," fluisterde Wim. „ Jij bent een grote jongen." prees deze. „Wil je me
nu ook een hand geven?" Aarzelend legde Wim, nadat hij Sint
Nicolaas vragend aangekeken had, zijn vingers in de hand van
Zwarte Piet. „Dank je wel boor, nu weet ik dat je niet bang meer
van me bent."

Het is onredelijk te eisen, dat een klein kind reeds bij een
eerste kennismaking een vreemde vriendelijk tegemoetkomend is. Hoe ouder het kind, des te critischer wordt zijn
instelling; het neemt eerst een afwachtende houding aan,
niet dadelijk geneigd zijn vertrouwen te schenken. Pas als
de vreemde geen notitie van het kind neemt, zoekt het
toenadering.
Tegenover een vreemde staat het kind in de aanvang vrij
onbevooroordeeld, hetgeen geenszins het geval is bij de
ontmoeting met Zwarte Peit. Daarom moet het vreesachtige kind gelegenheid krijgen van verre deze figuur
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gade te slaan, zonder dat dadelijk iets van hem wordt
ge eist.
Wie voor Zwarte Piet speelt moet grapjes kunnen maken
van kleuter-aard. Hij moet wat rondspringen en capriolen
maken en zich wat speels gedragen. Wijzen op de zak of
de roe is bij kleuters natuurlijk niet op zijn plaats; zij nemen
dat ernstig op.
Het verdient aanbeveling een niet al te rijzige figuur voor
Zwarte Piet te laten spelen. De schrijfster heeft na enige
jaren van zoeken een poging gewaagd met een meisje van
een jaar of negen. Dit werd een groot succes. Zij was een
oud-leerlinge van de kleuterschool en kende dus de sfeer,
die er heerste. Zij kreeg als opdracht uit de buurt van
bange kinderen te blijven en verder wat te huppelen en
dansen, de maat te slaan als de kinderen zongen, enzovoort.
Zij deed het buitengewoon aardig en geen der kleintjes
bleek bang te zijn.
Wanneer men er toe overgaat een ouder kind voor Zwarte
Piet te laten spelen, moet men natuurlijk zorgvuldig
zijn keuze bepalen. Ook jongens van een jaar of tien
vinden het heerlijk in een kleuterschool op te treden.
Zij zijn dikwijls nog wat vrijer dan een meisje en spelen
gemakkelijker mee.
Zelfs als aan de kleuter duidelijk wordt gemaakt, dat
Zwarte Piet wel een griezelig zwarte toet heeft, maar toch
in zijn hart veel van kinderen houdt en ook gehoorzaam84

heid aan Sint Nicolaas verschuldigd is, zodat hij toch niets
tegen kleine kinderen zal durven ondernemen, dan nog
blijft er voldoende gelegenheid voor de kleuter om heen
en weer geslingerd to worden tussen vertrouwen en „griezelen". Zolang het gevoel van onbehagen niet overslaat
in werkelijke vrees, is daar geen bezwaar tegen. Van kind
tot kind echter moet bekeken worden wat het verdragen
kan. Voor de nerveuse, labiele kleuter zal de knecht
misschien moeten voorgesteld worden als een „donker
afgietsel" van de goede Sint zelf; bijna even heilig als deze.
Voor de meer gedecideerde kleuter, die evenwichtig is en
niet spoedig uit het veld geslagen, kan hij in zijn ware
gedaante verschijnen: de grappenmaker, die wel eens een
waarschuwing Beef t, maar nooit als wrekende macht
optreedt.
Rekening houdend met verschillende typen onder de kinderen, zal men op een feest, waar een groot aantal kleuters
vergaard is, nooit enig risico mogen lopen en dus iedere
kans op vreesaanjaging zoveel mogelijk moeten vermijden.
In het gezin moeten de ouders zelf bepalen, welke rol zij
Piet de Knecht toebedelen. Hierbij moeten zij echter
bedenken, dat een kleuter door een of andere onbekende
oorzaak plotseling wat minder evenwichtig kan zijn en
dan openstaat voor schrik of angst. Het kind wordt niet
bang of schrikachtig, als het daar niet innerlijk vatbaar
voor is.
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Op een middag verscheen Zwarte Piet in de schooltuin met de
bedoeling in de kleuterklas wat lekkers te strooien. De kinderen
vonden het prachtig; toen ze hem enige tijd hadden toegewuifd,
belde hij aan de voordeur, waarna hij om de hoek van de klassedeur begon te strooien. De activiteit barstte los en alle kleuters
grabbelden op de grond . . . behalve Aart. Hij zat verscholen in
een hoekje, heel bleek en volkomen van streek. Alle pogingen
van de leidster om hem over de schok heen te helpen, faalden.
De volgende morgen kwam hij huilend en snikkend op school,
bang voor een tweede schrik door het plotseling verschijnen van
de zwarte gedaante.
Jaren later nog herinnerde Aart zich deze schok, die voor hem
altijd een schaduw op het feest wierp tot hij niet meer tot de
„gelovenden" behoorde.

De volwassene kan dergelijke onaangename ervaringen
lang niet altijd voorkomen, hij moet echter het risico tot
een minimum terug brengen.
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en rij toch niet stilletjes mijn huisje voonbij .. .
HET SINTERKLAASFEEST MOET IN INTIEME
SFEER GEVIERD WORDEN

D

e voorbereiding tot de viering van Sint Nicolaas is

minstens even belangrijk als het feest zelf. Er kan
opvoedkundige waarde gelegd worden in deze voorbereiding,
door het kind er op te wijzen, dat het heel plezierig is voor
Sint Nicolaas, die alle kinderen op zijn verjaardag geschenkjes Beef t, te ontdekken, dat ieder kind daar iets
tegenover wil stellen. Training is een voorname factor in
de opvoeding: oefening in het doen van het goede, oefening
ook in het denken aan een ander. Dit laatste is iets, wat
de kleuter nog van het begin of aan moet leren. Hij voelt
zichzelf zozeer middelpunt van de wereld, dat hij zich nog
moeilijk kan indenken, wat een andere aangenaam of
onaangenaam vindt. Juist als de kleuter erin slaagt iets
te volbrengen terwille van de Sint, krijgt hij er plezier
in nog meer zijn best te gaan doen; hij beleeft de vreugde
van een prestatie, die het gemeenschapsgevoel versterkt,
doordat de ander dankbaarheid toont.
Annemieke was een fleurig kleutertje van ongeveer vijf jaar.
Iedereen vond haar aardig en was bereid haar plezier te doen.
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Hierdoor had Annemieke geleerd, steeds te eisen en zelf weinig te
geven. Haar ouders vonden dit niet aangenaam, maar konden niet
op tegen de buitensporige vriendelijkheid van buitenstaanders.
„Zij is hard op weg egoist te worden" zeiden ze meermalen tegen
elkaar. Toen de tijd van Sinterklaas aangebroken was, kregen zij
de kans Annemieke een lesje te geven. Zij mocht haar schoen
opzetten, maar moest er natuurlijk wat brood en water voor het
paard bij leggen, „want als de schimmel de hele nacht over de
daken springt en hard werkt, wordt hij hongerig en dorstig." Dat
begreep Annemieke en ze deed het. Maar iedere volgende keer als
zij haar schoen zou klaar zetten, moesten haar ouders haar opmerkzaam maken op haar taak tegenover het paard. Zij dacht er
niet uit zichzelf aan. De vierde keer besloten haar ouders geen
waarschuwing te geven. Annemieke zette haar schoen klaar en vond
de volgende morgen een briefje: „Schimmeltje had zo'n dorst en
honger, dat het maar vlug doorgelopen is." Annemieke kon haast
niet geloven, dat haar zoiets overkwam ! De volgende keer dacht
ze aan het brood en het water voor ze haar schoen neerzette.
's Morgens vond ze een verrassing en een brief: „De 4Schimmel
heeft
.,.
gesmuld, dank je wel Annemieke." Nadien vergat zij het niet meer.

Natuurlijk speelde bier ook het verlangen toch iets in de
schoen te vonden een rol, maar dit was dan ook de prikkel
waardoor Annemieke haar plicht niet vergat. Men kan
van een kleuter niet eisen, dat hij uit altruistische motieven
regelmatig iets voor een ander doet.
Het feest zelf moet gezien worden als de bekroning van de
voorbereidingstijd. Men moet niet vergeten, dat iedere
kleuter denkt, dat Sint Nicolaas in het bijzonder in hem
belangstelt. Daarom moeten de groepen van kleuters met
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wie het feest gevierd wordt niet te groot zijn. Ook moeten
nooit kleuterklassen met lagere-schoolklassen gecombineerd
worden. Het geloof aan het bestaan van de goede Sint
is bij kleuters nog zo ongeschokt dat zij een geheel
andere instelling hebben dan kinderen, ouder dan zeszeven jaar, die twijfelen en dus anders reageren. In het
gezinsleven is het anders gesteld; daar worden natuurlijk
de leef tij den wel gecombineerd, maar dan wordt de medewerking en hulp van de ouderen gevraagd om de sfeer
goed te houden voor de jongeren.
Voor kleuters is het nooit aan te bevelen feesten met grote
groepen te organiseren; er zijn altijd kleintjes bij, die te
kort komen of zich achteruit gezet voelen. Zij voelen zich
verioren in de massa en kunnen niet op tegen de meer
robusten, die er altijd in slagen de voile aandacht te krijgen.
Het zou wenselijk zijn, dat de ouders zorgvuldig uitkozen
waar hun kleuter de goede Sint zal ontmoeten en hem niet
nu eens naar dit, een dag later naar een ander feest meenemen, terwijl hij bovendien nog bij een of meer winkelsinterklazen gebracht wordt. In Sint Nicolaas beleeft
de kleuter autoriteit, aanbidding. De eerste, diepe gemoedsaandoening, die daaraan gepaard gaat, kan niet enige
malen herhaald worden zonder iets van de opbouwende
kracht te verliezen. Als het kind in de kleuterschool zijn
feest krijgt, moet dat het hoogtepunt zijn en niet verzwakt worden door het zien van een Sint hier en eentje
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daar. Met de komst van de bisschop in het gezin kan het
kleuterschoolfeest wel gecombineerd worden, omdat in
beide gevallen de goede Sint ingelicht is door de opvoeders
van de kleuter en een persoonlijk woordje van goedkeuring
en bemoediging kan spreken. Men kan niet verwachten,
dat een Sint, die om den brode de gehele dag vriendelijk
tegen kleine kinderen moet knikken met een klemmende
mijter op zijn hoofd, ook nog belangstelling heeft voor die
peuters persoonlijk. Voor hem zijn ze immers alien gelijk?
Waarschijnlijk beseft hij niet eens geheel en al wat hij voor
hen betekent.
Helaas misbruiken vele winkels, warenhuizen, enz. het
Sinterklaasfeest en daarbij het kind. Zij bieden tegen elkaar
op, de een begint al vroeger dan de ander met het doen
van aanlokkelijke beloften en de ouders, verlangend hun
kind zoveel mogelijk te geven en dikwijls zelf belust op
een pretje, lopen met open ogen in de val. Zij nemen hun
kind mee naar warenhuizen, lunchrooms, buurtverenigingsen andere bijeenkomsten, waar de Goede Sint verschijnt,
en maken hierdoor hun kind slachtoffer van de concurrentiezucht, die het gezellige, huiselijke Sint Nicolaasfeest
ontluistert.
Er zijn verscheidene Gemeenteraden, o.a. die van Alkmaar,
die een verordening uitgevaardigd hebben, waarin het
optreden van commerciele Sinterklazen wordt beperkt.
Het ware te wensen, dat alle gemeentebesturen ertoe
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zouden besluiten het optreden van commerciele Sinterklazen radicaal te verbieden. Dat zou een goede maatregel
zijn tegen de verwording, waaraan het feest, vooral in de
laatste jaren, lijdt.
Juist het persoonlijke woord van de goede Sint heeft
waarde voor de kleuter; zijn autoriteit wordt er door versterkt en enigszins ook die der ouders.
Vele ouders brengen hun kind enige malen naar verschillende Sinterklazen, omdat zij zelf genieten, onbewust
misschien, van de onderdanigheid, die hun kind daar ten
toon spreidt. „Als je hem zo ziet," zei eens een moeder,
„zou je denken. wat een schat ! Maar o heden, als je hem
thuis ziet !"
Vooral ouders, die niet veel overwicht hebben, kunnen
de verleiding niet weerstaan telkens die grote eerbied van
hun kind te zien, die het voor hen niet toont. In plaats
van dat zij het kind nu opvoeden tot eerbied, zoals zij
misschien veronderstellen, voeden zij het er toe op, heel
gewoon te vinden tegenover de opperste autoriteit te
staan. Bovendien hebben deze ouders vermoedelijk al eens
gedreigd met Sint en komt het kind tot de conclusie: er
gebeurt toch niets, al ga je er zestig maal heen!
Gecompliceerder ligt de zaak, als moeders wensen het
Sinterklaasfeest in de kleuterschool bij te wonen. Dit verlangen is heel begrijpelijk. Niet alleen ziet moeder Naar
kind tezamen met andere kleuters en heeft zij hierdoor
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vergelijkingsmateriaal, maar ook kan haar eergevoel
gestreeld worden, als Mar kind een goede beurt maakt bij
de goede Sint, een liedje mooi zingt of goed meespeelt in
een spelletje. Teleurstelling staat haar mogelijk ook te
wachten, maar daarmee houdt zij Been rekening. Het is
alles zo begrijpelijk, maar voor de kinderen zo moeilijk
te verwerken. Want hoe is de situatie van de kleuter, die
met andere kinderen Sinterklaasfeest viert in de kleuterschool in het bijzijn van de respectievelijke moeders?
In de eerste plaats weet het kind, dat het gehoorzamen moet
aan de leidster. Haar autoriteit is in dit gebouw onbetwistbaar. In de tweede plaats is daar op de achtergrond
Moeder, die graag eer in legt met haar spruit (die dit
onbewust voelt of zeer bewust weet). En in de derde
plaats komt daar plotseling de opperste autoriteit die
„alles van hem weet" tegenover het kind te zitten, in het
bijzijn van Zwarte Piet, van wie je nooit helemaal zeker
kunt zijn. Zo wordt de kleuter heen en weer geslingerd
tussen de verschillende gezagsfiguren, die zijn leventje
leiden. Men ziet dan ook dikwijls, dat vele kleuters reeds
na een uur tekenen van oververmoeidheid gaan vertonen.
Bovendien is de lucht in een lokaal, waar, behalve de
kinderen die in de beschikbare ruimte behoren, ook nog
even zovele volwassenen samenscholen, allesbehalve fris.
Ongetwijfeld zijn er veel kleuters, die het wel prettig
vinden als hun moeder bij het feest tegenwoordig is, maar
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de vraag rijst of deze combinatie te verkiezen is boven
een gezellig onder ons van de kinderen, hun leidster en de
goede Sint. Kinderen zowel als leidster zijn vrijer. Ook
Sint Nicolaas beweegt zich gemakkelijker als hij niet de
critische blikken der moeders op zich gevestigd weet.
Bovendien is dan de mogelijkheid uitgesloten, dat de
kleuter later bemerkt, dat hij zijn moeder in Naar eerzucht
gekrenkt heeft. „Liesje durfde wel Zwarte Piet een hand
te geven. Waarom durfde jij dat niet?" Geef daar maar eens
een bevredigend antwoord op als je vijf jaar oud bent en
zojuist van een druk feest terug komt !
Het feest van Sint Nicolaas moet met de kleuter gevierd
worden in een vertrouwde omgeving. Wordt hij in een
grote zaal gebracht met zijn klas- of huisgenoten, dan moet
hij behalve de nieuwe indrukken van Sint en Piet, ook nog
die van de vreemde omgeving in zich. opnemen. Een en
ander werkt er toe mede de innerlijke spanning te vergroten
en het kind onrustig te maken en daarna oververmoeid.
Brengt men het gelovende kind bij Sint Nicolaas, dan moet
hij het kind kennen, opdat hij het persoonlijk kan toespreken; hierop kan niet voldoende de nadruk gelegd
worden. Het persoonlijke contact met de autoriteit werkt
bezielend.
In de tijd v6Or het feest is het kind wat onrustiger dan
gewoonlijk. Dit heeft verschillende oorzaken. Het buitenspelen na vier uur is afgelopen. Uit school gekomen moet
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de beweeglijke kleuter zich in huis vermaken. Ook tijdens
de schooluren krijgt hij minder beweging, omdat het weer
er zich niet toe leent langere tijd achtereen in de tuin door
te brengen. In het kind is dus veel opgekropte energie, die
naar een uitweg zoekt. Daarbij komt dan nog de spanning
van het naderende feest met alle gemengde gevoelens, die
daaraan gepaard gaan en die eveneens een uitweg zoeken. .
via de beweging. Wie ongeduldig ergens wacht, wie in de
wachtkamer van een tandarts zit, is geneigd met een voet
heen en weer te wiegelen, met de handen te fumrnelen of
been en weer te lopen. De kleuter heeft in de weken voor
5 December ook behoefte aan dergelijke ontspannende
bewegingen; en maakt daardoor op zijn omgeving een
onrustige, lastige indruk.
Na het feest is de spanning niet plotseling verbroken. Dikwijls is de kleuter erg vermoeid en wat dreinerig of spoedig
klaar zijn tranen de vrije loop te geven. Hij krijgt dan wel
eens het verwijt ondankbaar te zijn voor alles wat Sinterklaas voor hem gedaan heeft. Dit is geen ondankbaarheid;
het is de terugval tot de werkelijkheid na weken van opgewonden verwachting, van slingeren tussen vrees en hoop.
Het duurt wel even voor het kind weer in zijn evenwicht is.
Vele kleuterleidsters doen de ervaring op, dat na het Sint
Nicolaasfeest het aantal absenten stijgt. Het lijkt wel of
de voorgaande weken de lichamelijke weerstand wat hebben
ondermijnd.
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In deze periode moet men dus evenzeer geduld met het
kind hebben als in de voorafgaande weken.
Bovenal moet men echter het kind de gelegenheid geven
Sinterklaas te spelen of te tekenen. Hoe meer het kind in
zijn spel kan uiten wat in hem leeft, des te spoediger is
het in zijn evenwicht.
Op slot van rekening bereiden de ouders het feest voor
terwille van de kinderen; zij moeten dus ook de consequenties dragen.
Men moet er van afzien de kleuters prestaties te laten leveren voor Sinterklaas, als hij er is. In de kleuterscholen
worden dikwijs spelletjes voor Sint en Piet gedaan(en
voor de aanwezige ouders). Dan is het niet geheel en al feest
voor alle kinderen. De nerveuzen, die vrezen te zullen
falen in de hun gestelde opdracht, brengen menig benauwd
ogenblik door en beleven geen echte vreugde.
Wil een kind uit zichzelf een versje zingen of opzeggen, dan
moet het daarin vrij zijn. Geen kleuter mag er toe geprest
worden door een eerzuchtige ouder of doordat de organisatie van het feest dat nu eenmaal vereist. Dan wordt
het kind opgeofferd aan eerzucht en werken op effect.
Prestaties moet het kind leveren in de periode voor
niet tijdens het feest. Alles moet vreugde en gezelligheid
zijn, als de jarige Sint bij de kinderen is.
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...

dank je Sinterklaasie .

EENS BREEKT DE TWIJFEL DOOR

D

e oudere kleuter, in ieder geval het kind van zevenacht jaar, begint de hele comedie te doorzien. Zijn
instelling tegenover de werkelijkheid wordt anders en
daarmee ook die tegenover het sprookje. Er komt tvvijfel
aan het rijden van de schimmel op het dak; Piet kan immers
niet door de schoorsteen kruipen? Hoe kan Sinterklaas
nu alles weten? Met het stellen van deze vragen bewijst
het kind niet meer voetstoots aan te nemen, wat de ouderen
hem die paar jaar hebben verteld.
Moet nu plotseling het kind voor het feit gesteld worden:
nee, je hebt gelijk, Sinterklaas bestaat niet en de grote
mensen hebben alles voor je gedaan? Voor verschillende
kinderen kan het te plotseling geconfronteerd worden met
de werkelijkheid toch nog een schok betekenen, die zij
moeilijk verwerken, zelfs al twijfelen zij reeds. Beter is,
zoals vele verstandige ouders doen, het kind zelf de weg te
laten vinden. Elke vraag van het kind wordt met een weervraag beantwoord: „ Je hebt gelijk, het lijkt wel wat raar;
hoe denk je zelf dat het is?" of: „Hoe denk je dan dat het
gaat?" Het kind gaat dan zelf denken en wordt op het
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pad naar de realiteit gesteund door de reactie van de volwassene. Nooit mag men tegen alles in de illusie voor het kind
willen bewaren, als hij blijkens zijn gees telij ke rijping er boven
uit groeit. Dan zou men een stuk ontwikkeling afremmen.
Is het kind nu niet teleurgesteld of boos, als het bemerkt
verschillende jaren bij de neus genomen te zijn?
In het jaar 1938 werd in het maandblad Het Kind een heftige strijd gevoerd tussen verschillende ouders over de
kwestie: Sint Nicolaas. Men was van mening, dat het hele
feest of te keuren was, .omdat de kleuter bedrogen wordt.
Als men op alle gebieden eerlijk tegenover het kind wil
staan, moet men ook niet beginnen met die voorstelling van
Sint Nicolaas en Zwarte Piet, die in het geheel niet bestaan.
De heer D.L. Daalder, in zekere zin discussieleider, heeft toen
een onderzoek ingesteld naar hetgeen 206 H.B.S. leerlingen
zich herinnerden van de gevoelens die hen bekropen, toen
zij vernamen, dat Sint niet bestaat. De antwoorden vielen
nogal verschillende uit.
79 kinderen waren teleurgesteld en voelden een leegte.
37 waren opgelucht en voldaan,
37 reageerden weinig of in het geheel niet,
17 voelden zich groot en opgenomen in de kring der
volwassenen,
8 voelden zich beschaamd,
3 waren woedend,
14 moesten geleidelijk wennen aan het idee.
7
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Dr A. D. de Groot wijst er in zijn boek „Sint Nicolaas,
Patroon der Liefde", uitvoerig op, dat de figuur van Sint
Nicolaas niet alleen legendarische en folklorische betekenis
heeft, maar tevens psychologische. De symboliek van dit
feest ligt dieper dan men oppervlakkig denken zou. Sinterklaas is met ons volksleven vergroeid en zelfs al zou men
hem uit de wereld van het kind willen bannen, dan zou dit
niet mogelijk zijn, omdat hij en Zwarte Piet, het gehele feest
met alle rituelen, daaraan verbonden, diep in ons volksleven verankerd is.
Bovendien zal de winkelstand er wel voor zorgen, dat het
feest niet uitsterft; reeds in November begint men reclame
te maken met gebruikmaking van vele soorten prenten,
foto's en plaatj es. Daar kunnen we onze ldeuters niet verre
van houden. Het feest is typisch Nederlands en heeft
een zeer speciaal karakter; het moet ook als zodanig
bewaard worden.
De taak van de opvoeders is echter ervoor te zorgen, dat
het gelovende kind voor zijn geestelijk evenwicht hiervan
geen nadeel ondervindt, en dat het het feest in voile vreugde
kan vieren.
Pas dan wordt aan Sint Nicolaas, patroon van het kind en
van de liefde, eer gedaan.
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WELK SPEELGOED KRIJGT DE KLEUTER?

M

et speelgoed is het evenals met kleren: het moet bij
het kind passen. Een kind groeit uit zijn kleren, en het
kan uit zijn speelgoed groeien. Kleren kunnen te groot en te
wijs zijn voor een kind; zijn speelgoed kan ook te wijs voor
hem zijn. Als het kind speelgoed krijgt, dat niet bij zijn
leeftijd past, kan het hem niet boeien; even speelt de
kleuter er mee, maar dan legt hij het weg; het biedt hem
geen mogelijkheden zich erin te verdiepen.
Een andere factor is, dat er individuele verschillen bestaan
voor bepaalde soort van speelgoed. De voorkeur neemt toe
als het kind ouder wordt en zijn persoonlijkheid zich meer
ontwikkelt. Dat er verschillen bestaan tussen de smaak
van j ongens en die van meisj es weten de ouders en ze
houden er rekening mee. Toch is het niet goed reeds vroeg
de nadruk te leggen op typisch „jongens"-speelgoed, hetgeen wel eens gebeurt als een jongen van een jaar of drie,
vier, zelfs nog wei ouder ook, te kennen geeft, dat hij met
een pop wil spelen. Veel ouders vinden dat niet in overeenstemming met de aard van de jongen. Ja, voiwassenen
die zelf sterk bevooroordeeld zijn, plagen zo'n jongetje wel
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eens en doen het voorkomen of zijn keuze om met een pop
te spelen iets is waarover hij zich schamen moet. „ Je bent
toch geen meisje?" vragen ze dan met een intonatie, die
de jongen het idee geeft, of het de grootste schande is
een meisje te zijn.
In de jongen leeft echter evenzeer een gevoel van te willen
verzorgen en beschermen als in het meisje. Later, als hij
zelf vader is, zal hij toch wel eens zijn pasgeborene moeten
toedekken in de wieg, van een schone luier voorzien en op
andere wijze verzorgen? Waarom zou een meisje altijd een
poppenmoedertje moeten zijn en mag een jongen geen poppenvader spelen? Als de jongen ouder is en de lagere school
bezoekt, komt hij er vanzelf niet meer toe naar een pop
te grijpen, uit vrees voor de hoon van zijn vriendjes en
omdat zijn belangstelling anders gericht wordt. In de
kleuterjaren echter moet hij de kans krijgen, als hij blijk
geeft met een pop te willen spelen.
Bij de keuze van speelgoed voor het kind van ongeveer
twee tot zeven jaar moet men zich laten leiden door het
doel: het kind moet er veel mogelijkheden in vinden, die zijn
fantasie prikkelen. Een metalen auto'tje, dat opgewonden
kan worden en dan even rondrijdt, boeit niet half zo lang
en intens als een houten vrachtwagentje, dat het kind
zelf over de grond met de hand kan voortbewegen en dat
het vol kan laden met allerlei voorwerpen. Het is dan een
sport de wagen rond te rijden zonder dat er iets of valt.
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Men moet zich niet laten misleiden door spelegoed, dat
er zeer aantrekkelijk uitziet, maar bij nader onderzoek
weinig mogelijkheden blijkt te bieden. Een pop met een
beeldig zijden jurkje, dat op het lijf vast genaaid zit en
met zijden haar, dat uitvalt als er een kam door getrokken
wordt, ziet er buitengewoon aardig uit. Maar spelen kan
het kind er niet mee. Want wat wil het met een pop?
Aan- en uitkleden, in bad stoppen of wassen, zoals het
zelf door zijn moeder behandeld wordt. Liever dus een
minder luxueuse pop, maar een, die het kind van verschillende kleding kan voorzien. De sluitingen der kleren moeten
zo zijn, dat de kleuter ze zelf kan hanteren en niet ieder
ogenblik de hulp van volwassenen behoeft in te roepen.
Een eis van alle speelgoed is dus, dat het kind er geen hulp
van volwassenen bij nodig heeft. Het moet alleen kunnen

spelen, het moet zijn eigen problemen kunnen oplossen
die het al spelend ontmoet.
Belangrijk is ook, dat de kleuter graag speelt met materiaal,
waarvan hij „iets maken" kan. Hij wil graag dingen in
elkaar passen, figuren maken, poppetjes van klei of ander
boetseermateriaal samenstellen, huisjes bouwen, treintjes
maken, kettingen rijgen, tekenen, kleuren, schilderen,
kortom, de kleuter wil scheppend bezig zijn. Nu is het voor
volwassenen dikwijls moeilijk te aanvaarden, dat het
kinderwerk „kinderlijk" is en niet voldoet aan de eisen,
die hij zou willen stellen. Men tracht dan het kind zo
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spoedig mogelijk „uit zijn geknoei" te halen en geeft hem
voorbeelden. Dit is echter niet juist. Het kind leert het
meest van zijn eigen fouten, het heeft zijn eigen manier van
waarnemen, het heeft ook zijn eigen, kinderlijke wijze van
uitbeelden. Dit is zijn goed recht, en de opvoeder moet
hiervoor eerbied hebben. De kleuter moet leren het materiaal niet te gebruiken op een manier, die zijn kleding, de
meubels of het materiaal zelf schade berokkent. Maar wat
hij maakt en hoe hij dat doet, is zijn zaak en daarvan leert
ook het meeste. Krijgt hij voorbeelden, dan maakt hij
die na om de autoriteit van de volwassene te gerieven,
maar zijn eigen initiatief wordt uitgeschakeld. In de
huidige maatschappij met de ver doorgevoerde industrialisatie wordt dikwijls heel weinig gevraagd van het initiatief van de volwassene. Toch moet hij in zijn particulier
leven wel over initiatief kunnen beschikken. Er zijn te
veel „meelopers"; het sociale leven heeft dringend behoefte
aan mensen, die initiatief hebben en leiding kunnen geven.
Nu is initiatief een eigenschap, die met de persoon mee
ontwikkelt. Wordt deze in de jeugd de kop ingedrukt, dan
kan men niet verwachten, dat zij in de volwassene tot
volle ontplooiing kan komen. In het kinderspel ontwikkelt
zich het initiatief op ongedwongen wijze.
Vele opvoeders, die zelf eens iets maken willen in hun vrije
tijd, ervaren, dat het veel gemakkeLijker is, iets van een
voorbeeld na te werken, dan uit zichzelf te putten en iets
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te ontwerpen. Voor de kleuter echter is de zaak juist
tegengesteld: de kleuter maakt gemakkelijker iets uit
zichzelf, dan dat hij naar een voorbeeld werkt, omdat hij
nog geen zelfcritiek heeft. Het is goed hem in dit zelfvertrouwen te laten en geen aanmerkingen, opmerkingen of
critiek te leveren op hetgeen hij maakt. Door het doen
zelf ontdekt hij zijn eigen fouten, de verkeerde proporties
en onvolkomenheden. Doordat de opvoeder hem niet in
een bepaalde richting drijft, kan hij zich rustig verder
ontwikkelen en corrigeert hij op den duur zichzelf.
In hetkort samengevat dus, kan men zeggen,dathet speelgoed
in de kleuterleeftijd o. a. moet voldoen aan de volgende eisen:
Voor het heel kleine kind, dat alles nog in de mond steekt,
moet het afwasbaar zijn, kleurecht, niet pluizig en zonder
scherpe kanten of hoeken.
Voor het iets oudere kind, dat pas begint te lopen, materiaal,
waarmee het kan rijden en sjouwen.
Voor het kind van twee tot zes jaar moet het speelgoed de
fantasie prikkelen, stimuleren tot scheppend bezig zijn,
dus het kind in staat stellen iets te maken. Het speelgoed
moet ook van die aard zijn, dat het kind in staat wordt
gesteld zich in bepaalde rollen in te leven: moedertje,
doktertje, conducteur, enz. te spelen. Hiervoor zijn nodig,
behalve andere kinderen: poppen, serviesjes en lappen,
mutsen of sjerpen, waarmee de kleuter zich op verschillende manieren kan verkleden.
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Voor elke leeftijd geldt, dat het kind het speelgoed alleen,
moet kunnen gebruiken. Is
dat niet mogelijk, dan deugt het niet voor het kind en moet
het weggezet worden tot het kind ouder is en er zich wel
alleen mee kan vermaken.
De hieronder volgende lijst van geschikt speelgoed voor
kinderen van verschillende leeftijd is gebaseerd op de
kinderlijke drang voorwerpen zo te gebruiken, dat aan
een innerlijke behoefte voldaan wordt. Het boxkind vertoont bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik een sterke
neiging alle voorwerpen weg te werpen. Het ontdekt o.a.
hierdoor ruimte en afstand. Alles wat nu binnen zijn bereik
komt, gooit het van zich, af: het kind beschouwt de dingen
als „om weg te gooien", of dit nu een lepel is, een kopje, een
wollen speelgoedbeestje of een slabbetje, dat doet er niet toe.
Het oudere kind, de kleuter, zoekt van alles het doel: een
stoel is „om te zitten", de zon „om te schijnen", een boom.
„om te waaien", enz. Deze „om te"-gedachte is in onderstaande lijst verwerkt. Hoewel de kleuter een stuk speelgoed voor verschillende doeleinden gebruiken kan en dit
ook doet, kan men van de verschillende speelmaterialen
wel een hoofddoel aanwijzen.
Bij het doorlezen van de lijst zal men zien, dat met de
leeftijd van het kind zijn spel wijzigingen ondergaat, die
weerspiegeld worden in het speelgoed, dat het kind kiest
en nodig beef t.
zonder hulp van volwassenen
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In de wieg: 3-6 mnd.

glinsterend, ritselend papier aan
de kap opgehangen.
wollen balletje van heldere kleuren, id.
Om te grijpen en zelf rammelaar.
geluid te maken:
snoer van grote, plastic kralen.
In de box: 6-12 mnd.
Om te kijken:
onverscheurbaar prentenboek,
Om geluid te maken: stevige rammelaar; rammelblokjes;
(en te luisteren)
Om te experimenteren: holle kubussen, die in elkaar
passen, gifvrij gelakt (niet met
papier beplakt) van stevig hout.
Gummibal; wollen, plastic of zeildoek dieren en poppen; doosje met
vast deksel op scharnieren (als een
stevig sigarenkistje) en materiaal
dat het kind er in kan stoppen
(blokj es of garenklosj es bij v.).
Uit de box: we gaan lopen! 1-2 jaw,.
loopwieltje; blikken doosje aan
Om te lopen:
touw; houten dier op wielen;
autotje met blokken; bal (groot);
iets om mee te sjouwen (groot
blok, voetkussen); holle kubussen;

Om te kijken en te
luisteren:
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grote blokken; dingen om lawaai
te maken: bel, trommel, muziekdoosje, hamerblok.
Urn te passen en te
kleurenpyramide; stapelbekertjes;
meten:
snoer van garenklosjes, of grote,
houten kralen; brievenbus-stoof
waarin door openingen in het deksel verschillend gevormde blokjes
gestopt kunnen worden; wagentje
of boot met houten pennen waarop
schijven van verschillende. vorm
en kleur.
Om een kameraadje te beer of zachte pop, nog zonder
hebben:
kleren, wel met lapje of deken om
toe te dekken.
De Kleuter: 2-3 jaw,.

Om te kijken en te
luisteren:

prenten- en versjesboek, waaruit
verteld en voorgelezen wordt en
waarin het kind zelf kan kijken.
versj es, die voorgezongen worden.
Om zelf muziek te
muziekdoosjes, belletjes van vermaken:
schillende klank aan koordjes.
Urn te experimenteren: nand (nat en droog afgewisseld) en
voorwerpen, die gevuld en geledigd
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Urn te passen en te
meten:
Om iets te „maken":

Om fantasiespelletjes
te spelen en te doen
als grote mensen:
Om binnen beweging
te hebben:
Om buiten beweging
te hebben:
3-4 faar:
Om te kijken en te
luisteren:
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kunnen worden; kleuren-pyramide;
kleurenkegel; schroeftonnetjes.
legkaart van drie of vier grote
stukken; inlegspelletjes; grote moeren en bouten van verschillende
dikte.
grote houten kralen met een veter
(ev. garenklosjes); blokken van
verschillende grootte en formaat
met plankjes.
beer, poppen, kleertjes, wagentje
met deken; auto met grote blokken
of ander vrachtmateriaal; stofdoekje om Moeder te helpen.
ballen; dier of wagentje om zelf op
te kunnen rijden; touwladder in de
gang of deurpost.
grote bal (niet om op straat mee
te spelen); kruiwagen; trekwagen;
(met vrachtmateriaal); driewieler;
zandbak.
prentenboek met ingewikkelder
plaatjes; luisteren naar voorlezen
en vertellen. Zelf prentenboek bekijken, prentbriefkaarten verza-

melen en in een schoenendoos
bewaren of in een boek plakken.
muziekdoosjes; fietsbellen op stokOm zelf muziek te
jes met hamertje; meezingen met
maken:
anderen.
Urn te experimenteren: zand (nat en droog) met lepels,
vormpj es, zeef, trechter, busj es etc.;
water (weinig in een teil) en
schenkmateriaal; klei, stopverf of
plastiline van een kleur; papier en
potlood, kleurpotlood.
blokken; kralen; bellenblaasmaUrn iets te maken:
teriaal.
moeilijker legkaarten, inlegspelen;
Urn te passen en te
dominospelen van plaatjes om
meten:
alleen te spelen, idem lottospelen;
weegschaaltje met eikels, kastanjes
knopen, blokjes, zakjes met erwten
of bonen (de weegschaal is een
hangende of staande van flink
formaat, geen speelgoedschaaltje);
mozaikdoosj es; schroeftonnetj es;
Russische pop; kleurenkegel.
poppen met kleren, beer, bedje en
Corn fantasiespelletjes
wagentje met lakens en dekens als
te spelen en te doen
het eigen bed; serviesje, badje etc.
als grote mensen:
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Om binnen beweging
te hebben:
Om buiten beweging
te hebben:

4-5

bezempje, stoffertje en blik, eventueel afwasgerei.
als 2-3 jaar: touwladder in een
deurpost.
als 2-3 jaar; iets om op te kunnen
klimmen zonder gevaar, bijv.
een soort weidehek, touwladder
aan een boom; hark] e.

jaar:

Om te kijken en te
luisteren:

vertelselboek, waaruit groteren vertellen of voorlezen; eigen boeken
om te bekijken; verder verzamelen
van briefkaarten en plaatjes.

Om zelf muziek te
maken:

piano'tje, fietsbellen op stokjes;
kleine xylophone, meezingen met
anderen.

Om te experimenteren: schaar en papier; lapjes, naald en
draad, knopen, raffia; klei, stopverf of plastiline; eenvoudig matador of ander constructiemateriaal.
weegschaal als 3-4 jaar; inlegOm te passen en te
puzzles, legkaarten, lotto's; mameten:
teriaal om zelf iets in elkaar te
prutsen (het lijkt voor volwassenen
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nog nergens op, maar al experimenterend leert het kind de mogelijkheden kennen).
Om iets te maken:

papier, potlood, kleurpotlood; klei
plastiline, stopverf; mozaik; blokken; constructiemateriaal; weefkarton met restj es wol en raffia;
lapjes, naald en draad, kralen;
klosje breien, schaar; lijm, papier,
vooral verschillende kleuren en
soorten papier.

Om fantasiespelletj es poppen, dieren, huisjes, rijdend
materiaal, boompj es om „de wereld
te spelen en te doen
op te bouwen"; poppenkleren; voorals grote mensen:
werpen om vadertje en moedertje
te spelen, doktertj e, conducteur etc.
Ook lappen, kleren, mutsen en petten om zich te verideden bij het spel.
Schoenpoetsmateriaal (de schoensmeer wordt gerantsoeneerd op
een dekseltje of schoteltje); koperpoetsmateriaal (als voor de
schoenen).
Om binnen beweging als 3-4 jaar. Bij de touwladder wat
„takelmateriaal"; treinen en auto's
te hebben:
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Om buiten beweging
te hebben:
5-6 ictar:
Om te kijken en te
luisteren:

van hout (plastic) om mee rond te
rijden, kruipend of lopend.
werpring, en voorts als voor 3-4
jaar; step.
als 4-5 jaar. Nu ook een boekje
met grote letters en eenvoudige
woorden, niet om te leren lezen,
maar omdat het kind nu verband
gaat zien tussen het gesproken
woord en wat er bij het plaatje
staat.
als 4-5 jaar.

Urn zelf muziek te
maken:
Om te experimenteren: als het kind iets nieuws in handen
krijgt gaat het ermee experimenteren voor het iets kan maken.
Om te passen en te
moeilijker legkaarten, inlegpuzzles;
meten:
weegschaal met dubbel stel gewichten; water en schenkmateriaal
als flesj es, waarmee inhouden gemeten kunnen worden.
Om iets te maken:
allerlei teken- en verf-materiaal;
klei, plastiline; allerlei knutsel- en
constructiemateriaal; weefwerk,
klosje breien.
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Om fantasiespelletj es
te spelen:

Om binnen beweging
te hebben:
Om buiten beweging
te hebben:

poppen, dieren, treinen, auto's,
huisjes, blokken, plankjes en allerlei materiaal om de wereld op te
bouwen; verkleedkleren; meer volledig materiaal om huishoudentje
te spelen. Gerei om moeder te
helpen; timmergerei.
het kind is in huis nu wat rustiger,
zal nog wel met zijn touwladder
spelen, als het takelmateriaal
uitgebreid wordt.
als voor 4-5 jaar. Nu ook stevig
tuingereedschap om mee te helpen
met tuinieren.

Na het zesde jaar verlangt het kind steeds meer naar constructiemateriaal; men geve het speelgoed van deze aard,
dat het zonder hulp kan hanteren.
De belangstelling wordt nu meer persoonlijk: de ene jongen
zal het liefst met vliegtuigen spelen, de andere liever
tekenen. Men richte zich naar de belangstelling van het
kind.
Voor jongens geldt van het derde jaar af: rijdend materiaal,
met garages, benzinepompen etc.
Voor meisjes: langzamerhand een meer uitgebreide poppenuitzet, poppen, beren en andere dieren.
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Voor ieder kind van drie jaar of is belangrijk een plantje
te verzorgen, zo mogelijk na het vierde jaar een eigen
tuintje te hebben.
Voor kinderen is ook belangrijk, dat er een huisdier aanwezig is. Het leren omgaan met dieren (ook verzorging
van vogels in de winter) behoort bij de opvoeding.
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Aan mijn Moeder

