Over Van Alphen

Kindergedichtjes
door

Dr. ÍI. Domes

Rotterdam
W.L.&J.Drusse

19

S

Da. H. POMES
OVER VAN ALPHEN'S KINDERGEDICHTJES
BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE OPVOEDING HIER TE LANDE IN DE ACHTTIENDE EEUW

PEE 111IIICIResk`IMMIS TAN ALIEDIEllekT

VER VAN ALPHEN'S
KINDERGEDICHTJES
BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE OPVOEDING
HIER TE LANDE IN DE ACHTTIENDE EEUW
DOOR

DR. H.

POMES

MET EEN PORTRET EN 32 ILLUSTRATIES

UITGEGEVEN TE ROTTERDAM BIJ W. L. & J. BRUSSE
B
IN HET JAAR MCMVIII
8

STOOMDRUKKERIJ FIRMA VAN DER WANT & Co. AMERSFOORT.

EEN WOORD VOORAF.

Bib

Wie, zoals wij, in z'n jeugd niet is opgegroeid met Van
Aiphen's kindergedichtjes, kan bij 'n kennismaking op rijper
leeftijd vaak moeilik begrijpen, hoe anderen er zo mee ingenomen
zijn. Hij vindt er te veel in, dat hem om. meer dan één reden
tegenstaat. Die „lieve wichtjes" zijn hem te zoet, te braaf, te
wijs, en hij zou ze liefst opgeborgen willen zien in de oudheidkamer van onze vaderlandse kinderliteratuur.
Spreekt hij met meer bejaarden over dit onderwerp, dan
treft hem te meer de hoge waardering, die velen van hen nog'
tonen voor deze oude versjes uit hun jeugd. Gaat hij ver genoeg terug in 't verleden, dan. ziet hij Van Alphen lange
tijd gevierd als de eerste, de enige kinderdichter die aan alle
andere tot voorbeeld gesteld wordt, wiens versjes sommigen
vereren als „de bijbel hunner jeugd ".
'n Waardering, zo algemeen en zo langdurig als deze, vraagt
van de onderzoeker 'n historiese verklaring. Persoonlike inzichten moeten er tijdelik voor opzij gezet worden. Naast 't
zuiver subjektief oordeel begint zich 't meer objektieve te
vormen. De vraag is niet meer, welke waarde de gedichtjes
hebben voor hem, mens uit de 20e eeuw, maar wat ze geweest zijn voor vroegere geslachten, aan welke eigenschappen
ze hun ongeëvenaarde populariteit te danken hebben gehad.
Zo is 't ons tenminste gegaan. We hebben getracht, ons te
verplaatsen in de tijd toen Van Alphen's versjes verschenen.
Daartoe was in de eerste plaats nodig, kennis te nemen van
de toen bestaande vaderlandse kinderboeken, die naar vorm
of inhoud ter vergelijking konden strekken met deze nieuwe,
godsdienstig-zedelike kinderpoëzie. Daarnaast moest 'n onderzoek ingesteld worden naar de denkbeelden, die in de voorafgaande periode hier te lande verkondigd werden omtrent
opvoeding in 't algemeen, omtrent godsdienstig-zedelike op-

X

voeding in 't biezonder. Kennis van enkele voorname buitenlandse pedagogen bleek hierbij noodzakelik ter oriëntering.
't Plan voor ons onderzoek was hiermee aangegeven; de
uitvoering bood moeilikheden van verschillende aard.
Was bij de beschouwing van 't buitenland dringend beperking geboden, binnen onze grenzen stonden we juist voor
'n tekort. De geschiedenis van 't 18e-eeuws onderwijs in ons
vaderland heeft sedert lang 'n levendige belangstelling genoten.
De voornaamste biezonderheden omtrent schoolmeesters, schoolboeken en leerwijzen uit die tijd zijn algemeen bekend. Aan
de geschiedenis van de eigenlike opvoeding in deze periode
is evenwel nooit voldoende aandacht geschonken. Hierdoor
zagen we ons o.m. genoodzaakt, bij de kinderboeken vooral
't godsdienstig-zedelik gehalte nader te bepalen, zonder veel
te letten op de profane kennis die ze 't kind wilden bijbrengen.
Ook de toenmalige beschouwingen over opvoeding eisten
dringend nader onderzoek. Wat we evenwel heel sterk
misten, was 'n diepere kennis van 't huiselik leven in die
tijd, waardoor o.a. 'n blik zou zijn vergund op de intiemere
verhouding tussen ouders en kinderen. Daarnaast hebben we
't gemis gevoeld van 'n betrouwbaar werk, dat met volledige
kennis de hoofdstromingen kon hebben aangewezen in heel
't toenmalige geestesleven van ons volk. Aanwijzing van
de verhouding tussen geestelik en ekonomies leven mochten we
van de Nederlandse geschiedschrijving niet verwachten; dat is
voor haar nog toekomstmuziek. Ook zonder dat is de rekening
die ze voor de 18e eeuw te voldoen heeft, trouwens hoog genoeg.
Onder deze omstandigheden moesten we ons vergenoegen
met 't weinige dat we vonden. Aan al wie belang stelt in 't
vroegere kinderleven zij echter aanbevolen, de aandacht te
wijden aan de velerlei gegevens, die waarschijnlik nog verscholen liggen in talloze afbeeldingen en geschriften van
lagere rang. Ons is 't niet gelukt, voldoende door te dringen
in 't intiemere huiselik leven uit de tweede helft van de
18e eeuw, al hebben we getracht, tenminste iets op te vangen
van de toon die er heerste in die oude huisgezinnen, iets te
begrijpen van de overwegingen, waardoor de toenmalige ouders
bij de opvoeding van hun kinderen werden geleid.
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Van Alphen's gedichtjes stonden ons daarbij voortdurend
ter vergelijking voor de geest. De grenzen die hij daarin aangeeft, moesten in 't algemeen ook bij anderen in acht genomen worden. Bestemde hij z'n gedichtjes voor kinderen van
4-l0 jaar, dan mocht ook bij 't onderzoek van kinderboeken
en theorieën over opvoeding, op geen andére leeftijd dan deze
't, helderste licht vallen, al bleek 't vaak nodig, met 't oog op
de samenhang, de gestelde grenzen te overschrijden. Over
verschil in behandeling van jongens èn van meisjes is in verband met de genoemde leeftijd gezwegen. Verder wees de godsdienstig-zedelike strekking in Van Alphen's kinderpoëzie voornamelik de richting aan, waarin we bij z'n voorgangers in theorie
of praktijk moesten zoeken. Hierbij vooral kwamen treffende
biezonderheden voor den dag, die ons beter leerden begrijpen,
waarom z'n tijdgenoten zo ingenomen waren met de nieuwe
versjes, hoe 't komt dat Mr. Hieronymus van Alphen 'n nieuw
tijdperk heeft geopend in de geschiedenis van de vaderlandse
kinderliteratuur.
In deze geest hebben we ons onderzoek opgevat. Aan de
deskundige lezer zij overgelaten, te beoordelen, in hoever de
uitslag daarvan aan de bedoelingen beantwoordt.
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I.
BUITENLANDSE HERVORMERS VAN DE OPVOEDINO
LOCKE,ROUSSEAU, BASEDOVV
8B

edurende heel de 18e eeuw is 't geestelik
leven in Europa vervuld geweest van 'n
hardnekkige strijd, die in de eerste helft
van de 17e eeuw reeds was ingezet en in
de 1ge 'n voorlopige beeindiging zou vinden, de worsteling tussen 't onafhankelik
menselik denken en 't autoriteitsgeloof op
elk gebied. Voorzover de godsdienst daarbij betrokken was, duiden we deze strijd aan metde tegenstelling: openbaring of rede.
De Middeleeuwen waren lang voorbij. Door de Hervorming
was de kerkelike eenheid voor goed verbroken. De vele en
langdurige godsdienstoorlogen daarna hadden met 't gevoel
van uitputting ook 'n zekere onverschilligheid omtrent kerkelike
leerstukken achtergelaten. Van de onoplosbaar gebleken theologiese geschillen wendde men 't oog naar de wetenschap, ~
de natuurwetenschappen bovenal - die door onafhankelik
onderzoek er in slaagde, aan hemel en aarde stuk voor stuk

hun geheimenissen te ontwringen, en in de wiskundige strengheid van haar formulering voor elk denkend wezen gelijkelik
te bevatten was.
't Oude geloof nam af, 't rationalisme nam toe. Steeds
kleiner werd 't getal van hen, die de oude geloofsleer onveranderd vasthielden en gewillig hun menselike rede gevangen
gaven aan wat voor hen was 't woord van God. De rede,
als Assepoester lang verstoten en gedoemd 't grove werk te
doen, voelde zich zelve nu hoog genoeg om de plaats van
haar oudere zuster in te nemen en de rechten op te eisen, die
haar onwettig waren onthouden.

Ver strekkend waren de gevolgen. Er woei 'n nieuwe geest
door de landen, en nieuwe gedachten ontkiemden op velerlei
gebied. Niet 't minst op dat van de godsdienst; daarnaast, en
in nauwe samenhang daarmee, op dat van de opvoeding. En
men behoeft zich niet te verwonderen over de ijver, de hartstocht
soms, waarmee ook op dit laatste terrein. de nieuwe denk
werden verkondigd of toegepast.
-beldn
JOHN LOCKE :-: 1632-1704.
Locke is één van de grote figuren in de nieuwe beweging.
Hij doet voor de wijsbegeerte, wat Newton in dezelfde tijd op
de natuurwetenschap toepast: 't autoriteitsgeloof wordt ver
als enige kenbron wordt de ervaring voorgesteld.-dronge;
In 1688 verschijnt z'n beroemde Essay on human understanding waarin hij afrekent met de leer van de aangeboren
ideeën, en de menselike geest voorstelt als 'n onbeschreven
blad, waarop alleen de ervaring de beelden tekent. De betekenis van deze grondstelling voor de opvoeding is duidelik.
Als . alle geestesinhoud 'n produkt der ervaring is, dan moet
ook de eerste taak van de opvoeder wezen, de kwekeling zuivere
ervaringen te laten opdoen. De dressuur verandert in leiding.
Vijf jaar later (1693) geeft hij Some Thoughts concerning
Education in 't licht. Dat de schrijver van deze bescheiden
„gedachten" recht heeft om mee te spreken, blijkt wel vol doende uit 't feit, dat hij zelf, als goeverneur in 't huis van
z'n beschermer en vriend Lord Ashley, diens zoon en klein
heeft opgevoed. Hij schrijft dan ook met 't oog op-zon
bepaalde omstandigheden, en heeft wezenlik slechts de opvoeding van 'n jong, voornaam, Engels gentleman voor de geest.
Toch hebben z'n denkbeelden veel algemener betekenis.
Reeds z'n hoge waardering van 't goeverneurschap is 'n uitvloeisel van bovengenoemd grondbeginsel. Immers, hoe zal
men recht leiden, wanneer men z'n kwekeling niet kent? Men.
krijgt te doen met 'n kind, dat z'n geheel eigen aard en aanleg
meebrengt, met 'n individu. Zorgvuldige waarneming van al
,')

') De niet volledige vertaling hiervan is bezorgd door Le Clerc, Remonstrants hoogleraar te Amsterdam, en opgenomen in de Bibliothèqué
Universelle van dat jaar. De volledige Engelse uitgave volgde pas 2 jaar later.
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deze individuele eigenaardigheden is voor de opvoeder onontbeerlik. Maar voor de school is deze taak te zwaar ; die
moet wel nivelleren. Een goeverneur, mits met de grootste
omzichtigheid gekozen, is de aangewezen man, aan wie ze
kan worden toevertrouwd.
Horen we nu, welk doel deze zich stelt, en langs welke
wegen hij 't tracht te bereiken. „Mens sana in corpore sano.
Een gezonde Ziel in een gezond Lichaem is eene korte, doch
volkomene beschrijving van een gelukkigen staet in dit Leven." 1
Met deze stelling wordt 't boek geopend. Lichaamsontwikkeling staat dus op de voorgrond. Daarom weg met alle vertroeteling, met alle broeierige en nauwe kleren, met wijn,
.sterke dranken en de meeste geneesmiddelen. Maar vrije lucht
in overvloed, veel beweging en slaap, eenvoudig voedsel, en
regelmaat in alle bezigheden. Alleen zo, wanneer alle organen
van 't lichaam krachtig funktioneren, kan de ziel sterk worden.
„Gelijk de Sterkte des Lichaems voornamelijk bestaet in Bekwaemheid om Ongemakken te kunnen uitstaen, aldus is 't
ook met de Ziel. En het groote Grontbeginsel en de Grontslag van alle Deugden en Volmaektheden zijn hier in gelegen:
dat een Mensch bekwaem is zich zelven en zijne Begeerlijk
te verzaken, zijne neigingen te dooden, en alleen te-hedn
volgen, wat de Reden als het beste leert, schoon de Hartstogten
eenen anderen Weg willen inslaen". (blz. 48).
Onze natuurlike hartstochten voeren dus zowel ten goede als
ten kwade, en alleen de rede kan leidsvrouw zijn. „Want
-

)

weinigen van Adams Kinderen zijn zoo gelukkig, dat zij niet

geboren worden met eenig Zwak in hunne natuurlijke Gestel
welk het werk der Opvoeding is om het uit te rooien-tenis,'
of in Evenwigt te houden." (blz. 281). Alleen in 'n enkel
geval is de aangeboren neiging onvoorwaardelijk te volgen.
„Hoe strikt men evenwel den Duim moet houden op alle
Begeerlijkheden, die enkel uit Zinlijkheit voortvloeien, is 'er
-echter eén Geval, waer in het geoorlooft is naer de Zinnelijk heit te luisteren. Uitspanning is alzoo noodzaeklijk als Arbeid
en Voedsel." (blz. 208). Laat 't kind zich dus vrij vermaken,
') Onze aanhalingen zijn ontleend aan de Hollandse vertaling van 1753,
vaarover nader in 't volgend hoofdstuk.
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op z'n eigen manier, mits 't in onschuld gebeurt en zonder
schade voor z'n gezondheid.
Intussen moet z'n rede zich ontwikkelen, de rede, welker
„ware Verbetering en Oeffening ... de hoogste Volmaektheit
is die een Mensch in dit Leven kan bereiken ". Daarom is 't goed
al vroeg met kinderen te redeneren. Maar men gebruike
geen andere redenering ,,dan die met de Bekwaemheit en
't Begrip van 't Kind overeenkomt. Geen Schepsel kan denken dat men met een Knaep van drie of zeven jaren out
moet redeneeren als met een volwassen Man...; maer het
moet geschieden door zulke Redenen, die met hunne Jaren
en Verstant overeenkomen en die altijd in zeer weinige en
duidelijke Woorden moeten voorgestelt worden." (blz. 144 145).
Deze handelwijze werkt bij gevallen van overtreding
ook veel beter dan 'n kastijding, die alleen bij ,, Hartnek
te passen is. „En zelfs in-kighetofWêrspan"e
deze zou ik wenschen, dat men het zoo schikte, indien 't
eenigzins mogelijk was, dat de Schande der Roede, en niet
de Pijn, het grootste deel der straf uitmaakte." (blz. 135).
Wek dus 't eergevoel op; - laat 't kind gevoelig worden voor
de achting van z'n omgeving; terwijl z'n eigen oordeel dan
nog bezig is te rijpen, zal z'n liefde voor 'n goede naam hem
in 't rechte spoor houden.
Van veel belang is 't ook, goede gewoonten te doen ontstaan. 'n Fout in de gewone opvoeding is „het Geheugen der
Kinderen bij alle Gelegenheden te veel te overladen met Re-.
gelen en Lessen, die dikwils niet verstaen worden, en die zij
zekerlijk zoo ras vergeten, als zij hun gegeven worden."
Laat ze overdoen, wat ze verkeerd deden; oefen ze herhaal
„Dit zal hun Hebbelijkheden doen krijgen, die eens ge--delik. vestigt zijnde, uit zich zelven en natuurlijk zullen werken,
zonder behulp van 't Geheugen." (blz. 88-90.) Hierin wordt
't ervaringsbeginsel dus ten volle gehuldigd.
Over 't doel dat de opvoeder zich stellen moet, laat Locke
zich aldus nader uit:
„Alles, wat een Heer van Fatsoen, die eenigszins Zorge draegt
voor de opvoeding van zijn Zoon, voor hem, behalven de
Goederen, die hij hem nalaet, kan verlangen; bestaet naer mijne_
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Gedachten in deze vier Zaken : Deugt, Verstant, Welgemaniertheit en Geleertheit.
Ik stel de Deugt als de uitmuntendste en noodzaeklijkste
dezer Begaeftheden van een Mensch of van een Man van
goeden Huize ; als volstrekt vereischt om hem geacht en gelieft
bij anderen, alsmede aengenaem en draeglijk voor zich zelven
te maken. Zonder dat, oordeele ik, zal hij noch in deze noch
in de toekomende Werelt gelukkig kunnen. zijn.
Tot een Grontslag hier van moet men vroeg in 't Gemoed
van den Jongeling een recht Denkbeelt van God prenten, als
het onafhankelijk Opperwezen, den Oorsprong en Schepper aller
Dingen, van wien wij al het goede ontfangen, 't welk wij genieten; die ons lief heeft en ons alle Dingen geeft. En bij
gevolg moet men het Kint eene Liefde en Eerbied voor dit
Opperwezen inboezemen. Dit is genoeg om mede te beginnen,
zonder verder te gaen in die Stoffe te verklaren; uit vreeze
dat men, door te vroeg van Geesten met hem te spreken, en
door ten ontijde voorbarig te zijn om hem de onbegrijpelijke
Natuur van dat oneindig Wezen te willen doen verstaen, zijn
Hooft of niet (I) opvulle met valsche Denkbeelden, noch neêrslagtig make met zulke, die onverstaenbaer zijn. Zeg hem
alleen, bij Gelegenheit, dat God alle Dingen maekt en bestiert,
alles hoort en ziet, en in allen opzigte goed doet aen allen,
die hem lief hebben en gehoorzamen. Aldus zult gij bevinden,
dat, door hem van zulk een God te spreken, andere Gedachten genoeg in zijn Gemoed over dat Opperwezen zullen
oprijzen; die, indien gij bemerkt, dat hij 'er in mistast, door
u te recht gebragt moeten worden."
Al te grote nieuwsgierigheid brengt veel mensen maar tot
„bijgeloof en ongodisterij."
„En ik ben zeer genegen om te denken, dat de Kinderen bestendig alle Morgens en Avonden bezig te houden
met eenige Daden van Godsvrucht tot God, als tot hunnen
Schepper, Onderhouder en Weldoener in een duidelijk en
kort Formulier van Gebed, overeenkomende met hunne Jaren
en Bekwaemheden, van meer nut voor hun zal wezen in den
Godsdienst, zoo wel als in de Kennis en Deugt, dan hunne
Gedachten te verwarren door nieuwsgierig Onderzoek over

6
zijn ondoorgrondelijke Natuur en Wezen." (blz. 273-276.)
Deugd is dus 't begeerlikste doel, zowel voor dit als voor
't volgende leven. En met vermijding van alle diepzinnigheden
moet de jonge mens tot deugd gebracht worden door de kennis
van God, als de schepper en liefderijke onderhouder van
wereld en mensen. Zijn de grondslagen daarvoor bij hem
gelegd, » gelijk zij in de Twaelf Artikelen des Geloofs ver
worden, zoo verre als zijne Jaren zulks-standigljker
toelaten, en door hem te gewennen van God te bidden", dan
zijn waarheidsliefde en goedaardigheid, mildheid en moed de
deugden, die bij hem aangekweekt moeten worden, leugenachtigheid, wreedheid en heerszucht de ondeugden, die men
dient tegen te gaan. Hoe nu alle deugden afzonderlik verkregen,
en alle gebreken afzonderlik genezen kunnen worden, daarover
wil de schrijver geen vertoog geven. Voor alle geldt evenwel
deze regel, dat de kennis der deugd geheel en al, van 't
begin af, meer door praktijk dan door regels te leren is.
Kennis staat ver bij deugd ten achter. 'n Deugdzaam en
wijs man is oneindig veel hoger te achten dan 'n groot
geleerde. Niettemin, er moet geleerd worden. Laat 't dan
spelend gebeuren ! Weg met alle geestdodende schoolvosserij!
Gelijk voor de opvoeding in 't algemeen 't spel 'n kostelik
hulpmiddel is, daar 'n jongen er door leert, zich zelf bezig te
houden, en z'n persoonlikheid er 't beste mee aan 't licht
komt, zo worde 't spel ook ter verkrijging van kennis aangewend.
't Leren zij 'n lust. Heeft uw kwekeling geen zin om te leren,
laat hem spelen; zolang, tot hij uit verveling weer naar 't
leren verlangt.
Lezen kan men hem b. v. leren met behulp van dobbel
ivoren bal met 26 vlakken, waar letters op-stenof'
geplakt zijn. Als eerste leesboek geve men hem de fabelen
van Aesopus ; die zijn nuttigen aangenaam tegelijk. Afkeurenswaardig is de gewoonte de bijbel van a tot z door te lezen,
tot leesoefening en onderrichting in de godsdienst. Kies er
bepaalde gedeelten uit, zoals de geschiedenis van Jozef en van
David, en de Bergrede ; die kunnen kinderen begrijpen. En
spaar vooral 't geheugen. Alleen 'n enkele afwijking van deze
grondregel is toe te staan. „Het Gebed des Heere, het Geloof
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en de Tien Geboden, moeten de Kinderen noodzaekelijk vol
buiten leeren kennen ; doch ick oordeel, niet door-maektvn
ze zelf te lezen in zijn A. B. Boek, maer door het voorzeggen
uit den Mont van een ander, eer hij zelve noch lezen kan ".
(blz. 318).
Welke kennis Locke z'n leerling verder wil bijbrengen, en
de strijd die hij voert tegen de gebruikelike manier om vreemde
talen . te leren, kunnen we hier voorbijgaan. 't Zij genoeg,
er aan te herinneren, hoe z'n opvoeding ten doel heeft, z'n
kwekeling ook al die kennis en vaardigheid te doen verwerven
die in 'n man van aanzien vereist worden, wanneer hij zich.
in de grote wereld beweegt. Als biezonderheid mag daarbij
aangestipt worden, dat de muziek geen genade vindt in z'n
ogen, en de daaraan bestede moeite hem maar tijdverspilling
lijkt.
Overzien we nu heel deze opvoedingsleer, dan treft ons
de nadruk die er gelegd wordt op ervaring, rede en deugd.
De ervaringsidee brengt mee, de eigenaardigheden van elk
kind te bestuderen en recht te doen geschieden aan ieder
individu. Ervaring en rede doen verwijderen of uitstellen, wat
boven de jeugdige bevatting gaat, en geven tevens, door 't
streven naar 't prakties bruikbare, aan deze opvoeding 't utilisties,
't koel -verstandelik, soms bijna nuchter karakter, dat waar schijnlik volkomen paste bij de aard van de schrijver zelf,
maar waarbij gemoedsleven en schoonheidszin worden verwaarloosd. In 't zedelik leven ligt voor 'n deel 't tegenwicht.
Deugd is 't hoogste doel.
Deze beide begrippen, rede en deugd, kenmerken Locke
als man van 'n nieuwere tijd. De menselike rede, steunende
op zintuigelike ervaring, wordt voor de denkende mens de
hoogste autoriteit, en kan niet ontkomen aan 'n botsing met
de kerkelike rechtzinnigheid, die aan goddelike openbaring al
haar gezag ontleent. Heeft Locke zelf die botsing gevoeld?
Heeft hij 't draagvermogen van z'n eigen grondstellingen geschat? 't Valt te betwijfelen. Tegenstrijdigheid tussen openbaring en rede bestaat voor hem niet. 't Besluit van z'n
beroemde Essay was geweest, dat de openbaring wel geen
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produkt van de rede is, maar hiermee toch volmaakt overeen
voorzover ze niet ontaardt in bijgeloof en priesterbedrog.-stem,
Zonder moeite geeft zij waarheden, die de rede alleen Of niet
Of heel moeilik zou kunnen vinden. Rede en openbaring
steunen dus elkander, maar wat zich als openbaring voordoet
en met de rede strijdt, wordt verwijderd, als toevoegsel uit
later tijd.
Bij deze gedachtegang kunnen we begrijpen, hoe hij God
't liefst ziet als schepper en onderhouder, hoe de onderlinge
geschillen der kristelike kerkgenootschappen voor hem hun
grootste betekenis hebben verloren, hoe hij aandringt, ook in
afzonderlike geschriften, op verdraagzaamheid, en hoe hij,
voor kinderen altans, alle dieper onderzoek naar 't wezen
Gods wil zien uitgesteld.
Met 't verkondigen van z'n wijsgerig - godsdienstige denkbeelden heeft Locke ruim baan helpen maken voor 't deïsme
en 't materialisme. Veel dat hem zelf niet hinderde, hebben
z'n geestelike nakomelingen uit de weg geruimd. Voor de
strengste deïsten verviel 't gezag van de openbaring geheel.
Van de oude religie bleef hun weinig meer over dan 't geloof
aan 'n persoonlik God als schepper der aarde en eeuwige
vergelder van goed en kwaad, en aan de onsterfelikheid van
de menselike ziel. Kerkelike leerstukken werden door hen
slechts aanvaard, voorzover deze niet streden met hun menselike
rede. Maar 't zwaartepunt van de godsdienst was voor hen
uit de leerstukken verplaatst naar de moraal, de uiting der
menselike gevoelens in daden. Zo kwam ook de moraal -filozofie
in ere, ten koste van haar oudere zuster, de theologie. 't Ging
er om, te bewijzen hoe de moraal onafhankelik is van 't dogma,
hoe men zedelik kan zijn zonder rechtzinnig te wezen. Haar
toppunt bereikte deze deïstiese gedachte in de stelling, dat
de morele zin ieder mens is aangeboren. Voor wie aldus
denkt, heeft de openbaring als openbaring afgedaan.
't Materialisme ging nog verder en ontkende mèt de nood
wereldorde ook 't voortbestaan-zakelihdvn'Go
ziel.
van de menselike
In Engeland hebben beide stelsels zich krachtig ontwikkeld.
Binnen de eilanden bleven de nieuwe gedachten evenwel
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niet. 't Zaad woei de wateren over en schoot welig op uit
de reeds wel bereide bodem van 't aangrenzende vasteland.
Frankrijk voelde 't eerst en 't sterkst de werking van de
nieuwe denkbeelden; Duitschland kreeg ze wat later en van
twee kanten; Holland zag met aandacht toe. Liepen echter
de wegen van de Engelse rationalisten al uiteen, bij hun
geestverwanten aan deze zijde van 't Kanaal werden de onder
afstanden nog groter. In Voltaire vond 't deïsme 'n-linge
schitterend verdediger, 't materialisme in de Encyclopedisten.
Tegen hen allen stelde zich de man, die, uit dezelfde geestelike
gemeenschap ontsproten, met hartstochtelike welsprekendheid
de nieuwe leer van 't naturalisme verkondigde: Jean Jacques
Rousseau.
JEAN JACQUES ROUSSEAU :-: 1712-1778.
Op 9 Junie 1762 vaardigde 't Parijse Parlement 'n bevelschrift
uit tot 't verscheuren en verbranden van zeker boek. Twee
maanden later werd 't zelfde boek veroordeeld door de aartsbisschop van Parijs. 't Boek heette Emile, ou de 1' éducation;
de schrijver was Jean Jacques Rousseau. Ontzaglik was de
beroering, die 't boek teweegbracht. Aan de ene kant met
geestdriftig gejuich begroet, stootte 't aan andere zijden op
de heftigste tegenkanting. Deïsten en materialisten schaarden
zich zij aan zij met goedgelovige Katholieken, ter bestrijding
van 't gevaarl i ke werk.
't Was voornamelik één episode in 't biezondere boek, waarop
zij hun slagen richtten: de geloofsbelijdenis van de Savooise
dorpspastoor, schijnbaar slechts los met de rest van 't boek
verbonden, in werkelikhèid juist de kern ervan, daar de schrijver
hierin z'n diepste overtuiging uitspreekt omtrent 't wezen en
de verhouding van God en de mensen. En door deze overtuiging wordt ook z'n opvoedingsplan geheel beheerst.
Naar twee zijden vooral heeft Rousseau in deze beroemde
en beruchte „belijdenis" z'n eigen terrein afgebakend. Rechts
tegen 't openbaringsgeloof, links tegen 't materialisme.
De materialisten waren verder gegaan dan hun geestelike
voorgangers, de deïsten. Terwijl dezen uit redelike overtuiging
nog vasthielden aan 't geloof in 'n scheppend God, braken de
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materialisten ook dit geloof aan stukken. Voor hen bestond 't
heelal uit stof, alleen bewogen volgens eeuwige, onveranderlike
wetten. 'n Schepper en onderhouder was voor hun denkend
verstand overbodig; 'n zelfstandig, geestelik bestaan der menselike ziel werd door hen geloochend; vrijheid van wil en persoonlike onsterflikheid vervielen hiermee eveneens, en slechts
eigenliefde werd de hefboom van alle menselike handelingen.
Tegen deze beginselen keert Rousseau zich met de volle
kracht zijner verontwaardiging. Alle redeneringen zijner tegenstanders ten spijt voelt hij, dat hij 'n wil bezit, die de onmiddellike oorzaak is van z'n bewegingen. » 't Zou vergeefse moeite
zijn, als men zou willen beproeven door redenering dit gevoelen in mij te vernietigen; 't is sterker dan 't klaarste bewijs;
men zou mij evengoed kunnen bewijzen, dat ik niet besta ".
(blz. 320). 1
Bij de beschouwing van 't heelal dwingen èn rede èn gevoel
hem eveneens 'n eerste oorzaak te erkennen, 'n wil die alles
bestuurt en de natuur bezielt, 'n wezen dat machtig is en wijs
en goed. „Dit wezen, dat wil en dat kan, dit wezen, werkzaam
uit zichzelf, dit wezen kortom, wat 't ook zij, dat 't heelal
beweegt en alle zaken beveelt, dat noem ik God... Ik bemerk
God overal in z'n werken; ik voel hem in mij, ik zie hem
overal om mij heen; maar zodra ik hem in zich zelf wil beschouwen, zodra ik wil - nagaan waar hij is, wat hij is, wat
z'n substantie is, dan ontsnapt hij me; m'n geest wordt verduisterd en bemerkt niets meer. (blz. 326-327).
De mens is vrij in z'n handelingen en als zodanig bezield
door 'n onstoffelike substantie, 'n ziel. Deze ziel is onsterfelik;
haar leven begint eerst recht bij de dood van 't lichaam. In
deze wereld triomfeert 't boze; duizenden brandende hartstochten verteren 't innerlijk gevoel. „Maar wanneer we, bevrijd
van de waanvoorstellingen, die 't lichaam en de zinnen in ons
doen ontstaan, de aanschouwing van 't Opperwezen en van
de eeuwige waarheden, welker bron hij is, genieten zullen;
wanneer de schoonheid der harmonie alle vermogens van
)

1 ) Onze citaten zijn ontleend aan de uitgave van Firmin —Didot et Cie.,
Paris 1898.
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onze ziel zal treffen, en wij alleen bezig zullen zijn met 't
vergelijken van wat we gedaan hebben, met wat we moesten
doen ; dan zal de stem van 't geweten haar kracht en heerschappij
herkrijgen; dan zullen 't zuivere welbehagen dat uit tevredenheid over zich zelf geboren wordt, en 't bittere verwijt, zich
te hebben verlaagd, door onuitputtelike gevoelens 't lot kenmerken, dat elk zich zal hebben bereid." (blz. 336).
Voor z'n gedrag in dit leven vindt hij de regels „niet in
de beginselen van 'n verheven wijsbegeerte, maar in de
diepte van (z'n) hart, geschreven door de natuur in onuitwisbare trekken. Ik heb slechts met mij zelf te rade te gaan
over wat ik wil doen; al wat ik voel als goed, is goed; al
wat ik voel als kwaad, is kwaad... Te vaak bedriegt de rede
ons; we hebben maar al te vaak 't recht gekregen, haar af te
wijzen; maar 't geweten bedriegt ons nooit; dat is de ware
gids van de mens; dat is voor de ziel, wat 't instinkt is voor
't lichaam; wie dat volgt, gehoorzaamt aan de natuur, en
vreest niet voor afdwalen." (blz. 339-340).
Na 't materialisme neemt hij de theologie onder handen. Is
er nog wel andere godsdienst nodig dan de „natuurlike" ?
Geeft deze niet genoeg? De vormen van eredienst immers zijn
van minder belang. „God wil aanbeden worden in geest en
in waarheid; dat is 'n plicht van alle godsdiensten, alle
landen, alle menschen." Men beroept zich op de openbaring.
Maar elke godsdienst heeft z'n eigen openbaring, en 't zijn
altijd mensen, die haar heten ontvangen te hebben, en mensen,
die haar hebben overgebracht. De wonderen, die men tot ge-

tuigenis aanhaalt, zijn eigenlik beneden Gods waardigheid.
„De onveranderlike orde der natuur toont 't best de wijze
hand die haar bestuurt." Of alle godsdiensten zijn goed en
Gode welgevallig, óf, wanneer er één is die hij de mensen
voorschrijft, en hij straft ze, wanneer ze die miskennen, dan
heeft hij daaraan stellige en duidelike kentekens gegeven,
waardoor die als de enig ware te onderscheiden en te kennen
is; die kentekens zijn van alle tijden en alle plaatsen, even
tastbaar voor alle mensen, groten en kleinen, geleerden en
onwetenden, Europeanen, Indiërs, Afrikanen, Wilden. Als er
'n godsdienst was op aarde, waarbuiten slechts eeuwige straf
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bestond, en er was op enig plekje ter wereld 'n enkel sterveling
die te goeder trouw niet getroffen was door de klaarblijkelikheid daarvan, dan zou de God dezer religie de onrechtvaardigste en wreedste der tirannen zijn.
Laten we dus oprecht de waarheid zoeken, niet hechten
aan 't recht der geboorte en aan 't gezag van de vaderen en
de geesteliken, maar dagen we voor de rechtbank van 't geweten en de rede, alles wat ze ons van onze kindsheid af
geleerd hebben. Al roepen ze me nog zo vaak toe: Onderwerp
uw rede; dat kan me evengoed gezegd worden door iemand
die me bedriegt; ik heb redenen nodig om m'n rede te onderwerpen. (blz. 354).
Op 'n andere plaats voegt hij er bij: „Ik heb (dus) alle
boeken dicht gedaan. Er is 'n enkel open voor alle ogen dat
is 't boek der natuur. In dit grote ei. verheven boek leer ik
de goddelike maker ervan dienen en aanbidden. Niemand
mag zich aan de lezing ervan onttrekken, omdat 't tot alle
mensen 'n taal spreekt, die voor alle geesten begrijpelik is.
Wanneer ik geboren was op 'n verlaten eiland, wanneer ik
geen ander mens dan me zelf gezien had, wanneer ik nooit
vernomen had, wat er oudtijds gebeurd is in 'n hoekje van de
wereld; als ik m'n rede oefen, als ik haar ontwikkel, als ik
de onmiddellike vermogens die God me geeft, goed gebruik,
dan zal ik uit me zelf leren, hem te kennen, hem te beminnen,
z'n werken te beminnen, 't goede te willen, dat hij wil, en
om hem te behagen, al m'n plichten op aarde te vervullen.
Wat zal alle kennis der mensen mij meer leren?" (blz. 368).
Toch is hij er verre vandaan, de kristelike openbaring geheel te verwerpen. De majesteit der Schrift verbaast hem, de
heiligheid van 't Evangelie, „waar 't dogma eenvoudig is en
de zedeleer verheven," spreekt tot z'n hart. „Met dat al, dit
zelfde Evangelie is vol ongelooflike dingen, dingen die strijdig
zijn met de rede, en die geen enkel verstandig mens ooit kan
begrijpen of aannemen. Wat te doen te midden van al deze
tegenstrijdigheden? Altijd bescheiden en omzichtig zijn, m'n
kind; in stilte eerbiedigen, wat men noch verwerpen noch
begrijpen kan, en zich verootmoedigen voor 't grote Wezen,
dat alleen de waarheid kent." (blz. 370).
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En de samenvatting van al z'n overpeinzingen luidt: „M'n
zoon, houd uw ziel in staat, altijd te wensen dat er 'n God is,
en ge zult er nooit aan twijfelen. Bovendien, welke partij ge
ook moogt kiezen, bedenk dat de ware godsdienstplichten
onafhankelik zijn van de instellingen der mensen; dat 'n rechtvaardig hart de ware tempel der Godheid is; dat in elk land
en in elke sekte, . God bovenal te beminnen en z'n naaste
als zich zelve, de hoofdinhoud is van de wet; dat er geen
godsdienst is die van de plichten der zedeleer ontslaat; dat
er geen echt wezenlike plichten zijn dan die; dat de innerlike
dienst de eerste dezer plichten is, en dat er zonder 't geloof
geen waarachtige deugd bestaat." (blz. 375).
Zo luidt in korte trekken deze merkwaardige belijdenis,
die de Kristenen 'n gruwel was en de ongelovigen 'n ergernis.
Er werd in gebroken met alle autoriteit van mensen; rede en
geweten spraken 't beslissende woord, en 't ingeboren gevoel,
zowel door kerkelik- gelovigen als door deïsten en materialisten
verwaarloosd, werd weer in ere verheven, ja zelfs onfeilbaar
verklaard. Houdt men deze beginselen in 't oog, dan blijkt
heel 't revolutionaire opvoedingstelsel slechts 'n konsekwente
toepassing daarvan te zijn.
„Alles is goed, zoals 't komt uit de handen van de Maker
der dingen, alles ontaardt onder mensehanden". Uitdagend
als trompetgeschetter klinkt 't aan 't begin van 't boek. 't Is de
prokiamatie van de onverdorvenheid der menselike natuur, 'n
oorlogsverklaring aan 't kristelik leerstuk der erfzonde. De
mens is goed van nature, 't kwaad komt er in door de mensen
zelf. Wil men dus waarlik opvoeden, dan late men de natuur
haar gang gaan en onthoude zich van alle ingrijpen. 't Lichaam
moet zich eerst ontwikkelen, met 't lichaam de zintuigen, met
en na de zintuigen de ziel.
Om deze ontwikkeling behoorlik te kunnen leiden, voert de
denkbeeldige goeverneur z'n denkbeeldige kwekeling, Emile,
reeds bij de geboorte weg van de ouders want die zijn door
omstandigheden niet in staat, hun natuurlike plichten naar
behoren te vervullen en brengt hem naar 't platteland, ver
van de steden, „die afgrond van 't menselik geslacht." Daar
wordt 't kind gezoogd door een gezonde min, en 't geniet
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volop frisse lucht en de grootst mogelike vrijheid van lichaamsbeweging. Zintuigelike aandoeningen, in behoorlike opvolging
aangeboden, vormen 't eerste materiaal van z'n kennis.
Met 't spreken begint de belangrijke tweede periode, die
ongeveer tot 't twaalfde jaar duurt. en waarin veel gedaan en
nog meer nagelaten moet worden. 't Lichaam moet worden
ontwikkeld en gehard; hierin sluit Rousseau zich bijna geheel
aan bij Locke. Emile zal lopen, spelen, springen, zwemmen,
matig eten en veel slapen. Z'n spelen zullen z'n bezigheden
zijn. De veel verwaarloosde zintuigen worden alle stelselmatig
ontwikkeld. Emile zal tellen, meten, wegen, vergelijken, spreken
en zingen, proeven en ruiken. In 't donker zal z'n tastzin
hem leiden ; evenals 'n blinde moet hij ogen hebben in de
toppen van z'n vingers. En in alles zal de ervaring hem leren,
zonder woordelike lessen. Redeneren met kinderen, 't grote
beginsel van Locke, is glad verkeerd. „'t Meesterwerk van 'n
goede opvoeding is, 'n mens redelik te maken; en men
beweert 'n kind op te voeden door de rede ! Dat is beginnen
bij 't einde; dat is 't werktuig willen maken van 't werk.
Wees redelik en redeneer niet met uw leerling.... Goed en
kwaad te kennen, de reden der menselike plichten te gevoelen,
is geen zaak voor 'n kind. De natuur wil, dat de kinderen
kinderen zijn, voor ze mensen zijn..... Gebruik de kracht bij
kinderen, en de rede bij mensen; zo is de natuurlike orde:
de wijze heeft geen wetten nodig." (bl. 74-80).
„Behandel uw leerling naar zijn leeftijd .... Beveel hem
nooit iets, wat ter wereld ook, volstrekt niets. Laat hij zich
zelfs niet verbeelden, dat ge beweren zoudt, enig gezag over
hem te hebben. Laat hij alleen weten, dat hij zwak is en dat
gij sterk zijt; dat hij, door zijn toestand en de uwe, nood
aan u is overgeleverd; laat hij 't weten, leren, voelen;-zakeli
laat lij vroegtijdig op z'n trotse hoofd 't harde juk voelen,
dat de natuur de mens oplegt, 't harde juk der noodzakelikheid, waaronder elk eindig wezen moet buigen; laat hij deze
noodzakelikheid zien in de dingen, nooit in de gril der mensen; laat de teugel, die hem tegenhoudt, de kracht zijn en
niet 't gezag." (blz. 76-77.)
Dien uw leerling nooit 'n kastijding toe, want hij weet niet
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wat verkeerd is. „Zonder enige zedelikheid in z'n handelingen,
kan hij niets doen dat zedelik slecht is, en dat Of kastijding
Of berisping verdient." De straf mag alleen . komen als 'nnatuurlik gevolg van de verkeerde daad.
„Stellen we als onbestrijdbare grondwaarheid vast, dat de
eerste bewegingen van de natuur altijd goed zijn; er is geen
oorspronkelike 'verdorvenheid in 't menselik hart; er is geen
enkele ondeugd in te vinden, waarvan men niet kan zeggen,
hoe en langs welke weg die er gekomen is. De enige natuur like hartstocht van de mens is de liefde tot zich zelf, of de
eigenliefde, in uitgebreide zin genomen." (blz. 78). Zolang de
gids dezer eigenliefde, de rede, nog niet geboren is, heeft 'n
kind uitsluitend te doen, wat de natuur hem vraagt, en hij zal
slechts goed doen.
De grootste, de belangrijkste, de nuttigste regel van heel
de opvoeding is: niet tijd te winnen, maar tijd te verliezen.
„De eerste opvoeding moet (dus) zuiver negatief zijn. Ze
bestaat niet in 't onderwijzen van deugd of waarheid, maar
in 't beschermen van 't hart tegen de ondeugd en de geest
tegen de dwaling ... Kies 't tegendeel van wat gebruikelik
is en ge zult bijna altijd op de goede weg zijn ... Oefen z'n
lichaam, z'n organen, z'n zintuigen, z'n krachten, maar houd
z'n ziel zo lang mogelik werkeloos... Beschouw alle uitstel
als voordeel; wie de eindpaal nadert zonder iets te verliezen,
wint al veel; laat de kindsheid rijpen in de kinderen." (blz. 80).
'n Voordeel van deze methode is nog, dat ze gelegenheid
geeft de biezondere aard van elk kind te leren kennen, en de
leiding daarnaar te richten. „Bedachtzaam mens, bespied lang
de natuur, neem uw leerling goed waar, voor ge hem 't
eerste woord zegt; laat eerst de kiem van z'n karakter de
volle vrijheid om zich te tonen; dwing hem in niets ter wereld;
om hem beter in z'n geheel te zien." (blz. 81).
De meesters zelf zijn oorzaak, dat de kinderen liegen, door
navraag te doen naar verschillende dingen, en beloften te
vergen. „wil men ze vroom maken, men neemt ze mee naar
de kerk, waar ze zich vervelen; door ze onophoudelik gebeden
te laten prevelen, noodzaakt men ze, te verlangen naar 't
geluk, niet meer tot God te bidden. Om hun liefdadigheid in
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te boezemen, laat men de aalmoezen geven door hen, alsof
men 't beneden zich achtte, ze zelf te geven." (blz. 93). Op
deze en dergelijke wijzen kweekt men navolgingsdeugden, wat
apedeugden zijn. „De enige zedeles die voor de jeugd past,
en de belangrijkste voor elke leeftijd, is: nooit iemand kwaad
te doen."
't Kind in deze periode onderwijs te geven, past allerminst.
Wat 't leren kan, lere 't door ervaring. Vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde, 't gaat alles over hem heen. 'n Kind
heeft nog geen oordeel en dus ook geen eigenlik geheugen.
Woorden leert men 't, ja, niets dan woorden. Emile zal nooit
iets van buiten leren, zelfs geen fabels. En van 't lezen zal
hij weinig last hebben ; op z'n twaalfde jaar zal hij nauwliks
weten, wat 'n boek is. 't Lezen is de gesel der jonkheid."
Niettemin : „Ik ben bijna zeker, dat Emile heel goed zal lezen
en schrijven vóór hij tien jaar is, juist omdat 't mij heel
weinig kan schelen, of hij 't kan vóór z'n vijftiende."
Zo bereikt Emile dan z'n twaalfde jaar, lichamelik flink
ontwikkeld, gezond, handig, met weinig of geen begrip van
zedelikheid, 'n lust om te zien voor heden, 'n belofte voor de
toekomst.
De derde periode breekt aan. Oordeel en rede ontwaken;
nu is 't tijd om te leren. De natuurlike nieuwsgierigheid
wijst daarbij vanzelf de weg. Emile wordt gewezen op natuur
hij tracht zelf 'n antwoord te vinden op-verschijnl;
de vele vragen, die zich voor hem opdoen. Z'n kennis is
niet uitgebreid, maar zuiver. 't Is nu minder te doen om de
omvang der wetenschappen, dan wel om de lust erin, en
om de methodes, waarnaar hij ze later leren zal. Eigen
ervaring blijft 't wachtwoord. Honger en vermoeidheid maken
hem b.v. op 'n verre wandeling wel duidelik, hoe nuttig de
kennis der hemelstreken is.
„Tot nog toe", zegt z'n goeverneur, „hebben we geen
andere wet gekend dan die der noodzakelikheid ; nu letten
we op wat nuttig is; weldra zullen we komen bij wat passend
is en goed ... Waar dient dat voor? Ziedaar voortaan 't
heilige woord, 't woord dat beslist tussen hem en mij in alle
handelingen van ons leven". En wanneer de omstandigheden
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dwingen, 'n enkele maal vooruit te lopen en hem al iets te
doen zien van de maatschappelike verhoudingen der mensen,
dan is 't ook weer 't nut van de samenwerking der fabrieksarbeiders, wat hem getoond wordt.
De zedelike verhouding van mens tot mens is hem nog
verborgen. Van de deugd bezit hij alles wat betrekking heeft
op hem zelf. De maatschappelike deugden zullen volgen ; z'n
geest ligt klaar om 't nieuwe licht te ontvangen. „Na begonnen
te zijn met 't oefenen van z'n lichaam en z'n zintuigen, hebben
we z'n geest en z'n oordeel geoefend. Tenslotte hebben we
't gebruik van z'n ledematen verenigd met dat van z'n vermogens ; we hebben er 'n handelend en denkend wezen van
gemaakt; om de mens te voltooien, blijft ons slechts over, er
'n liefhebbend en gevoelig wezen van te maken, d. w. z. de
rede te volmaken door 't gevoel." (blz. 229).
Dit gebeurt in de laatste periode, die van z'n zestiende
jaar tot aan z'n huwelik loopt. De hartstochten ontwaken,
de voornaamste werktuigen van ons behoud; ten dele goed,
voor 'n groter deel kwaad; maar alle, in zekere zin, voortgekomen uit de liefde tot ons zelf, die altijd goed is en door
God op de bodem van ons hart is geschreven. Waar de hartstochten van de jongeling in verkeerde richting afwijken, ligt
de schuld bij ons, volwassenen. 't Kinderhart kent er de kiemen
niet van.
Nu eerst krijgt Emile inzicht in de verhouding van mens
tot mens; z'n zedelike opvoeding begint. In zijns gelijken
begint hij zich zelf te voelen; hun klachten ontroeren hem,
hij lijdt hun smarten. 't Droevige schouwspel van de lijdende
mensheid brengt z'n hart de eerste vertedering. Hij gaat zich
één voelen met alle mensen, onverschillig van wat voor stand
of staat. Uit de eerste bewegingen van 't hart verheffen zich
de eerste stemmen van 't geweten en uit de natuurlike gevoelens van liefde en haat wordt de eerste kennis van goed
en kwaad geboren. Gerechtigheid en goedheid zijn niet alleen
abstrakte woorden, maar waarachtige aandoeningen van de
ziel die verlicht is door de rede. Emile zal 'n goed mens
worden; hij zal 't leren door de praktijk; door 't goede te
doen wordt men goed.
2
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Van God heeft hij zelfs nog niet horen spreken. Op z'n
15e jaar weet hij nog niet, of hij 'n ziel heeft ; op z'n 18e is
't misschien nog te vroeg voor hem, 't te vernemen. Alle
abstrakte begrippen leiden op deze leeftijd nog tot misverstand.
„Als men de kinderen spreekt over de macht van God, zullen
ze hem voor bijna even sterk houden als hun vader...
Als ik de ergerlike domheid schilderen moest, dan zou ik 'n
schoolvos schilderen, die de katechismus aan kinderen onderwijst; als ik 'n kind gek wou maken, dan zou ik 't verplichten,
uit te leggen wat 't zegt bij 't opzeggen van z'n katechismus."
(blz. 300-301). „'t Geloof van de kinderen en van veel
mensen is 'n zaak van geografie ". 't Ligt er maar aan, of men
in Rome of in Mekka geboren is, dat men Muzelman of
Katholiek wordt.
„Wachten wij ons ervoor, de waarheid te verkondigen aan
wie niet in staat zijn, haar te verstaan; want dan willen we
de dwaling ervoor in de plaats brengen. 't Zou veel meer
waard zijn, geen enkel denkbeeld van de Godheid te hebben,
dan lage, fantastiese, beledigende denkbeelden, haar onwaardig;
't is minder erg, haar te miskennen dan haar te honen." (blz. 303).
„Maar wij, die geen waarde willen toekennen aan 't gezag,
wij die onze Emile niets willen onderwijzen, wat hij in ieder
land niet uit zich zelf zou kunnen leren, in welke godsdienst
zullen wij hem opvoeden? In welk kerkgenootschap zullen
wij de natuurmens opnemen ? 't Antwoord is heel eenvoudig,
dunkt me; wij zullen hem noch in 't een, noch in 't ander
opnemen, maar wij zullen hem in staat stellen dat te kiezen,
waar 't beste gebruik van z'n rede hem moet brengen."
(bl z. 305).
De boven besproken „geloofsbelijdenis" geeft dan 'n voorbeeld van de wijze, waarop men met z'n leerling zou kunnen
redeneren, om hem te brengen tot de natuurlike godsdienst.
Verder reikt 't licht van de rede - alleen niet. „Als hij 'n andere
godsdienst moet hebben, daarin heb ik niet meer 't recht, z'n
gids te wezen; 't staat aan hem alleen, die te kiezen."
Hoe nu verder de jonge man in de wereld gevoerd wordt,
trouw begeleid door z'n goeverneur, die geheel z'n vriend
is geworden, moeten we voorbijgaan. Evenzo de opvoeding
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van Sophie, die Emile's vrouw zal worden; 'n opvoeding die
geheel op 't huwelik gericht is en fundamentele verschillen
toont met die van Emile. Bij de geboorte van hun eersteling
krijgt de goeverneur z'n afscheid; zijn taak is afgedaan; hij
heeft 'n vader opgevoed.
Met deze opvoedingsleer bracht Rousseau Frankrijk in rep

en roer. De autoriteiten antwoordden er op met brandstapel,
verbanning en vervloeking; 't publiek raakte in geestdrift.
Toch was niet alles nieuw, wat hij verkondigde. Locke in
Engeland en Montaigne in Frankrijk waren z'n onmiddellike
voorgangers; en bij tal van andere schrijvers uit dezelfde of uit
vroegere tijd konden de plaatsen worden aangewezen — z'n
tegenstanders hebben niet verzuimd, met de nodige vriendelikheid daarop 't volle licht te laten vallen 1) waar bijna
letterlik 't zelfde gezegd was als door hem.
Voor 'n deel is de magnetiese bekoring die 't boek allerwegen
uitoefende, zonder twijfel toe te schrijven aan de meeslepende
stijl, waardoor de lezer in ongebroken spanning tot 't eind
wordt meegevoerd, ook door alle uitweidingen, sofismen, paradoksen, door alle gewaagde, ja inderdaad onhoudbare beweringen
heen. Want 't laat zich niet loochenen: er is veel kunstmatigs,
veel onnatuur bij de apostel van natuur en vrijheid. In leven
en in werken blijft Jean Jacques 'n vat vol tegenstrijdigheid.
De kwekeling, die hij zich ter opvoeding heeft geschapen,
moge schijnbaar genieten van 'n onbelemmerde vrijheid, in
werkelikheid staat z'n opvoeder dag en nacht achter hem,
om ook de geringste zijner schreden te leiden in de richting
die de opvoeder heeft goedgevonden. Trots alle verdere aanschouwelikheid heeft 't beeld van Emile daardoor iets onwezenliks
gekregen; 't is 'n fantaziebeeld geworden, door 'n overspannen
idealist getekend. Rousseau heeft op dit punt trouwens zelf,
.evenals bij zo menige andere tekortkoming, z'n eigen zwakheid
wel gevoeld.
Vergeten we aan de andere kant niet, dat hij z'n verlos
liet horen in 'n zedelik en maatschappelik bedorven-;singword
1

) Zie o. a. de felle bestrijding in Les plagiats de M. J. J. R.
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staat. 't C istte en werkte in alle hoofden; naar vele kanten
werd de blik gericht, die redding .zocht. Daar klonk de stem
van de man, die met 't geloof van 'n apostel en de bezieling
van 'n profeet, 'n nieuw evangelie aan de mensheid verkondigde, 't evangelie van terugkeer tot de natuur, ook in
de opvoeding. Was 't wonder, dat de klank van die woorden
de menigte betoverde, in 'n staat waar de onnatuurlikste wanverhouding heerste in de maatschappelike groepering, waar
de knellende band der onvrijheid door velen maar al te pijnlik
werd gevoeld? Men snakte naar bevrijding; hier klonk 't ver
jubel der geestdrift liet geen verdere-losingwrd.Ee
bedenkingen toe; 'n profeet is geen raisonneur.
Vóór hem hadden al velen hun stem over de opvoeding
laten horen ; hun geluid was verstorven in kleine kring. Hij
sprak, en z'n stem drong door, tot ver over de grenzen. Hij.
beval, en men gehoorzaamde. Door hem werd de vraag van
de opvoeding tot één der hoofdvragen van 't denkend Europa
gemaakt.
In Frankrijk heeft de Revolutie, mede door hem opgewekt„
de denkbeelden van z'n Emile niet prakties verwezenlikt;
daarvoor werkte z'n Contrat Social te geweldig. Duitschland
heeft in de praktijk van de opvoeding nog wel zo duurzaam
de invloed van z'n machtig woord getoond. Pestalozzi's naam
is onafscheidelik met die van Jean Jacques verbonden. Ook
de Philantropijnse beweging is niet te begrijpen zonder hem.
JOHANN BERNHARD BASEDOW :-: 1724-1790.
Aan Duitschland komt de eer toe, 't eerst 'n poging te hebben
gewaagd, om op enigszins ruime schaal de beginselen van
Rousseau, zo al niet geheel, dan toch ten dele, in de
opvoeding toe te passen. Basedow was de man, die 't aandurfde; in Dessau lag z'n proefveld. Voor we z'n werkzaamdaar schetsen, moeten we even de blik terug slaan naar -heid
't begin der 18e eeuw.
Evenals overal elders, had de heersende kerk ook in Duitschland verzet gekweekt. 't Piëtisme, reeds aan 't eind der 17e eeuw
in Duitschland door Spener ingeleid, bedoelde niets anders te
zijn dan 'n daadwerkelik protest tegen de dorre leerstelligheid

-
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der Luterse orthodoksie; 't was de uiting van het warme,
levende gevoel, dat vreesde te verkillen onder de heerschappij
van 't bloot verstandelik dogma. De leer-zelf verwierp 't
daarom niet! Integendeel, 't wilde alleen die leer doordrongen zien van 't godsdienstig gevoel. Talrijk werden de
aanhangers, de strijdende gemeente werd 'n zegevierende,
maar met de voorspoed van de beweging groeiden ook haar
uitwassen des te weliger uit. Femelarij en ooggedraai namen
de plaats in van de vroegere vroomheid des harten; afkeer
van de wereld, ook van de onschuldigste genoegens, overvloedige betuiging van 's mensen nietswaardigheid, en angstvallige bezorgdheid omtrent bekering en wedergeboorte, werden
enige van de gewone kentekens.
Voor de piëtistiese opvoeding is Francke de grote man
geweest. (1663--1727). Toen hij in Halle er mee begon, bezat
hij zo goed als niets; bij z'n dood liet hij er grootse stichtingen achter, met honderden scholieren en 'n legertje van
onderwijzend en huishoudelik personeel, 'n piëtistiese kolonie
op zich zelf. Streng was de tucht, die er onder de scholieren
werd gehandhaafd; vernietiging van 't zondige eigen-ik één der
kenmerkende doeleinden waarnaar gestreefd werd.
Omstreeks 't midden van de 18e eeuw was de grote bloei
dezer inrichtingen echter voorbij. Ook 't piëtisme leed, behalve
aan eigen verwording, door de inwerking van 't opgekomen
rationalisme. Oorspronkelik liepen beide bewegingen evenwijdig; ook 't rationalisme richtte zich tegen de orthodoksie.
Maar terwijl 't piëtisme de geloofsinhoud der heersende kerk
aanvaardde, en de nadruk legde op 't innig gevoel, streefde
't rationalisme allereerst naar bevrediging van 't menselik
verstand en richtte z'n slagen dus op de inhoud der leerstukken zelf. Zolang beide groepen verdrukt werden door de
heersende kerk, konden ze samengaan; op den duur kon de
breuk evenwel niet uitblijven. 't Piëtisme verbond zich weer
nauwer met de orthodoksie, om gezamenlik 't rationalisme te
bestrijden, dat aanwies en 'n goed deel van de 18e eeuw 't
geestesleven in Duitschland heeft beheerst.
Verschillende schakeringen trof men onder de vertegenwoordigers van deze eerste richting der ,, Aufklärung" aan. De
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schuchterste groep verstoutte zich alleen, zuiver filologiese
kritiek ook op de bijbelboeken toe te passen; de radikaalste
verwierp heel de openbaring. Tussen beide in stond de tal
groep, die de openbaring feitelik aannam onder kontrole-rijkste
van 't menselik verstand, en die de meeste overeenkomst
toonde met de eerste Engelse vrijdenkers en deïsten, wier vele
geschriften trouwens druk gelezen werden en diepgaande
invloed uitoefenden.
Eigenaardig is 't zeker, dat 'n rationalist in merg en been,
zoals Basedow was, door Rousseau's denkbeelden dermate
werd aangegrepen, dat hij de eerste praktiese toepassing daarvan op ruime schaal waagde. Heel wat strijd met de orthodokse
geestelikheid had hij al achter de rug, toen Emile's goeverneur
de hand op hem legde. Van dat ogenblik stond z'n besluit vast:
hij zou prakties de hervormer der opvoeding wezen voor
Duitschland, neen, voor heel Europa.
In 1768 verscheen z'n Vorstellung an Menschenfreunde and
vermogende Manner uber Schulen, Studien and ihren Einfluss
in die óffenlliche Wohlfahrt, waarin hij 't bestaande schoolwezen aan scherpe kritiek onderwierp en geldelike ondersteuning inriep, om de vóór alles nodige nieuwe leerboeken
te kunnen opstellen. De noodkreet= vond gehoor; ruimschoots vloeiden de geldmiddelen hem toe, en in 1770 zag 't

Methodenbuch fur Váter and Mutter der Familien and Volker
't licht.
't Methodenbuch is uitsluitend voor de hogere standen bestemd en wil de weg aanwijzen „om de kinderen tot een nuttig
(gemeinnutzig), patriotties en gelukzalig leven voor te bereiden." 1) In overeenstemming met Rousseau en wezenlik ook met
Locke, wiens invloed Basedow reeds veel vroeger ondergaan
heeft, verlangt hij voor dit doel: opvoeding van de geboorte
af, harding van 't lichaam en 'n eenvoudige levenswijze. Z'n
eis van blinde gehoorzaamheid stelt hem daarentegen lijnrecht
tegenover z'n Franse voorganger. De hoofdzaak evenwel is
de vorming van 't hart, „de verpleging van de natuurlike
kiem tot menseliefde, deugd en onschuldige tevredenheid ";
1

) Deze aanhaling en de volgende zijn ontleend aan Ziegler's Geschichte.
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't eigenlike onderwijs is in vergelijking daarmee slechts 't
geringste deel der opvoeding.
Wat men daarvan geven moet? Niet veel, maar met plezier;
niet veel, maar in elementaire orde ; niet veel, maar zuiver
nuttige kennis. Vooral 't aangenaam leren is van belang, en
't woordgeheugen zonder zaakkennis is 'n gruwel. De grootste
invloed op de gelukzaligheid van personen, families en staten
heeft echter de godsdienst. Daarom moet de jeugd zo vroeg
mogelik opgeleid worden tot 't geloof in God als de vergelder
van goed en kwaad. Ook hier is Rousseau's geest ver te
zoeken.
Vier jaar later (1774) zag z'n overvloedig geïllustreerd
Elementarwerk 't licht, 'n pakhuis vol geordende kennis, ten
dienste van ouders, onderwijzers en kinderen. In 't zelfde jaar
werd 't Philantropinum te Dessau geopend, 'n „school der
mensevriendschap", voor rijke en voor armere kinderen bestemd. Gebouwen, tuinen en geld had de edelmoedige vorst
van Dessau beschikbaar gesteld. Basedow had de leiding;
't praktiese werk werd meest door z'n helpers verricht.
Ruim 'n jaar had de inrichting pas bestaan, toen haar leider
tot bijwoning van 'n groot openbaar eksamen uitnodigde. In
dit als reklame voortreffelike stuk, waarin voor opvoeding
en onderwijs gouden bergen werden beloofd van 't aangename
der nieuwe methode, werd van de godsdienst uitdrukkelik
gezegd: Voor de ouderlike godsdienst van iedere kwekeling
'zorgt de . geestelikheid van deze plaats. De natuurlike godsdienst echter en zedeleer is 't voortreffelikste deel der filozofie,
waarvoor wij zelf zorgen. In 't Philantropinum is in den beginne eerst opwekking tot 't geloof aan God, de Schepper,
Onderhouder en Heer der wereld .... Daarbij zal met geen
woord en geen daad iets geschieden, wat niet door ieder Godvereerder (hij zij Kristen, Jood, Mohammedaan of Deïst) moet
worden goedgekeurd."
De uitnodiging had sukses. Verschillende schoolmannen met
klinkende namen aanvaardden de reis naar Dessau. Wat hen
wel 't eerste treffen moest, was 't uiterlik der leerlingen.
Pruiken, degens en galarokjes waren bij dezen voor goed
in de ban gedaan; ongedwongen bewogen zij zich in hun
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eenvoudige, praktiese kledij, met hun blote halzen en kortgeknipte haren. 't Eksamen zelf was niet minder ongewoon.
Spelenderwijze werden verschillende vakken behandeld, waarbij
appels en andere versnaperingen ter beloning niet ontbraken.
Maar de kroon werd op 't werk gezet 'door 't zevenjarig
dochtertje van Basedow, dat in haar vierde jaar al Frans had
gelezen, in haar vijfde aan 't Latijn was begonnen, en nu 'n
nauwkeurige kennis bezat van duizend-en-één zaken in hemel
en op aarde; 'n wonder van dressuur, papa Basedow en diens
helper Wolke ter ere. Waar was de geest van Jean Jacques
gebleven ?
De indruk van 't eksamen was bij de meeste bezoekers heel
gunstig; 't aantal kwekelingen, aanvankelik zeer gering, nam
in de eerstvolgende jaren dan ook toe. Maar Basedow zelfkeerde de inrichting na weinige jaren de rug toe (1778). De
onrustige, prikkelbare man deugde niet voor de geregelde
uitvoering van z'n eigen plannen. Anderen namen z'n taak
over, voorlopig met goed gevolg. Op den duur kon de school
't evenwel niet houden; in 1793 werd ze opgeheven. Ze was
geweest als 'n meteoor aan de opvoedkundige hemel.
Afgedaan had haar werking daarmee in genen dele. De
mannen die zich eens vol bezieling aan Basedows inrichting
hadden gegeven, droegen z'n denkbeelden de wereld in, en
trachtten ze ook elders te verwezenliken of hun verbreiding
te bevorderen. Salzmann stichtte de later beroemd geworden
school te Schnepfenthal, Campe werd 'n man van betekenis
voor de opvoeding, o. a. door z'n aandeel in 't scheppen van
'n nieuwe kinderliteratuur. Ook 't zwarte schaap ontbrak niet
in 't kuddeke: Bahrdt, professor theologiae, die er in slaagde,
binnen weinige jaren twee philantropinums te doen verongelukken, en na veel avonturen als herbergier z'n leven eindigde.
Over hem zullen we later nog te spreken hebben.
't Valt niet gemakkelik, 'n billik oordeel over Basedows willen
en werken te vellen. 't Beginsel van 't leren aangenaam te
maken voerde -hier in de praktijk tot 't doen van spelletjes,
waarbij plichtsbesef geheel overbodig werd geacht. De zedelike
opvoeding was ook in andere opzichten van twijfelachtige
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aard. De eerzucht b. v. werd sterk geprikkeld; hierin reikte
Basedow de Jezuieten de hand. Met gouden punten werden
op de tafels van verdienste de namen onderscheiden van wie
'n aantal prijsbriefjes ontvangen hadden, en aan de allerbesten
werden zelfs ordes voor vlijt en deugd toegekend ! Hoe 't
godsdienstonderwijs werd opgevat, hebben we boven gezien.
Van 'n algemeen-natuurlike grondslag, waarbij alleen de heidenen
uitgesloten waren, klom men op tot 'n algemeen-kristelike;
wat daar op volgde, 't konfessionele onderricht, werd aan de
geesteliken overgelaten; 'n regeling, waaraan zakelike overwegingen zeker niet vreemd geweest zijn. En voor de stichtelike uren, door Basedow zelf gegeven, was 'n afzonderlike
zaal met veel zinnebeeldige poppekraam ingericht. Om de
ene religieuze abstraktie te weren, werd aldus de andere
binnengehaald. Zo zijn er vele, ernstige fouten aan te wijzen..
Verliezen we evenwel niet uit het oog, hoe treurig 't over
't algemeen met opvoeding en onderwijs in Duitschland gesteld
was: in huis en op school 'n barbaarse tucht; 't leren 'n
vervelend geheugenwerk, zowel bij wereldse kennis als bij 't
godsdienstonderricht; veel onbekwame en harteloze onderwijzers; onnatuur aan alle kanten. Van dat juk wilde Basedow
de mensheid verlossen. De schooldeuren moesten open voor
't leven; onder leiding van bekwame, toegewijde onderwijzers
moest 't leren 'n spel worden, waarbij de aangeboren goedheid van de menselike natuur meer behoefte had aan opwekking en beloning dan aan straf. Op nuttige kennis was in
de eerste plaats 't oog gericht; in 't godsdienstige op de
moraal. Zo zouden school, natuur en leven 'n innig verbond
sluiten, tot vreugd van de jonkheid, tot nut en geluk van de
volwassen man, tot gelukzaligheid hiernamaals.
Dat deze idealistiese beweging, die in Rousseau haar uitgangspunt vond en door Basedows rationalisme reeds was
gewijzigd, door de praktijk des levens nog veel sterker van
richting is veranderd, staat vast. Dat er veel meer beloofd dan
gegeven is, eveneens. Maar met al z'n fouten en gebreken,
niettegenstaande al z'n aanvankelike overdrijving, is 't Philantropinisme in de opvoeding 'n machtige beweging gebleven,
die in heel Duitschland en daarbuiten de belangstellende ogen
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tot zich trok en, door de praktijk gelouterd, in brede kringen
heeft doorgewerkt.

Voor 'n vluchtig overzicht van 't buitenland moeten we 't
hierbij laten.') De drie mannen, wier streven we getracht hebben
te schetsen, zijn de voormannen geweest in bewegingen, waarvan
de werking lang en ver is nagevoeld. Locke, de oudste, de
meest bedachtzame, deelt z'n ervaringen mee; 'n heldere kop
met praktiese blik; de rechtzinnigheid van de wijsgeer-pedagoog
is bedenkelik verkleurd door de inwerking van de menselike
rede, bij wier licht hij de betekenis gezien heeft van de zin tuigelike ervaring voor de inhoud van de menselike geest.
Rousseau, de dweper, neemt zijn denkbeelden over; geeft
ze echter 'n ondergeschikte plaats in z'n eigen, meer omvattende
plan. 't Brandend verlangen van de idealist is niet bevredigd
door de koele werkelikheid van de verstandsfilozoof. Ook hij
is rationalist, tot op zekere hoogte. Rechtzinnigheid is hem
ten enen male vreemd. Voor de vurige individualist is geen
enkel mensegezag meer heilig. Los van de werkelikheid
bouwt de geniale dromer nu z'n eigen tempel op. De bouwstenen van z'n voorganger voegt hij in, voorzover hij ze bruikbaar vindt. Maar zijn fundamenten liggen dieper; hoger rijzen
de spitsen. Hoog boven de rationalistiese onderbouw uit rijst
't stijgend verlangen naar God. Na hem, Basedow; de minst
') Dit hoofdstuk maakt geen aanspraak op oorspronkelikheid. Voor
't samenstellen ervan hebben we ons toevertrouwd aan 't geleide van
de onderstaande schrijvers, naar wie we dan ook in 't algemeen verwijzen. Uit 't vele dat zij ons toonden, hebben we bijeengebracht, wat
voor ons doel geschikt leek. Vooral aan Ziegler is veel, soms woordelik ontleend.
De bedoelde schrijvers zijn: Hettner, Literaturgeschichte des achtzehnten
Jahrhunderts, thl. I, II, III. 1. Paulsen, Das deutsche Bildungswesen. Von
Raumer, Geschichte der Pädagogik, thl. II. Ziegler, Geschichte der Pádagogik. Schmid, Geschichte der Erziehung, thl. IV. 1. 2. Gunning, Inleiding
tot Chr. G. Salzmann, Het Mierenboekje. Voor de laatste afdeling van
dit hoofdstuk is bovendien geraadpleegd: Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, bd. II. IV.
Voor de volledige titels van aangehaalde werken verwijzen we naar
de lijst achter dit werk.
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oorspronkelike van de drie, die prakties tracht te verwezen liken, wat Rousseau als in droombeeld heeft aanschouwd.
Rationalisme van eigen huize werkt storend op dit streven in;
ook de eisen van 't praktiese leven brengen aanmerkelike
wijziging. Alles te samen, 'n grootse onderneming door 'n
geestdriftig, belangeloos man.
Zo werd er dan gedacht en gewerkt op 't terrein van de
opvoeding, aan alle kanten om ons kleine landje heen. Oude
stelsels vielen, nieuwe verrezen. Bleef Holland werkeloos?
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nze eeuw is, in één opzicht, zeer wel van
alle voorgaande te onderscheiden," schreef
Betje Wolff in 1779. „Dit is de eeuw,
waarin men naamentlijk voor kinderen
schrijft." Deze uitspraak was niet ongegrond. Er werd in haar tijd veel voor
kinderen geschreven, vergeleken bij vroeger. Wanneer ze evenwel, met verandering van één enkel
woord, van haar tijd gesproken had als van „de eeuw,
waarin men naamentlijk over kinderen schrijft," misschien was
haar uitspraak dan nog dichter bij de waarheid gekomen,
altans voor ons vaderland. Krachtig toch was ook in ons
land 't streven geworden naar verbetering van de bestaande
opvoeding. Vrij algemeen was men tot besef gekomen van
ernstige fouten in de heersende opvattingen en de oude sleur,
en in verschillende richtingen zocht men naar verbetering.
De belangstelling in 't moeilike en belangrijke vraagstuk was
allerwegen ontwaakt, en gelijk op menig ander veld van 't
maatschappelik en geestelik leven, zo dreef de vooruitstrevende
burgerij ook hier met jonge kracht de ploeg door 't lang verwaarloosde land.
Omstreeks 1760 begon deze beweging duidelik zichtbaar te
worden. De Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem zelf één der verschijnselen van de nieuwere tijd — zette in 1761
haar pedagogiese werkzaamheid in met 't uitschrijven van 'n
prijsvraag over de lichamelike opvoeding. 'n Prijsvraag over
de zedelike opvoeding, van dezelfde maatschappij, volgde twee
jaar later (1763). Hoe groot de belangstelling in 't laatst-
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genoemde onderwerp was, blijkt wel uit 't aantal bekroonde
antwoorden, dat niet minder dan vijf bedroeg, waarvan vier uit
ons land zelf afkomstig. In 1770 verscheen De zedelijke opvoeding
der jeugd, uit onze natuurlijke hartstogten afgeleid, de vertaling
van 'n Frans werkje, dat twee jaar vroeger te Amsterdam 't licht
had gezien (De l'education). Weer vier jaar later (1774) werden
De Perponcher's Instructions d'un père a son fils gedrukt.
Daarna ging er haast geen jaar voorbij, of 't bracht één of
meer verhandelingen over 't veelbesproken onderwerp. 1776:
Nosselt, Gedagten over de opvoeding. 1777: Plan van Philantropynsche opvoeding. 1778: Looff, De waare oorsprong van
gelukstaat eenes volks. 1779: Proeve over de opvoeding, van
Betje Wolff zelf. Daarbij moeten dan nog gevoegd worden 'n
aantal minder belangrijke werken en werkjes, verder enkele
verhandelingen die ons alleen bij name bekend zijn geworden 1
en eindelik verschillende vertogen in de spectatoriale geschriften. Aan belangstelling in 't onderwerp had 't de laatste
twintig jaar dus allerminst ontbroken.
Vóór 1760 was daar minder van te merken geweest. Verwer
had in 1753 'n nieuwe vertaling van Locke's bekende werk
bezorgd, Van Effen had in De Hollandsche Spectator (1731-1735)
verschillende vertogen over de opvoeding geschreven of opgenomen ; verder had 't tijdvak van ± 1730 tot + 1760,
voorzover wij konden nagaan, niet meer dan vier werken over
deze stof opgeleverd, waaronder drie herdrukken van geschriften uit de 17e eeuw: Meyer, Portaal des Heeren, 1734.
De Swaef, Geestelijcke queeckerije, 1740. Twisk, Vaderlijck
Geschenk, 1742. Eenhoorn, Christelijke jonkheid, 1754. De
laatstgenoemde twee zijn ons weinig meer dan bij name bekend.
Vanwaar die oplevende belangstelling hier te lande omstreeks
1760? 't Is zeker niet te veel gewaagd, wanneer we onderstellen, dat Rousseau's machtig woord daartoe 't zijne heeft
bijgedragen, al kunnen we weinig onmiddellike invloed van
hem bespeuren. In 't algemeen kan echter vastgesteld worden,
dat de ontwakende belangstelling in zake opvoeding hier te
)

') Met deze laatste bedoelen we: De huijs-onderwijzer, 1762. Is. Watts,
Verhandeling over de burgerlijke en Christelijke opvoeding, 1764. Entrop,
De school der deugd, 1773. Cassa, Godsdienstige opvoeding, 1778.
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lande samenviel met veranderingen op menig ander, in 't
biezonder op godsdienstig-wijsgerig gebied. 1 t Doel dat men
zich bij de opvoeding stelde, werd gewijzigd, en daarmee de
middelen die men wilde aanwenden.
Duidelik laten zich omstreeks 't midden - van de 18e eeuw
twee stromingen in de opvoeding onderscheiden. De oudste
is die van de strenge rechtzinnigheid, aangewezen door De
Swaef (1740) en Meijer (1734) in 't begin, door Nosselt (1776)
aan 't einde van onze periode. 2
De jongere stroming kan geacht worden zich krachtig te
hebben ontwikkeld na 1753, 't jaar waarin Locke's Gedagten
opnieuw werden vertaald. Niet, dat ze vóór die tijd ontbrak;
integendeel. Maar 't stroompje van vroeger werd nu 'n brede
en krachtige stroom, waarop 't merendeel gedragen werd van
hen, die zich in de eerstvolgende kwart eeuw over opvoeding
lieten horen. Men kan deze beweging die van 't „redelijk
Christendom" noemen. Locke was daarbij de voorman; zijn
gronddenkbeelden keerden bij de schrijvers van deze groep
merendeels terug, al ontbraken natuurlik de onderlinge verschillen niet bij hen, die zich overigens in 'n zelfde richting
bewogen. We zullen dit nader zien en beginnen daartoe met
de oudste groep.
)

'

)

J. DE SWAEF, GEESTELIJCKE QUEECKERIJE :-: 1740.
In 1621 verscheen te Middelburg 'n werkje onder de langademige titel: De geestelycke queeckerye van de jonge Planten
des Heeren, opdatse mochten werden Boomen der Gerechtigheydt,
ten prijse des Alderhoogsten, cieraed van syne Voorhoven, ende
der Planten behoudinge: Ofte tractaet van de Christelycke
Opvoeding/ze der kinderen, uyt den Woorde Godes ter nederge stelt door Joannes de Swaef, schoolmeester te Middelburgh
') Zie Blok, Gesch. van het Nederl. volk, VI. 345.
) Afgaande op de titels en op enkele ons bekend geworden biezonderheden, achten we 't niet onwaarschijnlik, dat hierbij ook genoemd
moeten worden de werken van: Twisk (1742), Eenhoorn (1754), Watts
(1764) en Cassa (1778). Mocht deze onderstelling juist blijken, dan zouden
de bakens langs dit vaarwater met vrij geregelde maar ook vrij lange
tussenruimten staan. In aantal moeten de schrijvers van deze richting
in elk geval onderdoen voor die van de jongere groep.
2
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in Zeeland. Dit werkje zou hier buiten beschouwing moeten
blijven, was 't niet in de - 18e eeuw opnieuw uitgegeven, en
wel door Jacobus Willemsen, predikant te Middelburg, die in
1740 'n herdruk bezorgde, „vermeerderd met eene Voorreden
ter aanprijzing" en met omvangrijke aantekeningen. Op die
aantekeningen komen we straks terug; ze wijken soms eigenaardig af van de tekst. Maar in elk geval vond de achttiendeeeuwer 't nuttig en nodig, voor zijn tijdgenoten de woorden
van z'n zeventiende -eeuwse stadgenoot te herhalen. In hoofdzaak moet hij daar dus sympathie voor hebben gevoeld, en
dat juist geeft ons recht, onze beschouwing over de pedagogiese
denkbeelden in 't midden van de 18e eeuw, met 't werk van
de Middelburger schoolmeester te openen.
Geeft de bovenaangehaalde titel reeds voldoende de bedoeling
van de schrijver aan, in de opdracht aan vier aanzienlike
Zeeuwse heren wordt 't zelfde thema op deze wijze gevarieerd:
„'t Is niet genoech dat wij souden arbeyden om onse kinderen met eeren door de werelt te helpen; maar wij moeten
oock sorgen datse uijt de wereldt niet in de helle en storten,
maer van hier scheydende mochten opgenomen werden tot het
besitten des Hemelschen Coningrijx."
De moeilikheid, om tot deze hemelse gelukzaligheid te geraken, ligt in de verdorvenheid der menselike natuur. „De
Kinderen werden geboren onbequaem tot eenich goet/ ende
gheneycht tot allen quaden / dese verdorventheydt openbaert
sich in de kinderen gantsch vroech / so dat sommige noch
aen des moeders borsten ligghende bleeck van gramschap
werden / ende dit is een gemeyn quaet/ de -kinderen konnen
qualyck eenige halve ghebroocken woorden spreken / of sy
zyn al wijs genoech om te liegen! om te loochenen alsse quaet
gedaen hebben / sy syn oock eer stijf van sinnen / dan sy
eenige sterckte schier hebben / om te gaen / en diesghelycke
verdorventheden meer." (blz. 80). „Is het dan niet redelyck,"
aldus laat de schrijver er op volgen, „dat de ouders oock al
vroech door een Godsalige opvoedinge die verdorventheijd
soecken te breken ?"
Gods Woord wijst de weg die ze daartoe moeten inslaan.
De ouders moeten hun kinderen meenemen naar de kerk, en
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hun bevelen, daar goed op te letten ; dan kan de jeugd thuis
opheldering vragen over wat ze niet begrepen heeft. Op deze
wijze zal ze de betekenis leren begrijpen van Doop, Avondmaal, psalmzingen, bidden, kollekte en predikatie. Evenzo
moet gehandeld worden bij de huiselike bijbellezing, die zowel
door als voor de kinderen dageliks geregeld moet plaats hebben.
Maar de ouders verwaarlozen in dit opzicht schandelik hun
plicht. „ ... 't Is so verre van daer / dat sy hare kinderen van
jongs op de H. Schriften souden leeren / datter veel kinderen
syn die met haer ses of seven jaer het gebedt des Heeren
niet enweten van buyten te seggen I..." (blz. 83). Waar de
ouders zelf zo voorgaan, is 't daar wonder, dat er zo grof
gezondigd wordt tegen 't vijfde gebod, dat er zo grote ,,oneer
tegen vader en moeder? „Waer is byna de sone-biedng"s
of dochter/ die vader en moeder aen-spreeckt met ongedeckten
hoofde/ of buygende de knyen ?"
De ouders hebben recht op der kinderen eerbied, „wijlze
(volgens Willemsen) als Gods stedehouders in hunne huisgezinnen, en als kleine Overheeden in hunne wooningen zijn."
Ontzag moet er in de eerste plaats wezen. „ ... Als de
kinderen haer ouders vreesen dan syn sy op een goeden voet /
om wel te konnen geleydt werden."
'n Kastijding te zijner tijd werkt daarvoor heilzaam. 't Mag
niet 't eerste tuchtmiddel wezen. Is er misdaan, men passe
ernstige berisping en vermaning toe. Evenwel, „soo dit noch
alles niet en helpt/ waer op ghy ouders nauwe moet letten /
so syt gy schuldich ende gehouden/ uwe kinderen met de
roede te tuchtigen. Dit is Gods gebod: Prov. 23. 13: En
weert de tucht van den jonghen niet: als ghy hem met de
roede sult slaan, ende 1) sal hij niet sterven." (blz. 143).
Dit zijn slechts enkele grepen uit 't karakteristieke boekje.
We zijn er nog niet mee klaar. Zoals we al zeiden, heeft de
achttiende-eeuwse uitgever er 'n lijvige voorrede en overvloedige
aantekeningen aan toegevoegd. Deze voorrede biedt weinig
opmerkenswaardigs, behalve haar wonderlike indeling, die met
I. A. a. 1. begint en over I. B. b. 2. c. A. A. bb. b b tot
1

) Lees: en.
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I. B. b. a. c. CC. aa. B B B. weet te komen. Aan de ouders
worden daarin Jozef en Maria ten voorbeeld gesteld, aan de
kinderen 't kindeke Jezus. En dat ook deze gelovige 't leerstuk
der erfzonde aanvaardt, blijkt uit de woorden : „Elks ziel is,
van de geboorte af, door de erfzonde bemorst en bezwalkt;
het verstand, door onkunde verduisterd; de wil, door vervreemding van Gods leven, onheilig, en dus de geheele geest
tot alle goed werk onbequaem en onmagtig." I. B. b. 1. a. (4).
De aantekeningen bieden meer materiaal. In de regel zijn 't
uitbreidingen van de oorspronkelike tekst, geheel in de geest
van De Swaef. 'n Enkele maal bergen ze iets van 'n nieuw
element. Zo wordt ettelike keren met instemming Locke aangehaald, over spijs en drank, over kleding en lofspraak. Dan
wil 't wel eens schijnen, of met 't prijsgeven van de zwaar
oud-hollandse drukletter der oorspronkelike tekst-moedig
voor de luchtiger latijnse letter in de noten, niet alleen 't
uiterlik is gewijzigd. Spreekt De Swaef echter over de plichten van kerkgaan en ' bijbellezen, dan gaat Willemsen weer
geheel akkoord. Deelt de Swaef met ontzetting mee: ,,... ick
hebbe kinderen / ja kleene kinderen / als haer de ouders
van eenich quaet straften / ende hun dreichden datse souden
in de Helle varen / hooren seggen daer en is geen helle / ...",
dan ontvlamt de predikant zelfs in heilig vuur, en verlangt
hij, dat de verschrikkingen van de helse straffen de kinderen
met nadruk worden voorgehouden. Ook voor hem staat 't
vast, dat men niet vroeg genoeg met 't godsdienstonderricht
kan beginnen. Daartoe moet 't kind God leren kennen als de

almachtige Schepper en Onderhouder van al wat bestaat, als
de . Alomtegenwoordige en Alwetende, die ook „alles goeds
werkt en alle strafquaden toezend; daarbij, dat hij oneindig
heerlijk en grootelijks geducht is in den raad der heiligen ja
vreeselijk boven allen, die rondom hem zijn. Ps. LXXXXIX : 8."
(blz. 113).
God te vrezen is dus 't beginsel van alle wijsheid. De
kinderen moeten doordrongen zijn van hun eigen geringheid
en onwaardigheid en van eerbied en ontzag voor God. Liefde
wordt in dit verband niet genoemd. Dan eerst kunnen ze
goed bidden. Wat ze moeten bidden? „Voor hunne ziel,
3
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inzonderheid, vergeeving hunner zonden en bevrijding van het
eeuwig verderf; bekeering en wedergeboorte; het zielzaligend
geloof in den Heere jesus; een heilig leven in gehoorzaamheid :aan God, aan -hunne ouderen en schoolmeesteren en
eindelijk een' Godzaligen en gelukzaligen dood: voor hun
lichaam, bewaaring voor onheilen, verzorging van 't noodige,
gezondheid en bequaemheid tot verrichting van de bezigheid
des beroeps, waartoe zij geschikt zijn." (blz. 116).
Men ziet, predikant en schoolmeester beide hebben 'n
handleiding willen geven bij de opvoeding in orthodoks-protestantse geest, waarbij besef van eigen onwaardigheid en
't vooruitzicht van eeuwige gelukzaligheid of eeuwige ellende,
't begin- en 't eindpunt vormen. Kennis te verkrijgen omtrent
Gods Woord en de leringen der kerk achten beiden daarom van
't hoogste belang. Daarbij mag evenwel niet verzwegen worden,
dat beide schrijvers, ofschoon de laatst - levende 't meest, ook
op de praktijk van de godsdienst aandringen. Vooral hun ver
plichten moeten de kinderen leren kennen, en niet-schilend
verschillende
leerstukken en de strijdpunten daaruit.
alleen de
De dienst des Heren moet zijn „in den geest en met het herte",
en „men herinnere hen geduurig, dat het niet genoeg is, de
waarheden te kennen, maar dat zij ook de kracht daarvan aan
hun eigen gemoed moeten ondervinden."
Bedriegen we ons niet, dan kon deze laatste uitspraak, van
Willemsen, door ieder piëtist gegeven zijn. En bij dit lichtstraaltje is 't eigenaardig te zien, hoe vader De Swaef aan de
schoolmeesters voorschrijft „ontsachelyckheyd, dat de jongers
hem siende sich voor hem versteken. Job. 29:8." en waarschuwt voor familiariteit met de jongens, terwijl z'n opvolger
met waardering spreekt van de „toegenegene liefde, die in
staat is hartjes te winnen." Geheel vrij van piëtistiese invloeden
is de Middelburger predikant zeker niet.
G. MEYER, PORTAAL DES HEEREN :-: 1734.
Naast de Zeeuwse schoolmeester en de Zeeuwse predikant
stellen we onmiddellik 'n predikant uit 't Noorden, Gerh.
Meyer, bedienaar der gemeente in de Beerta. Deze schreef,
blijkbaar aan 't eind van de 17e eeuw, 't Portaal des Heeren,
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of een verhandeling van de plichten der ouderen waar te nemen
in de opvoedinge van hunne kinderen, om ze daardoor onder
Gods goedheft, uit den staat der natuire tot den staat der ware
genade over te brengen. Benevens een korte schets van de
Christelyke geloofslere, tot onderrigt der goetwilligen en dienst
der eenvoudigen, opgestelt.') Door de zorg van 'n kollega te
Wnsum werd 't in 1734 onveranderd herdrukt. 't Vormt 'n
waardige tegenhanger van de „Queeckerye". In ouderdom volgt
't er op, al ligt er nog 'n behoorlike tijdsruimte tussen de
jaren, waarin ze voor 't eerst werden uitgegeven. Wat er
vroeger over de waarde van 'n herdruk gezegd is, geldt ook
hier. Deze twee werken zijn de oudste, en zeker niet de
minst karakteristieke geschriften, waarvan we voor onze periode
gebruik mogen maken.
Evenals De Swaef-Willemsen is ook Meyer doordrongen
van de zondigheid der menselike natuur. Reeds 't schreien
van 't pasgeboren wicht geldt voor hem „als een aanwijs en
treurteiken van den droevigen zondenstaat des menschen."
't Jonge varken is er bij z'n geboorte beter aan toe; dat kan
dadelik lopen en zuigen. 't Kind ligt hulpeloos naar 't lichaam,
naar de geest onwetend, „niet wetende wat het is! waar het
is/ van wie geschapen / of tot wat einde in deze wereld gekomen ; aangedaan met een onheilige nature! tot alle kwaad
tenvolle buigzaam / en vatbaar voor hetzelve.... Het koomt
in de wereld die in het boze ligt! een schouwtoneel der ijdelheden/ een geestelijk hoerhuis/ om de ziele in zondige liefde
te doen verslaven en van haren Schepper te doen afhoereren."
(blz. 37 38).

Is 't later wat tot besef gekomen, dan geldt als „Vijfden grondregel. Dat d'ouderen zo vroeg 't enigzins doenlijk is, moeten
tragten, datze hunne kinderen overtuigen van hunne aanklevende verdurvenheit, verdoemelijkheit en dodelijke onmagt, om
uit zichzelven iet goeds te doen ". (blz. 196). Deze kennis
van eigen droeve staat kan ze brengen ten eerste tot zelf') „Der Joden vloekwensch / ... / is geen vergeefs woort geweest! maar
het drukt hun nageslagt tot in het eynde van deze zeventynde eeuw,"
lezen we op blz. 98. De kursivering is van ons.
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verloochening, ten tweede tot nederigheid. „Ten derden / zal het
kunnen dienen / om de kinderen van de ijdele pronkzugt /
tekkerheden en diergelijke dingen af te trekken ; zo wanneer
men hen ernstig vertoont wat ze zijn / nietige kinderen des
toorns van natuire / onreine aardwormen / de angstelijke helle
en verdoemenisse waardig ; onwaardig dien volgens / datze
hun vleesklompig lighaam dat eerlang wederom aarde worden
zal / met zoveel zorge vercieren / nog datze zich die de helle
waardig zijn / hier zo lekker voeden en Godts schepselen in
overdaad verteren.... 't Is egter geenzins mijne meininge /
dat een ouder dezelve ook zo maar als ter loops zijne kinderen
zoude voorstellen; neen voorzeker: het zijn ' wezentlijke delen
van onzen christelijken wandel / die men tijdig en ontijdig met
allen ernst moet inscherpen/ omdat de tegenstelde zonden
gemeen en vast aanklevende zijn." (blz. 197).
. De aardse goederen zijn alle onvolmaakt en ongenoegzaam.
Bij ziekte of sterfgeval is dit duidelik genoeg aan te tonen..
God alleen is volmaakt, en 't kind moet derhalve overtuigd
worden van „d' algenoegzaamheit Godts, ende de volheit der
gelukzaligheit, die in zijne gonste en gemeenschap te vinden
is". 't Zondige schepsel moet dus terugkeren tot God, en de
genegenheid der kinderen moet tot God worden geleid, „opdat
ze zich zelven aan Godt... in regte liefde en vertrouwen
overgeven." 't Inprenten der geloofswaarheden alleen is niet
voldoende. De wijze waarop dat gewoonlik gebeurt, deugt
bovendien allerminst. Men laat de kinderen Of van buiten
leren, zonder dat ze de zin begrijpen; Of men oefent ze in
't voeren van theologiese disputen, vooral aan de Hogeschool,
„zonder dat men met regten ernst op de verbeteringe der wille
en vereninge met Godt werke".
Liefde tot God kan 't kind best ingeboezemd worden, vóór't
onderwezen wordt in de geloofsleer. Daartoe vrage men b.v.,
van wie 't zulke geschikte ledematen ontvangen heeft, of door
wiens bestier zulke lekkere vruchten aan 't harde hout kunnen
groeien. Voor deze opvoeder geldt de liefde als 't hoofdmotief,
ook in de verhouding van kinderen tot ouders. Voor hem is de
liefde „het wezen en ziel van alle ware gehoorzaamheit". De tucht,
„het bedwingen der kinderen door woorden en slagen ", zoals
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hij 't formuleert, wordt daardoor niet uitgesloten. Integendeel.
„Die de roede inhoud, haat zijnen zone: maar die hem lief heeft,
bezoekt hem vroeg met kastijdingen. Spr. 13 : 24." De tucht moet
evenwel „ordentelijk" blijven en niet ontaarden in wreedheid.
Laat uw straf niet bestaan in bittere kijverijen en scheldwoorden ; laat 't geen wraakneming zijn, met schimp en spot,
en in razende toorn, zoals maar al te vaak gebeurt, maar
richt 't zo in, „dat het kind van de ware liefde zijner ouderen,
en opregte begeerte tot zijn eeuwig en tijdelijk welwezen niet
en behoeve te twijfelen, maar daarvan ten volle verzekert zij."
(blz. 90-91). Onredelik straffen verdooft de kinderliefde.
Geef reden van uw gedrag aan uw kind. Speel geen tirannetje;
laat uw machtwoord niet wezen: „mijn wil zij uw wet". „De
mensch die een redelijken geest van zijnen maker heeft ontvangen/ wil en moet ook op redelijke wijze geleit worden /
't is beestelijk zich zonder begrijp en reden te laten bestieren."
(blz. 194).
Al vroeg moet 't kind gebracht worden tot zelfverloochening
en afstand van eigen wil. De gelegenheden daartoe doen zich
herhaaldelik voor; juist dan is de laatstgenoemde regel in 't
oog te houden. 't Kind wil b.v. spelen. Ge weigert. 'n Weigering zonder meer zou wreed zijn, en licht verbittering kunnen
kweken. Uitvluchten en bangmakerij met bullebak e. d.
deugen evenmin. „Wat zal men dan het speelzugtige kind te
gemoete voeren? Dat het spelen - schadelijk aan zijn gemoet /
en misschien mede aan zijn lighaam is; dat het veel spelen
strijd tegen den wille des Hemelschen Vaders! „die lust heeft
aan een zagtmoedigen en stillen geest": Die ons niet tot
zulken nietigen einde gemaakt heeft! en den tijd ons niet tot
zulke nietige / maar tot ernstige en betere betrachtingen geeft;
namentlijk / dat we ons in zijne kennisse en de betragtinge
van zijnen wille oeffenen." (blz. 195). Niet, dat daarom volstrekt alle spelen te verbieden zijn, zoals sommigen willen;
vooral niet voor heel jonge kinderen. Alleen hebben ouders
de grootst mogelike omzichtigheid te betrachten in 't kiezen
van spel en speelgenoten. „En hoewel ik alle spelen! die tot
een matige verkwikkinge van door den arbeid vermoeden
geest gedaan worden / niet wil verdoemen: zo weet ik dog!
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dat de speelzugtigheit / voornamelijk in de bedaagde menschen /
geen vrugt des geestes / maar des vleesches is ; de geest der
genade en wedergeboorte leid den mensche tot betere oefeningen". (blz. 117).
'n Deel van 't onderwijs in de weg ter godzaligheid rust op
de schoolmeesters. „Der schoolmeesteren pligt is zekerlijk /
aan de kinderen in de schole d' eerste beginzelen der lere
Christi in te scherpen / en zulks doende / doen ze beter en
nodiger werk / als hen het lezen en schrijven te leraren." Lezen
en schrijven immers wordt in de eerste plaats geleerd, om in
de wereld vooruit te komen. Spoort gij uw kinders aan, in
de bijbel te lezen. „Het groot verzuim dat in dezen begaan
word / kan niet genoeg beklaagd worden / het word den kinderen doorgaans toegelaten allerlei boeken te lezen / zotte
ijdele leugenboeken / ligtvaardige gezangen en hoeren liederen
enz. waardoor menig tot een hoere en hoereerder gemaakt
word." Vooral de Latijnse school werkt in dit opzicht verder
„Geeft aan d'uwe Godts woord en andere stigtelijke-felik.
boeken / dat ze daar in hunnen tijdt besteden." (blz. 222-223).
Leer ze bidden! 't Is niet voldoende, als ze 't Geloofsbegrip en
de Tien Geboden kunnen opzeggen. Dat zijn geboden, geen gebeden. 't Gebed zij evenwel kort en levendig! Als voorbeelden
geeft de schrijver dan een morgen- en 'n avondgebed, elk van
bijna dertig regels druk! Hoe lang moeten de gebruikelike
gebeden dan wel geweest zijn! Nadat er verder nog is aangedrongen op 't aanbrengen van „ware begrijpen en geregte
denkbeelden," wordt 't werkje met 't „Achtste Hoofddeel,
Behelsende eene korte Schets van de lere der Waarheit welke
is naar de Godtsaligheit" besloten.
Hier klinkt toch 'n andere wijs dan die De Swaef ons liet
horen; al blijft ook de grondtoon gelijk. Ook bij Meyer en z'n
18e-eeuwse uitgever Blankstein is de menselike verdorvenheid
't punt van uitgang, de eeuwige zaligheid 't einddoel. Maar
veel sterker dan bij 'De Swaef-Willemsen wordt hier de nadruk
gelegd op de liefde, die tot God en zijn gemeenschap moet
brengen, de liefde, die ook in 't huisgezin allereerst moet
worden gekweekt. Zijn er bij Willemsen enkele sporen van
piëtistiese invloeden merkbaar, hier staan ze scherp en diep
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ingedrukt.') Aan de andere zijde vormt Meyer's aandringen
op helderheid van begrippen en redelikheid in 't gedrag 'n
schakel tussen deze zwaar - ernstige, wereldverachtende Kristen
en de meer wereldsgezinde pedagogen die we nu zullen
horen.

JOHN LOCKE, OVER DE OPVOEDING DER KINDEREN :: 1753.
We zeiden vroeger al, dat Locke beschouwd kan worden
als de voorman in de nieuwe pedagogiese beweging hier te
lande. Terwijl de mannen van de oude richting zich bij voor
keur op de bijbel beriepen, en in 't Geopenbaarde Woord hun
gids vonden bij de opvoeding tot godzaligheid, had hij meer
't oor geleend aan de menselike rede, die hem door ervaring
zou leren, hoe men 't kind moest ontwikkelen tot 'n nuttig,
gelukkig en deugdzaam mens. Zijn rationalistiese opvatting in
zake godsdienst en wijsbegeerte, waarvan deze pedagogiese
'n uitvloeisel was, telde ook in ons land talrijke aanhangers.
Langs welke wegen dezen aan hun opvatting zijn gekomen, staat
nog te onderzoeken. 2) Naast Locke hebben verschillende andere
buitenlandse schrijvers, zoowel uit Engeland als uit Frankrijk en
Duitschland, zeker 't hunne ertoe bijgedragen, de in ons land
bestaande rationalistiese beweging te versterken. Locke's naam
wordt niet altijd genoemd door de vele schrijvers over opvoeding
die toch welbeschouwd, niettegenstaande talrijke verschillen,
zijn grondgedachte delen. Wat niet wegneemt, dat we hem in
de eerste plaats moeten noemen bij de beschouwing van de pedagogiese denkbeelden uit de talrijke tweede groep, die we nu
zullen behandelen, de groep van de „redelijke Christenen ".
De Gedachten over de opvoeding zijn hier te lande wel bekend geworden. De aanhalingen, die we er vroeger uit gegeven
1) Met nog meer recht kan dit gezegd worden van 't derde en laatste
werkje, dat we uit deze groep zullen bespreken, Nosselt's Gedagten over
de opvoeding tot godsdienst (1776), 'n werkje dat we evenwel om 't eigenaardige van z'n karakter als strijdschrift tegen Rousseau en diens volgelingen, liever later behandelen.
2) Men vindt hier een en ander over in Hartog, Spectatoriale Geschriften
en Hartog, Uit het leven van een tijdschrift, passim. Zie ook Blok, Gesch.
van het Nederl. volk, dl. VI, blz. 345-351.
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hebben, zijn genomen uit de tweede Nederlandse vertaling,
die van 1753, naar de elfde Engelse uitgave bezorgd door
P. A. Verwer, predikant bij de Doopsgezinde gemeente te
's Gravenhage, dezelfde die onder de schuilnaam Mennophilus
aan de Hollandsche Spectator (1731-1735) heeft meegewerkt
en die ook 't leven van Justus van Effen beschreven heeft. l)
In de Hollandsche Spectator zelf waren verschillende fouten
in de gebruikelike opvoeding begrijpelikerwijze niet buiten
bespreking gebleven. N) Ook daar scheen Locke's geest rond
te waren. Maar reeds in 1698 had de eerste Nederlandse vertaling van Locke's werk 't licht te zien. Zo groot was dus
toen al de geestverwantschap tussen de Engelse wijsgeer en
'n deel van 't vaderlands publiek, dat weinige jaren na 't verschijnen van 't oorspronkelike werk 'n Hollandse overzetting
wenselik werd geacht. Dat ook niet- geestverwanten er kennis
van namen, hebben we gezien bij de rechtzinnige predikant
Willemsen, die er op ondergeschikte punten z'n instemming
mee betuigt. De warme vrienden en vereerders van Locke
moeten we evenwel in andere kringen zoeken.
't Is genoegzaam bekend, dat Locke in 1683 z'n vaderland
moest ontvluchten, en 'n tijd lang schuilplaats gevonden heeft
in onze republiek. In die jaren verkeerde hij veel in Remonstrantse
kringen te Amsterdam, met wier voormannen hij zich weldra,
door overeenkomst in denkwijze, nauw verbonden voelde. Z'n
vriendschap met Ph. van Limborch, hoogleraar der godgeleerdheid onder de Remonstranten, duurde tot aan z'n dood.
En 't was Jean le Clerc, hoogleraar in de filozofie onder de
gemelde broederschap, 'n bekend en verklaard rationalist, die
't eerst Locke's Essay on human understanding publiceerde en
later 'n uitvoerige levensbeschrijving van de Engelse denker
't licht deed zien. 't Spreekwoord: » Zeg me, met wie ge
omgaat, en ik zal u zeggen, wie ge zijt" geldt ook hier, naar
beide zijden. De wederzijdse hoogachting der menselike rede,
ook in zaken van godsdienst, en 't dieper besef van kristelike
') Zie Bisschop, Justus van Effen, blz. XII—XIII.

) Zie o. a. Bisschop, a. w. blz. 180; 269, 270. Versluys, Gesch. van de

opvoeding, dl. III. blz. 169-175.
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verdraagzaamheid, ook jegen"S andersdenkende mede -Kristenen,
moest wel 'n band van vriendschap slaan om Locke en . de
Hollandse Remonstranten. Hun streven bewoog zich in 'n
zelfde richting. Wanneer dan ook Le Clerc in 't begin van
de bovengenoemde biografie verklaart, dat hij dit werk des te
liever ter hand +heeft genomen, „omdat het een bekwaem
voorbeelt is om die genen den Mont te stoppen, die zich
verbeelden dat de Godsvrucht niet bestaenbaar is met de
Schranderheit der Redeneering en het oeffenen der Filozofie ;
alsof de Godsdienst _niet geschikt ware dan voor zulken, die
niet redeneeren" (blz. XII), dan is deze verdediging zowel
voor Locke als voor z'n eigen medestanders in Holland
geschreven. Dat 'n Doopsgezind predikant deze Hollandse
vertaling van Locke's opvoedingsleer bezorgde, wordt begrijpelik,
wanneer we in 't oog houden, dat met de Remonstranten ook
de Doopsgezinden ten allen tijde bekend zijn gebleven om
hun vrijzinnige gevoelens in zake godsdienst. We zullen later
nog gelegenheid hebben, hierop te wijzen.
Verdere bespreking van Locke's werk zelf is na 't vroeger
meegedeelde overbodig. De nu volgende schrijvers zullen ons
bovendien vaak genoeg aan hem herinneren, al zal dan tevens
blijken, dat binnen de gemeenschappelike grenzen de persoonlike opvattingen soms nog vrij ver uiteen lopen.
DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN WETENSCHAPPEN
TE HAARLEM :-: 1765.
PH. JOH. LOOFF, DE WAARE OORSPRONG VAN GELUKSTAAT EENES VOLKS :-: 1778.
'n Jaar voor Rousseau's Emile verscheen, schreef de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem 'n prijsvraag uit
over de beste lichamelike opvoeding der kinderen. De
bekroonde antwoorden bevatten 'n veroordeling van heel wat
schadelike gewoonten toen ter tijde en heden ten dage en
toonden soms zo'n sterke overeenkomst met de Emile, dat er
zelfs aan plagiaat is gedacht.') Wat daaromtrent de waarheid
1)
'n Verhandeling over 't zelfde onderwerp, van 'n bekend Parijs geneesheer, verschenen in 1760 en drie jaar later in 't Nederlands vertaald,
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mag zijn, 't uitschrijven van de prijsvraag zelf is voldoende
bewijs van de belangstelling in de opvoeding hier te lande.
't Streven naar verbetering van de veel verwaarloosde, vaak
zeer verkeerde lichaams- verzorging, ontving hiermee de officiële
stempel van 't geleerd genootschap.
Twee jaar later (1763) schreef de Maatschappij 'n prijsvraag
uit, die voor ons doel van veel groter belang is en die aldus
luidde: „Hoe moet men het Verstand en het Hart van een
Kind bestieren, om het te eeniger tijd een nuttig en gelukkig
mensch te doen worden ?"
De vraag zelf verdient 'n ogenblik de aandacht. Vader De
Swaef had z'n zorgen gewijd aan „de jonge Planten des Heeren,
opdatse mochten werden Boomen der Gerechtigheijdt". Meijer
had de weg willen aanwijzen om de kinderen „uit den staat
der nàtuire, tot den staat der ware genade over te brengen ". Hier
werd gevraagd, hoe 't kind 'n nuttig en gelukkig mens kon worden. Nuttig te zijn voor z'n medemensen, gelukkig voor zich
ziedaar de nieuwe omschrijving van 't opvoedingsdoel.-zelf,
Over gebrek aan belangstelling in 't opgegeven onderwerp
had de Maatschappij niet te klagen. Niet minder dan vijf ingezonden antwoorden heeft ze bekroond (1765). De hoogste
onderscheiding viel 'n buitenlander ten deel, S. Formey,
sekretaris van de Berlijnse Akademie, bekend als zeer gematigd
rationalist en als bestrijder zowel van de Encyklopedisten als
van Rousseau, tegen welke laatste hij zelfs een Anti-Emile en
'n Christelijke Emile in 't licht had gegeven. De andere vier
bekroonden waren Nederlanders: A. Hulshoff, predikant bij de
Doopsgezinde gemeente te Amsterdam; H. A. Chatelain,
,fabriqueur in goude en zilvere galonnen" te Amsterdam ;
K. van der Palm, „Fransch en Duitsch kostschoolhouder te
Rotterdam." 1) De vierde heeft z'n naam niet bekend gemaakt. N)
werd ook al in dit verband genoemd. Zie Emile, blz. 19, noot. — De
twee bekroonde antwoorden zijn opgenomen in deel VII van de verhandelingen der maatschappij. Zie hierover Versluys, Gesch. van de opvoeding,
dl. III. blz. 263-265.
1 ) Dit is de vader geweest van J. H. van der Palm, de latere Agent van
Nationale Opvoeding.
1 ) De vijf bekroonde antwoorden zijn te vinden in de verhandelingen
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Uit den aard van de zaak hebben de bekroonde schrijvers
in hun opvattingen heel veel gemeen. Wordt de belangstellende
leek hierdoor licht afgeschrikt, de lijvige boekdelen ten einde
te lezen, voor de geschiedschrijver ligt hierin juist 'n aanwijzing omtrent de verbreiding van deze gemeenschappelike
denkbeelden. De wijze van behandelen draagt bij elk van de
schrijvers 'n eigen merk. In stelselmatigheid wint Formeij 't
verreweg; Hulshoff is woordenrijk en wat voorzichtig in z'n
uitdrukkingen, ofschoon wel fris'); Chatelain laat z'n gedachten
als 'n stortvloed van korte, algemene voorschriften op de
lezer neerdalen, terwijl Van der Palm de indruk maakt van 'n
prakties, bezadigd, enigszins bescheiden man, die evenals
Hulshoff heel wat uit ervaring weet mee te delen. De onbekende
is 't minst individueel.
Naast dit vijftal bekroonde verhandelingen mogen we 't werk
van 'n dokter uit Groningen stellen, Ph. Joh. Looff, van wiens
hand in 1778 'n verhandeling 't licht zag, getiteld: De waare
oorsprong van gelukstaat eenes volks aangewezen in de opvoeding
der kinderen. Ook dit werk was geschreven als antwoord op
de Haarlemmer prijsvraag, en 't zou ook tijdig zijn ingezonden,
als niet 'n „gemeene gebeurtenis" de schrijver daarin had
verhinderd (blz. V). Naar de inhoud sluit deze verhandeling
zich bij die van de vijf prijswinners aan, al draagt ze ook weer
haar eigen karakter.
Bij al 't gemeenschappelike toch, dat deze zes schrijvers
kenmerkt, laten zich nog duidelik schakeringen onderscheiden.
-

Formey en de onbekende staan 't meest naar rechts, sluiten

't dichtst aan bij de vroeger genoemde orthodokse pedagogen;
van de Maatschappij, deel IX, le en 2e stuk. Van Formey en Chatelain
is naast de oorspronkelike, Franse tekst ook de Nederlandse vertaling
opgenomen.
1 ) Kenschetsend voor Hulshoff is 'n frisse uitspraak als deze: „Als een
kind van zes of agt jaaren, niet ongeduldig wordt onder het leezen der
Courant, of het langwijlig spreeken over een Schriftuurtekst, — als het
niet liever wil springen, of de Vertellingen van Moeder de Gans hooren,
maar zo deftig kijkt als een Ziekentrooster; — wordt het dikwijls geprezen: inplaats dat de Ouders moesten denken, dat het zoete kind
ziekelijk is naar Ziel of Lighaam, of dofgeestig en ongezond zal worden."
(blz. 38.)
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op de linkervleugel staat Looff, die 't sterkst aan Locke herinnert, met de drie anderen.
Eigenaardig blijkt 't verschil van inzicht b.v. bij de be
handeling van 'n karakteristiek onderdeel : de kastijding. Allen
zijn 't er over eens, dat lichamelike straf alleen in 't uiterste
geval toegepast mag worden, en dan nog liefst met de roede.
Maar Formey en de onbekende beroepen zich d4arbij, ofschoon
Formey niet uitsluitend, op de Heilige Schrift, terwijl van de
vier anderen er drie naar Locke verwijzen. De vierde, Chatelain,
zonderling als hij soms is, noemt Locke's naam niet, maar
wil de dracht slagen bij gedeelten toegediend zien; dan is er
in de tussenpozen gelegenheid om met de delinquent te
redeneren!
Ook bij fundamenteler vraagstukken, zoals dat van de besturing der aangeboren menselike neigingen, is de houding
niet geheel gelijk. Met bekommering ziet Formey reeds in de
eerste jeugd de oorsprong of 't begin van de neiging tot
twijfelarij of ongeloof, naar zijn overtuiging de twee grote
kwalen van z'n eeuw, reden waarom hij de kinderen zo vroeg
mogelik de allerverhevenste denkbeelden vare God en Zijnen
dienst" wil geven, en ze tevens „een diepen eerbied inprenten
voor eene Leere, die nooit in volkomenheid van ons begrepen
kan worden ". Looff daarentegen, ofschoon principieel niet beslist verschillend, denkt toch in andere richting. Hij wil 't
kind van jongs af leren, „zijne driften te gebruyken en niet
te misbruyken, en dezelve te bestieren tot die oogmerken, tot
welke de Schepper hem dezelve gegeven heeft, ten eynde de
waare deugd in hem te doen wortel schieten, en alle ondeugd
en laster af te keeren." ... „Want waarom zijn wij of worden
wij ondeugend ? Niet omdat wij driften of begeerlijkheden
hebben: deze zijn ons aangeboren: maar omdat wij ons zelve,
met verachting der reden, door dezelve laaten regeeren, dezelve
uytvoerende, of inwilligende, en aldus ons door dezelve laeten
overwinnen ". (blz. 18, 82).
In één opzicht stemmen alle schrijvers overeen: de godsdienst achten zij allen van 't allerhoogste belang in de opvoeding. Daarmee willen de meesten 't kind dan ook zeer vroeg
bekend maken. Alleen Chatelain verklaart zich beslist
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tegen dit laatste; Hulshoff is hieromtrent wat weifelend.
Zodra 't evenwel tot de uitvoering van deze gemeenschappelike grondgedachte komt, toont zich weer 't verschil
in opvatting. 't Eerste begin is bij allen nog vrijwel gelijk.
Evenals De Swaef en Meijer willen ze 't kind Gtid doen
kennen als de Almachtige, Algoede en Alwijze Schepper.
't Schouwtoneel der natuur verschaft daartoe ruimschoots stof.
Zon en maan, regen en wind, licht en duisternis zijn met
zoveel andere dingen, uit de dagelikse omgeving, 'n gerede
aanleiding tot 't bijbrengen van de eerste godsdienstige denkbeelden.')
Daarbij wordt wel rekening gehouden met 't kinderlik bevattingsvermogen. Formeij raadt aan, dit onderwijs schijnbaar
onopzettelik te geven, als spelende, zo dat - 't nooit verveelt.
Looff, Van der Palm en Hulshoff dringen aan op eenvoud en
begrijpelikheid. „Doorgaans, zelfs bij vrij verstandige Lieden,
vergeet men die platte Eenvoudigheid, welke zo volstrekt
noodig is, en men klimt terstont veel te hoog; waardoor de
Kinderen of geheel geene, of verkeerde denkbeelden verkrijgen", zegt Hulshoff. En later voegt hij er bij: „Weshalven
men altoos moet toeleggen op het natuurlijke, eenvoudige en
op dat Eerbiedige, 't welk duurzaame Indruksels kan laaten
overblijven: men moet namelijk, tevens eene Eerbiedigheid,
eene zekere Aandoenlijkheid ' omtrent het Godsdienstige tragten
in te boezemen; zonder eevenwel deeze zaaken zo Ontzaggelijk te behandelen, dat de Kinderen te bedeesd en vervaard
gemaakt worden; want dit bluscht de Vrijmoedigheid en maakt

hen schaamagtig." (blz. 58, 63).
1 ) Vooral Looff is hier op dreef. 't Denkbeeld van Gods alomtegenwoordigheid en altoosdurende liefde wil hij o.a. ook hiertoe vroegtijdig
ingeprent hebben, om de kinderen te behoeden voor vrees in 't donker,
vrees voor spoken, bullebak, Joden, kinderdieven e.d., waarmee ze zo
vaak worden bang gemaakt, wanneer ze niet stil zijn of niet naar bed
willen.
Eigenaardig is nog, bij Van der Palm te lezen; dat deze als „eenvoudige grondwaerheden", om mee te beginnen, verkiest: 1. „Het bestaen
eener Godheit. 2. De onsterfelijkheit der ziele," juist de twee grondslagen
dus, waarop 't deïsme rust.
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Die zekere aandoenlikheid omtrent 't godsdienstige is ook
door anderen, in 't biezonder Hulshoff's naaste geestverwanten,
niet over 't hoofd gezien. Liefde en Eerbied, met een betamelijke
Vreeze" wil Looff in 't kind verwekken en op die wijze „de
beste, edelste en bestendigste fundamenten tot een opregte
Godsdienst in hem leggen." Van der Palm spreekt over „de
kennis van en de liefde tot Giodt," die men de kinderen
niet te vroeg kan inprenten, en houdt de vaders voor » hoe
in den Godsdienst het hart, maar geenszins eene blinde ver
uiterlijke schijn vereischt wordt"; terwijl-tonige
ook Chatelain vooral op 'n vriendelike voorstelling van deze
zaken aan kinderen aandringt, en niet op wil houden, „hun
alle de redenen voor oogen te stellen, die zij hebben om
God te beminnen."
Geeft de betrekkelike nadruk, die door de vier laatstgenoemde
schrijvers op de liefde Gods gelegd wordt, al 'n lichte vingerwijzing naar zeker verschil met de andere twee uit deze groep,
duidelik komt dit verschil naar voren, zodra er niet meer
over de „natuurlike", maar over de geopenbaarde godsdienst
gesproken wordt. Niet over de inhoud gaat 't daarbij zozeer,
als wel over de tijd en de wijze, waarop die inhoud aan
't kind bekend gemaakt dient te worden.
Volgens de onbekende moeten „de allereerste beginzelen
der Christelijke Waerheden, en de voornaamste geschiedenissen
des Bijbels, die te gelijk de voornaamste gevallen des Waerelds
behelzen, door eene geduurige herhaaling* het geheugen der
Kinderkens ingeprent worden, om vervolgens tot meer aaneengeschakelde voorstellingen van het allervolmaakste Gebed,
het Geloof, en de Tien Geboden over te gaan." Daarbij beveelt
hij vooral prenteboeken aan, met bijgaande verklaringen.
„Op deeze wijze heb ik gezien, dat Kinderen van naauwlijks
vier jaaren in staat waren gesteld, om eenige Hoofdstukken
in den Bijbel te leezen, en verscheide prentverbeeldingen der
Heilige Geschiedenissen aartig uit te leggen, terwijl anderen
nog eerst een aanvang van alles in den leeftijd van zes of
zeven jaaren moeten maaken, waar uit meer dan een ongemak
spruit." (blz. 22-23).
Formey sluit de eerste periode in 't godsdienstonderricht
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al af, wanneer 't kind zeven of acht jaar oud geworden is.
Dan heeft 't, mede ter verkrijging van de vroeger genoemde
denkbeelden omtrent God en zijn leer, thuis al verscheiden jaren
geregeld uit de bijbel horen lezen, gepaard met ruime toelichting en bespreking, „geschied- en zedekundige aanmerkingen, die zich over alle deelen van den Godsdienst uitbreiden."
Zoeken deze beide schrijvers, in tegenstelling met De Swaef
en Meijer, dus welbewust naar middelen, om dit deel van
hun godsdienstonderwijs sneller en duurzamer in 't kinderlik
gemoed te doen beklijven, de inhoud van dit onderwijs in de
eerste kindsheid hebben ze met de twee orthodokse opvoeders
gemeen. Dat is 't juist, waar de andere vier schrijvers niet van
willen weten. Al wat tot de geopenbaarde godsdienst gerekend
wordt, stellen zij nog geruime tijd uit, omdat zij 't heel jonge
kind daar nog niet vatbaar voor achten. Algemeen verbreide
verkeerdheden, zoals de gewoonte, 'n kind lange gebeden te
laten opzeggen, waar 't niets van begrijpt, of 't te kwellen
met evenmin verstaanbare vragen en antwoorden uit de
katechismus, bieden geredelik steun aan hun opvattingen. Zij
willen met de natuurlike godsdienst aanvangen, „om den Leerling
eerst naderhand tot een Christen te maaken, wanneer de
Mensch reeds aanmerkelijk is ontloken; want de kundigheden
die eigen zijn aan den Geopenbaarden Godsdienst, zijn altoos
meer sáamgesteld," zoals Hulshoff 't uitdrukt, die de tijd
voor dit eerste onderwijs pas afgesloten rekent, wanneer 't
kind tien a twaalf jaar oud is geworden. Dan eerst wil hij
beginnen, 't de bijbel bekend te maken, en wel door „den
voornaamen Inhoud der Heilige Schriften en derzelver Leeringen,
eerst bij wijze van Historiën te verhaalen," 'n opvatting waar
ook Van der Palm zich voor uitspreekt, en die zeker ook bij
Chatelain instemming gevonden heeft. Deze toch gaat zelfs zo
ver, dat hij voorschrijft:. „Haast u niet, om hen den geopenbaarden Godsdienst te leeren kennen; verberg, ten dien einde,
den Bijbel zorgvuldig voor uwe Kinderen en duld niet, dat
anderen hen dien doen kennen." (blz. 95). Wat zouden de
Dortse vaderen hier wel van gezegd hebben?
Uit de geschetste opvattingen blijkt wel, hoe in al de
schrijvers van deze groep 'n streven naar bevattelikheid zit,
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sterker dan dat van hun orthodokse voorgangers, maar tevens
hoe Hulshoff, Chatelain, Van der Palm en Looff daarbij heel
wat verder gaan dan de andere twee. Nog bij verschillende
onderdelen komen de nieuwere opvattingen voor den dag,
vooral bij de laatstgenoemde vier. We stippen er enkele aan.
Hoe sommige schrijvers over de behandeling van 't geheugen
denken, hebben we terloops al meegedeeld. Locke's voorschrift,
't kinderlik geheugen niet te overladen met allerlei onbegrepen
regelen en lessen, vindt vooral bij 't genoemde vièr-tal instemming.
Van der Palm en inzonderheid Looff betogen daarbij de noodzakelikheid, in 't zedelike goede gewoonten te kweken, ook
door 't voorbeeld van de ouders.
Spelen, door De Swaef en Meijer schoorvoetend toegestaan,
wordt hier door de meesten ruimschoots gegund.') Volop wil
Looff de vrije tijd tot uitspanning aan 't kind toemeten, ter
afwisseling van 't werk, dat stroken moet met elks biezondere
aard. Krachtig pleit hij verder voor 't spelende leren, zoals
ook Hulshoff en Van der Palm 't verlangen voor „de altoos
werkzame en woelagtige jeugd".
Wat in 't algemeen de behandeling van 't lichaam aangaat,
't moet wel treffen, dat onder de prijswinners Formey in 'n
brede inleiding de verhouding schetst tussen ziel en lichaam,
waarbij hij de zorg voor 't laatste noodzakelik noemt voor
de goede werking van de eerste. Z'n medebekroonden zeggen
niet veel over dit onderwerp, maar verwijzen meest naar de
bekroonde antwoorden op de vroegere prijsvraag, terwijl Looff
o.a. op 't belang van frisse lucht en veel beweging wijst, met
't oog op de gezondheid van de kinderen, 'n zaak, die hij de
opvoeders vóór alle andere aanbeveelt.
Zo zijn er nog verschillende uitspraken te noemen waarin
we, nu eens meer dan weer minder duidelik, de stem van
Locke menen te horen. We denken o.a. aan 't voorschrift van
te individualiseren (Looft), de aanbeveling van 't dansen (Van
der Palm), de opvatting omtrent belonen en straffen, zoals
we die bij de meeste van deze schrijvers vinden, evenals de
1 ) Bij Van der Palm ligt de hoofdreden, waarom hij 't jonge kind veel
wil laten spelen, in 't ontbreken van geschikte kinderboeken.
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aansporingen tot opwekking van 'n algemeen medegevoel met
mensen en dieren, dat zelfs aan weerzinwekkende beesten als
torren, spinnen, kikkers e.d. geen leed kan zien doen. We
denken ook, en niet in de laatste plaats, aan de waardering
van rede en deugd in 't algemeen, 'n waardering die bij de
meeste van deze schrijvers zeker niet tot zo grote hoogte gestegen is als bij de wegbereider voor 't Engelse deïsme,
maar waaromtrent we bij 'n enkele toch uitspraken aantreffen,
zo beslist, zo welovertuigd, dat we konden menen, Locke zelf
te horen. Spreekt Formey nog wat vaag van „een welgeoeffend
verstand," dat, mits zorgvuldig op de goede weg gehouden, „de
volstandige leidsman zou zijn van een eerlijk en goed hart",
Looff roept 't luide uit, dat hij alleen vrij handelt, die volgens
de rede handelt. „Deugd baart verstand .... En daar de deugd
alleen bestaat in de beoefening van waere wijsheid, zal het
verstand der rnenschen zeer hoog worden opgevijseld." .. .
„Want waar in bestaat het wesendlijke van de deugd? Is het
niet in onse driften, en begeerlijkheden te kunnen tegenstaan, en
deselve aan de reden onderdaenig te maeken ?" ... „De
deugt alleen maakt een staat, en volk en elk bijzonder huisgezin gelukkig".
Waar zulke meningen over rede en deugd worden uitgesproken,
hoeft men niet ver te zoeken naar rationalisme. De alles overtreffende verering van de geopenbaarde geloofsleer is daar voorbij.
W. E. DE PERPONCHER, INSTRUCTIONS D'UN PÈRE A
SON FILS :-: 1774.
„Dit wil ik, dat men zig zal toeleggen, om van de vroegste
tijd of aan een denkbeeld van een Almagtig Opperwezen in
hunne gemoederen in te prenten, en hen te gewennen, om
daarvoor Liefde en Eerbied te hebben." Aldus heeft Looff
zich uitgelaten, en we hebben gezien, dat feitelik alle
door ons behandelde Nederlandse schrijvers deze mening met
hem delen. Wat evenwel door sommigen vaag is gezien, wat
door anderen maar met enkele lijnen is aangeduid, vindt z'n
klare uitbeelding in 't heldere werkje van W. E. de Perponcher:
Instructions d'un père a son Pils. (1774). 't Behandelt uitsluitend
de godsdienstige opvoeding. Geen werk zo gaaf als dit; geen,
4
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dat binnen de grenzen van 't hier gekozen terrein zo zuiver
uitdrukking heeft gegeven aan de pedagogiese aspiraties van
't „redelijk Christendom" in ons land.
De wijze waarop in de regel godsdienstonderwijs gegeven
wordt, bevredigt deze vader allerminst. Men vult de hoofden
der kinderen met woorden, met onjuiste denkbeelden van
deze troostrijke godsdienst, die weinig geschikt zijn om de
harten te winnen. Daarom slaat hij 'n andere weg in; ver
gesprekken moeten de gebruikelike methode van-trouwelik
vraag-en-antwoord vervangen. Met de eerste beginselen haast
hij zich niet; integendeel, hij besteedt alle mogelike zorg aan
de voorbereiding. Met vermijding van alle abstrakte termen
richt hij de aandacht van z'n jongen allereerst op zinlik
waarneembare dingen uit de onmiddellike omgeving, zoals
speelgoed en voorwerpen van dageliks gebruik. Aldus worden
oordeel en opmerkingsgave geoefend. Dan volgt 't onderscheid
tussen eigen werk en dat van andere mensen; daarna wordt
de aarde beschouwd met haar veelheid van voortbrengselen.
Zo voorbereid, wandelt de jongen, eigenaardig Emile genoemd, op 'n mooie morgen met z'n vader naar buiten ; ze
zoeken 'n schaduwrijk plekje op 'n heuveltop, vanwaar ze 't
hele landschap kunnen overzien. Nu nadert 't gewichtig
ogenblik. „Toen ik zag aldus de vader dat de bekoring
van die voorwerpen haar werking op hem begon uit te oefenen, zei ik tot hem: door wie denk je wel, Emile, dat al die
mooie dingen gemaakt zijn, die ons omringen? Deze aarde,
die de vruchten en 't koren voortbrengt, waar we ons voedsel
uit halen; deze zon, die ons verlicht; deze hemel, die boven
onze hoofden dat schitterend azuur uitbreidt ?" En na enige
ogenblikken van stille aandacht gaat de vader voort: ,,Degene die al deze dingen gemaakt heeft, noemen we God.
Zeer hoog verheven boven ons en boven alle dingen die ons
omringen, is er geen enkel daaronder, dat schoon genoeg is,
volmaakt genoeg, onze liefde en bewondering genoeg waardig,
dat we hem daarmee kunnen vergelijken." God zelf is onzichtbaar, al ziet hij alles. Planten en dieren laat hij groeien
tot ons nut, zonder dat ze uitsterven. Hij is dus te beschouwen
als ons aller vader. „Ook bemint hij ons allen als z'n kinderen,
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met de tederste genegenheid ; nog meer, veel meer dan ik in
staat ben u te beminnen." (blz. 6-10).
Emile vraagt nu met aandrang, naar die goede vader gebracht
te worden, om te kunnen zeggen, hoe veel hij van zijn kant
ook van hèm houdt. Dat kan natuurlik niet gebeuren, al ligt
de reden nog te hoog voor 't kind. Maar de volgende dag,
als vader op de wandeling nader verteld heeft, hoe God alles
ziet en hoort, mag Emile naast z'n vader neerknielen onder 't
kort en vurig gebed, dat deze met uitgestrekte handen doet.
Voortaan mag Emile dageliks meebidden met vaderen moeder.
God beheerst en bestuurt alles; dat is de bron en 't onderpand van ons geluk. 'n Denkbeeld van Gods wijsheid tracht
de vader te geven door 'n vergelijking te maken tussen 'n
puinhoop en hun eigen welgebouwd huis. Hemel, aarde, planten,
dieren, alles is even mooi ingericht. De zon geeft overdag
licht en warmte; 's nacht frist de lucht op en kunnen we
rusten. Bomen en akkers dragen ieder jaar vruchten, opdat
we onze uitgeputte voorraden daarmee kunnen herstellen. Uit
alles blijkt Gods wijsheid, macht en goedheid.
Hiermee is de natuurlike godsdienst afgehandeld; nu eerst
is de tijd gekomen voor 't spreken over de geopenbaarde.
Zodra Emile hierover begint te vragen, vertelt z'n vader, dat
God zich vroeger vaak aan mensen geopenbaard heeft, en dat
z'n voorschriften te vinden zijn in de bijbel, 't belangwekkende
boek, dat tot nog toe niet aan Emile vertoond is, omdat hij
nog niet in staat was, 't te begrijpen, maar waaruit de vader
nu op Emile's verlangen een en ander met hem gaat lezen
over de Joodse geschiedenis, de zedeleer en de natuurlike
godsdienst. Emile moet doordrongen worden van Gods vaderlike goedheid, voor hij van de zondeval hoort. Alles ademt
'n geest van zachtmoedigheid en liefde.
't Vinden van 'n dode vogel is de aanleiding tot beschouwingen
over de menselike ziel, die onsterflik is en na de dood ver-,rijzen zal. De dood heeft niets verschrikkeliks; 't is de overgang
-naar een beter leven. Als Emile gehoord heeft van de onge-hoorzaamheid der mensen tegenover God, en verlangt te tonen,
dat hij 'n gebod van God wel wil opvolgen, past z'n vader
:-dit dadelik toe op het praktiese leven, en wijst daarbij op 't
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geweten als gids. „Vermijd zoveel ge kunt, iemand ook maar
de minste last aan te doen ; doe zelfs 'n dier nooit zonder
noodzaak lijden, want zij voelen de smart even goed als wijt .
(blz. 55). Maak uw omgeving zo gelukkig mogelik. Toon uw
liefde door daden; dat is 't beste bewijs van uw liefde tot
God. Behandel anderen, zoals ge zelf behandeld zoudt willen
worden.
Gods eigenschappen worden dan heel eenvoudig door de
vader onder woorden gebracht. De drie-eenheid Gods begrijpen
we niet; God zal ons meer licht geven, als -hij ons eenmaal
tot zich geroepen heeft. Nu vergenoegen we ons met te
geloven zonder te doorgronden. Achtereenvolgens worden nu de
voorname leerstukken van de kristelike godsdienst behandeld. 'n
Strijdvráagstuk als dat van de uitverkiezing wordt tot later
uitgesteld. De hele kwestie trouwens zou de schrijver liefst
afgedaan zien door de overweging van Gods grote goedheid.
Daarna, als Emile eenmaal weet, wat de openbare eredienst
betekent, breekt ook de dag aan, dat hij mee mag naar de
kerk. Nu is er geen gevaar meer voor onoplettendheid of
verveling, zoals bij menig kind, dat er te vroeg is heengebracht.
Met 'n beschouwing over 't laatste oordeel nadert de
vader 't einde van z'n onderricht. Kenschetsend voor de zachtmoedige geest, die hem bezielt, is daarbij nog 'n uitspraak
als deze, gedaan na 'n verheerliking van de hemelse gelukzaligheid der brave mensen: „De bozen ... zullen ook
worden overgelaten aan hun kwade keuze en aan de gevolgen,
die ze meebrengt, en voor altijd worden gesloten buiten de
tegenwoordigheid van onze hemelse vader en de gemeenschap
met rechtschapen mensen." (blz. 149). Geen woord dus over
de gruwelen der hel, die menig kanselredenaar of opvoeder
uit deze tijd juist met zekere voorliefde tracht af te schilderen. 't Gemis van God, dat is voor deze Kristen de zware
straf.
Om ten slotte nog op een laatste verschilpunt met de meer
orthodokse opvatting te wijzen: wanneer de bijbel eenmaal
voor Emile ontsloten is, wordt ze in al de jaren, waarover 't
onderricht loopt en waarvan 't aantal bepaald wordt door de
jeugdige vatbaarheid, wel geregeld gelezen, maar niet werk .-

-

-
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tuigelik van Genesis tot Openbaring. Zorgvuldig worden de
episodes gekozen, in aansluiting bij de ontwikkeling van Emile.
Wat 't geloof In de bijbel betreft, Emile moet beginnen met
de goddelike oorsprong aan te nemen. Eerst later zal hij 'n
dieper onderzoek instellen. Door redenering zal hij zich dan
overtuigen, dat deze boeken vaarlik Gods woord zijn. 'n Vrij,
maar omzichtig onderzoek zal hem de ware zin van de
bijbelse uitspraken leren verstaan, en zo zal hij door de rede zelf overtuigd worden, dat er grenzen zijn, waarvoor de rede
moet blijven staan. (blz. 117).
Is er nog meer nodig, om 'n beeld te hebben van 't onderwijs dat deze schrijver wil? Om de inhoud der behandelde
leerstukken is 't zeker niet onrechtzinnig te noemen; geen
enkel leerstuk laat hij los, al doet z'n evangeliese verdraag
sommige geruchtmakende twistvragen naar de-zamheid
achtergrond schuiven. 't Gezag der rede wordt evenwel door
hem aanvaard, binnen zekere grenzen. Heeft juist deze hem
niet de volgorde gewezen, die hij in acht had te nemen, wilde
hij 't kinderlik begrip geen geweld aandoen? Locke en Rousseau, de laatste vooral, schijnen hem daarbij uit de verte soms
toe te wenken. In deze gedachtegang past 't, de geopenbaarde
godsdienst te doen voorafgaan en voorbereiden door de natuur like. Bij de beschouwing van de natuur komt verder 't nuttig
sterk naar voren, en de liefde tot God moet zich-heidsbgrp
tonen in daden; twee gewone opvattingen bij rationalisties
aangelegde naturen. Maar door alle beschouwingen heen klinkt
'n toon van warme genegenheid, die wijding geeft aan 't verstandelik overleg. 't Heldere inzicht wordt gedragen door onverzwakte liefde des harten; dat zijn de eigenschappen, die
'n heel biezonder merk drukken op deze „vaderlike onderwijzingen" van de Utrechtse regent.

E. BEKKER, WED. A. WOLFF, PROEVE OVER DE OPVOEDING :-: 1779.

Vijf jaar later (1779) verscheen de Proeve over de opvoeding
met de veelbetekenende toevoeging „aan de Nederlandsche
moeders," geschreven door E. Bekker, wed. A. Wolff; 'n dun
boekje, los en levendig van stijl, waarin de kinderloze predikants-
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weduwe, die zo dol veel van kinderen houdt, aan de moeders
van de „gelukkige middelstand" raad geeft in de vele moeilikheden, die zich bij de opvoeding voordoen. Ook deze schrijfster
schijnt in Locke haar leermeester te hebben gevonden. Naast
Locke heeft evenwel Rousseau blijkbaar op haar ingewerkt.
Aan haar liefdevol begrijpen van de vele kinderlike eigenaardigheden, die maar al te vaak aan verkeerde neigingen
worden toegeschreven, is 't lezen van de Emile zeker niet
vreemd gebleven, al durft ze Rousseau's vermetele stelling
omtrent de oorspronkelike onbedorvenheid van 't kind blijkbaar
niet aan. Haar hoge verering van rede en deugd wijst haar
'n plaats aan naast De Perponcher en Looff, schrijvers aan
wie ze soms verrassend sterk herinnert.
Bij 't publiek vielen haar woorden in goede aarde. 'n Jaar
na 't verschijnen was de Proeve herdrukt. Dat tekent. 1
)

DE ZEDELIJKE OPVOEDING DER JEUGD UIT ONZE NATUURLIJKE HARTSTOGTEN AFGELEID. :-: 1770.
We moeten 'n _ tiental jaren terug, willen we de ontwikkelingslijn zo trouw mogelik volgen. In 1768 verscheen te Amsterdam
'n werkje, getiteld „De l'éducation ", van 'n ongenoemd schrijver,
die echter volgens de voorrede 'n wijsgeer en 'n man van
aanzien geweest moet zijn. Twee jaar later zag de Hollandse
vertaling 't licht; ook de vertaler maakt z'n naam niet bekend.
In tegenstelling met de populaire Proeve van Betje Wolff is
dit werkje meer uit de hoogte der filozofiese bespiegeling
geschreven; 't is 'n stuk stelsel geworden, de tweede regel van
't motto ten spijt. 2
De gron dslag van dit stelsel wordt gevormd door wat we de
)

') J. Versluys heeft 't opgenomen in de door hem uitgegeven Paedagogische Bibliotheek, Amst. 1882. Onvermeld mochten we dit belangrijke
werkje niet laten; de tijd van verschijnen, 'n jaar na Van Alphen's eerste
bundels kinderpoëzie, verbood ons echter 'n enigszins uitvoerige behandeling.
') Dit motto luidt:
La Nature en sait plus qu'ils n'en ont jamais dit.
Ecartons ces Romans qu'on appelle Systêmes
Et pour nous élever descendons dans nous-mémes.
(Voltaire)
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leer der hartstochten zouden kunnen noemen. Ieder levend
wezen heeft, volgens de schrijver, van de Schepper 'n „instinct"
gekregen, 'n „natuurlijke ingeeving," die de springveer is van
z'n daden. Daaruit komen de verschillende driften voort, van
hogere en lagere rang, en in beginsel reeds bij jonge kinderen
in alle verscheidenheid te bespeuren, als gevolg van verschillende lichaamsgesteldheid.
„Het is verkeerd, deze driften te verdelgen als onbestaanbaar
met deugd en godsvrucht ... Zonder hartstogten zoude er nog
deugd nog verstandelijke werkzaamheid zijn ; ... geen vernuft,
geen talenten... De Natuurlijke Ingeeving, of het Instinct der
Menschen, als zijnde het werk van de Goedheid en Wijsheid
des Scheppers, moet goed en geschikt zijn om den Mensch
tot het geluk te leiden. De driften als zijnde de gevolgen en
uitwerkzelen van het Instinct, deelen in deszelfs goede geaardheid, en kunnen niet kwaad wezen, dan voor zo verre zij zich
van des Scheppers oogmerk verwijderen. De ongelukkige val
van den Mensch verbasterde dit Goddelijk geschenk, en bragt
deszelfs gebruik en dienst in verwarring. Wij hebben den bijstand der genade noodig, om tot de grootste volmaaktheid,
daar het Instinct vatbaar voor zij, te geraaken; maar onder
medewerking der Genade, hebben wij het behulp eener goede
opvoeding noodig, om zo verre onze kragten gaan, de verandering, die in onze natuurlijke Ingeeving is voorgevallen,
te regt te brengen, en door derzelver geregelde ontzwagteling
goede Menschen te worden." (blz. 39-40).
't Is daarbij de rede voornamelik, die de driften moet leiden.

Niet enkel dierlik vermaak of eigenliefde is 't beginsel onzer
daden; niet de oester of mossel is te beschouwen als 't wijste,
deugdzaamste en gelukkigste schepsel ter wereld, maar „Een
Godsdienst door de Rede goedgekeurd; Eene zedeleer op
der Menschen natuur gevestigd, zonder vermenging van willekeurige beginzelen; Eene Regeerings-wijze overeenkomstig
met die beginzelen, en geschikt om de Menschen tot derzelver
betragting te noodzaaken; Alle deze middelen, zeg ik, met
malkanderen vereenigd, zullen de driften van een Volk regelen,
zo als deszelfs waare geluk het vordert." (blz. 65).
Op deze grondslagen is de opvoedingsleer van de schrijver
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gebouwd. De algemene konstruktie daarvan laat zich licht
raden. Goede hartstochten moeten ontwikkeld worden, om
daardoor meteen de overeenkomstige kwade te onderdrukken.
Uitvoerig wordt dit plan uitgewerkt. Wij wijzen echter slechts
op de volgende punten:
Verzorging en harding van 't lichaam is nodig. Lichamelike
straffen moeten evenwel verbannen worden; die kweken
slaafsheid, evenals willekeurig gezag, dat ook tot liegen en
veinzen brengt, terwijl wat meer redelike vrijheid tot oprechtheid
en openhartigheid zou leiden. Ter voldoening van de aangeboren
nieuwsgierigheid is 't goed, de kinderen veel te laten zien en
horen, en daarbij vooral hun smaak te ontwikkelen, „eene
zeldzaame maar dierbaare hoedaanigheid, zonder dewelke
het bijna onmogelijk is bekwaam en deugdzaam te zijn." Dan
volge 't zedelijk schoon, mits met vermaak. De zucht tot
voorkeur is wel te onderscheiden van verwaandheid. Ten
onrechte wordt vaak nederigheid en zedigheid aangepreekt.
» Zonder den prikkel van de Roemzugt blijft de deugd kwijnende,
en de gelukkigste geaardheden blijven onbeteeld; Het is
haare zoete levenswarmte, die den Geest opwekt en bezielt,
en die ons aanspoort om de noodige poogingen te doen om
bekwaamheden te bekoomen" (blz. 110). Van 't geheugen wordt
op jeugdige leeftijd doorgaans te veel gevergd. Men beweert
't te oefenen, terwijl men 't juist verslapt, evenals 'n veer die
men veel gebruikt. „Het eenige middel, om het geheugen uit
te breiden en te bewaaren, is, het punt van verbintenis tusschen
de denkbeelden vinden."
Jongelieden moeten vroeg gewend worden, de beweegredenen
hunner daden te onderzoeken; zo ontwikkelt men hun rede en
leert hen goed leven, tot geluk van hen zelf en hun mede
verbeelding wordt 't allermeest verwaarloosd,-mens.D
ofschoon toch met reden gezegd is, „dat een Mensch, met
eene gunstige verbeelding begaafd, gelukkiger is in eene
duistere gevangenis dan een ander, zonder verbeelding, in
het vrolijkste verblijf." Alle onderricht zij verder aangenaam.
„Men kan den grondregel, van de Pligten in Vermaaken te
veranderen, van den dwang onder de vertooning eener volkomen vrijheid te vermommen, en de bezigheden onder de
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gedaante van Tijdkortingen voor te stellen, nooit te veel aanprijzen." (blz. 158). Wil men de aard der menselike plichten
leren kennen, dan zal 't o. m. nodig zijn, „dat men die willekeurige grondregels en algemeen aangenoomen vooroordeelen
weete te onderscheiden, van de wezenlijke zedenkunde, die
op de natuur van den Mensch, op den Godsdienst, en het
algemeen voordeel, moet gevestigd zijn." (blz. 118).
Kennis van de godsdienst is onontbeerlik voor alle rangen
en standen; de godsdienst heeft grote invloed op de wijze
van opvoeden. » Dikwils schikt zig de Zedeleer van een Volk
naar de leerstukken van deszelfs Godsdienst, en men schrijft
dan de Kinderen, onder den naam van deugden, pligten
voor, overeenkomstig met de verklaaring dier leerstukken, niettegenstaande de weinige betrekking, die deze pligten hebben
met de zedelijke gesteldheid van den Mensch.... De waare
Godsdienst alleen geniet, ten dezen opzigte, een bijzonder
voorregt: het is het Christendom bepaaldelijk, welks leerstukken
niet slegts overeenstemmen met de zuiverste en beste zedekunde,
maar welks geboden en aanmoedigingen ook uit eigener aart
geschikt zijn, om de ziel tot een trap van volmaaktheid en.
deugd op te voeren, daar de Menschelijke wijsheid nauwelijks
een denkbeeld van vormen, die zij althans niet bereiken kan."
(blz. 179-180).
't Zijn maar enkele opvallende uitspraken, waarop we de
aandacht hebben gevestigd. Ze kenmerken evenwel voldoende
't rationalisties karakter van deze denkwijze. Wilde Looff 't
kind van jongs af al leren, z'n aangeboren neigingen te ge
niet te misbruiken, hier wordt de leer der harts--bruiken
tochten bij de zedelike opvoeding geheel als basis beschouwd.
Daardoor nadert deze schrijver enigszins tot Rousseau, van
wie hij overigens door z'n opvatting over 's mensen zondeval
gescheiden blijft. 't Zelfde geldt ongeveer voor z'n verhouding
tot Helvetius, met wie hij verschillende punten van overeenkomst toont, maar tegen wiens materialisme, zoals dat verkondigd was in 1'Esprit (1758), hij niettemin front maakt.
't Gezag der rede wordt door hem hoog gehouden, en de
waardering van 't Kristendom als enig ware godsdienst grondt
zich bij hem op de overeenstemming van 't Kristendom met
-
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de menselike zedekunde, 'n bekende rationalistiese opvatting,
waarbij 't gewone voetstuk, de beschouwing van God in de
natuur, ditmaal wordt gemist.
PLAN VAN. PHILANTROPYNSCHE OPVOEDING. :-: 1777.
Is 't wel nodig, nog veel te zeggen over 't lijvige boekdeel, waarvan de titel hierboven staat afgedrukt en waarin
met de nodige ophef 't pedadogies streven wordt toegelicht
van Dr. F. Bahrdt, 't zwarte schaap uit Basedows kudde,
die korte tijd aan 't hoofd heeft gestaan van 't Philantropinum
te Marschlins? Ons dunkt, van niet. Wat vroeger over 't
streven van Basedow gezegd is, geldt in 't algemeen ook van
z'n navolger. Alleen heeft deze leerling 't ongeluk gehad, juist
sommige fouten van z'n meester nog wat erger te maken.
We denken hierbij onwillekeurig aan de wijze, waarop in
Marschlins de deugd „geoefend" werd; hoe daartoe o. a. de
ene leerling werd aangewezen om op gezette tijden 'n ander
tot meerdere braafheid aan te sporen. We denken aan 't druk
gebruiken van uiterlike middelen, aan 't haarfijn uitgewerkte
stelsel van belonen en straffen, waarbij haast geen uur voorbij
ging, of de leraar haalde z'n register voor den dag en deelde
voor goed gedrag en naarstigheid biljetten uit, die na verloop van tijd hun omzetting konden vinden in 'n zilveren ploeg
aan 'n zwart lint, bij nog hoger volmaking van de jeugdige
drager te vervangen door 'n gouden kruis aan 'n wit lint,
waarmee ruime bekendmaking in de „nieuwspapieren" gepaard
ging.
Deze en dergelijke methodes ook de voorgenomen zondagsviering in de vier tempels (van de helden der geschiedenis,
de wijsheid, de deugd en Christus) mag in dit verband
genoemd worden staken scherp af tegen 't vele goede dat
er ontegenzeggelik ook gevonden werd. Zo moest er bij velen
wel wantrouwen gewekt worden tegen heel de nieuwe beweging,
en de noot van de vertaler, dat 't Philantropinum te Marschlins
intussen gesloten was, maar dat men nu eens naar de nieuwe
inrichting te Heidesheim moest zien, die meedeling klinkt
vrij naief. Met dat al geeft de vertaling van dit werk door
de Luterse predikant A. Sterk te Leeuwarden ons 'n vinger-
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wijzing bij 't onderzoek naar de toestand in ons eigen land.
Wel moet de drang naar hervorming van de opvoeding hier
te lande krachtig geweest zijn, dat ook Dr. Bahrdt's verslag
van zijn pedagogiese proefnemingen en plannen hier met instemming kon worden gelezen en vertaald.')
J. A. NOSSELT, GEDAGTEN OVER DE OPVOEDING TOT
GODSDIENST :-: 1776.
'n Jaar te voren was er 'n werkje van geheel tegenovergestelde strekking uit 't Duits vertaald. Dit boekje heeft 't karakter
van 'n strijdschrift. De Haller professor theologiae keert zich
daarin vooral tegen de opvattingen van Rousseau, die de onbedorvenheid proklameert van de kinderlike natuur en die 't kind
tot de kennisse Gods wil brengen langs de weg der rede,
dus heel langzaam en heel laat. Hij daarentegen is van oordeel,
dat 't ten hoogste noodzakelik is, „kinderen ' vroegtijdig, zodra
zich slegts eenige begrippen bij hen ontwikkelen en men maar
eenigzins bemerkt, dat zij reeds voor eene ernstige overdenking
vatbaar zijn, zo ver het hunne vermogens en zo ver het de
natuur der zaake toelaat, van God en de eeuwigheid, met een
woord, van den godsdienst, niet alleen te onderrigten, maar
hen ook zo te oefenen en daartoe te gewennen, dat zij, uit
liefde, uit vertrouwen op God, en niet uit enkele gronden van
hetgeen aangenaam, nuttig en welvoeglijk is, leren handelen."
(blz. 6-7).
Dat 'n kind geheel van zinlike indrukken leeft, geeft hij
volmondig toe. Deze indrukken leiden evenwel tot zelfliefde,
waaruit allerlei gebreken en ondeugden kunnen voortkomen.
Geloof, hoop en liefde behoren de ontaarding van de zelfliefde tegen te gaan; deze drie zullen meer uitwerken dan
alle „flauwe denkbeelden of kunstig uitgedagte methoden."
Want de methode, waarbij men zonder hulp van de godsdienst
kinderen aan 't goede wil wennen, door ze van meet af aan
de natuurlike gevolgen van hun eigen daden te laten ondern Vertoog in De Vaderlander van 11 Augustus 1777 is eveneens tot
1
aanprijzing van 't Philantropinum te Marschlins geschreven. (Vaderlander,
III, 249-264. No. 137.)
) '
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vinden, zowel ten goede als ten kwade, die methode mag
misschien enig sukses hebben, maar tast de oorsprong van
't kwaad niet aan. Ze kan verstandig maken, maar niet
deugdzaam ; ze kan 't uiterlike verbeteren, maar niet 't hart,
waaruit alle goede en boze gedachten voortspruiten. „Het is
nu reeds eens eene gewoonte geworden, de geheele beschaving,
verbetering, deugd en godsdienst der menschen op redekaveling en duidelijke begrippen en sluitreden en voorbetoogde
zedenspreuken en voorgerekende beweeggronden te bouwen,
en zelfs met kinderen zo veel te filosoferen, dat het mij in
het geheel niet verwondert, hoe men op de vraag heeft kunnen
vallen: of dan godsdienst den kinderen ook voorgephilosofeerd
kan worden." (blz. 47).
Tegenover dergelijke opvattingen houdt hij staande, Aat'er,
ten minsten dikwils, eerst geloof, en wel een blind, dat is,
niet uit duidelijke kennis ontspruitend, geloof en hoop zij,
goede daaden werke, en naderhand eerst, daaruit de waerdij
der deugd gekend worde." (blz. 55). Deze volgorde past vol
bij de kristelike godsdienst, die ons ook „niet opleid-makt
tot een gestadig zien en gevoelen, en dienvolgens niet tot
dwepertje, ook niet tot steeds begrijpen en duidelijk denken,
dus ook niet tot angstvallig naarvorschen, maar tot geloven,
en daardoor tot het genieten en doen." (blz. 56). „Kinderen moeten
leren geloven, leren vertrouwen en alsdan gehoorzamen, zonder
anderen grond te hebben dan dezen: mijne ouders weten
meer en verstaan het beter dan ik; zij hebben mij te lief dan
dat zij iet nadeligs van mij verlangen zouden." (blz. 57).
Op de volgende wijze zou 'n ouder tot z'n kind kunnen
spreken: „Wel lieve kind! ik zou er niet zijn, en gij ook niet,
en wij zouden niets hebben, indien de goede God ons alle
deze dingen niet gave; Die geeft u eten en drinken en zulk
eene goede rust en uwe broeders en zusters en uwe kleine
vrienden, en alles goeds, en schenkt u gezondheid en bewaart
u als gij valt en heeft u nog veel liever dan ik u heb, en gij
weet nogthans hoe lief ik u reeds heb; en hij weet alles wat
gij doet, al zoekt gij 't te verbergen, en verblijd zig over u als
gij mij gehoorzaamt, en heeft u anders niet lief. . ." (blz. 57-58).
Ook 't leven na de dood wil hij op dezelfde vriendelike, be-
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vattelike trant voorgesteld zien. En wanneer men dan breekt
met de heersende gewoonte, en 't droog en vervelend godsdienstonderwijs in de zogenaamde samenhang, vervangt door
vertrouwelike gesprekken, bij gepaste gelegenheden gevoerd,
naar de omstandigheden ingericht en door vertellingen en
andere zinlike voorstellingen veraanschouwelikt, waarlijk men
moest de wijze hoe kinders denken en handelen, niet kennen,
indien men nog lochenen wilde, dat zij niet zouden kunnen
vroegtijdig tot den godsdienst opgevoed worden en naar hunne
wijs uit godsdienstige beginzelen handelen." (blz. 59).
Ziehier de zuiver suggestieve methode van 'n gemoedelik
Kristen, die van rationalisme weinig of niets weten wil, maar
die 't rechtzinnig leerstuk doordrongen wil zien van de geest
der liefde, om aldus in waarheid op te voeden tot godsdienst
des harten. Om 't piëtistiese van deze denkwijze verdient de
Haller professor in de' rij van de door ons behandelde schrijvers 'n plaats naast Meijer, in de oudste, orthodokse groep,
waarvan hij voor onze periode de laatste en meest moderne
vertegenwoordiger mag heten.
J. J. ROUSSEAU, EMILE.
Heeft 't de lezer misschien verwonderd, dat er nog weinig
of niets gezegd is over de invloed, die Rousseau op de pedagogiese denkbeelden hier te lande heeft uitgeoefend? In dat
geval vrezen we hem te moeten teleurstellen, want ons is zeer
weinig positiefs dienaangaande bekend. Allard Hulshoff prijst
Rousseau, onder sterk voorbehoud; Betje Wolff is met haar
opvattingen wat dichter dan de meeste anderen in z'n nabijheid
gekomen; De Perponcher neemt dankbaar sommige wenken
van hem aan; tenslotte gaat elk echter z'n eigen weg. En
't omvangrijkste werk van Hollandse oorsprong dat aan de
Emile is gewijd, en ons in handen is gekomen, bevat...
'n doorlopende bestrijding van Rousseau's pedagogiese beginselen. 't Is de Seconde Lettre d'un Anonime a monsieurJ. J.
Rousseau (1767), waarin de schrijver met grote scherpzinnigheid.
tracht aan te tonen, dat Rousseau's „plan van opvoeding niet.
alleen verderfelik is, maar dat de redeneringen waarvan
Rousseau zich bedient om 't uiteen te zetten, alle op 'n dwaal-
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spoor brengen." Als Rousseau's hoofddoel bij 't schrijven van
de Emile beschouwt hij „de opvoeding van de kinderen af te
wenden van al wat betrekking heeft op moraal, en haar geheel
en al te grondvesten op 't lichamelike", iets wat de beoordelaar ten sterkste veroordeelt.
Was dit straffe oordeel afkomstig van 'n partikulier,l) ook
de Hollandse regering had zich niet onbetuigd gelaten.
Bij publikatie van 30 Julie 1762 werd de reeds verleende
vergunning tot 't drukken en uitgeven van de Emile door de
Staten van Holland en West-Friesland weer ingetrokken en de
verspreiding ervan op zware straffen verboden, op grond „dat
hetzelve werk doorzaait was met zeer godlooze en verderfelijke
stellingen, strijdende niet alleen tegen Gods Heilig Woord,
maar ook direct strekkende tot ondermijning, veragting en
omverwerping van den geheelen geopenbaarden Christelijken
godsdienst, en om aan de jeugd de pernicieuste en gevaarlijkste gevoelens dienaangaande in te boezemen." 2) Of 't veroordeelde werk daarom minder gelezen werd, mag veilig
betwijfeld worden; daarvoor is de uitwerking van dergelijke
dwangmiddelen te goed bekend. „Al heel weinigen bleken
zich aan dat verbod te storen," zegt Kruseman; „de eene
nadruk volgde op den anderen." 1) En we weten in 't algemeen,
dat Rousseau ook in ons land z'n bewonderaars en bewonderaarsters had, voor wie de Emile geen gesloten boek kan
gebleven zijn, al zal 't allen wel niet vergaan zijn als de beroemde Koningsberger wijsgeer, die volgens 't bekende verhaal,
tot verbazing van z'n medeburgers, er enige dagen achtereen
z'n gewone wandeling door vergat.
Maar zoals we zeiden, van onmiddellike invloed, door 't
meeslepende boek uitgeoefend, hebben we in ons land weinig
kunnen bespeuren. 't Duurde dan ook bijna dertig jaar, eer er 'n
Hollandse vertaling verscheen, die nog wel over Duitschland,
uit de school van de Philantropijnen, ons land binnenkwam.
t) 't Werkje wordt toegeschreven aan Elie Lusac.
$) Aldus meegedeeld door Hartog, Uit het leven van een tijdschrift,
Gids, 1877, II. 467.
3) Kruseman, Aanteekeningen, blz. 89. Noot.
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Was 't hooggespannen idealisme van de „Geneefsche philosoof" te ver verheven boven de bevatting van 'n in dezen
minder geestdriftige, meer beredeneerde, meer naar de werkelikheid ziende burgerij, die 't „redelijk Christendom" wilde
brengen aan 't Holland van de 18e eeuw?
Vermelden we volledigheidshalve, dat ook de ontkenning
van alle nut in iedere leer over de biezondere opvoeding niet
ontbrak. In deze zin luidde tenminste 't oordeel van de geniale
Utrechtse professor R. M. van Goens, de man die zich beroemde, over de opvoeding bijkans alles gelezen te hebben,
van Plato af tot 'n pas verschenen Engels Essay toe, en die
alle beschouwelike theorieën over individuele, d. i. over biezondere of huiselike opvoeding, ten enen male als onwetenschappelik verwierp. 1
)

Voor 'n overzicht van de denkbeelden over opvoeding, die
we hier te lande aantroffen in de halve eeuw vóór 1778, 't
jaar waarin Van Alphen's kinderpoëzie verscheen, menen we
hiermee te kunnen volstaan. Volledig is dit overzicht allesbehalve. We hebben niet gesproken over sommige vertogen
in de Hollandsche Spectator (1731-1735) en in verschillende
latere spectatoriale geschriften, die uiteraard vaak nieuwere
elementen vertonen. We hebben daarentegen ook gezwegen
van werken als De Getrouwe Zielenraad, van Michael Verboom
(1769—'70), in streng orthodokse geest; werken, die voor 'n
volledige geschiedenis recht hebben op nader onderzoek en juiste

waardering. Ook 't bijna komiese element, de prijsvraag van 'n
kunstlievend genootschap in Den Haag, dat in 1775 'n soort pedagogies vademecum verlangde van ... hoogstens driehonderd
versregels, ook daar mochten we niet bij stilstaan. Ernstiger
evenwel is 't gemis van andere werken, die ons slechts bij
name bekend zijn geworden, van 't Vaderlijck Geschenk (1742)
af tot Cassa's Godsdienstige Opvoeding (1778) toe. Hun aantal
is niet onbelangrijk; hun titels, benevens enkele kortere aan') Zie Ten Brink, Levensbeschrijving van R. M. van Goens, blz. 65-66,
74-75.
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duidingen omtrent de inhoud van sommige, doen vermoeden,
dat ze belangrijk genoeg kunnen zijn, om 'n oordeel over
onze periode te wijzigen.
Mogen we dus wel 'n oordeel vellen ? Wij menen van ja,
mits onder voorbehoud. Al erkennen we met leedwezen de
noodzakelike onvolledigheid daarvan, zo naenen we toch in de
besproken werken voldoende gegevens te bezitten, om voorzichtig de grote lijnen te kunnen trekken. En dan wijzen we
erop, hoe de nieuwere denkbeelden over opvoeding voortdurend veld schijnen te winnen, ten koste van de oude, rechtzinnige opvattingen. In aantal blijven de schrijvers van de
laatste richting zichtbaar in de minderheid; 'n verschijnsel
dat ons niet mag bevreemden; bestaande toestanden hebben
minder verdediging nodig. De Swaef en Meijer, beide afkomstig
uit de voorafgaande eeuw, zijn hun voornaamste vertegenwoordigers ; de herdruk van hun werken valt nog in 't begin van
ons tijdvak. Hun geestverwant Nosselt komt 'n veertig jaar later;
de wapenen waarmee deze gemoedelik-rechtzinnige Kristen
strijdt, zijn dan ook moderner; de krachtsontwikkeling van de
tegenpartij heeft daartoe wel gedwongen. En hij is zelfs verplicht, enkele belangrijke koncessies te doen.
Alle overige schrijvers kunnen gebracht worden tot de rationalistiese groep. Onderlinge verschillen zijn daarmee allerminst uitgesloten. Vooral op ondergeschikte punten lopen hun
meningen soms nog ver uiteen. En ook hun houding tegenover
de beginselvraag, hun oordeel over de menselike rede, vertoont schakeringen. Formey en z'n onbekend gebleven medebekroonde uit 1765 staan 't meest naar rechts; hun opvattingen
kunnen als overgangsvormen beschouwd worden. De stem der
rede laat zich bij hen nog maar zwakjes horen, niet veel
sterker dan b.v. bij Meyer. 't Meest naar links staan de bewonderaars der Philantropijnen. De overige schrijvers zijn 't
best om Looff heen te groeperen.
De strafste vormen van rationalisme ontbreken. 'n Materialist hebben we niet aangetroffen. De schrijver van de theorie
der hartstochten deed uit de verte aan 't materialisme denken. 1

)

1)

'

n Ander auteur, die we hier niet verder mogen bespreken, J. Trem-
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't Zuiver deïsme, dat God huldigt als schepper, maar alle
openbaring verwerpt, is ook niet vertegenwoordigd, terwijl 't
sensitief idealisme van Rousseau evenmin veel weerklank vond.
Wat we daarentegen onophoudelik aantroffen, was 'n zeer
gematigd rationalisme, nauw aan de opvattingen van Locke
verwant, dat in 't algemeen vasthield aan 't geopenbaard geloof, en aan de menselike rede slechts 'n meer of minder
ruime plaats daarnaast wou afstaan. Daarnaast, niet daartegenover. De stelling, dat beide onverenigbaar zouden zijn, wordt
door de schrijvers van deze richting niet aanvaard. Zij zien rede
en openbaring in onderlinge harmonie, tot wederkerige aanvulling door God aan de mensheid geschonken. Hun waardering van de rede is echter ongelijk veel hoger dan bij hun
streng-rechtzinnige mede- Kristenen. Terwijl dezen de oor
algehele verdorvenheid vooropstellen van al wat-spronkeli
menselik is, houden zij daartegenover 't gezag der rede hoog.
Vandaar de sterke nadruk die ze leggen op de natuurlike
godsdienst, waarbij ze God in de eerste plaats als de wijze
schepper en liefderijke onderhouder zien, en waarvoor 't
onderricht in de geopenbaarde godsdienst moet worden verschoven. Vandaar hun vriendeliker beschouwing van de verhouding tussen schepper en schepsel, tussen ouders en kinderen,
beschouwing waarbij de oude gezagsidee 'n deel van haar
plaats moet afstaan aan overtuiging en liefde. Vandaar hun
achteruitschuiven van 't leerstuk, en hun krachtig aandringen
op de praktijk des geloofs, op deugdzaamheid. Vandaar ook hun
meerdere zorg voor 't menselik lichaam, hun meerdere eer-

biediging van 't jeugdig bevattingsvermogen, hun afkeer van
lichaamstraffen, hun streven naar aangenaam leren, en al die
kenmerkende eigenaardigheden meer, waarop we herhaaldelik
de aandacht hebben gevestigd.
Er is 'n vriendeliker geest in deze opvoeders tot uiting
gekomen. Minder somber is '-t oog, dat de mens en al wat
etenslik is, aanschouwt. Wel blijft ook voor hen de hemelse
bley, wiens verhandeling over zielkunde in 1781 door de Haarlemse
Maatschappij onder zeker voorbehoud werd bekroond, is in deze richting
'n stap verder gegaan.
5

W
gelukzaligheid 't verre einddoel, maar daarváór ligt 't aards
geluk, dat door hen niet wordt versmaad. In deze zin was
de Haarlemse prijsvraag van 1763 'n teken des tijds, als aanduiding van de aspiraties onder 't „redelijk Christendom" hier
te lande. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zou weldra
de hand aan 't werk slaan, om deze verlangens op ruime
schaal in werkelikheid om te zetten.
Stemmen deze uitkomsten van ons onderzoek overeen met
wat we van elders weten omtrent de godsdienstig-zedelike ontwikkeling van ons volk? Wij geloven van wel. De machtige
stroming in 't Europees geestesleven had ook ons land niet
onberoerd gelaten. Heftige bewegingen zoals 't buitenland
die in de - 18e eeuw onderv9nd, mogen hier onbekend zijn
gebleven, er kwam toch werking in de stille wateren van
deze lage landen.
'n Paar bekende feiten mogen ten bewijze hiervan in herinnering
worden gebracht.') Van verschillende zijden en herhaaldelik werd
in deze tijd geklaagd over toenemende onverschilligheid, deïsterij
en vrijgeesterij. Voltaire werd dan ook druk gelezen. 't Kerkbezoek nam gestadig af; de dalende opbrengst van de gewone
kerkelike kollekten wees 't maar al te duidelik uit. Toch kon
de grote massa nog gerust goed-gelovig genoemd worden, en
onder hen waren de rechtzinnigen verre in de meerderheid.
Nog in 1798 werd 't aantal der „vromen of fijnen" bezonder
groot genoemd, en verspreid onder alle standen, in tegenstelling met 't handjevol „waarlijk verlichten ", dat vooral
onder de deftige burgerstand gezocht moest worden.')
Dat de positie der rechtzinnigen zeer machtig was, bleek
bij verschillende gelegenheden. In 1755 werd Van der Os te
Zwolle als predikant afgezet, omdat hij, volgens de aanklacht
van z'n orthodokse ambtgenoten, de deugd predikte ten koste
van 't geloof, en 'n Remonstrantse eigengerechtigheid aanbeval.
Van der Marck, hoogleraar te Groningen, die in z'n lectiones
over 't Natuurlijk Regt o.a. 't gebruik der rede in de godsdienst
') Vergelijk voor de nu volgende bladzijden: Hartog, Spectatoriale Ge
Hartog, Uit het leven van een tijdschrift, passim; Blok,-schriften,pam;
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, dl. VI, blz. 342-379, passim.
') Tafreel van de zeden in Holland, blz. 3-4.
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verdedigd had, onderging in 1773 't zelfde lot. En in datzelfde
jaar werd door de Staten van Holland onder- bedreiging
g g van
zware straffen 'n einde gemaakt aan 'n strijd, die al vier - jaar
lang de gemoederen verbitterd had : * de geruchtmakende strijd
over de. Belisar-ius van Marmontel, waarin de hemelse zaligheid
van deugdzame heidenen mogelik werd geacht, 'n opvatting
die door de rechtzinnige predikant Hofstede de Groot en z'n
aanhang als erge ketterij was gebrandmerkt, maar waarvoor
z'n Remonstrantse ambtgenoot Nozeman en velen met hem,
die de deugd boven 't geloof stelden, de wapenen ter ver
hadden aangegord.
-deign
Want de orthodoksie mocht machtig zijn, de tegenpartij gaf
geen kamp. Vooral onder de Remonstranten en Doopsgezinden
vond deze haar aanhang. Haar organen waren de vele spectatoriale geschriften, die achtereenvolgens verschenen en verdwenen, en de Vaderlandsche Letteroefeningen, die 'n taaier
leven hebben gehad. Telkens en telkens weer vonden ze
gelegenheid, daarin stelling te nemen tegen onverschilligheid,
deïsme en materialisme enerzijds, aan de andere zijde evenwel
't gebruik der rede ook in de godsdienst te verdedigen, op
wederzijdse verdraagzaamheid aan te dringen, en 'n deugdzame
levenswandel te verheerliken naast of voor de zuiverheid des
geloofs. Dat dergelijke opvattingen in ruime kring verbreid
waren, kan o.m. blijken uit de graagte, waarmee hier te lande
de moraliserende romans van Richardson en z'n navolgers
werden gezocht. En Martinet, die als jong proponent 'n paar
jaar op 'n vaste standplaats moest wachten, o.a. naar z'n
levensbeschrijver vermoedt -- omdat de gelovige gemeente in de
wijsgeer de Kristen wantrouwde, diezelfde Martinet schreef later
(1778) z'n beroemd geworden Catechismus der Natuur, waarin de
natuurbeschouwing dienstbaar gemaakt werd aan de opleiding
tot godsdienst, 'n werk dat binnen weinige jaren voor de vijfde
,maal kon worden gedrukt.')
Dergelijke feiten wezen op 't veldwinnen van de nieuwere
ideeën, en wel vooral onder de gegoede burgerij. Want
't waren de deftige burgers, de „fatsoenlijken," zij die zich
-

') Zie Van den Berg, Levensberichten van J. F. Martinet, blz. 16--17.
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't meest bekneld voelden door de staatkundige onmondigheid
waarin ze werden gehouden, onder wie de nieuwere ideeën
't meest wortel schoten, niet alleen op staatkundig gebied,
maar op alle terreinen van 't maatschappelik en geestelik
leven. Kon dan de opvoedingsleer bij hen ongewijzigd zijn
gebleven? Immers neen. - En zo hun aantal naar verhouding
klein geweest is, hun werkzaamheid was er niet minder om.
Zij hadden veel op 't hart, ook in zake opvoeding. Luid
genoeg hebben ze 't gezegd. Hun daden zouden later volgen,
altans voorzover 't de openbare opvoeding betrof, toen de
revolutie hun gelegenheid bood, 'n deel van hun idealen in
werkelikheid om te zetten.
-
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NEDERLANDSE KINDERBOEKEN t 1730-1778 :-:

en oud kinderboek heeft altijd recht op
belangstelling. Niemand wie de opvoeding
van de hedendaagse jeugd ter harte gaat,
zal zo'n getuige uit vroeger eeuwen met
onverschillig gebaar op zij schuiven. Ze
zeggen zo veel tot ons, die kleine, vaak
onaanzienlike boekjes in hun groezelige
perkamenten of bordpapieren kaft. De ezelsoren aan de bladen,
de inktkrabbels op kaft en schutblad, ja ook de vlekken en
verdere ongerechtigheden aan binnen- en buitenkant van 't
boek, roepen die alle niet onze eigen jeugd uit de herinnering
op? Zien we ons zelf niet weer zitten op de bank in 't bekende
schoolvertrek, met ons eerste boekje voor ons, 't kleine boekje
dat ons toen zo groot toescheen, waar we zo trots op waren,
en waarin we de eerste onzekere pogingen waagden, om met
krullende letters 't eigendomsrecht van ons, gelukkige bezitters,
te vermelden?
Die herinnering doet ons glimlachen en glimlachend bladeren
we dan 't oude boekje door, dat ons in handen is gevallen,
en dat ons spreekt, niet meer van onze eigen jeugd, maar van
wat de geslachten vóór ons in hun eerste levensjaren hebben
geleerd, geleden en genoten. We verlustigen ons nu in die
naïeve prentjes, met die grappige of ernstige bijschriften, we
proberen 'n bladzijde met haast onleesbare lettertekens te
ontcijferen, we voelen onze belangstelling, onze vrolikheid, onze
tegenzin stijgen bij 't doorlopen van de leerzame of stichtelike
of gruwzame verhalen, en van de lessen vol levenswijsheid
die in korte rijmpjes of hoogdravende verzen, in gebonden
en ongebonden stijl, aan 't jonge voorgeslacht werden ingeprent.
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Wie de bekoring van oude kinderboeken eens heeft ondervonden, gaat ze niet achteloos meer voorbij. Hij weet, dat die
kleurloze blaadjes vaak 'n schat van wetenswaardigs bergen omtrent 't denken en voelen van vroegere geslachten, dat ze in
waarheid 'n spiegel
of FranCe Tiranny.
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verschijning hebben
gemaakt, wij mogen
a II erminst nalaten
kennis te nemen van
wat er v66r die tijd
door de hoop des
vaderlands werd"genoten."Naast detheo/J' VJr'tdbeidflJfJ'" d' lroon, d' kind,r".;itt mIn drdgm~
rie
van de opvoeG,rlg;" GDra til Pitk, tlus boorl mm Racbel klagen,
-En unl flite z1" 'g,"ooft, om dfJCZI baar lomm',e" %iet,
ding, zoals we die in
I1rJ ~1I~m tJ4I" til Dood, injam"",m'lJtrd,itt.
Zoon. 1Id1 onbJOQ!lpftr boon I flQn em Jbnfcf) 't vorige hoofdstuk
_
fdJItftlldpfle anmwdi1gc m' Id»fle IJrjegfIlgm getracht hebben te
II -Ipbm l en I10IJ ben p
schetsen, zien we dan
Vader.
Bladzijde: uit Nieuwe Spiegel der jeugd, of
'n stukje praktijk. 'n
Fransche Tyranny.
Volledig beeldvan de
praktijk der opvoeding in deze periode behoort nog tot de vrome wensen. Voorlopig moeten we ons vergenoegen met wat deze boekjes ons
aanbieden en langs deze weg trachten, 'n billik oordeel over
Van Alphen als kinderdichter te benaderen.
Voor we echter tot deze beschouwing overgaan, moeten we
nog even 'n blik werpen op de omgeving, waarin 't merendeel

71
van de kinderboeken werd gebruikt. 'n Heel enkel werkje
toch mag uitsluitend binnen de wanden van 't ouderlik huis
versleten zijn, de grote meerderheid oefende z'n niet altijd
stille werking op de jeugdige hoofden en harten uit, onder
't oog van schoolmeester of schoolmatres.
't Schoolleven begon in de regel al vroeg. Nauweliks was
't kind van de burgerman 2 a 3 jaar oud geworden, of 't werd
naar de matres gebracht. Gemakzucht van de ouders schijnt
aan deze maatregel niet altijd vreemd te zijn geweest; en dat
er door de jeugdige slachtoffers dan ook dikwijls tranen met
tuiten gestort zijn, laat zich begrijpen. Maar tranen of geen
tranen, 't kind werd naar school gebracht, waar 't bij z'n
lotgenoten kwam te zitten, in 'n klein en duf vertrek, onder
de hoede van 'n oude, vaak onwetende en bijgelovige matres,
die zich verdienstelik maakte door 't kleine grut 'n vader-ons-je
te leren opdreunen, met de Tien Geboden en de antwoorden
uit 'n kleine katechismus, en die haar volkje zocht zoet te
houden met de koekjes, die ze verkocht, of met 'n lange gard,
waarmee ze gratis uitdeling hield. Ook de beginselen der
edele spelkunst werden door haar onderwezen.
Hadden de kleintjes aldus 'n jaar of drie doorgebracht, dan
verhuisden ze voor 't merendeel naar de ,Duitsche," d. i. de
Hollandse school, om daar te leren spellen, lezen, schrijven
en rekenen. Voor 't kleinere aantal dat 'n Jransche" school
of 'n kostschool bezocht, kwamen daar nog enkele vakken bij.
De verandering van omgeving was voor de meeste kinderen
niet bepaald 'n verbetering. Evenals vroeger zaten ze nu in
'n donker, ongezond lokaal, op lage banken, meest zonder
leuning, hoorbaar verdiept in 't leren van hun lessen. Hoed
of muts hielden ze op 't hoofd. Behalve onder 't bidden,
namen ze die alleen af, als ze op hun beurt voor meesters
katheder geroepen werden, om hun schrijf- of rekenproeven
te tonen, of hun vorderingen in spel- en leeskunst te doen
horen. (Klassikaal onderwijs was onbekend!) En wee degene,
die te kort schoot in meesters ogen, of die zich op andere
wijze misdroeg! De plak lag voor hem klaar; en hoe gevoelig
de slagen aankwamen, daarvan kan men zich heden ten dage
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nog „eigenhandig" overtuigen. Voor zwaardere vergrijpen
diende de gard, terwijl de verstokte domoor kans liep, met
't ezelsbord te mogen pronken.
Er werd veel en ruw gestraft op de oude scholen. Aan de

armenschool te Enkhuizen deed zich in 1757 't geval voor
van 'n bengel die moeder en meester, volgens bericht van de
betrokken autoriteiten, door z'n wangedrag tot wanhoop had
gebracht, en die nu, na gemeenschappelik overleg, voor 'n hele
dag ... aan de ketting gelegd werd, op water en droog brood.
Bleef hij de volgende dag weer uit school weg, dan zou de
verbeteringskuur 'n etmaal duren. En misschien was de beste
oplossing nog, dat z'n moeder probeerde, hem naar Oost-Inje
te lozen. Deze onverbeterlik geachte misdadiger was... 9 jaar! 1
'n Dergelijk geval mag uitzondering geweest zijn, 't werpt
niettemin 'n schel licht op 't opvoedkundig onvermogen van
heel de 18e-eeuwse school. Hoe kon er ook van opvoeding
sprake zijn bij de grote massa onontwikkelde, slecht betaalde
onderwijzers, die in allerlei bijbaantjes vaak de nodige aanvulling van hun karig inkomen moesten zoeken? Eisen van
)

1

) Zie Harting, Een armekinder-school der vorige eeuw, blz. 68-69.
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toelating tot 't schoolmeesterschap bestonden niet of waren
verre van voldoende. Overbekend is, hoe in menig dorp door
de ambachtsfleer 't postje geschonken werd aan 'n gewezen
koetsier of lakei, bij wijze van ouderdomspensioen, en hoe
anderen hun aanstelling dankten aan de sierlikheid waarmee
ze krullen konden trekken met de pen, of aan de kracht van
hun stem, die hen in de oren der gemeentenaren geschikt
maakte tot voorzanger in de kerk. Of ze de kunst verstonden
met kinderen om te gaan, daarnaar werd niet gevraagd. Zeker,
er waren ook knappe en bekwame •onderwijzers. In 't schrijven
en rekenen had ons land zelfs 'n zekere naam op te houden.
Maar met de bekwaamheid van de grote meerderheid onder
hen was 't treurig gesteld. De leerwijze op de scholen was
werktuigelik en vervelend. Gespeld werd er uitentreure; men
las er op de dreun; bij 't rekenen werd er alleen naar 't „hoe"
gevraagd; om 't „waarom" bekommerde men zich niet; en
ook 't godsdienstonderwijs was louter geheugenwerk. .
Zo stond dan heel 't lager onderwijs in ons land ver beneden
peil. Dat 't in de grote steden over 't algemeen beter was
dan op 't platteland, laat zich begrijpen; dat de Jransche"
scholen en kostscholen weer 'n streepje voor hadden bij de
gewone „Duitsche," eveneens. Enkele van de beide laatste
soorten worden zelfs met name als goed geroemd. Maar dit
alles heeft niet verhinderd, dat er steen en been geklaagd
werd over heel de toestand van 't lager onderwijs, en door
verschillende schrijvers. Men begon te voelen dat de Republiek
ook in dit opzicht was uitgeleefd. Werd 't beeld door de
klagers misschien wat al te donker gekleurd? 't Is niet waarschijnlik, want we weten, dat nog in 1801 Van der Palm, als Agent
van de Nationale Opvoeding, 't bekende vonnis kon uitspreken,
dat in het onderwijs ader scholen zelve maar niet hier en
daar iets te regt te brengen is, maar alles, het een melaatscher
dan het andere, te herstellen en te herscheppen," 'n vonnis
waartegen bij ons weten nog niemand is opgekomen.
Was de toestand slecht, aan pogingen tot verbetering ontbrak
't niet in de tweede helft van de 18e eeuw. Mannen als
Schneither, Wester en Nieuwold trachtten betere leerboeken,
betere leerwijzen op de scholen ingang te doen vinden.
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Geleerde genootschappen, zoals 't „Zeeuwsch Genootschap"
te Middelburg in 1778, schreven prijsvragen over de verbetering van 't onderwijs uit, en in 1784 stichtte Nieuwenhuyzen de „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ", die door
onvermoeide propaganda, met woorden en daden, er in geslaagd is, ruimere begrippen omtrent onderwijs en opvoeding
onder de burgerij te doen doordringen; die de opleiding van
de - onderwijzers ter hand nam, betere leerwijzen aangaf, bevatteliker boeken verschafte, die 't onderwijs bovendien verruimde door ook de veel verwaarloosde zorg voor 't kind
van „de mindere man" op zich te nemen, en wier werkzaamheid 'n voorlopige afsluiting vond, toen de omwenteling ook
op dit terrein doorwerkte, en de doodsteek gaf aan de oude
school, die na 'n haast ongewijzigd bestaan van anderhalf a
twee eeuwen mét de oude Republiek roemloos bezweek. Ze
week ook hier 't oude voor 't nieuwe 1).
Gaan we nu na, welke lektuur er voor de toenmalige jeugd
bestond. Voorop zij gesteld, dat we ons hedendaags begrip
van „kinderboek" daarbij gerust op kunnen bergen. Boeken
zoals wij die kennen, uitsluitend voor kinderen geschreven
en niet rechtstreeks voor 't onderwijs bestemd, kende de 18e
eeuw vóór 1778 zo goed als niet. In dat jaar verschenen Van
Alphen's eerste kindergedichtjes, die 'n heel nieuw tijdperk
') Over onze 18e-eeuwse scholen is ,veel geschreven. We verwijzen
naar: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap, deel VIII. Hamelsveld, De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, blz. 189-191, 210-217.
Tafreel van de zeden in Holland, blz. 7-15. Hartog, Spectatoria le geschriften, blz. 102-133. Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I,
passim. Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, dl. III,
passim. Scheepstra en Walstra, Beknopte geschiedenis van de opvoeding
en het onderwijs, passim.
In De Menschenvriend van 1788 wordt, wel niet zonder overdrijving,
't leven op 'n dorpschool beschreven. Naast deze beschrijving, die algemeen bekend is geworden, vestigen we de aandacht op de tekening van
'n matresseschooltje, zoals D. C. van Voorst die geeft in deel VIII van
de zoëven genoemde verhandelingen (blz. 338-340), 'n tekening die niettegenstaande de overdrijving, waaraan ook zij blijkbaar lijdt, om de
levendigheid van voorstelling onze opmerkzaamheid verdient.
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inluidden. Vóór die tijd zagen de schrijvers van kinderboeken
't kind allereerst als schoolkind ; de kinderboeken waren
schoolboeken, in 't gunstigste geval voor school en huis
beide bestemd. De aanprijzingen en opdrachten zijn dan ook
in de regel tot de schoolmeesters gericht.
Dit alles dienen we wel in 't oog te houden, willen we
Van Alphen later ook in dit opzicht recht laten wedervaren.
Daarom behoeven we nog niet alle schoolboeken, die in 't
midden der 18e eeuw gebruikt werden, in ons onderzoek te
betrekken. Al wat uitsluitend 't verstandslik onderricht bedoelde,
gaan we voorbij: rekenen, schrijven, spellen, taalkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, al deze vakken liggen voor ons op
verboden terrein; waarmee niet gezegd wil wezen, dat we
niet 'n enkele maal °zo'n verboden pad zullen opgaan. Ook 't
godsdienstonderwijs, in beperkte zin genomen, zoals men 't toen
ter tijde veelal opvatte, als onderwijs n.l. in de leerstukken der kerk,
verkeert voor ons in 't zelfde geval. We kunnen en mogen
ons niet bezighouden met de talloze katechismussen voor
jongeren en ouderen van de verschillende kerkgenootschappen.
Ons doel is, uit de kinderwerkjes die in de halve eeuw
vóór 1778 gebruikt werden, datgene bijeen te brengen, wat
enigszins dienen kan tot vergelijking met de versjes, die in
't laatstgenoemde jaar 't licht zagen en die hun maker on
middellik zo'n algemene populariteit hebben bezorgd. Daarom
zonderen we heel wat uit, dat uit ander oogpunt behoorlike
opmerkzaamheid verdiend en ook wel verkregen heeft.
Toch valt 't moeilik, 'n scherpe grenslijn te trekken. Tonen
Van Alphen's gedichtjes onmiskenbaar en uitsluitend 'n godsdienstig-zedelike strekking, de vroeger verschenen kinderwerkjes zijn vaak van gemengde inhoud en in verband daarmee
van uiteenlopende bedoelingen. Moeilik zou 't zijn, daaronder
één werkje aan te wijzen, dat niet in godsdienstige geest geschreven is. Zelfs de eenvoudigste schoolboekjes voor eerstbeginnenden zijn aan de godsdienstige ontwikkeling van 't kind
dienstbaar gemaakt. Scherpe afscheiding tussen de verschillende
rubrieken van menselike kennis, zoals men die later heeft
nagestreefd, is in veel van deze kinderboeken niet te vinden.
De samenstellers hebben dan eenvoudig bijeengebracht, wat
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ze in 't algemeen nuttig en nodig vonden voor 't kind, of
voor kinderen en volwassenen beide. Zo konden in 'n zelfde
werkje spelregels afwisselen met zedelessen, vragen uit de
katechismus met recepten voor 't bereiden van inkt. Door
deze omstandigheden moest er wel iets willekeurigs blijven
in 't schiften van de 18e-eeuwse kinderboeken, zoals we met
't oog op Van Alphen hebben beproefd. 't Betrekkelik groot
aantal van de werkjes die we na deze schifting overhielden,
'n twintigtal, geeft evenwel voldoende waarborg tegen al te
sterke afdwaling in onze gevolgtrekkingen.')
Trachten we nu, evenals bij de denkbeelden over opvoeding
in dit tijdvak, ook bij deze kinderboeken te onderzoeken, in
welke verhouding daarin oudere en nieuwere opvattingen voorkomen, dan treft ons dit verrassende verschijnsel, dat de
oudere denkbeelden hier verreweg de overhand hebben, in
tegenstelling met wat we bij de theorieën over opvoeding
vonden. Onder 't twintigtal werkjes, dat zich tot 'n vergelijking
met Van Alphen's gedichtjes leent, zijn er maar enkele, waarin 'n
meer moderne geest tot uiting is gekomen. Niet meer dan twee
rusten op jongere grondslag; één staat er geheel afzonderlik; al
de andere behoren tot de oudere tijd. Deze tegenstelling tussen
theorie en praktijk als , we 't kinderboek tenminste tot de
praktijk van de opvoeding mogen rekenen is te merkwaardig, om uit 't oog te worden verloren. Ze verklaart voor
'n belangrijk gedeelte de opgang, die Van Alphen's gedichtjes
onmiddellik bij hun verschijnen hebben gemaakt.
Hadden we in 't vorige hoofdstuk gelegenheid, de denkbeelden van verschillende schrijvers telkens enigszins in
samenhang te beschouwen, bij 'n vluchtige bespreking van
'n aantal kinderboeken kan deze methode niet worden gevolgd.
De gegevens die wij voor ons onderzoek verlangen, zijn in
menig werkje uiteraard schaars. 'n Paar gebeden, 'n aantal
rijmpjes, enkele uitlatingen tussen zaken van geheel andere
aard door, ziedaar wat ons dikwijls alleen ten dienste staat,
1 ) Ook hier moesten we, evenals bij de theorieën over opvoeding, tot
ons leedwezen ervaren, dat verschillende werkjes, ons bij name bekend,
niet te bereiken waren. We moesten ons dus wel vergenoegen met wat
we vonden. Misschien zijn anderen gelukkiger bij hun nasporingen.
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om 'n blik te slaan op de geest van de samensteller; terwijl
bovendien ons bestek niet toelaat, telkens meer dan 'n enkele
greep te doen in de voor ons doel geschikte stof.
Volgen we dan met onze gedachten 't 18e-eeuwse kind op z'n
moeilike gang
naar 't matresseschooltje en
later naar de
„Duitsche" of
de „Fransche"
school, om te
zien welke boeken 't in handen kreeg voor
z'n tijdelik en
eeuwig'welzijn,
tot nut, tot stichting of vermaak.
Eén van de
eerste boekjes
die 'n kind op
school werden
voorgelegd, laat
ons geen ogen
omtrent z'n-blik
aard in twijfel.
We hebben 't
oog on 't Klein
A-B-boek, dat eEIjIII he 1Da1hcre laan tat hrprn d etrgen/
met 't Groot A- $ 1 ttt U UC CLI b / tat 49IIbeCt 4 bttur cl!
B -boek alleen in
omvang verschilde. Beide dagtekenen misschien uit de 16e eeuw
zijn talloze malen herdrukt, op grof papier of bordpapier, en
werden in de wandeling Haneboeken genoemd, naar 't afbeeldsel van de haan, die onveranderlik vóór in 't boekje prijkte,
om aan de jonge jeugd z'n lessen van wijsheid toe te kraaien.
Uit 't eksemplaar dat wij gebruikt hebben, 't „Groot A. B. C. boek
}
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zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren", Amst. 1774,
vindt men haan en rijmpje hiervoor afgebeeld. Na enkele
bladzijden, dienende om te leren spellen, komen dan achter
Dat Vader Onze, De hoofdartykelen onzes Christe--envolgs:
lijken Geloofs, Van den Heyligen Doop, De Tien Geboden
des Heeren, Van 't Nagtmaal Christi, Het Morgengebed, Het
Avondgebed, Gebed voor den Eeten, Gebed naa het Eeten,
en tot besluit: 't Christelijke A. B. C. Dat alles vormde dus de
allereerste leesstof voor de jonge jeugd. We nemen er 't avondgebed uit over, dat duidelik genoeg voor zich zelf spreekt.
„0 Barmhertige Godt 1 Eeuwig Ligt scheynende in de
Duysternis / gij die verdrijft den Nagt der zonden / en alle
blindheyd des Herten / naardien gij de Nagt gesteld hebt om
te rusten / gelijk den Dag om te arbeyden. Wij Bidden u /
geeft dat onze Lighamen in vreede en stilheyd rusten / op dat
ze daar na bekwaam zijn mogen te lijden den Arbeyd dien ze
dragen moeten. Matigt onzen Slaap dat die niet onordentlijk
zij / op dat wij aan Lijf en Ziele onbevlekt mogen blijven / ja
dat onze Slaap zelfs geschiede tot uwer Eere. Verligt de oogen
onzes Verstands / dat wij in den dood niet ontslapen / maar
altijd verwagten op onse verlossinge uyt dese Elendigheyd.
Beschermd ons ook voor alle aanvegtinge des Duyvels/ ons
in uw Heylig geleyd nemende. En hoewel wij desen Dag niet
toe-gebragt hebben / zonder tegen U grootelijks gesondigt te
hebben: wij Bidden U / wild onse Zonden bedekken door uwe
barmhertigheyd / gelijk gij nu alle dingen op der Aarde met
duysternis des Nagts bedekt/ opdat wij daarom van uw aanschijn
niet verstooten worden. Geeft ook rust en troost alle kranke /
bedroefde en aangevogte Herten / door onsen Heere Jesum
Christum / die ons dus heeft geleerd te Bidden: Onze Vader."
't Christelijke A. B. C. is in deze trant opgesteld:
„A. Alle goede giften / ende volmaakte Gaven / die komen
van den Vader der Ligten.
B. Bidt Godt om Wijsheyd zij sal u gegeven worden.
P. Pijlen des Zatans/ moeten door den Geloove weder
-stredn
zijn.
X. Xodus in 't Twintigste Capittel word ons de Wet gegeven /
hoe wij ons tegen Godt en onsen Even-naasten zullen dragen.
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Z. Zaligheydt der Zielen / is 't Eynde van alle de Miserien."
Is hier nog toelichting nodig? 1
)

Minder oud dan de beroemde Haneboeken, ofschoon nog
van eerbiedwaardige ouderdom, is de Trap der jeugd, van
Carel de Gelliers, schoolmeester te Leeuwarden. In 1677
bestond deze Trap reeds, en heel de 18e eeuw door is ze
druk gebruikt. Wie lust heeft, de lange titel te raadplegen,
kan ze achter dit werk vinden. Uit de titel blijkt, dat er van
alles en nog wat in dit boekje is samengebracht: spellen, lezen,
schrijven, rekenen, bijbelkennis, aardrijkskunde, van alles is er
uit te leren; zelfs „de maniere om alderhande Coleuren van
Inkten te maaken" is niet vergeten. 't Wilde o kinderlike
eenvoud! — 'n handleiding zijn voor onderwijzers en kinderen
beide, die in twaalf trappen uit de staat der onwetendheid
tot de staat der kennisse zouden worden opgevoerd. In de
uitgave van 1774 bevat de achtste trap, waarmee 't eigenlike
lezen begint, „eenige Christelijke Huysgebeden / ende Schriftuurlijke Spreuken; tot Oeffeninge der Jeugd." De gebeden komen,
op enkele onbeduidende verschillen na, geheel overeen met
die uit 't Groot A-B -C-boek. Bijgevoegd is 'n „School-Gebed %
ofte als een hem wil begeven om te studeeren," dat aldus
luidt:
Psalm CXIX.
Vers. 9. Waarmede zal den Jongeling zijn Pad zuyver houden?
Als hij [dat] houd na U Woord.
Vers 18. Ontdekt mijne oogen, dat ik aanschouwe de wonderen
van Uwe Wet.
Vers 34. Geef mij 't verstand, ende ik zal uwe Wet houden,
ja ik zalze onderhouden met gantscher herten.
Almagtige ! Barmhertige Godt / wij Bidden U om de verdiensten
uwes lieven Zoons/ giet over ons uyt/ na uwe beloftenisse: den
Geest der genade / ende des Gebeds / die ons bij U voortrede
met onuytspreekelijke zugten; keerd dog / ó Heere ! uwe oogen
') Voor verdere wetenswaardigheden omtrent de talrijke, belangwekkende
Haneboeken zie men: Ter Gouw, Oude Schoolboeken, blz. 12-22. Schotel,
Vaderlandsche Volksboeken, I, blz. 214-218.
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liever aan in 't aanschijn uwes Zoons onzes Zaligmaakers Jesus
Christus/ ende om zijnent wille / wild ons te hulpe komen
met de tegenwoordigheyd uwes Heyligen Geest/ op dat door
deszelfs genadige ingevinge / ende verligtinge / ons studeeren /
het zij in Lezen / Schrijven / als anderzints een goede en voorspoedige uytkomst 'mag verkrijgen / ter Beren Uwes heyligen
Naams / tot troost en zaligheyd onzer zielen / Amen.
Psalm XXV. vers 14.
De verborgendheyd des Heeren is voor de geene die hem
vreezen ; ende zijn Verbond, om hem [die] bekend te maaken".
Van de „Schriftuurlijke Spreuken, om de Jeugd al Lezende tot
Godzaligheyd ende zedigheyd op te wekken" handelt de eerste
afdeling over „De Pligt der Kinderen tegens Godt, tegens haare
Ouderen, en tegens haar zelfs." We vinden er o.a. deze spreuken in:
„Noord na uwen Vader / die u gewonnen heeft: ende en
veragt uwe Moeder niet / als zij oud geworden is. Koopt de
Waarheyd / ende en verkooptze niet: [mitsgaders] Wijsheyd /
ende Tugt / ende Verstand. Cap. 23:22, 23. Die zijnen Vader J
ofte zijne Moeder beroofd / ende zeyd / 't En is geene overtreding; die is des Verdervende mans Gezelle. Prov. 28: 14.
De Ooge [die] den Vader bespot/ ofte de gehoorzaamheyd
der Moeder veragt / die zullen de Ravens der Beeke uyt pikken;
ende des Arends Jongen zullenze Beten. Cap. 30: 17."
De tweede afdeling, inhoudende de „Pligt der Ouderen tegens
haare Kinderen om die te Tugtigen ende te Leeren" scherpt
o.m. de volgende lessen in
„De Roede/ ende de bestraffinge geeft Wijsheyd: maar een
Kind dat [zig zelven] gelaten is / beschaamd zijne Moeder.
Tugtigt uwen Zoone / ende hij zal u gerustheyd aandoen: ende
hij zal uwe Ziele vermaakelikheden geven! Cap. 29: 15, 17.
» Wie zijnen Zoon afstrijkt die verbind zijne Wonden / ende
op elk roepen worden zijne Ingewanden ontroerd. Een ongetemt Paard word wrevelig / ende een ongebonden Zoon word
moetwillig. Streeld uw' Kind / ende het zal u verschrikken:
speeld / met hem / ende het zal u bedroeven. Lagt niet met
hem / op dat u geen smerte en over kome / ende gij ten
laatsten niet op uwe Tanden en bijtet."
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Behoeft het ons, met deze spreuken voor ogen, nog te verwonderen, dat voor vele geslachten achtereen, 'n groot deel van
de opvoedingswijsheid in 't uiteinde van de roede gelegen heeft?
De elfde trap geeft „verscheyden stigtelijke en leerzame /
Rijm-spreuken," geschikt om na te schrijven, te lezen of van
buiten te Ieren; bij sommige daarvan verraadt de kernachtigheid
de hoge ouderdom. Rijmpjes als:
Daar is geen Weg zo kwaad /
Daar de Deugd niet door en gaat.
Die Leugen spreekt zo voor als naar,
Word niet gelooft al spreekt by waar.
hadden in . oudere, buiten gebruik geraakte schoolboeken zoals
de Materie- of Speldeboexkens, hun voorgangers en verwanten.
Mogen we soms wel eens betwijfelen, of deze rijmpjes voor
de jeugd bestemd zijn, de volgende ontboezeming neemt alle
twijfel dienaangaande weg:
Wend Jonge Jeugd, het oog van 's Waereld's ydelheden,
Die by den Mensch voor schoon geagt zijn hier beneden,
Maar stierd, ó domme Jeugd! daar U de Deugt gebiet
Daar zijn geen dingen schoon, dan die men niet en ziet.
Nu we toch van schoonheid spreken, moge ook 't volgende
ter overdenking worden aangeboden:
Ach! 't is een nietig ding/ dat wy hier Schoonheyd noemen /
Daar op de Waereld stoft / daar van de Vrouwen roemen.
Neemt weg een enkel Vel/ al wat daar onder leyd:
Is niet als vuyle stank en regte vuyligheyd.
En hiermee nemen we afscheid van onze Leeuwarder
schoolmeester, gedachtig aan z'n les:
Hy is van Geest en Wijsheyd net/
Die altijd op het Eynde let." 1)
1 ) Zie verder: Versluys: Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, III, blz, 66-67; Scheepstra en Waistra, Beknopte geschiedenis van
de opvoeding en het onderwijs, blz. 87-88, 116-118; en vooral Doedes,

Achttiende-eeuwsch lager onderwijs.
6
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In navolging van Gelliers schreef B. Cramer, die later schoolmeester te Gendringen werd, de Geldersche Trap der Jeugt,
waarvan in 1773 de vierde druk verscheen. Inhoever deze van
't Friese voorbeeld afweek bij de behandeling van de eigenlike
leerstof, kan hier veilig buiten beschouwing blijven. De algemene opzet is bij beide gelijk. Ook hier vinden we 'n volledig stel gebeden, meer retories van uitdrukking dan de vroeger
genoemde, en waaruit we ditmaal overnemen 't
Gebed voor den Eten.
Genaderijke Weldoener! behaagt het U aan ons Vloek- en
Helwaerdige Adams- kinderen / noch wederom zo veele weldaaden aan te bieden / die tot ons Levensonderhoud dienen:
Dat het U dan ook believe / ons deeze gaven tot een gezegend
voedzel te doen verstrekken. Allerbijzonderst voed ons met
de spijze / die niet vergaat / waar bij de Ziele leeft tot in
Eeuwigheid. Neemt ten dien einde alle onze ongerechtigheden
van ons weg/ die ons Uw dierbaare gunst onwaerdig maken /
alleen om Uwes Zoons wille! in wiep wij al biddende zeggen:
Onze Vader!" (blz. 138-139.)
Van de rijmproeven, „tot vermaak en onderwijs der jeugd"
geschreven en over 't algemeen vrij lang van stof, nemen
we enkele kortere over.

Op de Leugen.
De leugen is het Benig zaad /
Waaruit dat zijn geboren
De bittere dood / de vloek / den haat
(blz. 133).
Gods laster / Moord en Tooren.
Wees voor al in reden kuis
Als 'er kinders zijn in huis.
Nu, dat mochten veel ouders gerust in hun oor knopen;
want, nietwaar?
Na het bestieren
Zijn de maniereh
(blz. 134).
Versta je 't wel Ouders?
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Afkeer van dronkenschap wordt aldus ingeprent:
Wacht u voor dronkenschap: want
De dronk berooft des menschen geest
Veraard denzelven tot een beest:
Maakt kuische tot hoereerders.
En goede lieden/ wreed en fel!
De zwijgers vol onnut gerei /
Tot vloekers en tot zweerders.
Anders:
Op een Dronkaard.
De leege vaten klinken meest
Maar vaten vol van Bier of Wijn
Die razen of ze dol zijn:
Dat ziet men aan dat dronken beest. (biz. 135).
Met 'n stichtelik eksempel van verhevene kristelike liefde
willen we deze aanhalingen besluiten.
Op een Lasteraar.
Mogt ik naar mijnen zin met Lasteraaren leven I
En die hen geeft gehoor gerechte straffe geven /
Ik hing ze beiden op: den Lasteraar bij de tong
En die hem geeft gehoor/ ik bij zijn noren hong. (blz. 134).')
Minder bekend dan de Haneboeken en de Trappen der
Jeugd is 't Klein Woordenboek zijnde een kort en klaar onderwijs in de Nederlandze Spel, en Leeskonst enz., blijkens de
voorrede samengesteld door Martinus Heugelenburg, schoolmeester te Leiden. Deze voorrede is gedateerd 1727. In de
uitgave van 1775, die wij gebruikt hebben, klaagt de uitgever
z'n nood, „als dat eenige boekverkoopers, zo in deze stad
als in andere steden, door baatzugt aangedaan, de stoutheyd
hebben gehad om het Klein Woordenboek, na te Drukken..."
Onopgemerkt is 't werkje dus niet gebleven. 't Handelt bijna
geheel over spelling en spellingkwesties; de samensteller
1 ) Zie verder: Versluys, a. w. blz. 67-69; Scheepstra en Walstra, a. w.
blz. 89-90.
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hoopt z'n leerling zo ver te brengen, dat deze „in staat mogtt
wezen om allerhande Nederlandze Boeken, zo wel Godsgeleerde
als andere beroemde schriften, tot zijn eeuwig heil en stigting
met veel genoegen te konnen leezen..." (blz. 90.) Vreemd
genoeg, ontbreken ditmaal de gewone gebeden. Van de stichtelike verzen, door de schrijver zelf opgesteld, citeren we 't:
trieste:
Kinders Pligt.
Veragt uw oude Ouders niet,
Als gij haar Hoofd en Hairen ziet
Door hooge jaaren grijzen;
Komt dog te hulp haar zwakke kragt;
Weest haar een troost bij Dag en Nagt,
De Wereld zal u prijzen:
Ook zal de Heere Zebaot
U geeven een gezegend lot,
En heil, en gunstbewijzen.
(blz. 101).
Onder de „Oedagten en Zinspreuken" doet 't volgende uit
de verte aan Van Alphen denken:
Vergenoeging.
Menssen wenssen dikmaals veel
Schoon dat Godt haar niet wil geeven,
Die vernoegt is met zijn deel
Kan gerust en vreugdig leeven.
(blz. 112).
-

En

Ruwer, grover gekleurd zijn rijmen als deze:
Een gierig Mens is als een Zwijn
Daar van men nut nog voordeel heeft;
En knorrende zijn leevtijd leevt,
Maar voed wanneer hij dood zal zijn,
Die 't goed van Vrekken erven moeten
Haar liever dood dan leevend groeten. (blz. 105).
De Satan laat hem vinden
Om Zielen te verslinden,
Al waar een Mens met lust
De ijdelheden kust,
helsse lusten blust.
(blz. 106).
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Terwijl de oud-testamentiese geest de dichter tot deze bespiegeling bezielde:
Doe Haman aan een Galge-slange
Den vroomen Mordechay wou hangen,
Kreeg hij om zijnen Hals een Strop,
Dit is een troost voor waare vroomen;
Een rein gemoed heeft nooit te schroomen,
leg..t^''kri'
Wie laagen
109).)
109
p de k o pp .
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Jg tze op
Daar kunnen we 't bij laten.
't Laatste spelboekje dat we in ogenschouw nemen, had
'n beter lot verdiend dan 't ten deel is gevallen. 't Is 't Nieuwlilks
uitgevonden A-B-C boek, uitgegeven door K(ornelis) d(e) W(it).
't Verscheen in 1759 en schijnt in ditzelfde jaar nog nagedrukt
te zijn. Latere uitgaven zijn ons evenwel niet bekend. Toch
had de schrijver een nieuw element in z'n werk gebracht,
om 't verdrietige spellen voor de jeugd te veraangenamen.
Hij had daartoe prentjes gekozen, afbeeldingen van voorwerpen
uit de omgeving van 't kind. Hiermee wilde hij 't onthouden
van de verschillende lettertekens vergemakkeliken.
Die de letter nog niet weet,
Vraag het Beeldje hoe hij heet.
Wie zou 't schoolgaan niet begeeren,
Als hij speelen kan en leeren? (blz. 7.)
Zo wordt b.v. de letter m achtereenvolgens toegelicht door
afbeeldingen van 'n mes, 'n muiltje, 'n emmer en 'n molentje.
Was De Wit te vroeg geboren? In de 19e eeuw heeft hier
te lande Prinsen deze methode uitgewerkt, en er veel sukses
mee gehad. De overige wetenswaardigheden uit 't boekje,
zooals de „Cijfer-letteren, windstreken en geldspeciën ", alsmede
de „Historische Vragen uit de H. Schrift" met hun lakoniese
antwoorden, gaan we voorbij, om nog terloops op de laatste
bladzijden te wijzen, waar we onze oude bekenden, de Tien
Geboden, de Geloofsartikelen, de Inzettingen van Doop en
Avondmaal, alsook de verschillende dagelikse gebeden terug
vinden, die we in oudere spelling al bij Gelliers en in
't Haneboek hebben aangetroffen. Afgezien dus van de profane
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letterkennis, staat De Wit op gelijke lijn met de vroeger genoemde schrijvers. „Eenige Gebeden, geschikt voor de jonk
toegedaan de Onveranderde Augsburgsche Confessie"-heid,
besluiten 't boek.

Zes jaren vroeger, in 1753, was de zestiende druk verschenen
van 'n werkje, dat in zijn tijd ook aanspraak maakte op
nieuwheid. 't Was 't Nieuw verbeterd Voorschriftboecsken bestaende in enige stigtige versjes, waerin . verscheiden geloof spuncten en regulen van het burgerlijke leven zijn aangetrokken
door Adrianus Stellingwerf, Voorzanger en Schoolmeester tot
Blokzijl, in 1680 door E. Classis van Vollenhove en Steenwijk
niet alleen zuiver in de leer bevonden, maar ook „zeer bequaam
geoordeeld tot onderwijs der tedere jeugt." Naar onze schoolmeester aan z'n „Waarde Mede - Arbeiders in de Planthoven
van des Heren Gemeente" meedeelt, wil hij iets nieuws geven
ter vervanging van 't veel gebruikte Matery-boexken, dat z. i.
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te Rooms en te veel verouderd is. Daarom zal hij iets aan
den dag brengen, dat de jeugd „meerder stigtinge, vastigheid
en zoetigheid in 't leren zal geven." De vastigheid heeft zeker
in de laatste twee afdelingen van 't werkje gezeten, waarin de
aardrijkskunde van heel de wereld benevens vaderlandse staatsinstellingen behandeld worden, en die wel zwaar gelegen
moeten hebben in de zwakke magen der tedere jeugd. De
stichting en de zoetigheid bleven dan voor de verzen bewaard, die voorin staan en een van de vele kristelike A. B. C. 's
in dichtmaat vormen. De beginletters van de rijmpjes zijn met
grove bladornamenten versierd; boven elk versje staat 'n
bijbeltekst. Zo lezen we bij de G:
Zonder gelove is het onmogelyk Code te behagen.
Hebr. 11. vers 6.
Geloof is 't eerste pand van Christi Koningrijk;
Die peerl, en dierb're schat, aan allen niet gegeven,
Strekt Gods herboren kind in zyne ziel tot leven,
Waar van het goede werk is openbare blyk;
Geloof verzaad de ziel met dxiizend lekkernyen,
En diend haar tot een hand waar meê zij Jesum grypt,
Ook kan een vast geloof den mensch in God verblijen,
Of schoon de boze geest met helsche qualen nypt.
En bij de T:
Zoekt den Here terwyl by te vinden is. Jes. 55. vers 6.
Tragt boet te doen, ó mensch! bekeerd u, 't is nog tyd,
Werkt uwe zaligheid met vrezen en met beven:
Des werelds waan vergaat, u lighaam dat verslijt:
Terwyl gy leven hebt, zoekt eeuwiglyk te leven:
Haast, haast u, toefd niet meer, u eind' en dood genaakt;
De byl is reeds gelegd aan alle onvrugtb're bomen;
Keerd u na Christum toe, val hem te voet, en waakt;
't Verderf zal eer gy 't weet u schielyk overkomen.
Of er na 1753 nog herdrukken gekomen zijn, is ons niet
bekend. Tegenwoordig is 't boekje heel zeldzaam.')
Vergelijk nog Van Eck's artikel in Groot-Nederland over Van Alphen
als kinderdichter, blz. 215.
1)
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Meer werelds van ulterlik, maar ook van uiterlik alleen, is
de Nieuwjaarsgifte aan de jonge jeugt, ofte zes en dertig am-

bachten, verbeeld in zes en dertig figuuren, met veersjens onder
ieder van dezelve, door J. van Egmond Jzn. omstreeks 1740
in 't licht gegeven.') Behalve enkele langademige verzen,

t; ^3

Diew BROOD- BAKKER

,

waaronder 'n „Nieuwjaarsgroet aan de Meesters" en 'n verklaring van de titelprent, die 'n aantal oude kinderspelen en
'n paar zinnebeeldige figuren voorstelt, vinden we hier 36 aller-

aardigste houtsneetjes, die verschillende ambachten afbeelden,
en met toepasselike of pasklaar gemaakte rijmpjes voorzien
zijn. 'n Enkele blik op de inhoud van die rijmpjes is voldoende
om te doen zien, hoe 't werelds uiterlik 'n door-en-door stichtelike, rechtzinnig-godsdienstige geest herbergt, aan wie al 't bedrijf van dit aards bestaan slechts wegwijzing geeft naar 't leven
hiernamaals. Zo staat er onder de afbeelding van de broodbakker:
1 ) Omtrent de tijdsbepaling geeft 't rijmpje met noot onder „Den Boekdrukker" enig licht.
-

In Heer Lems Stad, aan 't blanke Spaaren,
Wierd, voor omtrent drie hondert Jaaren,
Door Koster, d'Eed'le Boekdrukk'rij
In 't ligt gebragt; ')
') In den Jaare 1442.

Het brood, tot 's lighaams onderhoud,
Gebakken, spijzigt veeler monden.
Is meerder in waardij dan Goud
En zulks is dikmaals ondervonden.
Wel -zaal'ge Zielen die, met lust,
Naar 't lieflijk Brood des leevens tragten
Waar op de naakten waarheid rust
En daar de Vroomen steeds op wagten.

En bij de droogscheerder lezen we:
Als Adam, door den val der zonden,
In Godes gramschap was geraakt
En vlugt' uit Eeden, bang en naakt,
Zo heeft zijn zaat zich veele vonden

Gezogt en 't heerelijke Beeld
Mismaakt, geprangt door wulpze Kleeren;
't Gebruik om Laaken glad te scheeren,
Is van de zonden voortgeteeld.
Met de verskunst nam de schrijver 't blijkbaar niet zo
nauw. Wie er nog aan twijfelen mocht, lette vooral op de
schoenmaker, met wie de bakker en de wever en de meeste
van z'n mede - arbeiders dit gemeen hebben, dat hun arbeid
in dit werkje alleen dient om er bijbelse bespiegelingen uit
te kloppen.
Den Schoen-maaker.
Wanneer Jehova zijn Gebod
Gelijk den grootsten Opper Koning
Van uit zijn hoogeu Hemel-wooning,
Aan Moizes, zijnen Knegt, (die tot
Zijn dienst steeds ieverden,) verklaarden,
Sprak God: Ontbind u schoen riem, want
Deez' plaats is Heilig. Hij ontband
Ze fluks, hield zijn bevel in waarden.

In de berijmde „Toespraak aan de jonge Jeugd" heeft Van
Egmond 'n tweede deeltje toegezegd, wanneer dit eerste haar

behaagde. 't Behagen is zeker maar matig geweest; tenminste
'n vervolg of tweede druk hebben we niet aangetroffen. Wel
kennen we Van Egmond's voorbeeld, n.l. Het menselijk bedrijf van Luiken, dat reeds in 1694 verschenen was, en waarvan 't hier besproken werkje, zowel door opzet als door
uitwerking, niets anders dan 'n navolging blijkt te zijn.')
Waren de laatste twee besproken werkjes al niet meer voor
de eerste beginners onder de scholieren bestemd, nog minder
was dit 't geval met de brieveboeken zendbrieven heetten
ze toen —: gedrukte verzamelingen van brieven over alle
denkbare en ondenkbare onderwerpen, en die natuurlik alleen
aan meer gevorderde leerlingen in handen gegeven werden,
om te worden nageschreven. Men maakte er hier ` te lande
veel werk van, de jeugd op deze wijze 'n goede stijl te leren;
de bestaande verzamelingen zijn dan ook druk en lang gebruikt.
Bekend zijn de Sendbrieven van Jacobi, die al uit de 16e eeuw
dagtekenen. Daarnaast moeten die van Hakvoord genoemd
worden, de Zwolse schoolmeester, die tegen 't eind van de 17e
eeuw werkzaam was en ook door verschillende andere schoolboeken bekend is geworden. We zullen uit beide verzamelingen
iets meedelen, om te doen zien, hoe ook bij kinderwerkjes,
die in zo belangrijke mate als deze gewijd waren aan de
behandeling van de stoffelike zaken dezes levens, de grondtoon
steeds stichtelik bleef, en hoe ook van deze zijde 'n helder
licht geworpen wordt op sommige verhoudingen en opvattingen,
die kenmerkend zijn voor de 18e-eeuwse orthodoksie.
Bij de eerste verzameling die we op 't oog hebben, mag de
naam Jacobi nauweliks meer genoemd worden, want de Sendbrieven, die W. Koolenkamp in 1764 te Utrecht in 't licht gaf,
waren bedoeld als 'n grondige omwerking van Jacobi's verouderde boek. De opschriften van deze brieven verdienen in
1 ) Verg. verder Schotel, Vaderlandsche Volksboeken, I, blz. 284, en Van
Eck's vroeger genoemd artilkel, blz. 216. Van Rijn's Catalogus vermeldt
nog onder no. 721: Geschenk voor de jeugd met afbeeldingen bestaande in

zes en dertig ambachten, met onder ieder van dezelve gepaste digtregelen.
Amst. 1819. Hier hebben we waarschijnlik met 'n gemoderniseerde
uitgaaf van 't besproken werkje te doen.
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de eerste plaats de aandacht. Reeds 't allereerste is tekenend:
„Van Jongsop, behoort men zijne kinderen ter schole te zenden".
» Hoe nu?" vraagt men zich onwillekeurig af. „Moet dat geschreven worden door jongens van tien tot veertien jaar, die zelf
nog dageliks de zegeningen van 't schoolgaan genieten ?" Maar
de zendbriefschrijvers dachten er anders over. Die werkten ook
voor de toekomst, en behandelden 't zoontje van toen als
de vader van later. Zo kwam 't, dat de jongens „Vaderlijke
vermaningen" konden uitdelen aan hun denkbeeldige kinderen
„die ter schole leggen", dat ze, in de hoedanigheid van Meester,
hun beklag doen aan de vader van 'n onhandelbare jongen,
dat ze diezelfde booswicht bestraffen en vermanen, dat ze
voor de afwisseling zelf weer eens beterschap beloven, en ten
slotte, als ook de drukte van 'n menigte zakebrieven voorbij
is, hun volle gemoederen uitstorten in een „Gielukwensching
Over een aanstaande Huwelijk", met 't opschrift:
Heer Bruidegom en waarde Neef,
Nevens
Mejuffrouw Bruid, mijn toekomende Nigte,
in een „Geluk-wensching, over de Geboorte van een jonge
Zoon", om met 'n Jroostbrief aan de Man, over 't afsterven
van zijn Vrouw" te eindigen. Of de jongens elkaar onder 't
schrijven nooit eens aangestoten zullen hebben?
Ook de inhoud van de brieven is de kennismaking waard.
Zo drukt in de tweede brief 'n vader z'n „ dierbare kinderen"
o.m. 't volgende op 't hart. „Zijt dikmaals in uwe kameren in

de gebeden, want die behagen God bezonder, wanneer die
siedent heet van het herte komen, en daar is geen ding zo
swaar, of het kan verkregen worden door gelovige gebeden.
Derhalven tragt bij de kennisse en geleertheid, die gij zoekt,
ook de deugt te verkrijgen, want zonder die is de geleertheid
alleen een fakkel, die na de helle ligt."
De zevende brief, waarin „een kind schrijft aan zijne Ouders,
hoedanig hij hem bevind in het school, en onder de regeering
van zijn Meester" vloeit over van bijbeltaal. Er wordt in
meegedeeld, hoe de vreze Gods 't eerste en voornaamste is,
dat de scholieren, volgens Salomons lesse, als 't rechte doelwit
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om tot kennis te komen, voor ogen gesteld wordt; hoe ze
binnen en buiten de school geregeld bidden en bijbellezen, hoe ze de katechismus leren, psalmzingen en ter kerke
gaan. En na 'n uiteenzetting van de verschillende profane
vakken die onderwezen worden, horen we de volgende ontboezeming, die de bescheidenheid van de schrijver alle eer
aandoet: ,,... doch onder alle die besigheden word ons, om 't
lichaam en den geest zoentijds wat te veranderen, niet misgunt
geoorlofde vermakelijkheden, die de geringste zoorte van onze
Makkers spelen noemen, waarvan onze Meester de toom in
de hand houdende, degene te rug haalt die dezelve al te buytensporig gebruyken. Dog wij, van een hoger geest gedreven,
gebruyken tot onze verademing, en om de sinnen wat op te
wekken, de sang-konst, dan singen wij den Hemelschen Harpslager David eens na, houdende den trant van zijne Psalmen."
Dat is taal die men gezonde, levenslustige jongens in de
mond legde, twee jaar na 't verschijnen van de Emile! We
zouden heel die brief willen overnemen, maar vergenoegen
ons met 't karakteristieke slot: Ziet waarde Ouders; dit is zo
een korte schetse der Leeroeffeningen onder dewelke ik tegenwoordig ben, dog met vermaak, tot bevorderinge van mijn
welwesen, hopende onder de zegen des Heeren zo te leren,
dat UE. vergenoeginge, en mijn voordeel daar uit mag geboren
worden, en alzo dien kostelijken tijd, mij van God gegunt,
wel besteed zijn, en uwe onkosten niet te vergeefs gedaan
worden, aan mij die na zijne ootmoedige gebiedenis is en blijft,
Waarde Ouders,
UE. gehoorzame en onderdanige Zoon."
Op de brieven volgen enige verzen, voor nieuwjaar, kermis
en de kristelike feestdagen. Van 't hoogdravende Paasvers
luidt de aanhef:
Daar rijst dat Werelds ligt omhoog
Op eene Wolk-karos naar bove,
Zijn Jongers zien het met haar oog,
En wij door een opregt gelove;
Wanneer hij 't alles had volbragt,
En die verdoemde nare spoken,
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Dat helsch gebroed en al haar raagt
Vergruist had, en den kop gebroken,
Zo rijst die Kruisheld uit het graf,
Om in Triomp te zegen pralen,
Zijn zegen-koets daalt ijlings af
Om hem met spoed ten hoof te halen.
'n Honderdvijftigtal bijbelse rijmpjes van R. Anslo besluiten 't boek.
Misschien hebben we ons wat lang met deze zendbrieven
bezig gehouden. Om de schaal weer in evenwicht te brengen,
zullen we de brieven in B. Hakvoord's verzameling laten voor
wat ze zijn, en alleen op de twee toegevoegde rubrieken
letten. De eerste daarvan bevat Jenige Gedigten om te
schrijven aan zijn Ouders en andere Vrienden, op de vier
Hoogtijden des Jaars". Enkele daarvan, 't „Kers-Digt" en „Op
's Heeren H. Avondmaal" zijn van C. Huigens, in diens bekende
trant. Of de jeugd daar veel van begrepen heeft?
't „Nieuwjaars-Gedigt" luidt aldus:
Ik voele nu een zoete drift,
Mijn dienst te bieden met dit schrift,
En om mijn dankbaarheid te tonen,
Wilt die vrijmoedigheid verschonen,
De tijd vereist het, 't is mijn pligt,
Dat ik u met een kort Ledigt
Begroet, en wens dat . God wil geven
Genade, om voor hem te leven,
Dewijl hij U weer treden doet
In 't Nieuwe Jaar, hij zij u goed,
En geev', bij wat hij zend, zijn zegen,
Om maar te wand'len in zijn wegen,
En als gij na een korte tijd,
Uw loopbaan eens ten einde zijt,
Dan moogt verkrijgen uit genaden,
't Geen U voor eeuwig zal verzaden.
Dit is de wens en bede,
Eerwaarde Vader en Moeder,
Van uw' onderdanige en
gehoorzaame Zoon. (blz. 24).
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Van de „leerzame en stigtelijke Raadselen, in Rijm voorgesteld
en verklaard door Jan van der Veen" nemen we 't laatste over,
waaraan de belangstellende hedendaagse lezer z'n scherpzinnigheid toetsen kan.
Het VII Raadsel.
Een vlugter voor zijn grootste Vriend,
Een slaper bij verbolgen wind,
Een dobbelaar om lijf en leven,
Een visschen-aas in zee gedreven,
Een levend' lijk in 't levend graf
Een spoedig Reis'ger zonder staf
Een dood-gewaanden al verloren,
Die was van vlees en vis geboren.
Uitlegging.
Ziet Jonas was niet wel bedugt,
Hij nam voor zijnen God de vlugt,
En God had Jonas wel bemind.
Des vlugt' hij voor zijn beste vriend,
Een groote storm op zee gaf God.
En Jonas wierp om 't leven 't lot,
't Lot viel op hem, dus moeste hij voort,
En Jonas smeet men buiten boort.
Maar God een Walvis heeft geschikt,
Van wien hij voort wierd ingeslikt,
En zwom met hem toen na de strand,
En spoog hem weer gezond op 't land,
Word door Gods hulpe zo bewaard,
Des is de man tweemaal gebaard,
Eerst van een Vrouwe of een Wijf,
(blz. 40).
Daarna weer uit den visschen lijf.
Waar de inhoud zo stichtelik was, werd op de vorm blijkbaar minder gelet.')
t) Van Hakvoord's zendbrieven hebben we de uitgave van 1782 gebruikt. Voor nadere inlichting omtrent zendbrieven in 't algemeen en
die van Jacobi en Hakvoord in 't biezonder, verwijzen we naar: Schotel,
a. w. blz. 158-162; Versluys, a. w. blz. 55-64; Ter Gouw, a. w. blz. 33-38.
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't Schrijven en verzenden van verzen op de voorname feestdagen van 't jaar (nieuwjaarsdag en kermis inkluis), was in
de 18e eeuw biezonder in zwang. Vooral met nieuwjaar en
kermis brak de stroom los. Lantaarnopstekers, nachtwachts,
tamboers, krantenombrengers en nog veel anderen boden bij
die gelegenheden aan overheden en gegoede burgers trouw
hun berijmde wensen. De kinderen bleven met hun gaven
dichter bij honk; die schreven hun wensen voor ouders en
verwanten, waardoor dezen allicht verheugd en zij zelve 'n
paar stuivers rijker werden. De verzen werden geschreven op
mooi versierde vellen papier, tussen zwierige krullen, met of
zonder miniatuurtekeningen, en vertonen vaak prachtige stalen
van schrijfkunst. Onder die omstandigheden valt 't niet vreemd,
dat de gezochte gelegenheidsverzen niet alleen achter schoolboeken werden ingevoegd, maar dat ze ook in afzonderlike
bundeltjes werden uitgegeven. Zo verschenen omstreeks 1735
Nieuwe-jaars en andere hoogtijds brieven nevens Benige bruylofts
en verjaargedichten ten dienst der scholieren. Evenals in
andere verzamelingen zijn ook hier de kermisbrieven leuk.
De geur der zoete lekkernijen uit de kermiskramen verhindert 'n al te hoge poëtiese vlucht. Aangezien verschillende
schrijvers echter al staaltjes van dit soort kermispoëzie hebben
meegedeeld, drukken we uit 't genoemde bundeltje liever de
volgende „Kers-Brief" af.
Jehovahs Zoon
Hier na benêen
Tot ons behoedt „
En wees ons aan,,
Van 't Zalig padt
Nu is mijn wensch„
Dien wonder Zoon »
Met ligt en glans „
Hij zij geheel
Zo in der Tijdt
Waar mee ik blijf„
Met Hert en Pen „

Quam van zijn Throon
Om zig te klêen,
Met Vleesch en Bloedt:
De Enge Baan
Na 's Hemels Stadt.
Dat Godt en Mensch
U steeds bekroon'
Van 's Hemels Thrans:
Uw Erf en Deel,
Als Eeuwigheydt.
En onderschrijf
Hoe dat ik ben

U. E. onderdanige ....

(blz. 12).
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In verhevenheid van toon wordt dit gerijmel nog ver overtroffen door de beide verjaarverzen, met hun aanhef:
Gelijk de sonne draayt, zoo draayt des menschen leven,
Zij klimmen van 't begin gestaadig opwaarts aan
Zo lang tot dat ze beid' in 't hoogste toppunt staan,
Van waar s' haar wederom dan nederwaarts begeven.
Anders.
Hoe vlug ontroldt de Tijdt aan al de wereldlingen !
Maar die verwagten om in Hemeltaal te zingen,
Die duurt de Tijdt van haar verlangen wel eens lang:
Dog vorst Messias, de vertreeder van de Slang,
Die maakt de wegen kort; en doet ons met genoegen
De doodt omhelzen, als het Eynd-perk van ons swoegen.
enz., waardoor de argeloze lezer licht in de waan gebracht zou
worden, dat onze 18e-eeuwse rechtzinnige voorouders letterlik
aan alle levensblijheid vreemd bleven, als niet 't daarop volgende „Bruyloftsgedicht" die zwarte gedachte onmiddellik kwam
verjagen, 'n vers, waarin heel wat luchtiger toon wordt aangeslagen, en waarin de scholieren deze schalkse regels worden
ingegeven, die menig eerzaam bruidje heden ten dage zouden
doen blozen:
Dog eer wij verder gaan! Zoo wensch ik aan dit paar
Veel Zegen en Geluk; en dat zij binnen 't jaar,
Een Zoon na 's Vaders beeld, en 's Moeders lieve trekken,
Tezamen door de Min in Eerbaarheyt verwekken.
Ey zie ! het Bruydje lacht! dat schijnt wel na haar zin,
(blz. 15). 1
Nu daar mee schey ik uyt.
)

Nu, wij scheiden hier ook mee uit, en bekijken nog even
de Nieuwe Verzameling van Gedigten op alle de Hoogtijden,
nevens verjaar- en bruylofisdigten. Zeer dienstig voor Schoolmeesters, om de jeugd te laten naschrijven, die over 't alge-

')

Zie voor de datering van dit werkje Ledeboer's Alfabetische Lijst.
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meen wat korter en bevatteliker versjes bevat dan de vorige
bundel, en waaruit we overnemen 't
Verjaar-Digt
aan mijn Lieve Moeder.
Ik kom tot U nu, Moederlief,
Met dit Geschrift, en deze Brief,
Wijl Gij dees Dag nu Jarig zijt,
Waar over ik ben zeer verblijd.
Gij, Moeder, bij mij hoog. geagt,
Aan mij Uw pligt getrouw betragt.
Maar ik maak 't veeltijds wat te bout,
En ben wel rijs wat al te stout.
Vergeef dit mij, ik zal hier naar,
Uw lessen beter neemen waar.
Ik sluiten zal; maar met een woord,
Breng ik nog eerst mijn wenschen voort.
Leef hier nog lang in dienst van God,
Hij schenk U namaals 't Zalig lot,
Om daar met al de Hemellingen,
Gestadig tot Gods Lof te zingen. (blz. 13).
Wij, mensen uit de 20e eeuw, zien met enige verrassing
op bij 't horen van dergelijke betuigingen uit de kindermond.
Toch valt niet te ontkennen, dat in dit versje en in heel dit
bundeltje al iets begint door te schemeren van 't ongedwongene,
dat 'n dertig jaar later bij Van Alphen zoveel duideliker aan
't licht zou komen.')
Zo vinden we dus in al de - genoemde kinderwerkjes 'n
zelfde stichtelike geest, die 't gewoon-vermakelike bijna geheel
1 ) Dit werkje is na 1750 verschenen, blijkens de „uitlegging van een
krans" die op blz. 16 voorkomt. Dat er toen al verscheiden werkjes van
dien aard in omloop waren, wordt door deze verzamelaar in z'n opdracht
aan de schoolmeesters erkend. De liefhebberij in dit soort „poëzie" was
niet van jonge datum. Ter Gouw deelt 'n stuk van 'n kermisbrief mee
uit 'n verzameling van 1758. (a. w. blz. 44). Met onbeduidende afwijkingen
vinden we diezelfde brief terug achter Hakvoord's Zendbrieven. (Verg.
Schotel, a. w. I, blz. 248).
.
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als te werelds verwierp, die zich weinig bekommerde om
't verschil in bevattingsvermogen tussen kinderen en volwassenen, en die z'n lessen van levenswijsheid bij voorkeur
zocht in de bijbel. Waar kon men ook beter zoeken dan daar?
Was dit niet 't boek der boeken, 't onfeilbare Woord Gods
tussen al 't feilbare mensewerk, 'n licht en 'n baken voor
wie in oprechtheid hun zaligheid zochten? Groot was dan
ook de verering, die ons voorgeslacht de bijbel toedroeg.
„De Bijbel," zegt Schotel, die daarbij wel 't meest op de
17e eeuw 't oog moet hebben gehad, de Bijbel was hun
huis-, dag- en handboek; driemaal daags werd er uit gelezen,
sommigen lazen hem in een jaar twee ja drie maal door. Zij
bezaten hem in honderden uitgaven, ook verkort, uitgebreid,
opgehelderd, met of zonder platen, in dichtmaat. Sommigen
lazen hem in de oorspronkelijke talen, anderen bezaten commentariën erop, en onnoemelijk veel predikatiën over „duystere,
gewigtige, uytgelesene bijbelstoffen." Van alle boeken des
bijbels waren echter de profetische schriften, het Hooglied en
de Psalmen, alle door onze dichters herhaalde malen overgezet,
de geliefdste. Men zong ze des morgens en des avonds, voor
en na de verschillende maaltijden. Bij vele burgers hoorde
men niet anders zingen dan psalmen en geestelijke liedekens,
zelfs hieven bedelaars en muzikanten, die de kermissen bezochten, ze aan."')
Waar dergelijke opvattingen onder volwassenen heersten,
daar moest 't kind wel sterk de invloed van de bijbel ondergaan.
Zo vroeg mogelik zocht men 't er mee vertrouwd te maken.
Aan de ouders had reeds de Dortse Synode als plicht opgelegd,
met de kinderen geregeld de bijbel te lezen. En de school,
de trouwe dienaresse van de kerk, beschouwde dit werk als
'n onmisbaar deel van haar taak. Dageliks kon de schooljeugd
één of meer kapittelen horen voorlezen, 't zij door de meester,
't zij door de meest gevorderde leerlingen. Aan 'n welbewuste
keuze uit de bijbel stof, bepaald door de meerdere of mindere geschiktheid voor kinderen, daaraan werd weinig of niet gedacht. Onveranderd werd de bijbelinhoud achtereenvolgens
') Schotel, a. w. II, 237.

ten gehore gebracht, ook datgene wat naar nieuwere begrippen

... Sij droomden nu beyde eenen droom / elck sijnen droom / in
eener nacht elck na de uytlegginge sijnes drooms: de Schencker
ende de Backer / die des Konings van Egypten waren / die gevangen waren in 't gevangenhuys. Ende Joseph quam des morgens
tot hen! ende hij sagse aen; ende siet I sy waren ontstelt... Ende
sy seyden tot hem; Wy hebben eenen droom gedroomt/ ende
daer en is niemant die hem uytlegge :.. .

minder oorbaar geacht zou worden voor jeugdige hoorders en
:hoorderessen. 't Was immers Gods Heilig Woord!

Wel leerde de ervaring voldoende, welke episodes 't meest
de aandacht trokken. Vandaar de talrijke uitgaven van verschil
Historiën, zooals de historiën van David, Joseph, Simson,-lend
Tobias, Judith, Suzanna e. a., die niets anders zijn dan onveranderde afdrukken van bepaalde bijbelhoofdstukken, en die
door formaat en lettertype, door de ruwheid of naïefheid van
de houtsneden waarmee ze versierd zijn, vaak hun hoge
ouderdom verraden. Daarnaast vinden we gedurig 't Spreukboek
van Salomo, en uit 't Nieuwe Testament o.a.: de Evangeliën
en Epistelen en de Handelingen der Apostelen. De Spreuken
van Salomo, waarvan we vroeger al enkele hebben aangehaald,
bleven met de geschiedenis van David en van Jozef wel 't
meest en 't langst gezocht.
De inhoud van de verschillende historiën mogen we bekend
onderstellen. Niet vergeten mag evenwel worden, hoe bij
deze behandeling van de bijbelstof geen enkel geval van
ruwheid of onzedelikheid aan de jeugd bleef bespaard. En
nu mag in 't algemeen waar zijn, dat de bijbelverering in de
18e eeuw is afgenomen, vergeleken met de 17e, dat veel
ouders en schoolmeesters allengs de hand gingen lichten met
de hun opgelegde taak, zodat wat boven over de bijbelverering gezegd is, in de eerste plaats voor de 17e eeuw moet
gelden, dit alles neemt niet weg, dat de geschetste opvatting
ook in de 18e eeuw ruim verbreid en diep geworteld was,
en voor de eerste drie kwartalen tenminste nog als de heersende
mag beschouwd worden. 1
Slaan we ter toelichting 'n enkele blik op 'n paar bijbeluitgaven, die omstreeks 't midden der eeuw in gebruik waren
of kwamen. Drie daarvan zijn uit dezelfde boekwinkel dewereld ingezonden en hebben veel met elkaar gemeen. 't Zijnde Historische Kinderbijbel, de Historische School- en Huisbijbel,
en 't Nieuw Schriftuurlijk Schoolboek, alle drie uitgegeven door
)

-

1 ) Zie over de talrijke als schoolboeken gebruikte bijbelse historiën o.a._
Versluys, a. w. III. 93, en Schotel, a. w. I. blz. 223-226. De laatste deelt
ook een en ander mee over de ouderdom van verschillende schooluitgaven, die voor 't merendeel uit de 17e eeuw afkomstig zijn, altans in de.
vorm, waarin ze hier te lande in de 18e eeuw werden gebruikt.
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Jacobus Loveringh te Amsterdam, wie men zeker niet verwijten
mag, dat hij de cliché's van z'n prenten ongebruikt op zolder
heeft laten liggen, want de meer dan tweehonderd houtsneden
uit 't eerstgenoemde werk komen bijna alle in 't tweede terug
4

ADONIBEZEK GESTRAFT•

Gods rechtvaardige flraf onderBRan.
Gy liet veel Koningen, met afgehouwen duimen
En ftompgeknoíte teén , oprapen tafelkruimen,
o Bezek ,dit s uw loon. Zoo word de wraak vervoegt,
En ongerechte ftraf den ftrafer toegevoegt.
en hebben ook de zestig prentverbeeldingen voor de kleinere

derde uitgave geleverd.
Omvang en bewerking van de drie uitgaven verschillen. De
Kinderbijbel geeft onder elke plaat 'n vier-regelig rijmpje en
de betreffende bijbeltekst. De School- en Kinderbijbel laat beide
vervallen en verhaalt de geschiedenissen in de vorm van
vragen en antwoorden, terwijl 't Nieuw Schriftuurlijk Schoolboek
de beide vorige methodes verbindt, door 't verkorte vraag-enantwoord-verhaal weer door de bijbeltekst te doen volgen. In
deze zin was er dus wel enigszins van keuze sprake, dat
men de stof voor ouderen en jongeren smakelik zocht te
maken door prentverbeelding en inkleding van 't verhaal. Al
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wat evenwel, ook maar uit de verte, naar kritiek op de inhoud
zweemde, bleef buitengesloten. Alle verhalen zonder onder
werden aan de leergrage jeugd voorgelegd, ook die-scheid
van wreedheid, losbandigheid, overspel. Zie in de Kinderbijbel
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DAVID VERLIEFT OP BE1tZEBA.

Ledighe d werkt vest kwaads.
ó Man naar 's hemels hert , bekoort u 't blanke vel,
Door dolle lull tot moord en fchendig overfpel ?
Waar toé vervald dedeugd ?helaas! wat baart het minnen.
Een zinneloze zorg in zorgelooze zinnen?
3

de prenten met 't opschrift „Adonibezek gestraft" en „David
verlieft op Berzeba," waarvan de reprodukties hiernevens zijn
opgenomen. Lees de voor ons gevoel ontstellende rijmpjes!
Alles wordt hier aanschouwelik in prentverbeelding voorgesteld, zo goed als op andere plaatsen de geschiedenis van de
kuise Suzanna in 't bad, en de aanslag op Jozefs eerbaarheid
door Potifars huisvrouw, historiën die zelden of nooit in de
bewerkte bijbeluitgaven ontbraken. In 't Schoolboek wordt de
laatstgenoemde geschiedenis werkelik kort en kies verteld.
Lichtelik verrast vraagt men zich onder 't lezen af, of hier
voor 't eerst niet 'n andere opvatting aan 't woord is gekomen.
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Lacy! De woordelik afgedrukte bijbeltekst onder dit verhaal
komt die waan voor geed vernietigen.
'nAndere manier om de belangstelling naar de bijbel te
trekken, is toegepast in De Kleine Printbijbel, waarin door
verscheide afbeeldingen een meenigte van
bijbelsche spreuken,
verklaart werden. Tot
vermaak der jeugd,
naar Duitsvoorbeeld
bewerkt enin de loop
der eeuwenige malen
herdrukt. De150bladzijden van 't eigenlike
werk bevatten even
zo veel schriftuurlike
spreuken,voorgesteld
in rebus-vorm. De
vernuftige Zwaab,van
wie deze gedachte
afkomstig is, wist
blijkbaar weI, waarmee hij 't oude en
't jonge volkje trekkenkon, ende Nederlandse bewerker heeft
dan oak metvreugde
van de Duitse platen
overgenomen, wat hij
meende tekunnen gebruiken, in de zoete
hoop, met de grillige
slinger van woorden
en beelden, tevens de schriftuurlike wijsheid 't jonge geheugen
binnen te zwaaien.')
1) Van de Historische Kinderbijbel verscheen de tweede, door ODS gebruikte druk in 1753; de eerste uitgave moet hebben plaats gehad v66r
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't Zelfde doel als de uitgevers van de Printbijbel, meedeling
en inscherping van schriftuurlike spreuken, beoogde J. Maes
met z'n Schriftuurlyk Schoolboekje begrypende over de 700 uytgelesene Schriftuurplaetsen, waar de spreuken in vier afdelingen
gesplitst zijn, n.l. tot lering, tot vermaning, tot vertroosting, en
om de Heer te loven, te danken en te bidden, telkens
alfabeties gerangschikt.' 'n Eigenaardig bezwaar van sommige
lezers was, dat de spreuken uit de apokriefe boeken tussen
de kanonieke schriftuurplaatsen voorkwamen, 'n bezwaar
waardoor niet verhinderd is, dat 't werkje heel de 18e eeuw
door druk werd gebruikt.')
Even grote opgang maakte 't „Geslachtboekje" van P. Bakker,
dat niets anders bevatte dan de geslachtsregisters uit 't Oude
Testament, blijkbaar gegeven met de bedoeling om de jeugd
de vele moeilike namen te leren lezen en aldus 't bijbellezen
te vergemakkeliken, maar naar alle waarschijnlikheid voor vele
heilbegerige schoolmeesters zo verleidelik, dat ze niet konden
nalaten, de lijsten door de jeugd van buiten te laten leren en
daarmee 't werkje bij latere geslachten berucht te maken. 2
't Zonderlinge boekje van Adr. de Vin, De nieuwe voordeelige Schoollessen, dat ook al op de H. Schrift steunt, is te
vroeg verschenen (1716) en blijkbaar te weinig gebruikt, om
hier behandeld te mogen worden.')
)

Naast de bijbel stond de katechismus hoog in aanzien. 4
Om niet te ver uit de koers te raken, zouden we dit vaarwater
)

1743, 't jaar waarin de Historische School- en Huisbijbel 't licht zag.

't Nieuw Schriftuurlijk Schoolboek is van 1757. Van de Kleine Printbijbel
zijn drukken uit 1720 en 1730 bekend; wij hebben de uitgave van 1772
geraadpleegd.
1) Zie verder: Versluys, a. w. III, blz. 71, en Schotel a. w. I, blz. 239-240.
De uitgaven met en zonder jaartal van dit werkje zijn zeer talrijk; wij
hebben die van 1749 gebruikt.
2) Zie verder: Versluys, a. w. III, blz. 69-71, en Schotel a. w. I, blz. 240-241.
In 1729 verscheen van dit werkje de 14e druk 1 De door ons geraadpleegde uitgave is van 1772.
8 ) Belangstellenden verwijzen we naar: Versluys, a. w. III, blz. 72, Ter
Gouw, a. w. blz. 11--12, en vooral naar 't boekje zelf.
4 ) Zie hierover Schotel, Openbare eeredienst, blz. 429-435.
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vermijden. 'n Uitzondering maken we voor één enkel boekje,
bewerkt naar 't Hoogduits, op geen voeten of vamen zo populair
als b.v. de vrageboekjes van Hellendoorn en Borstius, maar
niettemin te eigenaardig om ongezien te worden voorbijgegaan.
We bedoelen de Digtkundige Godgeleerdheid van Carel Boers,
in 1774 uitgegeven „naar Kerken Order ... ter bevordering
van kennis en godsvrucht in de tedere harten der kinderen ".
De katechismus is er in honderd versjes berijmd. 'n Enkel
proefje moge volstaan. Zo luidt no. 61:
Van de liefde jegens Overheden, Ouders en Opzieners.
Hen allen, die door God verheven zijn in macht,
Moet ik eerbiedigen met alle lust en kracht;
Daar zij op aard den mensch tot beelden Gods verstrekken
Hen niet tot droefheid, of tot grimmigheid verwekken.
Exod. 20: 12. Efes. 6: 1 4. Hebr. 13: 17. 1 Pet. 2: 18.
Rom. 13: 1 7.
En onder no. 68 vinden we :
Van de Huwelijks-liefde.
Ik moet mijn Echt - genoot, door God mij toegedacht,
Zo minnen, dat hier door Gods einde werd' betracht;
Geen vuige wellust mag dien vasten band verbreken
Wijl God de hoererij en echtbreuk eens zal wreken.
Exod. 2: 18.21. Efes. 5:25, 28, 31. Hebr. 13:4.
In de voorrede verklaart de Hollandse bewerker
't oorspronkelike boekje was door J. G. Franck geschreven en in
1745 te Gottingen verschenen dat hij zich niet heeft toegelegd „op eene nauwkeurige inachtneming der regels der Dichtkunde, nog op eene sierlijke berijming ". „Wij schreven voor
kinderen ", zegt hij, „en dus moest eene eenvouwige vatbaarheid
onze voornaamste toeleg zijn."!
Eveneens moeten we 'n uitzondering maken voor 'n welbekend
geschiedenisboekje, de Nieuwe Spiegel der jeugd, of Fransche
Tyranny geheten, waarin 'n vader, die zich zelf als goed en
getrouw vader schuldig verklaart, z'n zoon in de vreese Godts
op te trekken ", ter bereiking van dit oogmerk aan gemelde
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zoon de oorlogsgebeurtenissen van 1672 vertelt, en meer in
't biezonder de gruwelen die de Fransen te Zwammerdam en
Bodegraven zouden hebben bedreven. We nemen er de volgende passage uit over:
„Twee jonge dochters van tamelyken goeden staat / onder

Een Goddelofe Boef, ot Tiranny genegen,
kleeft een pnngtel Kind.in't Brandend Huys gekre en,
Hi Kind dat lagt hem roe, en jankte na de Main,
Hy vatten 't by een Been en wierp het in de Vlam.

de handen van dese Schelmen gevallen / wierden seer onbehoorlik van haar gehandeld / tot dat een Zwitsers Officier /
met deernis bewogen / in die Staat met zyn Mantel / en met
Benige slegte Kleeding / die hy tot sig liet brengen J haar
dekte: maar toen hy genoodsaakt was dese Dochters te verlaaten / om sig na de Post te vervoegen / daar syn Ampt hem
riep / beval hij die aan een ander Frans Officier! die in plaats
van haar te beschutten selfs haar verkragte / en daar na aan
de Soldaten en Jongers over gaf. Die guyten/ haare beestelyke
geylheyd met haar versadigt hebbende / sneeden deselve de
borsten af / en staaken de stampers van haare Pistolen in 't
Lichaam; en na dat sy die soo elendig doen sterven hadden/
deden sy 'er op de gemeene weg slepen en werpen/ daar
de Lichamen langs den Dijk J die van Bodegraven naar Woerden strekt! bloot bleven leggen." (blz. 68).
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„0 grouwelen der grouwelen! hoe is 't mogelik j dat sulke
ongehoorde Wreedheden in de Herten van eenige menschen
konnen woonen?" roept de zoon dan uit, bij 't horen van
dergelijke beestachtigheden. En de vader deelt even later mee,
dat hij nog heel wat erger dingen zou kunnen verhalen...
als hij niet vreesde de zedigheid zijner lezers te kwetsen!
Bij 't bespreken van bijbeluitgaven voor kinderen wezen we
erop, hoe weinig men schroomde, de jeugd bekend te maken met
bijbelse gevallen van wreedheid en onzedelikheid, zoals in onze
tijd bezwaarlik aan kinderen meegedeeld zouden worden. 't Lag
daarbij voor de hand, de verklaring van deze voor ons gevoel
stuitende handelwijze voor 'n belangrijk deel te zoeken in de hoge
eerbied, die men 't Boek der Boeken toedroeg, waardoor aan
alle verdere, menselike overwegingen 't zwijgen werd opgelegd.
Met dit gruwzame verhaal uit de ongewijde, vaderlandse
geschiedenis in de oren, begrijpen we evenwel, dat deze verklaring aanvulling nodig heeft. Ook met betrekking tot
dit deel van de opvoeding worden we door de meegedeelde
feiten wel genoodzaakt te erkennen, dat de toenmalige opvoeders
't kind met andere ogen beschouwden dan latere geslachten
't zouden doen. Niet 't kind zagen ze onder alle omstandigheden in de jongen of 't meisje, dat ze wilden onderrichten.
De jonge mens van 't ogenblik vertegenwoordigde in hun oog
meer de volwassene van later, en hun behandeling van dat
jonge wezen richtte zich naar deze opvatting, die 'n uitvloeisel
was van hun echt rechtzinnige denkwijze, waardoor zowel dit
werkje als alle andere tot nog toe besproken kinderboeken
van 't begin tot 't einde doortrokken zijn.')
1 ) De Fransche Tyranny verscheen 't eerst in 1674. Voor de 18e eeuw
hebben we vier uitgaven aangetroffen (1716, 1742, 1773 en één zonder
jaartal). De laatste ons bekende uitgave zag in 1870't licht, gemoderniseerd
van uiterlik, maar met onveranderde tekst 1 Alleen heeft de vroegere
aanbeveling „seer nut en dienstig om in de scholen : geleert te worden"
daarin plaats gemaakt voor nieuwe volksuitgave ".
Onze aanhalingen zijn genomen uit de druk van 1742. Vergelijk verder:
Versluys, a. w. III, blz. 51-52, Schotel, a. w. I, blz. 256-258. Elize Knuttel —
Fabius deelt in 't vierde hoofdstuk van haar Oude Kinderboeken 'n aantal
sterke staaltjes van stuitende dingen mee, die ze aantrof in kinderboeken
uit later tijd.
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Niet onvermeld mogen we ten slotte laten Des menschen
begin, midden en einde; vertoonende het kinderlyk bedryf en
aanwasch, in eenënvyf tig konstige figuuren. met goddelyke
spreuken en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken, 'n werkje
dat vooral door z'n gravures alleraardigste bijdragen levert
tot de kennis van kinderleven en kinderspelen in de 17e eeuw,
maar dat bij vluchtige kennismaking niet de indruk geeft,
voor kinderen te zijn geschreven. Elk plaatje draagt behalve
'n kort opschrift nog 'n zes -regelig rijmpje tot onderschrift.
Sommige van deze rijmpjes klinken niet onaardig; de meeste
evenwel zijn moeilik te bevatten; diepzinnig zijn ze alle. De
bladzijden naast de plaatjes zijn rijkelik gevuld met meer of
minder toepasselike bijbelteksten. Tot kenschetsing van 't
boekje delen we enkele rijmpjes mee, en wel, om in de stijl
van de schrijver te blijven, uit 't begin, 't midden en 't einde.
Het kindje geboren.

Als 't Bloemetje is opgegaan,
Zoo nadert zyn verwelking aan.
't Onnozel Schaapje, zonder gal,
Dat, zonder zyn begryp geboren,
Komt kyken in het Jammerdal,
Weet weinig wat hem staat beschoren;
Brengt hy 'er 't zieltje zalig af,
Zoo vaart hy met geluk in 't graf. (blz. 3). 1
Het Kind blaast Bellen.

Wat is al 's Waerelds Vreugd en Spel?
Een ied'le Wind en Waterbel.
Gelyk de rondgeblaazen Bel,
Na dat hy sierlyk was verscheenen,
(Tot vreugd van 't kinderlyk gestel)
Weêr oogenblik'lyk is verdweenen:
Zo is de waereld in haar staat,
Die haar beminnaars snel verlaat. (blz. 49).
1

) Onze aanhalingen zijn ontleend aan de uitgave van 1772.

)

De Mensch Sterft.
't Beginsel en het Einde quam.
Wel hem die 't beste met zich nam.

De Mensch word van een Kindje groot,
Met moeite en bezwaarlykheden,
En op het laatste komt de Dood,
Daar alles meê word afgesneeden;
Behalven wat de waarde Ziel
Door vrees voor God in zich behiel. (blz. 103).
We hebben ons afgevraagd, of dit werkje niet voor volwassenen geschreven is. Luiken heeft 't evenwel samengesteld
voor z'n kleinzoon.
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Dewyl ik Oud ben, en na gis
Misschien niet lange meer zal leeven,
Zo heb ik, tot gedachtenis,
U deze Regels op geschreeven.
zegt hij tot Joannes Luiken de Jonge (blz. VI). Bovendien
begint de berijmde „voorreden" met:
Gy Jonge Dochtertjes en Knaapjes,
Eenvoudige en onnooz'le Schaapjes,
Die op des Werelds Speelbaan treed,...
In eigenaardige tegenstelling hiermee is echter de „slotzang",
met de aanhef :
Gy waart een kint, en wierd een Oude:
Wat hebt gy van uw loop behouden,
Om meê te neemen uit den tijd? (blz. 104).
waarin 't tegenovergestelde vermoeden weer voedsel vindt.
Wellicht zou dit werkje hier dan ook buiten beschouwing gebleven zijn, als de gemoderniseerde uitgave van 1824 geen
licht had verschaft. Daarin toch zeggen de bewerkers, Petronella
Moens en W. H. Warnsinck Bzn.:
„Welk eenigzins bedaagd huisvader en huismoeder herinnert
zich, bij de gedachte aan zijne kindsche jaren, niet aan het
boekje van vader Luiken, onder den titel van: 's Menschen
Begin, Midden en Einde, uitgegeven? En waar is de vrome
grootmoeder, die dat Werkje niet, nog heden ten dage, aan
hare geliefde kleinkinderen in handen geeft, om den knaap
of het meisje, voor het minst, door het beschouwen der platen,
eenig vermaak te verschaffen? ... Schrijver dezes herinnert
zich, voor het minst, nog het gesmaakt genoegen, waarmede
hij, in zijne kindsheid, de plaatjes in vader Luiken bezag en
sommige versjes van buiten leerde." (Voorrede, blz. IV V).
Uit deze woorden blijkt dus met zekerheid, dat dit werkje
aan de 18e-eeuwse jeugd in handen gegeven werd. Dat twijfel
hieraan zelfs nog kon opkomen, is, afgezien van de inhoud,
voor ons 'n bewijs te meer, dat in de ogen van de ouderwetse
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opvoeders 'n scherpe ,grenslijn tussen 't gebied van kinderen
en dat van volwassenen ontbrak.
Tegenover deze vrij lange rij van ouderwets-rechtzinnige
kinderboeken hebben we er niet meer dan twee te stellen.,
waarin nieuwere opvattingen aan 't woord zijn gekomen.
't Zijn de Zedelijke Tooneelspellen van De Moissy en 't Magazijn
der Kinderen van Juffr. de Beaumont. Onmiskenbaar worden
hierin ernstige pogingen gedaan, om 't kind te bereiken in
z'n eigen sfeer van denken en voelen, en 't op aangename
wijze de kennis en de deugden bij te brengen, die naar
de overtuiging der auteurs door godsdienst en rede als
onmisbaar zijn aangewezen voor 'n duurzaam geluk, om 't
kind aldus te vormen, niet in de eerste plaats tot 'n godzalig,
maar tot 'n deugdzaam mens.
't Magazijn der kinderen is 't oudste van de twee; 't verscheen in of kort na 1757 in 't Frans. Van de Hollandse
vertaling zag in 1761 reeds de tweede druk 't licht; 'n opmerkelik verschijnsel, waar 't niet één dier gewone kinderwerkjes van biezonder geringe omvang betrof, maar 'n werk
in vier delen, van ongeveer tweehonderd bladzijden elk.')
't Viel dus wel in goede aarde bij de aanzienlike Hollandse
burgers, en bij die patriciese geslachten, die nog niet zo geheel
verfranst waren, dat ze alle Hollandse boeken en vertalingen
uit hun huizen weerden. Dat de minder gegoede burgerij
voor 'n werk als dit veel belangstelling gevoeld zou hebben,
laat zich moeilik denken. Zoals immers de titel aangeeft,
zijn 't Jamenspraaken tusschen eene Wijze Gouvernante en
verscheide van haare Leerlingen van het eerste fatsoen ", leerlingen dus uit aristokratiese kringen, en 't aristokraties karakter
van deze samenspraken komt dan ook bij menige gelegenheid uit.
De leeftijd van de zeven jonge dames, met wie Mad.11e Bonne
haar gesprekken voert, loopt uiteen van vijf tot dertien jaar.
Aangenaam is de toon, leerzaam en afwisselend de inhoud.
Naast 't bijbelverhaal staat 't tafreel uit de ongewijde historie,
1 ) De derde Hollandse druk verscheen zeventien jaar later (1778).
Wanneer de eerste drukken 't licht zagen, is ons niet met zekerheid bekend.
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kennis der natuur en der aarde wordt in ruime omvang bijgebracht, fabelen van eigen vinding worden meegedeeld naast
verhalen uit allerlei oudere en nieuwere schrijvers, terwijl
ieder onderwerp door vragen en opmerkingen van de meisjes
wordt verlevendigd, en door de goevernante, in aansluiting
bij de verschillende karakters, wordt toegelicht en aan de
verstandelike en zedelike vorming van haar leerlingen dienstbaar gemaakt.
Zien we allereerst, hoe ze haar bijbelonderwijs opvat. Ook
voor haar is de H. Schrift 'n goddelik boek, door ingeving
van de Heilige Geest geschreven, maar... ze draagt alle
mogelike zorg, op verstandelike gronden haar leerlingen van
dit goddelik karakter te overtuigen, vooral bij passages die
tot kritiek uitlokken, terwijl alle aanstotelike verhalen worden
besnoeid, en aanschouwelikheid van voorstelling doorlopend
haar streven blijft. Hoor, hoe de vijfjarige Juffrouw Mietje
haar eerste les over bijbelse geschiedenis begint op te zeggen:
„voor lang, voor heel lang, was 'er noch hemel noch aarde,
noch menschen noch dieren. God was 'er alleen; want die is
altijd geweest. Onzen lieven Heer, Mejuffers, kan doen alles
wat hij wil. Zoo hij op dit ogenblik zei: daar zij een tuin in
deeze kamer, zou 'er een tuin in weezen. Nu, zei hij, daar
zij een hemel, eene aarde, boomen, bloemen, vogels, visschen
enz. Naar mate dat hij zei, daar zij, was 'er dat alles. Hij
besteede vijf dagen met alles wat wij zien te scheppen, en
op den zesden dag nam hij eenen klomp aarde, en maakte
daar een Man van. Maar, Mejuffers, deeze Man sprak niet,
hij wandelde niet, hij was als een beeld. God, om hem te
doen spreeken en te doen wandelen, gaf hem eene ziel, geschapen naar zijn beeld, en hij noemde hem Adam." (I. blz. 41).
De stelselmatig voortgezette ongewijde historiën in 't werk
laten we onbesproken. Bij de losse verhalen, die al mee onder
deze algemene naam doorlopen, ontmoeten we goede bekenden,
zoals dat van koning Canut en de zee, van Philemon en Baucis,
van de reiziger die 'n leeuw van 'n pijnlike doorn verloste,
en in de arena later door diezelfde leeuw werd gespaard,
van de drie wensen, waardoor 'n worst genoodzaakt werd
eerst in de pan, toen naar 'n neus en daarna weer in de pan
-
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te springen, en dergelijke verhalen meer, die nog in vele van
onze hedendaagse schoolboeken te vinden zijn.
Dit laatste kan niet gezegd worden van 't dozijn fabels, die
de schrijfster in haar werk heeft gelast, om daarmee enige
zedekundige waarheden of spreuken in te scherpen. 't Is alles
werk van eigen vinding. De bestaande twaalf delen Vertelsels
van Tovergodinnen vond ze voor haar doel volslagen onbruikbaar; eer zou er, meende ze, voor de kinderen nog iets te
halen zijn uit de ' „kinderachtige" vertellingen van Moeder de
Gans. Daarom is ze zelf aan 't werk getogen. In de bekende
sprookjestrant worden door haar de gevolgen geschetst van
zachtmoedigheid en boosheid, gierigheid en mildheid, dwaze
verliefdheid en kwaadspreken. Er wordt veraanschouwelikt,
hoe verstand meer waard is dan schoonheid, hoe armoe geluk,
en rijkdom maar ellende brengt, en dergelijke dingen meer.
Van één der kleinere verhalen moge de inhoud hier verkort
volgen:
Prins Begeerte, uit zonderlinge echt gesproten, heeft 'n
buitengewoon grote neus. Vleiende hovelingen weten hem
echter tot z'n twintigste jaar overtuigd te houden, dat z'n
uiterlik heel normaal is. Dan wordt hij verliefd op 'n prinses
met 'n neus van gewone afmeting. 'n Tovenaar ontrooft hem
z'n bruid ; de prins gaat haar zoeken en komt in handen van
'n oude tovergodin, die hem zonder sukses op de ongewone
afmetingen van z'n neus wijst, en hem daarna opsluit in 'n
kristallen paleis. Z'n liefste verschijnt nu aan de buitenkant;
hij wil haar hand kussen, maar.... stoot z'n neus. „Toen

bemerkte hij de ongemeene lengte van zijnen neus voor de
eerste maal, en hem met zijne hand wat aan eene zijde
schuivende, zei hij, nu moet ik bekennen dat mijn neus te
lang is." De betovering wordt nu verbroken; hij trouwde
met Lievertje, en leefde lange jaaren gelukkig met haar."
(dl. II. blz. 1 13).
In smakeloosheid wordt dit vertelsel door de meeste andere
nog overtroffen. De duffe fantazie van de maakster heeft in
dit genre slechts misgeboorten voortgebracht. Dat is de uitslag
geweest van haar goed bedoelde poging, om 't sprookje dienstbaar te maken aan de zedelike vorming. Want fantazie om
8
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zich zelf alleen laat haar koud. Verbeteren wil ze; ze wil
nuttig zijn. En dit" streven naar nuttigheid is nauw verwant aan
deze andere sprekende eigenschap in haar, dat ze eveneens
slechts nuttigheid kan ontdekken, wanneer ze de inrichting
van natuur en mensewereld beschouwt.
„In de natuur is niets onnut: alles is er op zijn plaats, en
men zou zich vruchteloos bedenken, nooit zou men iets
volmaakter kunnen vinden." Als er geen winter was, zou de
aarde 's zomers niets voortbrengen, en de lente is door God
met opzet tussen winter en zomer gesteld, opdat 't graankorreltje rustig zou uitgroeien, zonder gevaar voor verdorren!
Ook in de samenleving ziet ze slechts de wijsheid Gods.
Hoor, hoe dringend ze 't haar rijke leerlingen voorhoudt:
„Zult gij dien goeden Vader niet danken als gij die groote
menigte menschen ziet arbeiden als paarden, in de brandende
hitte der zonne? zult gij niet zeggen bij u zelve, Gods voorzienigheid is groot geweest, dat hij rijken en armen gemaakt
heeft; zonder dat zou ik zelve met die arme luiden moeten arbeiden en slooven om brood te krijgen?" (dl. II blz. 171). Daarom
hebben de armeren niet alleen recht op 'n goede behandeling,
maar zelfs op innerlike eerbied, indien ze deugdzaam zijn.
„Armoe is geen zonde en leidt niet ter helle; maar hoovaardig
te zijn is eene schande: De hoogmoed leidt ten verderve."
En gelijk de hovaardigen, zo worden na de dood alle kwaadaardige bozen in de hel geworpen, terwijl God de zondaarsuit-zwakheid reeds bij hun leven, in bezittingen en gezondheid, bezoekt. De deugd daarentegen vindt steeds haar beloning,
meestal reeds in dit, maar zonder twijfel in 't toekomende leven.
Besluiten we 't overzicht van dit in dubbel opzicht leerzame
werk met er op te wijzen, hoe ook deze auteur, die toch
ernstig genoeg naar kinderlikheid streeft, haar jonge leerlingen nog de meest onkinderlike dingen voorhoudt of in
de mond legt. Om de jonge meisjes vroegtijdig te wijzen op
de beminnelike onderdanigheid die haar later tegenover haar
echtgenoten zal passen, verhaalt ze van een jonge rijke weduwe
die maar geen vrijers kan krijgen; zo boosaardig is ze.
'n Goed heer daagt op, trouwt haar, laat haar onmiddellik door
vier lakeien „bij de lurven" grijpen en op 't paard tillen, rijdt
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'n eind weg, schiet z'n hond dood, schiet z'n paard dood,
omdat ze niet ogenblikkelik aan z'n bevelen gehoorzamen,
laat z'n jonge vrouw 't zadel naar huis terugtorsen, en verzekert dat hij haar telkens overtreffen zal in boosheid, maar
ook iedere vriendelikheid zal beantwoorden. De vrouw is in
één dag getemd, 't huwelik blijft biezonder gelukkig. „Gij
moet bekennen, Juffers, dat die Heer het wel had aangelegd."
(dl. III. blz. 139-144).
Minder stuitend ruw, ofschoon wellicht verderfliker van werking, is 't gesprek dat zich na 't verhaal van Theseus en de
Minotaurus ontspint, en waarin de goevernante 't volgende oordeel velt: ,,... maar de mannen meenen, dat zij niet gehouden
zijn, de beloften naa te komen die zij aan de meisjes doen:
zij doen niets liever dan de meisjes te bedotten, om 'er naderhand de gek mede te scheeren, en aan al de waereld te
zeggen: kijk de zotte Juffer die, ik hebbe haar wijs gemaakt
dat zij schoon was, en dat ik haar lief had, en de arme sloof
is onnozel genoeg om het te gelooven." Waarop juffrouw
Mietje (vijf jaar oud!) uitroept: „Foei, dat is leelijk; het zijn
dan olijke leugenaars. Maar zijn alle manlui zoo, ma bonne?
Is er geen teken, daar men aan kan weeten of zij ons inderdaad beminnen, dan of zij den spot met ons drijven ?" Jaa
wel, mijn lief !" antwoordt de goevernante, en dan wordt de
vijfjarige ingewijd omtrent de aard van een vals en van een
oprecht minnaar! (dl. I. blz. 188-189).
Bij zulke krasse staaltjes van onkinderlikheid mogen we
tot de gebruikelike onderlinge moralisaties verder 't zwijgen
doen. Deze en dergelijke tastbare verkeerdheden zijn donkere
vlekken op 't werk van 'n vrouw, die geest en hart van haar
leerlingen wilde vormen, die deugden wou aankweken, ondeugden verbeteren, die op redelike en schriftuurlike gronden
tot 'n evangeliese levenswandel zocht op te wekken, en die
-met al de kracht van haar zedelike overtuiging naar vernieuwing en verbetering van de opvoeding heeft gestreefd.')
1 ) Van der Palm klaagt in z'n verhandeling die we vroeger besproken
hebben, over 't ontbreken van geschikte kinderboeken, en keurt in de
meeste ouders af, dat ze hun kinderen al heel vroeg „allerlei grollen in
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Vorming van de zeden is ook 't doel van de Zedelijke
Tooneelspellen, die in 1777 in twee delen 't licht zagen en
'n vrije bewerking zijn van de zes jaar vroeger verschenen

Jeux de la petite Thalie, door A. G. de Moissy. De schrijver
van 't oorspronkelike werk laat in 'n twintigtal toneelstukjes
kinderen en jongelingen optreden, van vijf tot twintig jaar,
met verschillende deugden en gebreken behept, uit wier lotgevallen de waarheid van een of ander bekend spreekwoord
moet blijken. 't Is z'n bedoeling, de verschillende rollen op te
dragen aan die jonge mensen bij wier aard en ouderdom ze
passen, om hen aldus onder de vorm van vermaak, of zoals
hij 't aardig uitdrukt, als 't ware langs de weg der verleiding, tot
deugd en rede te brengen. De Hollandse bewerker schijnt
't werkje meer door ouders en opvoeders gelezen te willen
hebben.
Laten we die stukjes buiten beschouwing, waarin de spelers
— volgens de aanduiding van De Moissy 't eerste kruisje al
achter de rug hebben, dan blijven er 'n dozijn over, die de
gevolgen van babbelen, snoepen, dieren plagen, liefdadigheid,
kinderliefde, 't geloof aan spoken, schulden maken, en dergelijke
goede en kwade hebbelikheden aanschouwelik moeten voorstellen.
De keuze en behandeling van de meeste onderwerpen blijft,
op z'n zachtst uitgedrukt, zonderling voor ons, ook na alles
de handt stoppen" waaronder hij voornamelik verstaat „alle vertellingen
van leugens, spreukjes van toverijen en spoken, onnutte en schadelijke
fabelen en Romans, door welke te lezen hunne denkbeelden verwart, de
geesten beroert, en zij niet zelden vreesachtige bloodaerds worden:' (blz. 146).
Dit » vernuftige" werkje van mej. Le Prince de Beaumont prijst hij daarentegen om 't aangename en de biezondere nuttigheid; hij zou 't liefst
in handen van alle ouders zien. (blz. 148).
In De Vrouw, 1901-1902, blz. 145-147, heeft Ida Heijermans vooral doen
uitkomen, hoe verschillende opvattingen in 't Magazijn der kinderen eigenaardig thuis horen in de maatschappelike stand, waarvoor dit kinderwerk
bestemd is.
Twee vrij uitgebreide werken, van dezelfde hand afkomstig als 't besproken Magazijn, en in Hollandse vertaling verschenen als Magazijn van
zedelijke vertelsels en Magazijn der jonge juffrouwen, zijn voor de rijpere
jeugd bestemd en moeten hier dus buiten beschouwing blijven.
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wat we op dit gebied al hebben aangetroffen. Zo treedt in
't eerste stukje, De kleine Gouvernante, 'n meisje op, Minette
geheten, dat haar pop beknort en daarbij in woorden en daden
haar goevernante nabootst. Ongelukkig voor haar, luistert deze
laatste ongemerkt alles af, met 't gevolg dat de pop voor
acht dagen aan Minette ontzegd wordt, tot straf voor de betoonde oneerbiedigheid. Geen welsprekendheid van de kleine
kan 't vonnis doen herroepen; zelfs de herinnering door haar
aan de vertrouwelike gesprekken die de goevernante met mons. de
la Fayette pleegt te voeren, blijft vruchteloos. Eindelik verschijnt
mama, die door mooie beloften vertederd wordt, en de pop
terug laat geven. Met de volgende alleenspraak van Minette
wordt 't stukje dan besloten :
„Minette alleen, haar pop aanziende. Ik heb u dan eindelijk
in mijn magt! en het staat me dan weder vrij u te doen
gevoelen, wat vèrdriet gij me hebt veroorzaakt? .... daar, (zij
slaat haar pop) dat's voor de vreugd die gij gevoelde, toen
mijne Gouvernante mij bekijfde, en zoo ik uw gedrag wil
berispen, zal ik de tijd afwachten die zij met Monsr. de la
Fayette doorbrengt." (blz. 10.)
De Hollandse bewerker laat 't spreekwoord aan 't eind van
elk stukje achterwege, en geeft van de optredende jonge personen
ook geen leeftijd aan. Bij De Moissy is Minette vijf jaar!
Aardig daarentegen van opzet en uitwerking is 't stukje,
getiteld De Snoepsters. Johanna en Maria zijn alleen in de
huiskamer achter vaders winkel. De meid is 'n boodschap
doen en blijft lang uit. Om de honger te verdrijven, eten ze
stilletjes een amandeltaart op, en snoepen 'n pot met konfituren
leeg. Om zelf niet beschuldigd te worden, sluiten ze de kat
in de etenskast. De meid komt thuis, en de misdaad wordt
ontdekt. Groot misbaar! De meisjes ontkennen alle schuld en
uiten lelike woorden tegen poes. De vader zegt weinig, maar
laat dadelik 't eten opdissen, en houdt ongemerkt een oogje
op de etende kinderen. Broerlief, die kort te voren ook thuis
is gekomen, eet als een wolf. Niet alzo de snoepsters, die
wat graag haar vlees op 't bord van haar broer schuiven,
waarbij ze echter door de vader worden betrapt, die haar nu
tot bekentenis brengt en straft.
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Als proeve van levendige voorstelling laten we 't eerste
toneel uit de Hollandse bewerking volgen.
Johanna. Francijntje komt nog niet om ons eeten te geeven,
en 't is al twaalf uuren.
Maria. 'k Geloof het wel! Vader heeft 'er om een verre
boodschap uitgestuurt, maar wil ik hem vraagen, of hij ons
eeten wil geeven?
Johanna. Wel ja, dat zou wat weezen, hij zou ons een stuk
geeven, en ik lust nu geen stuk: maar hoor, ik weet wat;
Mevr. Dulac heeft Vader gisteren een Mangeltaart en een pot
met Confituuren gestuurt; Jacob heeft 't me flus verteld.
Maria. Heden! waar staat 't? toe laat zien, Vader is in de
Winkel met kooplui, hij zal 't niet merken.
Johanna. Hier in de Eetenskast, (zij opent de Kast). Wat is
'er nog veel ook? willen we 'er een stukje van eeten? maar
't moet niet gezien kunnen worden.
Maria. Neen! kijk dat kleine hoekje maar, hebt ge een mes?
Johanna. Ja, hier is 'er een. Daar, dat 's voor u, en dat
neem ik, ge ziet dat het even groot is.
Maria. Ja, dat's goed, maar 't smaakt zoo lekker. Geef hier
het mes. Kijk, dat kleine hoekje zal ik 'er nog afneemen.
Johanna. Goed! maar dan moet ik óák nog een stukje
hebben.
Maria. Wel ja! Dan gaat de heele Taart op.
Johanna. Och, dat's goed. Kijk, meer als dat wil ik 'er niet
van hebben; daar, leg dat weêr weg.... maar hoor Mie; dat
kruimeltje zal ik 'er nog afplukken.... geef hier dan, zeg ik!
o, je ! daar legt het altemaal aan brokken! wat zullen we nu
doen ?
Maria. Wel, laaten we 't maar in 't geheel opeeten, ik zal
de kast openzetten, en dan moeten we maar zeggen, dat de
kat het gedaan heeft.
Johanna. Goed, dat is beter als"dat kleine stukje over te
laaten. (Zij verdeelen het overschot.)
Maria. Och wat is dat een lekkere Taart! als ik groot ben,
en geld heb, wil ik 'er alle dagen een hebben. Zie daar, ik heb
mijn part op.
Johanna. En ik ook. Van de Confituren willen we niet eeten ook?
-
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Maria. Smaaken ze lekker ?
Johanna. Of ze lekker smaaken ?
Maria. Wel kom, laat ons 'er dan één lepeltje van neemen,
maar we moeten 'er niet mee leven als met de Taart! .... .
Zie daar ! dat's voor u ..... neen, neen, ik zal niet meer
kijk, dat kleine lepeltje maar ....daar
daar hebt
. kijk,
nemen
gij de pot nu.
Johanna, Goed, we zullen ze beurt om beurt neemen .... .
och, daar komt Jacob uit de School ....zet
zet in de kast,
schielijk! sluit toe! sluit toe !" (dl. I. blz. 29-31.)
Zo hangen ook hier de rijpe vruchten naast de groene. In
welke bodem de boom zelf geworteld is, valt niet moeilik vast
te stellen. Wie nog twijfelen mocht aan 't rationalistjes karakter
van dit werk,' leze vooral 't stukje, in de Hollandse bewerking
Het ontdekte Spook geheten, waarin op louter verstandelike
gronden betoogd en daarna proefondervindelik bewezen wordt,
dat er geen spoken zijn. Mad. de Beaumont heeft gedeeltelik
langs andere weg 't zelfde willen aantonen; die achtte 't bestaan van spoken vooral strijdig met Gods goedheid.
Op deze wijze zijn er wel meer verschilpunten tussen beide
auteurs aan te wijzen, naast sprekende trekken van overeenkomst.
Door hun rationalisme behoren beiden, niettegenstaande onderlinge verschillen, tot 'n nieuwere tijd. Godsdienst en rede zien zij
in inniger samenhang dan hun rechtzinniger voorgangers, en
meer dan dezen leggen zij de nadruk op de praktiese uitwerking
van beide machten in de mens, op 'n deugdzaam leven.')
.

....

't Laatste kinderboek, dat we in dit hoofdstuk moeten noemen,
is nóg beroemd. 't Zijn de Sprookjes van Moeder de Gans,
door Charles Perrault, die in 1697 te Parijs voor 't eerst ver1 ) Over de verhouding tussen 't oorspronkelike boekje ende Hollandse
bewerking zou hier nog wel wat te zeggen zijn, als de plaatsruimte 't
ons niet verbood. Vrij is de bewerking ongetwijfeld, 'n enkele maal zelfs
tekenend Hollands. Dat de bewerker -- die als D. S. C. ondertekent —
van deze verhouding 'n onjuiste, voor hem zelf gunstige voorstelling
geeft, is 'n vrijheid die we echter minder hoog waarderen.
Vergelijk overigens Knuttel —Fabius, a. w. blz. 63-64, 97, waar van
nog enkele andere stukjes de inhoud wordt meegedeeld.
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schenen, en binnen en buiten Frankrijk 'n verbazende opgang
hebben gemaakt. „Geen kinderboekje," zegt Schotel, „viel
immer zulk een ontvangst ten deel, en werd zoo vaak herdrukt,
in zoo vele talen overgezet, opnieuw bewerkt, vermeerderd en
verbeterd als dit; het verscheen in proza en poëzy, voor groote
en kleine kinderen bewerkt, met en zonder zedelessen." 1
Wie is er onder ons, die ze niet kennen zou, de vertellingen
van Roodkapje, Klein Duimpje, Blauwbaard, Assepoester en
de Gelaarsde Kat? Wij allen hebben er van genoten in
onze prille jeugd, en nog menig kinderoog zal schitteren, zo
vaak Assepoester door de toverroede met vorstelike pracht
zal worden bekleed, nog menig kinderlipje trillen onder
't verhaal, hoe Klein Duimpje met z'n broertjes dwaalde door.
't donkere woud. De fantazie, die goddelike gave, is niet aan
allen gelijkelik geschonken, maar onder de kinderen is er
geen enkel dat ledig henen gaat.
Aan hun fantasties karakter danken Perrault's vertellingen 'n
goed deel van hun verre en langdurige roem. Alleen mag 't
verwondering wekken, dat ook bij ons te lande hun opgang
zo groot geweest is in die fantazieloze 18e eeuw. Dat de
rechtzinnigen er mee ingenomen geweest zouden zijn, is eenvoudig ondenkbaar. Zij zouden vrede gehad hebben met die
godsdienstloze, die heidense vertelsels, zij, wier gehele denken
}

)

doortrokken was van bijbelse geest?

Hun meer moderne tijdgenoten dweepten er evenmin mee; hun
jeugdig rationalisme ergerde zich gewoonlik aan al 't wonderbaarlike, dat zich niet door 't natuurlik verstand verklaren liet, en
schimpte daarom licht op die „gedrochtelijke vertellingen."
Toch zijn ze hier druk gelezen. De schooluitgave, waarin de
Hollandse vertaling naast de oorspronkelike tekst is afgedrukt,
verscheen in 1775 voor de zevende maal. Buiten de kring van
de streng- rechtzinnigen aan de ene kant en die van de rationalisties aangelegde naturen aan de andere zijde, moet er dus
'n vrij talrijke groep van belangstellenden geweest zijn, die
de sprookjes dankbaar voor de kinderen aanvaardde, zonder
zich te ergeren aan 't ontbreken van schriftuurlike spreuken
1

) Schotel, a. w. II, blz. 301-302.
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of kristelike moraal. Dat ze daartoe verlokt zijn door de zede lessen achter elk sprookje, is moeilik te geloven. Daarvoor
zijn deze te onbeduidend en te plat; bovendien schijnen ze
er soms met geweld bijgesleept. De vele ruwheden in de
sprookjes zullen
wel niet veel gehinderd hebben;
men was aan
sterke stukjes gewoon, en kon
er dus moei lik iets stuitends
in vinden, dat
Blauwbaard 'n
kamer vol vrouwe-lijken had, of
dat de reus in
't bos z'n zeven
dochtertjes stuk
voor stuk de keel
afsneed. De jeugd
vond deze gruwelikheden waar schijnlik juist
prachtig, verzot
als ze is op sterke
effekten. En ook
.

de listen en bedriegerijen, waarmee de Gelaarsde
Kat z'n meester
tot eer en aanzien
weet te brengen,
vonden bij hen
wel lachende instemming, alle voorschriften der kristelike zede leer ten spijt.
Merkwaardig blijft 't, dat deze oude verhalen, met hun elementen uit 't verre verleden en hun heidense moraal, de weg
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gevonden hebben naar de scholen dezer kristelike landen,
en niettegenstaande hun vele tekortkomingen 'n populariteit
verkregen hebben als weinig andere; 'n populariteit die alleen
verklaard kan worden uit 't wonderbaarlike van hun karakter
en hun natuurlike frisheid, twee kostelike eigenschappen, die
in andere kinderboeken zo goed als geheel werden gemist.
We zijn aan 't eind van ons overzicht gekomen. Vluchtig
was 't ongetwijfeld; we mochten hier en daar maar 'n greep
doen in de rijke stof, die al lang op grondiger beschouwing
wacht. Toch menen we, dat 't meegedeelde volstaan kan om
'n indruk te geven van wat er vóór 1778 aan de vaderlandse
jeugd werd voorgezet. 1
Zonderen we de drie laatstbesproken verzamelingen uit,
wat 'n lange reeks van onderling nauw verwante kinderboeken
blijft er dan over! Heel die rij, van 't Haneboek af, waaruit
't kind de eerste letters leerde spellen, tot zendbrieven, kinderbijbels en berijmde katechismus toe, spreken ze, wel beschouwd,
niet alle 'n zelfde taal? Welke principiële verschillen blijven
er zichtbaar, wanneer men ze alle te samen op enige afstand
beschouwt? Met 't Onze Vader wordt 't lezen begonnen;
stichtelike rijmen, raadsels of spreuken vormen vaak 't slot.
Daartussenin staan reeksen van gebeden, als mijlpalen op
)

') Wie zich 'n enigszins volledig beeld wil vormen van de kinderlektuur die hier te lande vóór 1778 bestond en zich tot 'n vergelijking
met Van Alphen's Gedichtjes leent, zal z'n onderzoek ook nog over 'n
groot aantal almanakken en kinderprenten dienen uit te strekken. Om
praktiese redenen hebben wij gemeend, van dit onderzoek — hoe aan
-lokei
overigens ook — te moeten afzien.
In 't meergenoemd artikel bespreekt de heer Van Eck nog vrij uitvoerig Den nieuwen Spiegel der Jongheyd, van F. Loys, die 'n merkwaardig
beeld vertoont van wat onze zuidelike katholieke stamverwanten „tot
stigtige onderwijzinge" aan de jonge jeugd voor ogen voerden, heel de
18e eeuw door. Wij hadden echter geen enkele aanduiding gevonden,
waaruit blijken kon dat dit werkje ook in onze Republiek gebruikt is,
en hebben 't daarom raadzamer geoordeeld, 'n bespreking ervan achterwege
te laten. Belangstellenden verwijzen we naar blz. 216- 219 van 't artikel
en vooral naar 't werkje zelf.
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de weg van de morgen tot de avond, van nieuwjaar tot
kerstmis. Zijn er geen gebeden, dan komen er verzen, even
stichtelik van bedoeling als armzalig van vorm. Godsdienstig
zijn ze alle, die kinderwerkjes ; ook de meest gewone dingen
krijgen er 'n vrome tint. Was de schoolmeester de rechterhand
van de predikant, de schoolboekjes hadden tot taak, de kinderlike schreden allereerst 't godsdienstig en kerkelik leven in
te leiden.
Hooggestemd is dan ook veelal de toon. Onschuldige dwaasheid
zal men er vergeefs zoeken; van vrolik spelen of zingen wordt
niet of nauwliks gerept. Spreekt men er van, dan gebeurt 't met
geringschattende vergoeliking, zoals in Koolenkamps zendbrieven. Al wat door-zich-zelf, zonder bijgedachte aan later tijd,
'n kind gelukkig kan maken, schijnt de samenstellers en gebruikers van deze boekjes uit den boze. Naar hun overtuiging
is er blijkbaar gewichtiger werk voor kinderen te doen dan
spelen en springen. Zijn niet de kinderen 'n pand des Heren,
waarvan eenmaal rekenschap zal gevorderd worden ? Zijn
daarom ouders en meesters niet als rechtgelovige Kristenen
verplicht, de hun toevertrouwde panden ter zaligheid op te
leiden, langs 't pad dat Gods Woord naar hun overtuiging
daartoe aanwijst? „Vreest God en onderhoudt Zijn geboden"
stond ook voor hen geschreven. En zij pasten 't toe op hun
eigen wijs.
Diep moest 't kind doordrongen worden van 't besef zijner
schrikkelike zonden. Iedere morgen en avond moest 't belijdenis doen van z'n schuld, en geen maal mocht genuttigd
worden door de vloekwaardige Adamskinderen, zonder te
bidden om de spijze die niet vergaat. En zoals de vreze des
Heren in letterlike zin als 't beginsel van alle wijsheid werd
ingeprent, zo waren eerbied en ontzag de hoofddeugden
tegenover ouders en meesters; eerbied, onderwerping, ook
aan de . slaande hand, die door harde tucht volgens Salomo's
voorschrift, 'n genezende hand wilde zijn. 't Verzet van
't zondige vlees moest worden gebroken. Gods Woord gebood
dit, 't Geopenbaarde Woord, dat de kinderen niet vroeg genoeg bekend gemaakt kon worden, wilden ze geen gevaar
lopen te worden meegevoerd door de wind van ijdele
1
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menselering. Of 't door hen al begrepen werd, was van
minder belang ; dat zou later wel komen. En men schroomde
niet, tot 't kind te spreken van allerlei zaken die alleen de
volwassene begrijpen of weten kan.
Dergelijke opvattingen kenmerken de straf-rechtzinnige geest
van al deze kinderboeken. Oud was 't merendeel ongetwijfeld,
ook voor de ouders en meesters uit de tweede helft der
18e eeuw. Stamt 't Haneboek zelfs niet uit de 16e eeuw? -Maar voor velen verouderd bovendien. Want deze ouderdom
mocht in menig oog nog een schijn van eerwaardigheid te
meer aan deze boekjes bijzetten, we begrijpen ook, dat vele
anderen zich des te beslister hier van afkeerden, en met verlangen
de blik richtten naar nieuwe werken, nieuwe hulpmiddelen
bij de opvoeding, beter beantwoordende aan de idealen,
die de geestelike ontwikkeling in hun hoofden had gebracht.
Voor de ontwikkelde burgers was er 'n schromelike wanverhouding gekomen tussen hun pedagogiese verlangens en de
kinderboeken, die hun prakties ten dienste stonden. In hun
hoofden en harten was 'n geestelik proces bezig zich te voltrekken. Hun beschouwing van wereld en leven had zich
gewijzigd, waarbij de openbaring 'n deel van haar aanzien
had moeten afstaan aan de rede. Welke gevolgen dit voor hun
opvoedkundig streven had, hebben we vroeger gezien. Maar
de kloof tussen verlangens en werkelikheid was diep. Waar

vonden zij boeken, die zij hun jonge kinderen met volle instem
handen konden geven, zij, die van 't woordonderricht-ming
juist zo wonderveel verwachtten?
't Oude voldeed niet meer, 't nieuwe was onbevredigend.
Twee, zegge twee, werken voor kinderen konden we vermelden, waarin de nieuwe geest z'n sporen had nagelaten.
En deze beide werken waren nog te eigenaardig van opzet,
om ze geschikt te maken voor heel die brede klasse van de
opstrevende burgerij. Terwijl de belangstelling in opvoedkundige vraagstukken na 1760 ziender ogen klom, terwijl er
na 1770 geen jaar voorbijging, dat niet 'n nieuwe verhandeling
over 't veelbesproken onderwerp bracht, ontbrak nog altijd 'n
onmisbaar deel van wat de nieuweren wensten, 'n mooi, echt
kinderboek. Dat zou Van Alphen hun geven.

IV.
VAN ALPHEN'S KINDEROEDICHTJES.
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et is nu juist 'n halve eeuw geleden,
dat 'n jong dichter, modern predikant,
te Rotterdam optrad om voor 't toegestroomd publiek 'n openbare schuldbekentenis af te leggen. In jeugdige overmoed
"had hij zich, naar hij zei, indertijd vergrepen aan de naam van 'n man die velen
heilig was, met baldadige hand de lauwerkrans geschonden
van de meest populaire vaderlandse zanger; Die zanger was
Van Alphen; z'n aanrander heette De Genestet,
" Wat was er gebeurd? In de bekende Sint-Nicolaasavond,
die in 1849 in de Amsterdamse studentenalmanak verschenen
was~ had De Genestet terloops gewag gemaakt van "de vrome
vaerskens van Hieronymus van Alphen," waar hij meteen op
had laten volgen:
Hieronymus is hier 't voJmaaktste epitheton;
Zoo schoon als geen Homerus ooit verzon;
Voorts wit ik verder van Van Alphen liever zwijgen,
Om 't vrouwlijk Nederland niet aan den hals te krijgen.
Dit had er misschien nog door gekund. Maar in een lange
noot daarbij, had hij z'n "langjarige antipathie" tegen de "meesterachtige" kinderdichter op de volgende wijze gelucht: "Hieronymus! daar ligt voor my in dien naam iets deftigs, gemoedelijks, breeds, iets zwaars-op-de-hand, iets, hoe zal ik zeggen,
de-naarstigheid-die-kinderdeugd-achtigs, dat byzonder overeenstemt met den persoon, beschouwd als den vervaardiger
van allerlei ouwe mannetjens-gedichtjens en allerlei onaangename, onnatuurlijke [antjens en Pietjens, kleine Hieronymusjens.

126

Het voorgeslacht vergeve my.... ik ben terstond bereid toe
te geven dat er wel vier (neen maar, daar zijn er waarlijk
meer dan vier!) aardige kindervaersjens in 't beroemde bundel
te vinden zijn. Maar vele kinderen van mijn kennis en-tjen
ik vinden die gedichtjens
in 't algemeen te wijs en
BET G E , . ETEN .
te pedant voor ons en de
zedelijke heldjens van die
gedichtjens min of meer onuitstaanbaar ! Wy hebben
meer sympathie voor de
hollandsche jongens van
Hildebrand. Hildebrand,
die van Alphen e.n p assant,
ook wel eens een stootjen
heeft gegeven! Van zoo
een kan iets groeien, maar
wat moet er worden van
zoo'n zoet wijsgeertjen a la
van Alphen ? Zijn toekomst
bezwaart my: Arm kind,
arme jongen, gy hebt uw
eisch niet gehad. Uw spelen
was leeren. En dat is de
schuld' van vader HieroNooit Leb i meer varnuab.dan aL IL mjnen ^Iigt

nymus . 1)
Bljmoedi veb vert' .
bl. sf.
Deze jeugdige aanval nu
op Van Alphen's geest en
richting had, altijd nog volgens spreker, wel sympathie gevonden
bij velen in den lande, maar toch ook tranen doen wellen in lieve
blauwe en bruine ogen, omdat Van Alphen, haar Van Alphen, de
dichter harer jeugd, miskend en beledigd was met grievende spot.
En beide, zowel die sympathie als die tranen, had de spreker
leren begrijpen. Hij had berouw gekregen over 't eenzijdige,
onbezonnene, onedele van z'n oordeel, en wilde 't daarom op
die avond plechtig herroepen.
1

) De Genestet, Over kinderpoëzy, blz. 13-15.
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Edoch, teleurgesteld moeten wel naar huis zijn gegaan diegenen onder z'n toehoorders en toehoorderessen die na deze
boetvaardige inleiding ook volledige genezing verwachtten van
de wonden, in hun Van-Alphen-verering geslagen. Wel had
de spreker hen uitdrukkelik erop voorbereid, dat zij na de
schuldbelijdenis nog geen onvoorwaardelike bewondering voor
hun geliefde kinderdichter mochten verwachten; maar de wijze
waarop hij z'n stof verder uitwerkte, was wel geschikt menig
toehoorder 't hoofd te doen schudden. Moest dat dienen om
'n gepleegd onrecht te herstellen? 't Leek er niet veel naar;
zo'n schuldbekentenis had meer van 'n Reinaardsbiecht. En al
namen ze misschien gaarne, evenals wij, sprekers verzekering
aan, dat z'n handelwijze geen trouweloze mystifikatie was,
geen poging om onder schone schijn 'n oude vete te koelen,
de causerie zelf was allerminst geschikt, Van Alphen's aanzien
als kinderdichter te verhogen.
Met de kritiek toch zou de spreker beginnen; met de bewondering eindigen; terwille van de goede indruk, zoals hij
zei. Alleen moest 't op de hoorders 'n zonderlinge indruk
maken, dat de kritiek zo lang, de bewondering zo kort duurde.
Uitgebreid was de lijst van grieven, tegen de kinderdichter
ingebracht. Sporen van oorspronkelikheid, vernuft, genialiteit
zouden zelden bij hem te vinden zijn; poëzie en naïeveteit
ontbraken zijn kinderwereld in- hoge mate, fantazie zo goed
als geheel; enthusiasme werd door de versjes nooit ingeboezemd; wel hielpen ze 'n onkinderlike ernst verspreiden, die
ze meer geschikt maakte voor volwassenen dan voor de vrolike, dartele kinderwereld. Daarbij schoot hun taal vaak te kort
in kinderlikheid, bevalligheid en bevattelikheid. Ze waren deftig
en onkinderlik als de maker zelf. En dan dat leren, leren en
nog eens leren, wat die kindertjes altijd deden! Dan waren
de Hollandse jongens van Hildebrand gezonder van aard!
In deze geest ging de akte van beschuldiging door, lange
tijd. En de bewondering.? Ja, die werd daarna luid genoeg
betuigd. Er werd gewezen op enkele meesterstukjes, op
voortreffelike regels in andere versjes. Ja, zelfs was de spreker
onder groote gewetensonrust, gedrongen tot de erkentenis,
dat diezelfde man, die vaersjens heeft gedicht, welke men
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schier parodieën op echt-kinderlijke poëzy kan noemen
tevens der kinderwaereld de naiefste en heerlijkste poëzietjens
ik zeg het van
heeft geschonken; vaersjens, wier wedergaê
harte den bewonderaars na men niet vindt in eenige tale."
(blz. 93.) Maar 't eind van 't lied was toch de plechtige gelofte
„dat wy het gevierde bundeltjen, zoo als het daar ligt, onzen
kinderen nimmer in handen zullen geven."
Was 't wonder, dat deze uitwerking van 'n amende honorable
vele Van-Alphen-vereerders tegenviel ? Met de pijlen die de
Delftse strijder-voor-natuur-en-waarheid op 't onnatuurlike en
nare in de kinderdichter afschoot, trof hij heel wat burgers
en burgeressen des vaderlands op 'n gevoelige plek. Hij had
'n heilig huisje aangeraakt, in de ogen van de grote meerderheid altans, die met Van Alphen en z'n dichterlike volgelingen
was groot geworden. Herinneringen uit de jeugd zijn sterk, en
't valt moeilik, op latere leeftijd 'n genegenheid af te leggen,
die in de kinderjaren is verkregen.
Gold dit voor de grote massa van 't belangstellende publiek,
de meer bejaarden hebben zich ongetwijfeld ook nog andere
dingen te binnen gebracht. De geletterden onder hen moeten
zich wel herinnerd hebben, hoe vooral in de jaren tussen
1820 en 1840 Van Alphen's naam haast niet van de lippen
was. Mannen van aanzien hadden in die jaren beschouwingen
en lofredenen aan de gevierde kinderdichter gewijd; ver
vertalingen, in 't Frans, in 't Duits, ja zelfs in-schilend
't Maleis, hadden z'n roem tot ver over de grenzen van 't vaderland helpen verbreiden. De weinige, zwakke stemmen van
afkeuring, die zich sedert 't eerste verschijnen van de versjes
hadden doen horen, waren verloren gegaan onder 't schallen
van zo veel lof.
In 1826 en 1827 was die openlike huldiging krachtig ingeluid
door de Arnhemse predikant Donker Curtius, die na 'n fijne
ontleding van de beroemde versjes, hun maker voor onovertroffen en vrijwel onnavolgbaar had verklaard.') De daarop
volgende jaren brachten 'n Lofrede en 'n Proeve eener Lofrede
1 ) Donker Curtius in de Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, vooral 1827, II, blz. 772-789.

12#7
op Mr. H. Van Alphen, waarvan vooral de laatstgenoemde
walmde van lof.') In 1832 had de Utrechtse hoogleraar
Clarisse in 'n uitvoerige verhandeling geestdriftig hulde gebracht aan de vaderlandse kinderdichter, die hij zonder
bedenken „de Eenige" noemde, „als door niemand onder ons
bij zijn leven geëvenaard, door niemand na zijn verscheiden
achterhaald." 2) En op 25 November van 't jaar 1834 was de
naam van de kinderzanger zelfs in de Twede Kamer der
Staten- Generaal met eerbied genoemd, toen de zoon van de
dichter aan dit hoge kollege 'n eksemplaar aanbood van de
Franse vertaling, door Clavareau van de versjes vervaardigd.')
Zo spraken in deze periode de tolken van 't algemeen gevoelen. Latere jaren hadden er 't hunne bijgedaan. Van Alphen's
populariteit was ongeëvenaard gebleven. Geslachten van zangers
en zangeressen hadden zich de beroemde kinderdichter tot voorbeeld gekozen en 't reeds als 'n eer beschouwd, wanneer ze naar 't
oordeel der waakzame recensenten er in geslaagd waren, de
hoogte van hun voorganger te bereiken of zelfs maar te naderen.
Aldus was de toestand geweest, toen 't spottende woord van
de vermetele student de sfeer van liefdevolle verering scheurde.
Dat was in 1849. En nu, na acht jaren, waarin de jongeling
tot man gerijpt was, nu luidde z'n oordeel wel anders; 't was
ruimer, veelzijdiger geworden; naast de scherpe veroordeling
klonk nu ook de welgemeende lof. Maar met dit alles was
aan Van Alphen's aanzien toch de hoofdwortel afgesneden.
'n Minderheid in den lande mocht zich daarover verheugen.
Nieuwe denkbeelden hebben nu eenmaal de gewoonte, bij
'n minderheid te beginnen. Had Van Alphen dit in zijn tijd
zelf niet ondervonden, toen hij de vaderlandse poëten op hun
tekortkomingen wees? De grote meerderheid daarentegen
kon er zich niet mee verenigen, en voelde zich ontstemd.
Van Vloten uitte zich in 1857 terloops nog grimmig over de
„vele belagers" van de kinderdichter, zeker niet zonder de
1) De eerste is van Bode! Nijenhuis (1831), de laatstgenoemde van
Van Harderwijk (1830).

2) Clarisse, Over Hieronymus van Alphen, als dichter en kinderdichter,
blz. 44.
3 ) Zie Nepveu, Het leven van Mr. Hieronymus van Alphen, blz. XLI.
9
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overmoedige maker van de Sint-Nicolaasavond voor de geest
te hebben.') En Beets, in plaats van gehoor te geven aan de
stem die zijdelings Hildebrands steun had ingeroepen, Beets
kapittelde na enige jaren de redenaar over 't verkeerde gebruik, dat deze van Hildebrands woorden zou hebben gemaakt,
en beijverde zich, nieuwe blaadjes te steken in de gehavende
lauwerkrans.')
We zullen wel doen, in 't oog te houden, dat er bij dit
alles zo goed als geen sprake geweest is van historiese kritiek
op Van Alphen's kindergedichtjes. Beets mocht met 'n enkel
woord herinneren aan de tijd waarin de gedichtjes ontstonden,
ter verzachting van 't oordeel over hun taal en vorm, dat
ook bij hem ongunstig luidde, voor 't overige hebben èn hij
èn De Génestet èn de lofredenaars die vóór hen gesproken
hadden, de zaak uitsluitend van de praktiese kant bezien. Zij
vroegen alleen, wat voor nut ze in de versjes vonden voor
de kinderen van hun tijd; ze kwamen getuigen, hoe veel
die versjes vroeger voor hen zelf waren geweest; maar 'n
poging tot waardering van wat Van Alphen daarmee voor
z'n eigen tijdgenoten betekend heeft, is door hen niet gedaan.
Dat ze recht hadden zo te handelen, wie zal 't hun betwisten?
Hun opvatting is 'n ongevraagd bewijs te meer voor Van
Alphen's populariteit in hun dagen. Zelfs de houding van
De Giénestet getuigt hiervoor; 'n stervende tegenstander valt
men niet meer aan.
Nu zijn we 'n halve eeuw verder. De kinderliteratuur of
wat daarvoor door wil gaan, heeft 'n verbijsterende omvang
gekregen. Nog telt de oude kinderdichter warme vereerders,
vooral onder de ouderen. Vele anderen daarentegen hebben
hem sinds lang de rug toegekeerd. Naast beide groepen staat
de menigte van hen, die Van Alphen niet of nauweliks
meer kennen. Voor rustige historiese waardering is de tijd al
lang gekomen. Hartstochten behoeven er niet om op te vlammen;
luidruchtig handgeklap zomin te worden gehoord als geroep
van ach en wee. De enige eis daarbij is, voor 'n ogenblik eigen

-

1) Van Vloten in de Algemeene Konst- en Letterbode, 1857, blz. 99.
2) Beets, Over kinderboeken, blz. 25 e.v.
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mening, eigen overtuiging inzake opvoeding te vergeten, en
'n poging te wagen om te zien, zoals 't voorgeslacht zag, hun
gedachten mee te denken, hun voorkeur, hun afkeer mee te
voelen. Eerst dan toch zal 't mogelik zijn, iets van de indruk
te begrijpen, die de beroemde gedichtjes bij hun verschijnen
hebben gemaakt.
We zagen vroeger, in welke richting zich de denkbeelden
over de opvoeding ontwikkelden bij de gezeten burgerij uit de
tweede helft van de 18e eeuw. Daarna hebben we de blik
laten glijden over 'n aantal boeken die hun kinderen in handen
kwamen, voor 't merendeel armelik van vorm, en met 'n inhoud die hoe langer hoe minder kon voldoen. Waren ze alleen
in de vorm tekort geschoten, wie weet, hoe lang ze 't leven
nog hadden gerekt. Maar zwaarder dan de vorm moest hier
uit den aard der zaak de inhoud wegen. Daarom zal ook bij
Van Alphen's kindergedichtjes de inhoud 't eerst en 't langst
onze aandacht vragen. We moeten weten, hoe hun maker dacht
over God en de wereld; we moeten de weg opsporen, waar
hij 't jonge kind wou leiden tot godsdienst en zedelikheid.-langs
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A.
DE INHOUD VAN DE GEDICHTJES.

Be

VERHOUDING VAN DE MENS TOT GOD.
oor 't Nederlands publiek was mr. Hieronymus
Van Alphen geen onbekende meer, toen z'n eerste
kindergedichtjes in 1778 verschenen. 'n Jaar te
voren had 't de vertaling van 'n wijsgerige verhandeling Over de Verdienste van hem ontvangen.
Twee jaar dáár voor, in 1775, had hij, onder uitdrukkelike
goedkeuring van de theologiese fakulteit te Utrecht, Eenige
leerstukken van den Protestantschen Godsdienst verdedigd tegen
't ver gaande rationalisme van de Duitser Eberhard. Nog drie
jaar vroeger, in 1772, waren velen verrast met 'n bundel
Stigtelijke Mengelpoëzie, door Van Alphen en z'n vriend Van
de Kasteele in dit jaar aan 't grote publiek geschonken. Met
z'n aandeel aan deze vrome verzen trad de jonge Utrechtse
advokaat als letterkundige de openbaarheid in; Liederen en
Gezangen voor den openbaren Godsdienst (1801, 1802), zijn z'n
afscheid geweest. De opmerking is van Clarisse. De bijna
dertig jaren die daartussen liggen, hebben in woorden en
werken overvloedige blijken gegeven van z'n heldere kennis„
en van de vrome zin die hem bezielde.
Vroom was hij, in hart en nieren. Heel z'n leven lang, 'n
korte periode van studentikoze afdwaling uitgezonderd, is Van
Alphen 'n vroom man gebleven. Z'n Stigtelijke Mengelpoëzie
geeft 'n eigenaardige kijk op de sfeer, waarin z'n denken en.
voelen zich omstreeks 1770 bewoog. Technies zijn deze verzen
nog verre van volmaakt; vooral schijnen de termen nog al
krachtig aangezet. 't Vuur van nieuw-bekeerden brandt
immers meestal fel; en die „gezegende omkering" in 't leven.
-
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van de schrijver had nog niet lang geleden plaats gehad. -Maar blader die bundel door; zie de opschriften van de
verzen: Jezus, de rijke liefde. De eenheid der geloovigen. De
ontwaakte. De afgedwaalde. De Evangelieweg; Veldzang; Codewe grijpen er maar 'n paar, die op
lief & Vroomhart
elkander volgen. Leest men daarna de verzen zelf, dan wordt
weldra duidelik, Shoe 'n scherp besef van eigen verdorvenheid, en dankbaarheid over Jezus' zoendood de grondtonen
van deze bundel vormen. De dichter bevindt zich hier in
't eerste stadium van z'n ontwikkeling. Alle eigenschappen
die hem op latere leeftijd zullen onderscheiden, zijn erin terug
te vinden, alleen wat grover, wat minder volgroeid. Twee
sprekende eigenschappen van later tijd, z'n neiging tot bespiegeling en z'n vroomheid, komen hier reeds biezonder duidelik
aan den dag. Zie b.v. de Eenzame Wandeling, 'n veldzang,
met de aanhef :
Somber boschje, stille lommer, groene dreven, lagchend veld!
Die, schoon sprakeloos, de grootheid des geduchten Scheppers
[meldt:
'k Mag hier thans in 't eenzaam wandlen; ó 1 dat ik mijn
[Maker zag'!
Dat Zijne Almagt, dat Zijn liefde, met Zijne eer me aan 't harte
[lag' 1
De schoonheid van de natuur stemt de eenzame wandelaar
tot blijdschap, maar 't is niet de schoonheid op zich zelf, die
hem gelukkig maakt; 't is haar doel en haar oorzaak, 't is
God. Bomen en kruiden roepen hem Gods lof; de nachtegalen
toveren 't Paradijs voor z'n geest; zelfs de schorre geluiden
van kikkers en krekels zijn niet in staat, z'n vrome stemming
van dankbaarheid langer dan 'n ogenblik te storen.
Zijn die dieren dan geen schepsels, daar ge uws Makers
[magt in eert;
Heeft Zijn wijsheid dan die toonen aan die kelen niet geleerd?
....

;

!

)

Dergelijke gedachten herinneren levendig aan z'n kinderpoëzie. Ook daar is God 't begin en 't einde, de spil waar
') Volledige Dichtwerken, blz. 55.
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al z'n denken en voelen omheen draait. Hoor, welke woorden
hij 't kind in de mond legt, wanneer de bloemeweelde van
de lente 't jonge hartje verrukt!
Als in de lieve lente
De bloemen 't veld versieren,
Dan pluk ik roozeknopjes,
Viooltjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen.
Dan zal ik kransjes vlegten,
En dragen die ter eere
Van GOD, die mij het leven
En bloempjes heeft geschonken.
Dan zinge ik: Hemelkoning!
Gij doet viooltjes groeien,
Met roosjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen,
Met duizend duizend bloemen;
Om uwe magt en liefde
Aan kinderen te toonen.
Hoe mooi staat mij dit kransjen !
Ach laat mij niet vergeten
Dat gij het hebt doen groeien!')
't Kransje staat dus wel lief; de bloemetjes zijn heel mooi;
maar meer dan dit wereldse mooi is de Almachtige, die 't z'n
kinderen gaf. Niet ten onrechte draagt dit versje tot opschrift
De Godsdienstigheid.
'n Ander natuurtafereel, nu groots en indrukwekkend, 'n
onweer. Is er in de natuur wel iets 'aan te wijzen, dat zo beangstigend kan werken op de kinderlike verbeelding? Die
ongewone duisternis, 't felle licht, de krakende slagen, vluchten
') Van Alphen's eerste en tweede bundel kindergedichtjes verschenen
beide in 1778; de derde en laatste volgde pas in 1782. Bij de doorlopende
overeenstemming tussen de drie bundels hebben we gemeend, zonder
bezwaar uit alle te kunnen citeren. Voor de spelling van de citaten zijn
steeds de eerste drukken gevolgd.
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soms zelfs volwassenen niet in wanhopige angst naar de
donkerste hoeken? Als dit met 't groene hout gebeurt, wat
moet er dan met 't dorre geschieden? Luister naar Van Alphen :
RT ONWEDER.

Hoe schoon schiet daar de
[bliksem neer !
Hoe statig rolt de donder!
De wolken pakken saam, of
[drijven heen en weêr;
Terwijl ik in dat al, gedugte
[Hemelheer!
Uw Majesteit bewonder.
Nu is 't voorbij: een frissche
[lugt
Omringt mij, waar ik ga, en
[doet de vogels zingen.
Ik zie een nieuwen glans op
[boom en veld en vrugt.
Maar, eeuwig God! gij blijft
[geducht,
Zelfs in uw zegeningen.

Wat zie ik, Caatje! hoe, gij
[beeft?
Ach wilt daar nooit voor
[vreezen!
ons
geeft,
God
't Is een geschenk, dat
En daarom, lieve meid, moest Caatje dankbaar wezen.

Roe relioon i'ehiet daar de Wiltfeni near:
1)1. 76.

Schoonheid is hier weer 't eerste dat treft; gevolgd door
bewondering voor de Heer des hemels en der aarde. Vrees
evenwel is nauwliks aanwezig; en 't kind dat die natuurlike
vrees wel kent, dat van angst staat te beven, wordt op luchtige toon gekalmeerd met 'n verwijzing naar Gods goedheid,
ook bij 'n onweer.
Is God almachtig, hij is voor de dichter ook de opperste
goedheid en liefde. Geen eigenschap Gods heeft hem zozeer
in 't hart getroffen als deze. Telkens en telkens moet hij er
-
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van spreken, 's morgens en 's avonds, bij regen en bij zonneschijn, in gezondheid en in ziekte.
Hoe donker 't mag wezen,
— zo laat hij 'n kleine meid in haar avondlied zingen
'k Behoef niet te vreezen
In 't holst van den nagt.
GOD zal voor mij zorgen,
Tot dat mij de' morgen
Weêr vrolijk verwagt.
Geen leed zal mij naken;
GOD wil mij bewaken,
Al ben ik een kind.
GOD toont, door mij 't leven
En voedsel te geven,
Hoe Hij me bemint.
't Vallen van de regen doet hem de volgende woorden in
de kindermond leggen:
GOD is goed, daar valt de regen

Op het uitgedroogde land:
Vader bad om zulk een zegen,
Zonder regen,
Zegt hij, groeit geen kruid noch plant.
Lieve droppels valt op de aarde!
Valt in grooten overvloed,
't Goud is niet van zulk een waarde
Voor onze aarde.
GOD verhoort ons: GOD is goed!
't Hoogtepunt heeft de dankbaarheid over Gods liefde wel
bereikt in 't versje, dat de rij feitelik opent en waaraan
zelfs De Génestet niet zonder aandoening denken kon :
Het kinderlijk geluk.
Ik ben een kind,
Van God bemind,
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En tot geluk geschapen.
Zijn liefde is groot;
'k Heb speelgoed, kleed'ren, melk en brood,
Een wieg om in te slapen.
Ik leef gerust;
Ik leer met lust;
Ik weet nog van geen zorgen.
Van 't speelen moe,
Sluit ik mijn oogjens 's avonds toe,
En slaap tot aan den morgen.
Geloofd zij GOD
Voor 't ruim genot
Van zoo veel gunstbewijzen!
Mijn hart en mond
Zal hem, in elken morgenstond,
En elken avond prijzen.
In één adem met de goedheid wordt herhaaldelik de wijs.
held Gods geroemd. 't Jeugdige theoloogje vangt er z'n Verstandig
Antwoord mee aan, als hij plechtig verklaart:
Gij vraagt mij, waarom ik aan God gehoorzaam ben;
't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken.
Saartje, de goede oude baker, houdt 't haar jonge gasten
voor, die over de jaargetijden redeneren en sjokolade drinken,
wanneer ze haar nabetrachting met deze les besluit:
Dus moet gij, lieve kinders!
In alle jaargetijden,
Gods wijze goedheid loven
En wel te vrede wezen.
En zoals 't vallen van de regen Gods goedheid meldt, zo
blijkt z'n wijsheid uit 't ophouden daarvan.
wijs, die malsche regen
Houdt nu op: het dorre gras
Heeft weer zo veel vogt gekregen,
Als voor 't groeien noodig was.

GOD is

138
Viel er al te zware regen,
Zag men nimmer zonneschijn,
Dan zou 't langer niet tot zegen,
Maar tot schade voor ons zijn.
wijs, die malsche regen
Houdt weer op: de dorre grond
Heeft nu zoveel vogt gekregen,
Als GODS wijsheid noodig vond.
GOD is

Waar almacht, goedheid en wijsheid de eigenschappen Gods
zijn die de dichter 't kind met de meeste nadruk inprent,
daar mag verwacht worden, dat ook de overeenkomstige
plichten en deugden niet worden vergeten. Er is immers
wisselwerking tussen schepsel en schepper. De gevoelens
waarmee 't schepsel op zeker ogenblik tegenover z'n schepper
bezield is, beantwoorden aan de eigenschap die 't op dat
ogenblik 't sterkst in die schepper ondervindt. Is z'n machtige
hand in de natuur geschikt om vrees te verwekken, z'n goedheid
en wijsheid stemmen tot vereringen dankbare liefde. Zou 't toeval
zijn, dat in ons bundeltje deze laatste gevoelens zo overvloedig
worden betuigd, terwijl er van 't eerste betrekkelik weinig wordt
gerept? Voor vrees toch, in z'n strenge zin genomen, angst we
zagen er vroeger al 'n staaltje van is in 't bundeltje weinig
plaats. Als Keesje van schrik voor de naderende voddejood
verbleekt, en huilende wegkruipt, stelt Pietje hem gerust met
de verklaring:
Waarom zou ik altoos vreezen?
Men behoeft slegts bang te weezen,
Als men voorneemt kwaad te doen.
In dit geval alleen, bij zedelike vergrijpen dus, is er reden
tot vrees. Ook 't bedilzieke jongetje, dat 't roosje langer wil
zien bloeien, wordt er lichtelik aan herinnerd door de vermaning:
De Schepper, dien 't ons past te vreezen,
Wordt door bedillen nooit geprezen.
Overigens wordt 't woord weinig anders dan in figuurlike zin
gebruikt.
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Met de menselike eigenschap die in zachtere vorm 'n element
van vrees in zich bergen kan, de gehoorzaamheid, is 't evenzo
gesteld. 'n Enkele maal wordt ze genoemd, als terloops:
Wil iemand dan gelukkig wezen,
Die leer gehoorzaam God te vreezen.
C 0 D S G ®E D H E I D

'

Die zig naar Gods wil kan
[voegen,
(Zegt hij) met een stil gemoed,
Smaakt in ziekte zelfs
[genoegen;
God is altijd wijs en goed.

valt de regen
uitgedroogde land:

Luid daarentegen klinken de
woorden van lof en dank. 't Is
voor de dichter 'n behoefte,

God is goed,daar
0e

is 't slot van Het Verstandig
Antwoord. En de menselike
knorrigheid van de zieke
jongen heeft al plaats gemaakt
voor 'n gevoel van hoger
orde, voor geduldige onderwerping, lijdelike gehoorzaamheid dus, die echter nog
hoger stijgen kan, volgens
de ervaring van de vader:

bet

LI. j.

onophoudelik deze gevoelens

uit te spreken. Hij, de volwassene, beschouwt zichzelf
nooit anders dan als 't nietig mensekind, onbekwaam ten goede,
voor alle kwaad ten volle buigzaam; van nature onwaardig, Gods
kind genoemd te worden; en niettemin door diezelfde God liefderijk opgenomen, door Zijn machtige hand ondersteund, met aardse
goederen begiftigd, door 'n belofte voor de eeuwigheid gelukkig gemaakt. Deze alles overtreffende liefde vervult z'n ziel
met verering en innige dankbaarheid. Hij kan niet nalaten,
daarvan te getuigen en te doen getuigen door kinderen,
maar dan in kinderliker trant.
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Geloofd zij GOD
Voor 't ruim genot
Van zoo veel gunstbewijzen!
Mijn hart en mond
Zal hem, in eiken morgenstond,
En eiken avond prijzen.
De pas ontwaakte Willem kan zich niet langer bedwingen,
maar moet 'n loflied aanheffen.
God, riep hij, is zo goed,
Dat ik hem loven moet.
't Zieke kind heeft door z'n pijnen pas geleerd, hoe dankbaar men jegens God moet zijn, als men gezond mag leven;
terwijl Pietje, die eerst de wanhoop nabij was door 't gekerm
van z'n zieke zusje, na haar genezing haast niet weet, hoe hij
z'n dankbaarheid zal uiten.
Wat zal mijn dankbaar hart dien goeden God vergelden?
Zo is er meer te noemen, dat stof tot danken geeft, zowel
't bezit van 'n vrome moeder als van warme kleren en rijke
wintervoorraad. Ja, zelfs de arme drommel, die iedere dag
hard moet werken voor 'n karig stukje brood, zelfs hij heft
's avonds 'n liedje aan, om z'n God te prijzen. Geen stap mag
't kind doen, van de morgen tot de avond, of 't moet zich
de goedheid Gods te binnen brengen. Zijn hand moet 't vroeg
leren zien in dit leven; geen voorwerp zo klein, geen gebeurtenis zo . onbeduidend, of 't moet die beschouwen als
naar de beschikking van Hem, die hemel en aarde regeert,
en met wijsheid en liefde voor de mens alles ten beste schikt.
In onbegrensd vertrouwen moet 't leren, zich aan Hem over
te geven, Zijn wil te doen in alle omstandigheden des levens, zonder angstige vrees, in eerbiedige gehoorzaamheid, maar bovenal
door de aandrang des harten, uit liefde en innige dankbaarheid.
Mag ik U verhoogen,
Dan sluit ik mijne oogen
Gerust, o mijn GOD!
U eere te geven,
En dankbaar te leven,
Is 't zaligste lot.
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't Is duidelik, hoe dicht Van Alphen met deze opvattingen
omtrent God tot de natuurlijke godsdienst" is genaderd. God
wordt in deze kinderpoezie zo goed als uitsluitend voorgesteld
als de wijze schepper en liefderijke onderhouder van al 't
bestaande, in eerbiedige liefde te vereren. Zijn dit niet dezelfde
tonen, die door de redelijke Christenen" aangeslagen waren, van
wie we in 'n vorig hoofdstuk de opvoedkundige denkbeelden hebben geschetst? Hulshoff, Chatelain, Van der Palm, Looff, De Perponcher, nog later Betje Wolff, zij allen hebben 't luid verkondigd,
dat men rekening diende te houden met 't bevattingsvermogen
van 't kind, en 't onderwijs in de natuurlike godsdienst vooraf
moest laten gaan aan dat in de geopenbaarde. De godsdienstige
mens wilden ze eerst ontwikkeld zien, om hem daarna pas tot
'n Kristen te maken. Van Gods vaderlike goedheid moest De
Perponcher's Emile doordrongen worden, voor hij van 's mensen
zondeval horen zou. De almacht, wijsheid en liefde Gods
waren bij hen allen de hoofdzaken in 't eerste godsdienstonderricht; en de nadruk die ze er op legden, was evenredig
aan de kracht, waarmee de menselike rede in hen sprak.
Waren de meer rechtzinnige opvoeders geheel vreemd gebleven aan deze opvatting? Stellig niet. Hoor b.v. wat Meijer
zegt, wanneer hij aan wil tonen, dat de liefde Gods aan 't kind
best ingeboezemd kan worden, voor 't onderwezen wordt in
de geloofsleer. „Men vrage zijn kind: wie heeft u geschapen?
of nog eenvoudiger. , Wie heeft u / uwe handen! voeten enz.
gegeven ? Het geeft gelijk geleert is / ten antwoorde / Godt.
Daar heeft men dan gelegenheid / om te spreken van Godts
wijsheit/ magt en goetheit/ die ons dusdanige welgeschikte
en noodwendige ledematen gegeven heeft. Wijders geeft men
zijn kindt een appel! pere / of enig ander gewas / en vrage
door wiens bestier het is. / dat zulke aangename vrugten aan
het harde hout / of uit de swarte aarde konnen wassen? Als
het nu gelijk geleert moet zijn / antwoord; Onze lieve Heer;
daar is dan wederom veel gelegenheit / en een ruime stoffe / om
met zijne kinderen van Godts goedheit en andere deugden te
spreken / en om de liefde Godts op hunne herten aan te
drukken en daar in te doen ontfonken." (blz. 188-189).
Deze woorden konden evengoed door de vroeger genoemde
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„redelijke" Kristenen geschreven zijn. En zelfs Willemsen, één van
de meest orthodokse onder alle besproken opvoeders, wil de kinderen al vroeg inboezemen, „dat (die) God hen geschapen
heeft en nog onderhoudt; dat die hen spijs en drank, gezondheid en kleeding geeft; dat die overaltegenwoordig in den
hemel en op de aarde is, dat hij overzulks alles weet, ziet
en hoort.... Hebr. 4: 12. Dat hij ook alles goeds werkt en
alle strafquaden toezend; daarbij, dat hij oneindig heerlijk en

grootelijks geducht is in den raad der heiligen ja vreeselijk
boven allen, die rondom hem zijn. Ps. 99:8." (blz. 112-113.)
Evengoed als hun moderner mede-Kristenen kennen ze dus
de natuurlike godsdienst en willen ze die in 't jonge gemoed
ontwikkelen, al is de naam hun minder vertrouwd. Maar ze
waarderen die heel wat minder dan de anderen, en willen
't kind ongelijk eerder van dit terrein meenemen, om 't zo
spoedig mogelik te brengen tot wat hun nader aan 't hart
ligt, 't zuiver, zielzaligend geloof, door bekering en wedergeboorte te verkrijgen. Verschuiving van de gevoelens jegens
God, die in 't kind zijn aan te kweken, gaat met dit verschil
van opvatting gepaard. 't Psalmvers dat Willemsen aanhaalt,
duidt daar al op.
JEZUS. Eigenaardig komt 't verschil tussen beide zienswijzen
ook uit, zodra er over Jezus gesproken wordt. Waar de schrikkelike overtuiging van 's mensen zondeval heel 't godsdienstig
denken beheerst, waar 't kind zo vroeg mogelik doortrokken
wordt met 't besef van z'n aanklevende verdorvenheid, daar
moet logies ook de verlossingsleer spoedig volgen, moet 't
kind vertrouwd raken met 't leven en lijden van de Zoon Gods,
die met zijn bloed de verlossing van de zondige mensheid
kocht. Er is dan ook niets verwonderliks in 't voorschrift van
Willemsen: „Bijzonder moet men den kinderen al vroeg de
kennis van den Heere Jesus inprenten, en hen onder 't oog
brengen zijne alles overklimmende dierbaarheid in zijn' Persoon,
Naamen, Ampten, Staaten, en in dat alles, wat in Hem heerlijk
en begeerlijk is ..." (blz. 135).
Daartegenover kunnen we ook begrijpen, hoe De Perponcher
ertoe komt, de gewone manier waarop 't leven en lijden van
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Jezus aan kinderen verteld wordt, als vervelend te verwerpen
en hoe hij inplaats daarvan aanbeveelt, deze aandoenlikste
van alle geschiedenissen, die ooit geschreven zijn, aan hen
voor te stellen als die van 'n biezonder mens.
Vergelijken we nu, wat Van Alphen de kinderen van Jezus
zegt, dan blijkt genoegzaam, hoe weinig er van de rechtzinnige
opvatting dienaangaande bij, hem is te vinden. Dat de leer
van zondeval en verlossing 't middelpunt van de gedachten
in z'n versjes zou vormen, daarvan is geen sprake. 't Woord
zonde wordt er zelfs nauwliks in genoemd. Ook de naam
Jezus komt maar weinig voor, terwijl alleen één versje geheel
aan dit onderwerp is gewijd. Dit versje is... 'n zangstukje.
Alles daarin is vriendelikheid. Geen zoendood, geen bloed,
geen verdoemenis... _Jezus is er de kindervriend, en 't zwaarste
dat 't kind hem vraagt, is vergeving van „stoutheid en gebreken."
Claartje en Jantje

te samen.
Jesus is een kindervriend!
Onzer wil hij zig erbarmen.
Hij nam kinders in zijn armen:
Jesus is een kindervriend!
Claartje izlleen.
Ach was Jesus nog op aarde!
Aanstonds vloog ik naar hem heen.
Jantje alleen.
Ach was Jesus nog op aarde!
'k Vloog met u naar Jesus heen.
te samen.
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Hoor ons smeeken,
En vergeeft
Onze stoutheid en gebreken!
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Zegent onze jeugd, en geeft,
Dat wij dikwijls van U spreken!
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DE BIJBEL. Dat in al de versjes niet meer dan eenmaal
gesproken wordt van 't „Woord Gods", en dan nog in 'n vrij
diepzinnige beeldspraak, is 'n bewijs te meer, dat de dichter
al wat tot de geopenbaarde godsdienst gerekend werd; uit deze
kinderpoëzie wou weren.
VERHOUDING TUSSEN OUDERS EN KINDEREN.
In de verhouding tussen ouders en kinderen weerspiegelt zich
geregeld de verhouding van de mens tot God. Waar ontzag
en vrees de krachtigste gevoelens zijn, die de volwassene
tegenover 't opperwezen bezielen, daar behoeft men niet te
verwachten, dat aan 't kind andere gevoelens tegenover z'n
ouders worden ingescherpt. Omgekeerd zien we 'n inniger
verhouding in 't aardse huisgezin, zodra 't volwassen mensekind zich door liefde nader voelt aan z'n hemelse vader.
Voor beide richtingen vonden we vroeger al enkele handwijzers. De strengst-rechtzinnige van de theoretici die we
besproken hebben, De Swaef, klaagde in de 17e eeuw z'n nood
al, dat de kinderen hun ouders haast niet meer aanspraken „met
ongedeckten hoofde of buygende de knyen". Z'n 18e-eeuwse
uitgever noemde de ouders „Gods stedehouders in hunne huisgezinnen, en als kleine Overheden in hunne wooningen". In
dezelfde gedachtegang schreef de berijmer van de Digtkundige
Godgeleerdheid aan 't kind voor, z'n overheden, ouders en opzieners (de bijeenvoeging is niet zonder betekenis!) te ,,eerbiedigen met alle lust en kracht, hen niet tot droefheid of tot
grimmigheid verwekken ". 't Is de opvatting die gekenschetst
wordt door 't op- en onderschrift van brieven, zoals we bij
Hakvoord en Koolenkamp aantroffen, waar 'n „Eerwaardige
vader en moeder" worden toegesproken door hun „onderdanige
en gehoorzame zoon."
Waren er geen andere uitlatingen tot ons doorgedrongen
dan deze en dergelijke, we zouden bezwaarlik anders kunnen
denken, dan dat heel de verhouding tussen ouders en kinderen
doorgaans beheerst werd door 't gezag, inplaats van door
liefde. 'n Enkel feit hier en daar, gevoegd bij wat we nu nog
om ons heen kunnen waarnemen, schijnt deze onderstelling
zelfs te versterken. Als we lezen, hoe de jeugd van J. H.
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Nieuwold door z'n opvoeding werd versomberd, hoe hij vaak
halsstarrig of moedeloos werd door de onbarmhartige recht
z'n vader, die hem zelfs meermalen toevoegde:-zinghedva
»Jonge! indien ik wist, dat gij een onbekeerd Predikant zoudt
worden, zag ik liever dat gij een Schoenlapper werdt", dan
krijgen we allesbehalve 'n hoog denkbeeld van de liefde tussen
de jongen en z'n vader, 'n overigens geacht Fries predikant.')
Maar er zijn ook andere uitingen tot ons gekomen, die van
warmere gevoelens spreken. Had niet Meyer reeds de liefde
aangeduid als „het wezen en ziel van alle ware gehoorzaamheit"?
En ook zonder dat mochten we verwachten, dat bij velen altans
de natuur boven de leer zou gaan, en de ouders, de moeder
vooral, 't zij dan met, 't zij zonder welbewuste overtuiging,
't kind zouden geven wat 't van nature toekomt, 'n atmosfeer
van warme genegenheid, waarin 't alleen ten volle kan ontbloeien. Zo is 't tenminste geweest in 't huis aan 't Manpad,
bij de familie Van Lennep. Jacob van Lennep deelt er in
z'n bekende, waardevolle werk tal van biezonderheden over
mee, die 'n heldere blik gunnen op 't huiselik leven van deze
patriciese familie uit 't eind der 18e eeuw; en waaruit duidelik
blijkt, wat 'n hechte genegenheid en hartelike liefde jong en
oud daar vereenigden. Zo moet 't ook geweest zijn in 't
ouderlik huis van Betje Wolff, die haar beminde moeder
vroeg moest missen, maar die op latere leeftijd nog met trots
over haar vader kon spreken. Zo ondervond ook J. van Wijk 't, 'n
eenvoudige burgerjongen z'n vader was winkelier in
Woerden, tevens veerschipper die met dankbare weemoed later
herdacht, hoe in z'n prille jeugd z'n moeder zich met hem bezighield, hem versjes leerde en verhalen vertelde of bijbelse
prenten verklaarde. En zelfs Nieuwold had nog 't geluk, als
hij droefgeestig en moedeloos werd onder de strenge ernst
van z'n vader, 'n goede, zachtaardige moeder te bezitten, bij
wie hij al vroeg opbeuring vond. 2)
'} Zie Visser, Herinnering aan J. H. Nieuwold, blz. 43.
') Zie voor 't meegedeelde: Van Lennep, Het leven van Mr. C. van Lennep

en Mr. D. J. van Lennep, passim. Het leven en de uitgelezen verzen van
Elisabeth Wolf Bekker, blz. 281, e.a.p. Van der Vijver, Levensbeschrijving
van Jac. van Wijk Roelandsz., blz. 2. Visser, a. w. blz. 44.
10

146
Zo zijn beide stromingen te herkennen, zowel die van
't strenge ouderlik gezag als die van de hartelike ouderliefde.
Welke stroming in onze periode 't sterkst was, laat zich
nog niet met volle zekerheid vaststellen. Dat zal pas mogelik
zijn, als ook aan 't intiemere leven van vroeger dagen de
aandacht gewijd wordt die 't verdient. Enkele uitlatingen van
verschillende schrijvers schijnen elkaar tegen te spreken.
Aannemelik echter is de voorstelling, die Allard Huishoff in
z'n bekende verhandeling van de toestand geeft. Wanneer hij
n.l. uiteen heeft gezet, hoe moeilik 't voor de meesten is, de
beide hefbomen in de opvoeding, ontzag en liefde, naast
elkander in werking te stellen, waarom gewoonlik maar één
van beide gebruikt wordt, en nadat hij verklaard heeft, zich
nog beter te kunnen verenigen met 'n „al te groote Gelijkstelling" dan met „die agterhoudende wrange strafheid, welke
alle Lugthartigheid wegjaagt, en dei Ouders altijd tot eenen
Overlast maakt voor de Kinderen," voegt hij er voorzichtig
bij: „doch die stuursche Stijfheid schijnt ook thans meer
ouwerwetsch te worden; zo dat beschaafde lieden, hoe langer
hoe meer, tot milde Zagtheid neigen." (blz. 94-95).
Is deze voorstelling van de bestaande toestand omstreeks
1765 juist wat wij voor ons wel geneigd zijn aan te
nemen dan blijkt Van Alphen met z'n versjes ook in dit
opzicht te hebben voldaan aan de behoeften van 't merendeel
zijner tijdgenoten. Vriendelik toch zonder uitzondering, soms
zelfs hartelik, is daarin de toon tussen ouders en kinderen.
Vader en moeder leven met de kinderen mee, geven goede
raad en wijze lessen, zijn vol belangstelling voor 't werk van
de kleinen, terwijl dezen van hun kant met dankbare eerbied
en liefde jegens hun ouders vervuld zijn. 't Boek dat Daantje
maar niet uit 't hoofd wil,
Dat boek met mooije printjes
Met groene zijden lintjes
is 'n beloning die vader heeft uitgeloofd, voor 't beste leren.
De jonggeborene wordt door haar leuke oudere zusje al gelukkig
gemaakt met 't vooruitzicht dat ze later ook speelgoed van
moeder krijgen zal, als ze maar zoet en tevreden is. Brandt
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Mietje van verlangen naar haar eerste muziekles, vol vertrouwen nestelt ze zich in moeders armen, om daar haar
hartewens uit te spreken. En Cornelis, 't ongelukskind dat
juist vóór aan de straat 'n ruit moet breken, die in radeloze
angst de stukken al heeft
weggestopt, maar er niet toe
HET cT E 5
C
komen kan, z'n moeder te
bedriegen, berouwvol Keesje
krijgt 'n zoen op z'n betraande
wangen.
Kom Keesje lief! hou op met
krijten,
Zei moeder toen:
'k Wil u die misslag niet verwijten,
Hij kreeg een zoen.

'L ziel u tog zo lief als i

In 't huisgezin, waar 'n
dergelijke toon tussen ouders
en kinderen heerst, is straffe
gestrengheid zomin te zoeken
als schuwe angst. Vader en
moeder behoeven ook geen
moeite te doen, hungenegen. bL ^s. held voor de kinderen te
verbergen, zoals een eeuw

vroeger door de heersende
zede werd voorgeschreven.') De kinderen zelf zijn er immers
ten volle van doordrongen; dageliks ondervinden ze er de
tastbare blijken van. Met overtuiging kan de jongen dan ook
uitroepen
:

1 ) Als Meijer in z'n bekende verhandeling de noodzakelikheid betoogd
heeft, om 't kind te doordringen van 't besef, dat z'n ouders 't lief hebben,
ook zelfs wanneer ze 't kastijden, laat hij er deze betekenisvolle woorden
op volgen: „Deze onze regel loopt regt draads aan tegens d'oude en
algemeine grondspreuke / zeggende: Men moet zijne kinderen lief hebben,
dog het hen niet laten weten. — Dit is een algemein gezeg bij geleerde
en ongeleerde / en gelijk een munte van goed aloy en stempel overal
,gangbaar." (blz. 91).
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Mijn vader is mijn beste vrind.
Hij noemt mij steeds zijn lieve kind.
'k Ontzie hem, zonder bang te vreezen.
En ga ik hupplend aan zijn zij',
Ook dan vermaakt en leert hij mij;
Er kan geen beter vader wezen!
Heel juist heeft Clarisse erop gewezen, hoe veel er ligt
opgesloten in dat vaak terugkerende „Vader zegt."
Vader zegt: in zulk een koude
Dient er hout noch turf gespaard.
Vader bad om zulk een zegen.
Vader zegt, dat brave menschen
Dikwijls naar die uurtjes wenschen.
Vader zegt 't; dat is voor de jongen voldoende.
Mutatis mutandis geldt het zo even gezegde eveneens de
moeder. Is moeder jarig, dan klinkt 't volgende, goed bedoelde
verjaarvers van de kinderlippen:
Moederlief! zie daar een roosjen
Van uw COOSJEN,
Wijl gij heden jarig zijt.
'k Heb van morgen al gezongen,
En gesprongen:
Zoo verlangde ik naar dien tijd.
Maar kan ik geen rijmpjes digten,
Moet ik zwigten
Voor mijn broêr in poëzij,
Neem dan, moeder! slegts dit roosjen
Van uw COOSJEN,
'k Heb u tog zo lief als hij.
Wie geneigd mocht zijn, al te sterk aanstoot te nemen aan
enkele uitdrukkingen die hierin voorkomen, moet er 't Verjaardigt nog eens naast . leggen, dat we vroeger hebben geciteerd,
en zich afvragen of 't vrolike Coosje ook tegenover de oudere

-
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broer van dit plechtstatige vers hoeft te „zwigten in poézij."
Liefdevolle eerbied wil ook 't Jederhartige kind" bettïigeít,
als 't van z'n moeder zegt:
Zou ik niet mijn moeder eeren,
Ach wat doetze niet voor mij?
Wat mij nut is, mag ik leeren;
Ben ik vrolijk, zij is blij.
Ben ik ziek, ik hoor haar klagen;
En wanneer zij bij mij zit
Met het oog om hoog geslagen,
Dan geloof ik, dat zij bidt.
Ja dan bidt zij, dat ik spoedig
Mag bevrijd zijn van mijn smart:
Worde ik beter, hoe blijmoedig
En hoe dankbaar is haar hart.
Ik zal altoos haar beminnen,
Altoos doen, dat haar behaagt.
Nimmer wil ik iets beginnen,
Daar mijn moeder over klaagt.
Gehoorzaamheid, we hoorden 't zo even al, is een van de
goede voornemens, waartoe 't kind in z'n overpeinzing wordt
gebracht. Ze verschijnt hier als 't natuurlik gevolg van moeders
zorgzame liefde. Ook de jongen die met zoveel trots op z'n
vader roemt, wordt juist daardoor, als vanzelf, op de gedachte
gebracht, hoe lelik 't van hem zelf is, wanneer hij zo'n goede
vader door ongehoorzaamheid bedroeft.
Zou ik door ongehoorzaamheid,
Dan maken, dat mijn vader schreit;
Zou ik hem zugten doen en klagen ?
De gehoorzaamheid komt bij hen dus voort uit 't hart en
niet uit vrees voor straf. Dat ze, niettegenstaande hun goede
voornemens, nog wel eens ondeugend zijn en dan hun straf
ook niet mislopen, mocht verwacht worden. De vaderlike hand
of roede kan af en toe zelfs ouderwets gevoelig op zekere
lichaamsdelen neerdalen, al blinken ondertussen ook tranen in
,
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't vaderlik oog. Omgekeerd is de straffende hand vaak 'n
zegenende. Vraag 't aan Jantje, 't voorbeeldige jongetje, dat
sterker was dan onze eerste ouders onder de appelboom,.
en bij de onvergankelike
pruimeboom de verleiding
0 M.
wist te weerstaan.
D E F R IT I M 13 0

Zou ik, om een handvol
[pruimen,
ongehoorzaam wezen?
[Neen.
Voord ging JANTJE: maar zijn
[vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom mijn JANTJE, zei de vader,
kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
nu heeft vader JANTJE lief.
Daarop ging Papa aan 't
[schudden,
JANTJE raapte schielijk op;
JANTJE kreeg zijn hoed vol
]pruimen,
en liep heen op een galop.

Jn ntje kreeg zin hoed vol pruimen.

Straft vader aan den lijve, moeders misnoegdheid blijkt op
andere wijs. Hoor, wat Lotje huilend er van vertelt aan haar
deelnemende broer:
Zou 'k niet schreien, waarde KEESJE!
moederlief was niet voldaan
Met mijn naaiwerk. o! zij zag mij
met verdriet en droefheid aan.
Ja zij wilde mij niet kussen,
zo als ze anders altijd doet.
Foei mij! ach! dat zulk een moeder
om mijn stoutheid treuren moet.
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„Vergisse ik mij ?" vroeg Donker Curtius. Of heb ik regt,
dat Van Alphen dáár het meest in zijne kragt is, waar hi* het
gevoel opwekt, hetwelk het kind voor zijne moeder koesteren
moet?" 1 ) Om zijn opvatting te steunen, haalde hij 't vers
aan van Het Tederhartige Kind, dat hij als kind met tranen
las en leerde en dat hem op z'n vijftigste jaar nog roerde.
De opmerking schijnt niet ongegrond. Ze komt ons vooral voor
de geest, wanneer we 't lange vers lezen één van de langste
uit alle drie de bundeltjes van Claartje bij de Schilderij van
hare overledene Moeder.
Wanneer ik neergezeten
Bedaard het beeld aanschouwe
Van mijne lieve moeder,
Dan rollen mij de tranen
Gestadig langs de wangen.
Dat lief en lagchend wezen,
Waar godvrugt en opregtheid,
Bevalligheid en blijdschap
Zo klaar op is te lezen,
Doet mij dan bitter schreien,
Om dat ik haar moet missen;
nog geen negen jaren.
Ik
Wat heb ik niet al uurtjes
Met nut bij haar gezeten,
Wanneer zij mij, al spelend,
Het een en ander leerde.
Maar 't zal mij altoos heugen,
Hoe zij mij bij haar sterven
Voor 't laatst nog eens omhelsde.
Ik kan er niet aan denken,
En 'k doe het tog zo gaarne.
Met bittere weemoed herdenkt ze de laatste woorden van
de stervende, haar laatste lessen, 't laatste kusje. En opnieuw
stromen haar tranen.
1

) Nieuwe Bijdragen, 1827, 1I, blz. 778.
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Dan roep ik, bitter schreiend,
O GOD, hebt gij die moeder
Aan mij zo vroeg ontnomen,
V mag ik niet berispen,
Hoe zeer ik haar betreure;
Neen, gij zijt wijs en heilig,
Mag ik u maar beminnen,
Mijn lieven Vader eeren,
En moeders lessen volgen,
Dan zal ik bij mijn sterven
Bij U en moeder komen.
Wat zal dat zalig wezen!
De ongekunstelde eenvoud is 'n bewijs voor de echtheid.
Dat moet doorleefd ziin door de dichter, zoals 't na hem
doorleefd of meegeleefd is door menigeen, die op jeugdige
leeftijd 'n beminde moeder verloren had en als volwassene
't roerend verhaal niet met droge ogen kon lezen.
Onwillekeurig richten we de blikken onderzoekend op Van
Alphen's eigen leven. Toen de 32-jarige dichter in 1778 de eerste
twee verzamelingen kinderpoëzie uitgaf, was hij al drie jaar
weduwnaar. De geboorte van z'n derde zoon had aan de zwakke
moeder 't leven gekost. Zwaar was de echtgenoot en vader
hierdoor getroffen. Gedigten en Overdenkingen hadden uiting
gegeven aan z'n smart. Ligt 't niet voor de hand, in deze
droevige gebeurtenis de oorsprong te zoeken van 't aandoenlike
vers? Toch geloven we, dat die elders gezocht moet worden.
Wel is 't altijd gevaarlik, de stille paden terug te willen
vinden, waarlangs de gedachten van schrijvers of dichters
gegaan zijn, voor ze de brede weg bereikten. Zo licht lopen
we mis, als duidelike aanwijzingen ontbreken. Hier evenwel
menen we die aanwijzing te zien, en wel in 'n gebeurtenis,
waarvan we weten dat ze op de dichter 'n diepe indruk heeft gemaakt, en die na 1778 plaats greep: de dood van z'n eigen moeder.
In de Fragmenten uit het dagboek van E(en) Christen) W(ijsgeer) heeft de toen meer-dan-40-jarige dichter z'n moeder
aldus getekend: „In mijne kindsheid was ik (sedert mijn derde
jaar geheugt mij) het voorwerp van de zorg en liefkozing
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mijner ouders en naastbestaanden; en ik genoot, door de ruime
bedeeling der Voorzienigheid, gevoegd bij gezondheid en be=
veiliging, veele aangenaamheden dezes levens; zo dat ik mij
zelven niet herinneren kan, voor mijn zevende jaar Benig aanhoudend verdriet gehad te hebben. Vroeg vaderloos, bleef ik
aan de zorg van eene tedere moeder, gedurende mijne kindsheid, aanbevolen; en die zorg was mij, door den zegen van
den Almachtigen, genoeg. Dikwijls herinner ik mij die brave,
die waardige vrouw. Ik beminde haar teder en hartelijk. Zij
vreesde God in stilheid, in nedrigheid, had weinig op met
zig zelf, had kleine gedagten van hare verdiensten, maar
kleefde den Heere aan, tot dat zij, in mijnen arm, hare ziel
overgaf in de handen van haren Verlosser uit - welke ik
haar niet terug wensche. 1
Dit laatste gebeurde in 1779. De beide eerste bundels kinderpoëzie hadden 'n jaar te voren 't licht al gezien. Veel van wat
we vroeger omtrent de moeder hebben aangehaald, kwam daarin
voor. Alleen Claartje's verhaal is in de derde bundel te vinden,
die in 1782 verscheen, dus na de dood van Van Alphen's
eigen moeder. Is 't dan wel onwaarschijnlik, dat 't beeld van
deze laatste hem vooral voor de geest stond, toen hij kort na haar
dood die aandoenlike herdenking schreef, scherper nog dan 't
beeld van de moeder zijner eigen kinderen, waarvan 't oudste
bovendien niet meer dan drie jaar oud was, toen 't moederloos
werd?
Dat de opzet van deze herdenking bij de Hollandse dichter
niet oorspronkelik is, maar van z'n Duitse voorganger Weisze
is overgenomen, zoals we later zullen zien, versterkt ons slechts
in ons vermoeden.
"

)

VERHOUDING TUSSEN VADER EN MOEDER.
De verhouding tussen vader en moeder in 't huisgezin was
in Van Alphen's tijd al menigmaal 'n onderwerp van beschouwing geweest. Menig schrijver had er bij de ouders met
klem op aangedrongen, toch vooral eensgezind te zijn in hun
optreden tegenover de kinderen, wilden ze de opvoeding niet
1

) Mengelingen in proze en poëzy, blz. 163.
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geheel in de waagschaal stellen. De veelvuldige herhaling
van deze waarschuwing, ook na 1778, doet vermoeden dat
er in dit opzicht heel wat haperde. Maar ook hier voelen we
't gemis van ruime betrouwbare gegevens. Wel krijgen we de
indruk, dat de natuurlike arbeidsverdeling tussen vader en
moeder uit de eerste levensjaren van 't kind, door de heersende
zede ook over de latere jaren werd uitgestrekt, zo, dat de
moeder met de lichamelike verzorging belast bleef, terwijl de
zorg voor de geestelike ontwikkeling op de schouders van de
vader werd gelegd. In Van der Palm, die toch zeker niet tot
de meest konservatieve opvoeders behoorde, vond deze arbeidsverdeling onder zekere voorwaarde zelfs aanprijzing.
Mogen we ook 'n staaltje van deze opvatting zien in 't lange
dichtstuk meer dan honderd bladzijden vol statige aleksandrijnen waarmee de gevierde dichter Le Francq van Berkhey
in 1781 afscheid nam van z'n zoon die naar de vloot ging, 'n
dichtstuk waarin heel 't verleden van de jongeling aan 't
vaderlik oog voorbijtrekt, maar waarin van de moeder alleen
wordt gerept als van degene die keurig gezorgd heeft voor
's knapen linnengoed? Of was 't ijdelheid in de dichterlike
vader, waardoor de moeder zich aldus haar rechtmatig deel
onthouden zag? 1
Chatelain, ook bij menige andere gelegenheid zonderling,
heeft de knoop doorgehakt. Kort en klaar dekreteert hij in z'n
vroeger besproken verhandeling: „Bijzondere pligten van de
Moeder. Die bestaan, zoo lang zij haaren Man behoudt, alleen hierin, dat zij met hem wel overeenstemme omtrent het stuk der opvoeding en 't gebruik der middelen, daar toe dienende." (blz. 13).
Wat IJsbrand van Hamelsveld in 1791 en de schrijver van
't Tafreel van de Zeden in Holland in 1798 aangaande deze
verhouding meedelen, geeft geen hoog denkbeeld van de ouder like eendracht. Aan de moeders verwijten beiden overdreven
teerhartigheid, waardoor de kinderen bedorven worden. De
vaders daarentegen worden door de één als „niet malsch"
afgeschilderd, terwijl de ander 't juist voorstelt, alsof 't merendeel daarvan hun vrouwen in haar dwaasheid stijven, zodat
)

1

) Berkhey, Vaderlijk Afscheid.
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de weinige verstandige mannen die er tegen in willen gaan,
bij hun egaas weldra de naam van beul verdiend hebben.')
Ook Van der Palm klaagt in z'n verhandeling meer dan
eens over 't gebrek „in de huishoudingen zoo gemeen ", dat
„een voorzichtig Vader, door
de
verkeerde Liefde der MoeHET GOEDE VOORBEELD.
der gedwarsboomt, of de
Achting der beminnenswaerdige Moeder, door eene dwaze
heerschappij des Vaders benevelt wordt." (blz. 23).
Hoe ook de juiste verhouding geweest mag zijn, dat
er wel 'n enkel steekje aan
los was, kunnen we veilig
aannemen. In dit verband is
't aardig te zien, hoe Van
Alphen niet geschroomd heeft
zelfs in kinderversjes 't beeld
te schetsen van 'n echtelike
samenleving, zoals hem die
ideaal voorkwam.
Koznt,mjn liefjes,laat ons Seven
tot elkandcrs nut en vreugd ! b1.p.

Vader leeft met onze moeder
altoos vergenoegd en blij,
o Hoe lieven zij elkander,
nimmer knorren zij als wij.

Toont er een iets te verlangen,
dan zegt de ander: dat is goed!
Moeder is het best te vreden,
als zij iets voor vader doet.
Vader poogt altoos te weten
wat de wensch van moeder is;
En het geen haar mogt verveelen
geeft aan vader droefenis.
Hamelsveld, Dezedelijke toestand der Nederlandsche natie, blz. 183-184.
Tafreel van de zeden, blz. 48-51.
1)
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Vader gaf de beste perzik
laatst aan moeder met een zoen;
Hij wou zelf er niet van eeten:
Clarisse heeft dit vers geprezen, als leerzaam ook voor
„bejaarden, inzonderheid ouderen." De Génestet nam er
'n loopje mee. We komen er later nog op terug en merken
hier slechts op, dat de schildering van de liefde tussen vader en
moeder in 'n kindervers, haar rechtvaardiging uitsluitend zal
moeten zoeken in de les die er voor kinderen uit 't ouderlik
voorbeeld te trekken valt, en die onze dichter in deze woorden
doet volgen:
CLAARTJE, zouden

wij dit doen?

Liefste zusje, liefste broertjes,
o het strekt ons tot verwijt,
Dat wij dikwijls zoo krakkeelen;
ach gij weet niet hoe 't mij spijt.
Komt, mijn liefjes, laat ons leven
tot elkanders nut en vreugd!
Laat ons pogen na te volgen
vaders liefde en moeders deugd.
Daar alleen kan liefde woonen,

daar alleen is 't leven zoet,
Waar men, blij en ongedwongen,
Voor elkander alles doet.
VERHOUDING TUSSEN KINDEREN ONDERLING.
Hiermee zijn we evenwel op aangrenzend terrein gekomen,
waar we ouders en verdere volwassenen uit- 't oog zullen
verliezen, om uitsluitend naar de kinderen zelf te zien, en de
verhouding op te tekenen, zoals die wordt voorgesteld tussen
broeilies en zusjes onderling.
Is liefde volgens onze versjes de sterkste band tussen
kinderen en ouders, ze is 't niet minder tussen de kinderen
zelf. Ze toont zich onder verschillende omstandigheden en
vormen, in vreugde en droefheid, bij geboorte zowel als bij
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sterven. En toont één lid uit de jeugdige samenleving dit
eerste gebod te vergeten, 'n ander staat klaar — we zagen 't
zo even al -- om 't dwalende schaap weer op 't goede pad
terug te brengen.
Hartelik gemeend klinken de woorden, waarmee Pietje z'n
vreugde over de terugkomst van z'n zusje uit:
Kom mijn lieve zoete zusje,
Geef me een kusje,
o Ik ben zoo in mijn schik!
'k Heb van moeder zo vernomen,
Dat CAMIE van 't school zal komen,
Niemand is zo blij als ik.
Datzelfde Pietje is later in wanhoop bij 't ziekbed van z'n zusje:
Ach dat kermen, ach dat klagen
Kan mijn teder hart niet dragen,
MIETJE lief ik voel uw pijn!
'k Zou gewillig voor u lijden,
Kon het u van smart bevrijden,
Of maar tot verligting zijn.
Is de zieke hersteld, dan weet hij haast geen woorden te
vinden om z'n dankbaarheid uit te spreken. Zo leven de
kinderen met elkander mee in lief en leed. Ja, zelfs Daantje,
die de begeerde prijs voor 't beste leren aan Jantje ziet toegewezen, zelfs hij verwerpt alle gedachte aan afgunst en wil
liever Jantje's
gaven prijzen
En hem te meer beminnen.

,

Wie zo spreken kan, moet 't in zelfverloochening ver hebben
gebracht. Niemand anders dan Daantje zal daarom wel 't
brave jongetje uit De edelmoedige Wedervergelding zijn, dat
met zelfverloochening en allerhande lekkers de liefde van 't
afkerige zusje kopen wil.
'k Zal haar van mijn lekkers geven,
Dan wat druiven, dan een peer,
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Dan een hazelnoot zes zeven,
En wanneer zij wil, nog meer.
'k Zal haar hart door liefde winnen,
Ze is tog geen kwaadaartig kind;
Zo lang zal ik haar beminnen,
Tot ze in 't eind mij ook bemint.

Onbaatzuchtige liefde heerst er in de regel dus tussen
broers en zusters. Waar deze ontbreekt, vinden we 'n Alexisnatuurtje : schoonschijnend egoïsme.
ALEXIS heeft zijn zusjen lief,
Wanneer ze in vrede leven;
Hij noemt haar zelf zijn hartedief,
Als zij haar speelgoed hem wil geven.
Maar als zij iet, dat hem behaagt,
Voor haar, om meê te speelen, vraagt,
Dan wordt die liefde ras verminderd;
En als zij hem * in 't doen van zijnen zin verhindert,
Dan haat hij bijkans haar geheel.
Ook is zij doorgaand hem te veel,
Wanneer zij boven hem door iemand wordt geprezen.
Een liefde, die zo ras verkoelt,
Die slegts op eigen voordeel doelt,
Zou dat wel regte liefde wezen?
't Versje is wat vreemd - van opzet, en gewrongen van taal.
Om z'n inhoud noemde Busken Huet 't niet ten onrechte mensen lcinderkundig. 't Is de werkelikheid afgekeken.
Mag 't zelfde gezegd worden van Willem z'n Klagt op de
Dood van zijn Zusjen, waarmee de dichter heeft willen herinneren aan heel wat ernstiger dingen dan de vele gewone
voorvallen uit 't dageliks leven? Hij schroomt niet, daartoe
'n kleuter bij de hand te nemen en voor 't lijk van 'n jonggestorven zusje te brengen.

Ach! mijn zusjen is gestorven,
nog maar veertien maanden oud.
'k Zag haar dood in 't kistje liggen;
ach wat was mijn zusje koud!
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'k Riep haar toe: mijn lieve MIETJE!
MIETJE! MIETJE! maar voor niet.
Ach! haar oogjes zijn gesloten;
schreien moet ik van verdriet.
De dood is altijd vol geheimenis, voor kinderen zeker niet
't minst, maar meer dan iets anders is hij in staat, gevoelens
wakker te roepen, die nog_ sluimerden in onbewustheid. De
dichter wil, dat ook 't kind met smart ervaart, hoe veel er met
'n jong leventje heen kan gaan.
Tegenover de dood 't leven, even geheimzinnig in oorsprong,
even verwonderend van werking. De verschijning van 'n nieuw
broertje of zusje kan 'n gebeurtenis zijn voor de jonge leden
in 't huisgezin, misschien nog wel zo treffend als 't heengaan van één der hunnen. De dichter heeft 't begrepen,
en 't leuke Claartje de frisse Welkomgroet op de lippen gelegd:
Welkom lieve kleine zus!
Welkom in dit leven!
Baker! mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?
Wilje slapen? 0 zij krijt!
't Zal haar wis verveelen.
Morgen, als gij wakker zijt,
Zal ik met u speelen.
Slaap gerust, dan wordt gij groot;
Leer tog spoedig loopen!
Als gij zit op moeders schoot,
Zal zij speelgoed „koopen.
0! Mamaatjen is zo goed!
Alles wil zij geven,
Als haar kindertjes maar zoet
En te vrede leven.')
Bij grotere en kleinere gebeurtenissen in 't kinderlik leven
blijkt dus wel, door wat voor gevoelens Van Alphen de kinn Fijne ontleding van dit gedichtje is te vinden in de Nieuwe Bij1
dragen, 1827, I, blz. 134-136.
) '
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deren onderling verbonden wil zien. 't Zijn dezelfde banden
die 't kind met z'n ouders, de mens met God verenigen.
't Zijn de banden die deze opvoeder ook slaan wil om de
jeugdige mens en z'n oudere medeschepselen, om de lijdende
bovenal.
VERHOUDING TOT DE MENSEN IN 'T ALGEMEEN.
Zonderen we de ouders uit, dan wordt er in Van Alphen's
versjes weinig van volwassenen gesproken, terwijl 't bedrijf
van de kleintjes onderling juist zo ruim is bedacht. 'n Enkele
maal mag er 'n tuinman, 'n baker of 'n klepperman optreden,
om de verkondiging van 'n zedelike waarheid te bevorderen,
in 't algemeen doen vreemde volwassenen meer figurantedienst.
De eigenlike rollen zijn voor de ouders en de kinderen zelf
bewaard. De dichter heeft begrepen, dat in kinderogen 't
belangrijkste deel der mensheid niet ver boven de tafel reikt.
Bovendien ligt voor de jeugd uit zijn versjes 'n groot deel
van de wereld besloten tussen huisdeur en tuinhaag. Vreemden
komen daar zelden. En wat er op straat, in de stad gebeurt,
daarvan worden deze kinderen weinig gewaar; tenzij 'n opvallende straatverschijning aan de dichter 'n welkome gelegen
geeft, om uit te spreken, wat hem zo na aan 't hart ligt:-heid
„heb uw evenmens lief, heb medelijden met uw naaste."
In algemene, abstrakte vorm heeft hij deze les willen inprenten
door 't vers van Het Medelijden op de kinderlippen te leggen,
met de aanhef:
Wie dat ik immer smart zie dragen,
'k Heb ook gevoel daarvan.
Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen,
Maar help hem als ik kan.
en 't slot:
Ik wil dan niet bedroefden klagen,
Hen troosten in hun pijn.
Eens anders last te helpen dragen,
Zal mijn genoegen zijn.
Scherper omlijnd verschijnt de overeenkomstige gedachte
bij de jongen uit de Winterzang, die zich op 'n gure winterdag
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staat te verheugen over z'n warme kleding, 't lekkere haardvuur, en de rijke wintervoorraad die in de kelder . geborgen
ligt, en bij wie nu als vanzelf de gedachte aan z'n
W x ril x E It 2 A N G.
arme medemensen opkomt:
Ja ik wil gedurig denken,
als de koude mij verdriet,
Ach! hoe menig duizend
[menschen
hebben zo veel voorraad
[niet.
Ja ik wil dan wat besparen,
en wat van mijn overvloed
Aan een arrem kindje geven,
dat van honger schreien
[moet.
Medelijden met de evennaaste wil de dichter dus
aankweken; geldt dit gevoel
de armere medemens, dan
wil hij dat 't zich uiten zal
in 't brengen van stoffelike
.Acb:hoe menig duizend menfchen
hulp,
als liefdadigheid dus.
hebben zo veel voorraad iziet. hl.;G.
Dit onderwerp verdient hier
nadere beschouwing. 't Is één
van de weinige keren, dat we herinnerd worden aan de
maatschappelike stand van Mr. Hieronymus en z'n medehervormers van de opvoeding.
Over de plicht der weldadigheid in 't algemeen waren
orthodokse en meer moderne Kristenen 't eens. Voor de eerstgenoemden lieten de bijbelse voorschriften dienaangaande geen
bedenking toe. De wijze waarop zij, in 't gunstigste geval,
deze voorschriften uitvoerden, herinnert evenwel sterk aan de
middeleeuwse opvatting, die 't geven van aalmoezen als
'n Gode welgevallig, werk beschouwde en zich met verdere
overwegingen omtrent de gevolgen niet vermoeide. ,,Ook nu,"
zegt Kernkamp, sprekende over de tweede helft van de 18e
m
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eeuw, » liet de liefdadigheid zich niet onbetuigd; maar over
het algemeen zocht men meer naar middelen om den nood
te lenigen, dan om dien te voorkomen." 1) De tijdsomstandigheden
werkten 't oude gebruik in de hand. In de rijke Republiek
toch was de armoe schrikbarend toegenomen. Scharen van
landlopers overstroomden de dorpen, drommen van bedelaars
bewogen zich op bepaalde dagen door de straten van menige
stad. De burgerij gaf aalmoezen en kocht zich de begeerde
veiligheid en gemoedsrust tegen zoveel stuivers of schellingen
per week.)
Tegen 't stelselloze van de gebruikelike armenzorg met haar
noodlottige gevolgen begonnen zich onder de meer vooruitstrevende tijdgenoten steeds luider stemmen te verheffen. De
liefdadigheid zelf vond bij hen geregeld warme aanprijzing.
Zij vatten die evenwel ruimer op dan hun meer ouderwetse
tijdgenoten, die hun kristelike milddadigheid maar al te vaak
binnen de grenzen van hun kerkgenootschap beperkten.') Over
deze muren en staketsels, door verschil in - geloof opgericht
en onderhouden, zagen zij, de nieuweren, heen. Hun rationalisme,
de dienst van de algemeen-menselike rede, bracht hun,
naar ze meenden altans, bij hun bemoeiingen niet minder dan
heel de mensheid voor ogen. Noemden de geestdriftige
opvoeders onder hun Duitse geestverwanten zich niet Philantropijnen, Mensevrienden? Deugd was voor hen allen één
van de machtwoorden geworden, en prakties als ze waren,
zochten ze de toepassing daarvan tegenover arme medemensen
eveneens in weldadigheid.
Bij de vroeger besproken schrijvers over opvoeding, zowel
') Kernkamp, Jan Nieuwenhuyzen herdacht, blz. 11.
) Zie Hartog, Spectatoriale Geschriften, blz. 177-178.
Ik iets geven aan dat volk! Neen, neen. Zoo ik al iets geef, moet
het aan mijn eige geloofsgenooten weezen: elk geloof moet zijn eige
beleiders onderhouden ", laat de Hollandse bewerker van de Zedelijke
Tooneelspellen juffrouw Brecht verklaren, die in haar harteloze bekrompenheid verontwaardigd is over de ruime weldadigheidszin van
haar broer, (a. w. I, blz. 73-75). 't Schijnt, dat de bewerker in de figuur
van Brechtje de ouderwets- Hollandse opvatting heeft willen tekenen.
't Oorspronkelike, Franse werk bevat van 'n dergelijke passage niets.
2

1)
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orthodokse als moderne, zal men dan ook zelden vergeefs 'n
uitspraak in deze geest zoeken. Allen willen, dat de kinderen
leren deelnemen in 't lief en leed van hun evennaaste, dat ze
vooral elkanders smart en lasten helpen dragen. Zoals we
zagen, voegt Van Alphen zijn stem bij de hunne.
Maar de zaak heeft nog 'n andere kant. Met de beste bedoelingen willen allen de gevolgen van de armoe lenigen; de
armoe zelf evenwel wordt door allen, ook de modernen, als
naar Gods wil aanvaard. Zozeer heeft de idee van Gods
wijsheid hen doordrongen, dat ze ook de stoffelike ellende
van 'n groot aantal hunner medemensen als onafwendbaar
beschouwen. Als Betje Wolff in haar Proeve met warme bewoordingen haar medelijden met de armen heeft betuigd, en
haar welgestelde seksegenoten heeft aangespoord, de hartbrekende stoffelike en zedelike ellende van de allerarmsten te
helpen lenigen, laat ze kort daarop de merkwaardige woorden
volgen: „Wij zien (en dit is in deezen voldoende) wij zien,
dat de aanbiddelijke Regeerder van alles, een groot onderscheid,
in staat, rang, en omstandigheden, gemaakt heeft, omtrent
Wezens, die oorspronkelijk dezelfde zijn. Hij schikt deezen
tot den troon, en den anderen tot den ploeg." (blz. 100.)
En Van Alphen schrijft op 'n koude Decemberdag in z'n
dagboek: „De winter is daar met vermaken in de eene
hand, en met armoede in de andere. Voor de rijken wordt
het gordijn opgehaald, terwijl het voor de schamele gemeente
nedervalt. Ongelijke, maar wijze bedeeling!" 1) Ook hij houdt
dan naar aanleiding hiervan de rijken hun plicht van wel te
doen voor. Over 't vóorkomen van zoveel armoe evenwel geen
spoor van verwondering. „Ongelijke, maar wijze bedeeling!"
Uit deze opvatting spreekt 'n berusting, zoals alleen heersen
kon in 'n maatschappelike klasse van mensen, die zelf
geen armoe leed, door wie 't dageliks gemis van de eerste
'levensbehoeften nooit aan den lijve was ondervonden. Ze
wijst op de maatschappelike verhouding, waarin deze welmenende burgerlike opvoeders tot hun arme medemensen stonden.
In de gevoelige zielen onder hen moeten wel schrijnende
1

) Mengelingen in proze en poëzy, blz. 136.
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wonden geslagen zijn door 't zien van zo veel stofte-like ellende. Maar in de strijd tussen hun gewoon-mensellk medegevoel en 't komplex van hun gedachten en gevoelens, zoals dit uit nadenken en traditie was
DE BED] LAAR.
geboren, bleef 't laatste overwinnaar. De armoe als maat
verschijnsel werd-schapelik
door hen aanvaard. Hun
plicht daartegenover zagen ze
in 't betrachten van liefdadigheid, waardoor de ergste gevolgen van de kwaal zouden worden weggenomen, en tevens 'n
pleister gelegd werd op de
wonde in hun eigen gemoed.
'nAnder pijnstillend middel
vond de gevoelige welgestelde
burgerij in 't idealiseren van
de armoe. Tegenover 't bezit
van stoffelike goederen werd
met voorliefde 't bezit van
zedelike gezet. „Arm maar
deugdzaam,

arm maar te-

Die met veragting o. hem Ziet.
vreden, arm maar blij" zijn
Doet naart bevel van Jeins niet. bl 3i.
in hun mond gewone ver
-bindge.
Wat is tog rijkdom? wat is eer?
Een handvol nietig slijk.
Gods vriend te wezen is veel meer;
Die Jesus Beft, is rijk.

laat Van Alphen 't kind uitroepen. En de lichamelike ellende van de
bibberende bedelaar wordt omhuld met de stralekrans der deugd.
Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En - trillend van de kou, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter?... Neen..
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Een vroom en eerlijk mmensch draagt dikwijls slegte kleuren :
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.
Die met veragting op hem ziet,
Doet naar 't bevel van Jesus niet.
We zijn wat uitvoerig geweest over 'n onderdeel, dat naar
onze mening van overwegend belang is in 'n opvoeding die
zedelik wil heten. Of Van Alphen er ook zo over dacht, mag
betwijfeld worden. De weinige keren dat hij zich hierover
uitspreekt, doen vermoeden, dat zijn grootste belangstelling
door andere dingen in beslag is genomen. „Gebeurt dit onbewust ?" vragen we ons af. „Of rust 't op de overweging, dat
'n kind nog niet rijp is om de verhouding van mens tot mens
naar behoren te begrijpen; 'n handelwijze dus, overeenkomend
met die van Rousseau, in wiens Emile 't individu moest uit
voor de maatschappelike gevoelens in hem tot ont--groein,
wikkeling mochten komen ?"
't Laatste vermoeden wordt enigszins versterkt door de om
dat ook van andere verhoudingsdeugden door-standighe,
Van Alphen heel weinig wordt gerept, terwijl daarentegen al
wat tot de persoonlike deugden gerekend mag worden, in z'n
versjes 'n biezonder ruime plaats beslaat, zoals we weldra
zullen zien. De enige verhoudingsdeugd die, behalve de
vroeger genoemde, nog met enige nadruk wordt ingescherpt,
is die van de oprechtheid, levend geworden in Keesje, de glazebreker, die om z'n waarheidsliefde 'n zoen krijgt inplaats van de
verwachte straf; abstrákt gebleven in de verklaring, die onder
de naam van De waare Vriendschap 't eerste bundeltje besluit:
Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft, en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groot vermogen:
Maar 't laag gemoed, dat altoos vleit,
Verdenk ik van baatzugtigheid,
Ik kan zijn bijzijn niet gedogen.
Die zelden prijst, spreekt vriendentaal.
Die altoos vleit, liegt menigmaal.We hebben 'n sterk vermoeden, dat dit versje, over de hoofden
van de kinderen heen, meer tot de volwassen beoordelaars
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gericht is. 't Staat zo eigenaardig aan 't slot van 'n boekje,
dat iets geheel nieuws onder de mensen brengen wou.
Misschien ---- maar wie zal daarin zekerheid geven? stonden de dichter zelfs andere recensenten voor de geest,
dan die zouden oordelen over z'n eerste proeve van kinderpoëzie. In 't zelfde jaar toch als deze Proeve (1778) verscheen
z'n bewerking van Riedel's Theorie der Schoone Kunsten, de
eerste Nederlandse schoonheidsleer, waarin de vaderlandse
poëten harde waarheden te horen kregen, die ze, zoals
meer gebeurt, allesbehalve in dank aannamen. In deze tijd
moet Van Alphen nagenoeg of geheel klaar geweest zijn met
de bewerking van Riedel's Theorie. Voorzag hij 't stormpje
dat tegen hem op zou steken, en heeft hij zich met de geciteerde verklaring daartegen bij voorbaat willen dekken?
VERHOUDING TOT DE NATUUR.
Met welke ogen Van Alphen in 't algemeen de natuur beschouwde en door kinderen beschouwd wilde zien, daarover
hebben we vroeger al heel wat meegedeeld. Bloemen en vruchten,
onweer, regen, zonneschijn, ze wekken in hem vooral 't besef
van Gods wijsheid, almacht en liefde. De natuur is voor hem
'n leerzaam boek, met dankbare eerbied te lezen. De gewaar
gevoelens die ze onmiddellik opwekt, dienen-wordinge
slechts tot voetstuk voor gevoelens van hoger rang. De weinige
regels onvermengde natuurpoëzie die in 't bundeltje voorkomen,
zijn dan ook gelast in 't Avondlied, waarvan we de strekking
vroeger aanwezen. 't Zijn twee koepletten, waaronder vooral
't eerste opmerkzaamheid verdient om z'n welluidendheid.
Het starrengeflonker
Vervrolijkt het donker;
De lichtende maan
Begint op de weiden
Maar glanssen te spreiden,
En speelt door de blaên.
Al ziet men geen kleuren,
Men wordt tog door geuren
Verkwikt waar men gaat.
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'k Hoor zelfs in seringen,
Den nagtegaal zingen,
En 't kwarteltje slaat.
Ze behoren tot 't genre, waarin Van Alphen ook als grote
dichter heeft uitgemunt. De rustige glans van de maan-mens
paste bij 't te..n n ment van de dichterlike Kristen-wijsgeer,
die ook volgens eigen getuigenis bij voorkeur rustige, zachte
aandoeningen zocht, en wie alle hartstochtelikheid vreemd bleef.
Mogen we aan deze persoonlike aard misschien ook de
weinige belangstelling toeschrijven, die deze natuurbeschouwer
voor de winter toont? Pietje, die bij Saartje te gast is, roemt
dit jaargetijde om de wafels en de vertellingen die 't brengt;
en 't jongetje uit de Winterzang, dat 'n ogenblik, met de neus
tegen de ruit, de natte sneeuw heeft zien vallen, haast zich
terug naar de warme haard en verheugt zich over al de mond
voor de winter in huis is genomen. Dat is alles,-vorad,ie
wat de huiselike kinderen over de winter weten te vertellen.
't Zou ons dan ook moeite kosten, wilden we ons deze
kindertjes voorstellen achter de slee of op 't krabbelbaantje,
zoals Betje Wolff ze in één van haar verzen zo aardig schetst,
of met de winterse bios op de wangen verrukt over 'n heerlik
sneeuwballegevecht.
Laten we evenwel erkennen, dat Van Alphen's kleinen voor
dergelijk wintervermaak nog wel wat jong zijn, en bovendien
-- wat zwaarder weegt --- dat 'n dergelijke schildering van
vermaak, om 't vermaak op zich zelf, bij Van Alphen's denkwijze weinig of niet past. Bij alle natuurverschijnselen toch
ziet hij allereerst naar 'n diepere oorzaak, of deelt hij de
lering mee die er voor 'n vroom gemoed uit te trekken valt. Hij
volgt deze denkwijze niet alleen bij de beschouwing van algemene
natuurverschijnselen, zoals zonneschijn, regen, jaargetijden d.,
maar past ze ook toe, waar hij van haar biezondere verschijningsvormen spreekt, bij planten en dieren, bij de laatste vooral.
Dit is één van de eigenschappen, waarom z'n lofredenaars
hem later geprezen hebben. Zelfs De Qénestet deed er aan
mee. Clarisse roemde z'n inzicht in de symboliek der
natuur en vergeleek hem in dit opzicht bij Cats. Waar is

e.
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't, dat Van Alphen geen haas kan zien lopen, geen zwaluw
zien vliegen, of hij trekt er lessen uit voor de jeugd. De
schuwe haas en 't tamme konijntje leveren de kinderdichter
de tekst voor 'n vermaning tot tevredenheid; de koolmees in
de knip waarschuwt tegen
overdreven verwachtingen, de JANTJE F N iE T K4 1' I N.
dode mug
mu tegen onbedachtzaamheid; de vogel op de
kruk is voor z'n eigenaar 'n
beschamend voorbeeld van
leerzaamheid, de zwaluw van
ijver en plichtsbetrachting voor
Keesje, die niet naar school
wil en mopperend onder aan
de stoep blijft staan; terwijl
geduld en dankbaarheid in de
kat en de hond hun vieselike
gedaante hebben aangenomen.
Iedereen, ook onder 't jongere
geslacht, kent nog de beide
laatste welsprekende, schoon
stomme, moralisten.
Het Hondjen.
Hoe dankbaar is mijn kleine I]tlytewei
weinig
omdatneve dierteltoop
en•'
[hond
. ca.
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwispelstaart, hij loopt in 't rond,
En springt op mijnen schoot.
Mij geeft men vleesch, en brood en wijn,
En dikwijls lekkernij:
Maar kan een beest zoo dankbaar zijn,
Wat wagt men niet van mij!
En in omgekeerde gedachtegang:
Het Geduld.
Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeielijke taak
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Zijn oogwit uittevoeren;
Dit zag ik laatst in onze kat,
Die uuren lang gedoken zat,
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen voor zij de rat,
Gevangen, in haar klauwen had.
Moet dus al 't genoemde gedierte dienst doen, om 'n zekere
moraal rechtstreeks aan de man te brengen, in één van z'n
versjes is de dichter van z'n gewoonte afgeweken. We hebben
't oog op Het Vogelnestjen, één van de laatste gedichtjes
uit 't derde bundeltje. Daarin wordt wel nadrukkelik 'n les gegeven, maar die les komt onmiddellik uit mensemond; de
vogeltjes zelf hebben er part noch deel aan.
Mietje had eens, onder 't wandlen,
Een verholen vogelnestjen
In een dorenhaag gevonden.
Verrukt over haar vondst, wil ze thuis gauw wat gaan halen,
om er 't nest met de vogels in te bergen. Moeder krijgt 'n opgewonden ontboezeming te horen. Maar nu komt 'n onverwachte terechtwijzing:
Lieve MIETJE, zei de moeder,
Stoort tog nimmer vogelnestjes!
Denk maar eens, hoe de oude vogels
Om dat stooren zouden treuren;
Zoudt gij, MIETJE lief, niet schreien,
Als men u, met PIET en JETJE,
Tegen wil en dank vervoerde;
MIETJE lief, hebt medelijden,
Met die oude lieve vogels!
Zoek toch nimmer uw genoegen
In de droefheid van een ander.
En als 't teleurgestelde kind begrijpelikerwijze nog 'n laatste
poging waagt, om haar hartewens vervuld te zien, door te
wijzen op de honger van de piepende vogeltjes, heeft moeder
tegenover de onervarene al haar kennis van 't vogelleven nodig,
al haar inzicht in de bewonderenswaardige inrichting van de
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natuur, om de teleurstelling bij de kleine meid in berusting te
doen overgaan.
MIETJE hoorde naar haar moeder;

Maar ging dikwijls zachtkens kijken
Naar het groeien van de jongen,
Zonder 't nestjen ooit te stooren.
Hier wordt dus 'n parallel getrokken tussen 't leed van mensen en
dat van dieren. De herinnering aan de gevoelens van 't mensekind
moet dienen om de overeenkomstige aandoeningen in de dierewereld te leren verstaan. Medegevoel met alle levende wezens,
ook met de zogenaamd redeloze, is in deze vertelling bij uitzondering de grondgedachte. Bij de versjes van de vogel op
de kruk, en de koolmees in de knip is ze verre gebleven.
Daar dient 't diertje alleen om aan 't kind 'n wijze les te
helpen verkondigen; aan 't lot van 't arme vogeltje zelf wordt
daar niet gedacht. Heeft de dichter z'n tekortkoming in dezen
bemerkt en er in de laatste bundel vergoeding voor willen geven?
't Onderwerp zelf was genoeg besproken. Al lang en herhaaldelik was er op aangedrongen, de jeugd liefde voor dieren
in te boezemen, alle plagerijen en wreedheid te doen verfoeien. Van Alphen's vriend en geestverwant De Perponcher
had daar evengoed op gewezen als de oude Locke. En Hulshoff
had 'tin z'n verhandeling zo nadrukkelik gezegd: „Vliegen,Torren
of Voogels nutteloos te plaagen moet Zonde heeten: zij (de
kinderen) moeten begrijpen, dat Pijn, bij alles wat leeft, hetzelfde
beteekent, 't geen zij 'er door verstaan, en letten op de Teekenen
van die gewaarwording in de spraakelooze Dieren".
Bij deze uitspraak kan Van Alphen's Vogelnestjen bijna
als illustratie dienen. Hierin toch, maar ook hierin alleen,
wordt door de dichter de lijn doorgetrokken, die de kinderen
uit z'n versjes met hun overige omgeving verbindt. De liefde
tot de natuur, tot de redeloze dieren, zoals die hier wordt
aangeprezen, is de konsekwente voortzetting van wat de jeugdige
mens gevoelen moet tegenover vader en moeder, tegenover
al z'n redelike natuurgenoten, en bovenal jegens aller gemeen
schepper en onderhouder, jegens God.
-schapelik
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LICHAMELIKE ZAKEN. GOEDE EIGENSCHAPPEN.
Tot nog toe hebben we alleen oog gehad voor de verschillende verhoudingen waarin de kinderen uit Van Alphen's
versjes zich bevinden, op de eigenschappen waardoor deze
verhoudingen worden beheerst, en de deugden of plichten die
eruit voortvloeien. Bepalen we nu onze aandacht tot 't individu
zich-zelf, om na te gaan, met welke ogen Van Alphen-op
't jonge kind beschouwt, voorzover dat zich aan hem voordoet in z'n eigen persoonlike leventje, 't kind zoals 't reilt
en zeilt in z'n eentje, met z'n weinige kennis, z'n zwakke
lichaam, z'n sterke begeerten en al z'n kinderlike hebbelikheden.
» Mens sana in corpore sano" was de spreuk geweest, waarmee Locke z'n Gedachten over de Opvoeding had geopend.
Over de lichamelike verzorging had de geneesheer-opvoeder
vrij uitvoerige voorschriften gegeven. Gelijk in zo menig ander
opzicht, was Jean Jacques ook hierin veel verder gegaan dan
z'n Engelse voorganger, door de lichamelike ontwikkeling van
z'n kwekeling in de eerste twaalf levensjaren tot 't hoofdvoorwerp van z'n zorgen te maken. Hoe Rousseau's denkbeelden
dienaangaande praktiese toepassing vonden in 't Philantropinum
te Dessau, daaromtrent hadden de belangstellende bezoekers
bij 't schooleksamen in 1776 'n indruk gekregen.
In Holland had de Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem vijftien jaar vroeger 'n prijsvraag over de lichamelike
behandeling van kinderen uitgeschreven, wat voor de winners
van de prijsvraag die in 1763 werd gesteld, afdoende reden
was, dit onderwerp bij hun beschouwingen over de zedelike
opvoeding onuitgewerkt te laten. Aktueel was 't onderwerp
toen ter tijd daarom niet minder in de Nederlandse Republiek.
Men vond heel wat te verbeteren, dat door sleur en onkunde
gedaan of nagelaten was.
Ook de oudere schrijvers over opvoeding waren 't onderwerp
niet stilzwijgend voorbijgegaan. Willemsen had zelfs inzake
spijzen en kleren met instemming Locke geciteerd. Overigens
was bij De Swaef en Meyer de aandacht toch meer zijwaarts
gericht: die zochten meer 't onmiddellik verband tussen stoffelike verlangens en de geest der genade. Waar zij botsing
zagen op dit terrein, brandden zij pas goed los.
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Bij de schrijvers van kinderboeken ontmoetten we iets dergelijks als bij de laatstgenoemden. Alleen De Moissy en Mad.
de Beaumont vormden 'n uitzondering. Die spreken vaak ge
eten, drinken, slapen, pijn, ziekte en al wat meer-noegvr
rechtstreeks met 't lichaam in verband staat. De Moissy heeft
zelfs één van z'n stukjes geheel aan de snoepzucht gewijd.
De anderen bewaren meest 'n welsprekend stilzwijgen. Als ze
van dergelijke dingen spreken, doen ze 't in algemene termen.
De stoffelike genoegens en verdrietelikheden des levens zijn voor
hen dan 'n welkome aanleiding om over de geestelike te spreken.
De boterham op tafel, die de hongerige jongen al toelacht, wordt
in hun bijzijn 'n zinnebeeld van de spijs die niet vergaat; de
pijn van de zieke 'n herinnering aan de eeuwigheid. Ja, bidden
zij niet, dat ook de slaap moge geschieden ter ere Gods?
Maar, zoals we zeiden, in de regel zwegen ze. Over God
spraken ze veel, over ouders en medemensen meest in algemene termen; maar tot kinderen te spreken van de voorvallen
en bezigheden, behoeften en verlangens, die 't dageliks leven
van 't jonge volkje vullen en hun van nature 't meest ter harte
gaan, daartoe had, buiten 't genoemde tweetal, zich nog niemand
verwaardigd. 't Moet hun te onbeduidend zijn voorgekomen;
't was niet verheven genoeg in hun ogen. Dit terrein lieten
ze over aan de uitgevers van kinderprenten, die er niet tegen
opzagen, af en toe 'n stevige greep te doen in de realiteit
van 't dageliks leven, ook van de jonge mensheid. Maar die
prenten hadden weer te veel andere gebreken, om voldoende vergoeding te kunnen geven voor wat in de kinderboeken ontbrak.
Tussen kinderleven en kinderboek lag 'n afstand, die wij
in onze tijd ons moeilik meer kunnen voorstellen. Zodra
wij aan onze kinderen denken, zien we ze bezig met spel of
speelgoed, met pop of bal of knikkers of springtouw. We zien
ze stoeien en draven, we horen 't luidruchtige -leven van handen en
voeten en stemmen, van de vroege morgen tot de late avond. Stilte
in 'n huis met kinderen is voor ons iets ongewoons. Ze wekt vermoedens van ziekte of ongesteldheid ; tenzij 't blijkt dat de
hongerige gasten wat te verorberen hebben, en daarom alleen niet
mauwen, omdat ze aan 't muizen zijn. Zo ongeveer staat 't gewone
dagelikse kinderleven voor onze geest, en in de kinderliteratuur
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die wij bezitten, vinden we dat in hoofdzaak ook wel terug.
Daarentegen lijden de meeste kinderboeken uit de 18e eeuw
vóór Van Alphen aan 'n schrikbarend tekort. Spelen deed de
jeugd in die tijd zeker even graag als nu en altijd en overal;
'n lekkere appel was toen evengoed in staat 'n paar jongensogen te doen stralen; honger en dorst, kou en pijn hoorden
toen zowel als nu tot de voorbijgaande rampen in 't kinderleven, ook bij de meer gegoede jeugd. En de schrijvers van
kinderboeken zwegen haast eendrachtig over de rijke stof, die hun
voor de handen lag. Hun blikken greden er overheen, hemelwaarts.
Alleen als we dit in 't oog houden, kunnen we ons indenken,
welke indruk sommige versjes van Van Alphen bij hun verschijning moesten maken. Zo'n vertelling die ingezet wordt met:
Wij zaten laatst bij SAARTJE,
Onze oude goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
Wij dronken chocolade,
En deden honderd vragen.
zo'n vertelling moet er zijn ingegaan als koek. Sjokola en
wafels en allerlei lekkere vruchten, wie had daar vroeger van
gelezen in 'n kinderboek?
Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
Moesten de kleine smulpaapjes daar niet van watertanden?
En zo'n verklaring als van de jongen die z'n perzik opgepeuzeld
heeft:
Die perzik smaakt naar meer.

is die niet recht uit 't jongenshart gegrepen?
Van Alphen heeft er niet tegen opgezien, dergelijke gewone
dingen ook gewoon te zeggen. Daarmee willen we niet beweren,
dat hij 't zonder bijbedoelingen deed. Integendeel; 't vermelden
van zulke genoegens om 't genoegen alleen is hem ten enen male
vreemd. Dat zou ook afwijken van heel z'n richting. Als hij
spreekt tot de jeugd, wil hij nuttig zijn, wil hij ze leren, zij 't dan
ook met vermaak. Bij hem is de lekkere perzik evengoed 'n
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beloning voor vlijt, als de hoed vol pruimen voor gehoorzaamheid. Maar hij noemt die heerlikheden tenminste; hij
praat er 'n ogenblik over, zo
dat de jeugd met belangstel- VERTELLING VAN DORISJE..
ling luistert; en dat was al
iets ongewoons.
Over spelen en speelgoed
spreekt hij ook herhaaldelik;
tollen, ballen, poppen... de
keus is wel niet groot, maar
er is toch iets. Welke opvatting hij omtrent 't spelen
huldigt, zullen we weldra
zien.
Gezondheid en ziekte zijn
vrij ruim door hem bedacht.
Vroeger spraken we al over
Pietje's wanhoop bij 't ziekbed van z'n zusje, en z'n
dankbaarheid voor haar herstel. Deze deugd der dankbaarheid wil de dichter ook
lrj dronken chocolade.
opwekken door Het zieke Kind En
deden hox derd vragen.bl .. .
zelf aldus te laten spreken:
Mijn hoofdjen! ach! het doet zo zeer!
Het schijnt van een gespleten;
Geen hobbelpaard vermaakt mij meer;
En schoon men vraagt, wat ik begeer
Ik walg van 't lekkerste eeten.
Al ligt geen kind zo zagt als ik,
De rust is mij benomen.
En slaap ik eens één oogenblik,
Dan worde ik wakker met een schrik
Door 't akelige droomen.
Nu worde ik eerst, door 't geen ik mis,
Tot dankbaarheid gedreven:
Nu voel ik, maar met droefenis,
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Hoeveel men GODE schuldig is,
Als men gezond mag leven.
Maar o! die GOD is altijd goed;
Ik wil nu dankbaar wezen,
En schoon ik pijnen lijden moet,
Geduldig zeggen: GOD is goed!
Hij kan mij weer genezen.
Deze opvatting en uitwerking van zo'n gewoon gegeven als
ziekte is, verschilt hemelsbreed van wat anderen er mee
deden. Toen de dertienjarige zuster van de jonge Nieuwold
ziek lag, kreeg hij van z'n vader te horen, dat ze zich in deze
ziekte ... bekeerd had. De Swaef had alle ouders aangeraden,
de kinderen terdege in te prenten, dat ziekte alleen 'n gevolg
is van de zonde. Van Alphen daarentegen, die als volwassene,
als Gereformeerd Kristen deze overtuiging geheel deelt, denkt
er niet over, bij kinderen van deze leer te reppen, maar tracht
zelfs door de schildering van lichaamspijnen 't gevoel van
dankbaarheid jegens de goede God te versterken. Dat tekent.
Ook aan de gezondheid is 'n versje gewijd.
Gezondheid is een groote schat
Om vergenoegd te leven.
Ofschoon ik groten rijkdom had,
Wat voordeel zou het geven,
Zo ik, doorknaagd van angst en pijn,
Mij zelven tot een last moest zijn.
En dan volgt de moraal:
Maar zou ik dan mijn Vaders raad
Niet ijverig betragten?
En gulzigheid en overdaad
Niet mijden en veragten?
Die nooit genoeg heeft voor zijn mond,
Leeft zelden vrolijk en gezond.
Van de andere deugden of goede eigenschappen die de
dichter in kinderen wil aankweken, en die meer 't individuop- zich-zelf betreffen, moeten vooral tevredenheid, wijsheid en
naarstigheid genoemd worden.
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TEVREDENHEID. Over de tevredenheid kunnen we kort zijn.
'n Tevreden gemoed is immers als 'n voedzaam zaaiveld, dat maar
op warme zonneschijn wacht, om bloemen van dankbaarheid
omhoog te doen schieten. En daar hebben we vroeger al bij stil
gestaan. Dat deze beide eigenD.
schappen gemakkelik warme HET z t E K E ]KIND
aanprijzing konden vinden bij
hen, die niet van aardse goederen misdeeld waren, behoeft
overigens geen betoog.
WIJSHEID. Lichtelik ver
tevredenheid is de-wantme
wijsheid, vooral in haar zwakkere vormen: verstandigheid
en bedachtzaamheid. Duidt tevredenheid voornamelik op 'n
eigenschap van 't menselik gemoed, door wijsheid wordt in
hoofdzaak 'n verstandelike eigenschap aangegeven, die niet
zonder invloed is op de eerstgenoemde. Waar toch de begeerte van 't ogenblik 't naLl. 5o.
denken heeft verdrongen, daar M:i'' hoof"dJen: acb: het doet zo zeer
is teleurstelling te wachten, en
de tevredenheid is ver te zoeken. Bij verschillende gelegenheden doet de dichter deze waarheid horen. Als Jantje neerslachtig is geworden, omdat hij geen geld heeft voor 't konijntje
dat hij zo dolgraag kopen wil, is de enige troost die hij
krijgt, deze:
Wel! laat u dit geval dan leeren,
Mijn lieve jan!
Dat een verstandig kind geen dingen moet begeeren,
Die hij te voren weet, dat hij niet krijgen kan.
De jonge vogelaar vergaat 't niet veel beter. Z'n knip heeft
pas 'n uur in de boom gehangen, of er zit 'n koolmees in. Gevolg:
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grote verwachtingen omtrent de verdere vangst. Toestand
'n week later: diepe neerslachtigheid; geen vink of koolmees
meer gezien. Voor hem ligt de les klaar:
Die al te groote dingen wagt,
Om dat hem in 't begin zijn pogingen gelukken,
Is even dwaas, als die tot wanhoop wordt gebragt,
Om dat hij voor een tijd voor tegenspoed moet bukken.
En de meditatie over de mug die in de kaars is gevlogen,
wordt besloten met de vermaning:
0! laat ons dit tot leering zijn,
Dat, eer men iets gewigtigs doet,
Men zig wat lang bedenken moet.
Eén uur van onbedagtsaamheid
Kan maken dat men weeken schreit.
De zucht naar wijsheid moet de kinderdichter wel diep in
't hart gelegen hebben, dat hij zo vaak z'n vermanende stem
hierover laat horen.
De wijsheid is 't nodigst goed;
Het sieraad van de jeugd.
Had Van Alphen ook ervaren, dat jeugd en wijsheid 't in
de regel slecht met elkaar kunnen vinden? Maakte hij daarom
de moraal in dezen zo opmerkelik kant en klaar? Of moeten
we, ter verklaring van deze sterke trek in de kinderdichter,
meer 't oog houden op Van Alphen's algemene geestesrichting?
Dit laatste lijkt ons 't meest aannemelik. Immers, er is wijs
heid nodig om wijsheid te kunnen zien; en wie, zoals onze
dichter, sterk getroffen is door de wijsheid Gods in de natuur,
moet de genoemde eigenschap zelf in behoorlike mate bezitten.
Bij Van Alphen zullen we er niet vergeefs naar speuren.
Verklaart hij in z'n latere Mengelingen niet nadrukkelik, dat
hij wijsheid zoekt, wijsheid beschouwd als de som van
alle menselike kennis, en bestemd om hem als mens, als
Kristen, als burger, in één woord: in al z'n betrekkingen gelukkig te helpen maken? Duidt de naam van 't dagboek,
waarin hij deze woorden schreef, z'n streven niet aan? Was
12
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de naam „Christen- wijsgeer" voor hem niet 'n erenaam ?
Z'n rusteloze studie op velerlei • gebied heeft de ernst van z'n
streven getoond. Weten wou hij; de menselike rede in hem
riep om kennis. Wat hij vond, nam hij gretig tot zich en liet
hij beschijnen door , 't licht der openbaring. Op deze wijze
alleen meende hij de plicht te kunnen volbrengen, hem als
redelik schepsel door God opgelegd. Want 't weten alleen
was voor hem niet voldoende. Voor hem was de wijsheid de
noodzakelike voorwaarde voor deugdzaamheid. Zijn kennis
moest hem deugdzaam maken. „Geen deugd zonder kennis"
roept hij uit; „geen godsdienst zonder wijsheid."
Liefde en dankbaarheid jegens God en de mensen zijn z'n
overheersende gevoelens; 't streven naar wijsheid kenmerkt z'n
verstandelike werkzaamheid; de derde werking van de menselike ziel, de wil, vindt bij hem haar uitdrukking in de naarstigheid.
NAARSTIGHEID. „Dikwijls" -- zo lezen we in de meergenoemde Fragmenten „ wanneer ik mij tot dezen of geenen arbeid
zetten wil, overvalt mij op het onverwagtst eene traagheid, die ik
niet beschrijven en veel minder in haren oirsprong ontdekken
kan. Zoo veel ik mij bewust ben, schuilt zij in mijn dierlijk gestel.
Ja mijn ligchaam is dikwijls een onwillige dienstknegt voor
mijnen gst. Hoe treurig is ook, in dit opzigt, de ondervinding,
dat de geest wel gewillig, maar het vleesch zwak is. Somtijds
heb ik veel lust, geschiktheid en vaardigheid om te denken,
mijne gedagten in orde te schikken, ze voor mij zelf, of voor
anderen op te schrijven, maar dan ook weer worde ik eene
traagheid en geneigdheid tot werkeloosheid in mij gewaar,
die mij overmeestert, bedwelmt, neerdrukt, bedroefd maakt, ja
pijnigt." 1 ) Ook op andere plaatsen klaagt Van Alphen meer
dan eens over 't zelfdg gebrek; hij vergelijkt z'n toestand van
werkeloze droefgeestigheid bij de ongesnoten en treurige kaars,
waar hij in zit te staren. De wil tot arbeiden is in deze dienstknecht sterk genoeg. Bij 'n opsomming van verschillende
plichten omtrent zich zelf noemt hij de naarstigheid zelfs 't
allereerst.
.

—

') Mengelingen, blz. 43-44.
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Duidelik draagt Van Alphen's kinderpoëzie in dit opzicht
't stempel van haar maker. „Pietje Naarstig is toch altijd maar
zijn lieveling, zijn ideaal," zei De Génestet ondeugend, maar
niet ten onrechte. Hele versjes zijn meermalen aan de naarstig
gewijd. We nemen er 'n paar in hun geheel over.
-heid
De Ledigheid.
Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt.
Bidden, leeren, schrijven, leezen,
Spelen, werken heeft zijn tijd.
Moeder lief kan 't ook niet veelen,
Dat de tijd verwaarloosd wordt.
Lui zijn, zegtze, is tijd te stelen,
En ons leven is zo kort!
De Naarstigheid.
Des morgens lang te slapen,
Te geeuwen en te gapen,
Staat lelijk voor een kind.
Die altoos veel moet snappen,
En zotte taal wil klappen,
Ziet zelden zich bemind.
Zou ik mijn tijd besteden
Aan duizend nietigheden?
'k Heb daar geen voordeel van.
Mijn lessen wil ik leeren,
Mijn meesters zal ik eeren,
Dan worde ik haast een man.
De vraag mag gesteld worden, aan welke oorzaken Van
Alphen's biezondere waardering van de naarstigheid moet
worden toegeschreven. Komt ze louter voort uit z'n persoonlike
aard of werken maatschappelike oorzaken er toe mee ? Dat
'Van Alphen persoonlik 'n ijverig man was, staat buiten twijfel.
,Zelfs z'n klachten over de ontmoedigende uren waarin hij
wel wil, maar niet kan werken, zijn daar bewijzen voor. Op
't eerste gezicht lijkt 't dus heel natuurlik, de buitengewone

ek

nadruk die hij op de naarstigheid legt, uitsluitend toe te schrijven
aan zijn persoonlike geestelike organisatie. Er zijn evenwel omstandigheden, die 't onderzoek nog in 'n andere richting leiden.
In de passage die we vroeger uit de Fragmenten hebben
aangehaald, toen we over de armoe spraken, worden de
rijken aangemaand tot weldadigheid, de armen .... tot arbeidzaamheid. „Weten de armen wel ;" zo heet 't daar „dat de menschlievende weldadigheid haar zaad in den winter
zaait, om in den volgenden zomer de vrugten te zien vrugten namelijk van hervatte of vermeerderde naarstigheid.
Bijaldien de weldadigheid der rijken een prikkel was voor
de arbeidsaamheid der armen, hoe menig een zou er dan
gelegenheid zoeken om weltedoen, zonder die te kunnen
vinden ?" 1
De armoede wordt hier dus in rechtstreeks verband ge bracht met de luiheid. Dezelfde motieven: rijkdom
vrijgevigheid, luiheid armoede, zijn door Van Alphen verwerkt
in de Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utrecht, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen
op het spinnen, den Sen April 1781, waarin 'n vurig loflied
gezongen wordt op de naarstigheid van de jonge kinderen,
die in de nieuw opgerichte spinschool de kundigheden hebben
opgedaan, waardoor zij zelf, volgens de dichterlike ,,aanspreker", bewaard zullen blijven voor gebrek, en 't vaderland voor
verdere vermindering van welvaart, met alle gevolgen daarvan.
Luiheid baart verdriet en armoê, bang gebrek aan kleed en brood:
Vlijt geeft beide en koos gezondheid tot haar disch- en reisgenoot.
Waar de voorspoed harten kluistert aan 't belang van 't vaderland,.
Neemt men graag voor huis en akker zwaard en spiesen
[in de hand.').
Deze en dergelijke uitlatingen wijzen op 'n maatschappelike
ondergrond. Bekend is 't, dat tegen 't eind van de 18e eeuw
)

') Mengelingen, blz. 137.
s) Dichtwerken, blz. 548.

Zie voor 't ontstaan en de bedoelingen van deze merkwaardige „Oeconomische Tak": Vervolg op Wagenaar, Vaderlandsche Historie, deel I r .
blz. 154 v.v., blz. 327 v.v.
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nijverheid, handel en landbouw hard achteruitgegaan waren.
Voor de gegoede burgerij - betekende dit vermindering van inkomsten uit deze bronnen; voor 'n steeds groter deel van 't
„mindere" volk bracht 't nijpend gebrek. 't Instellen van 'n
„Economische Tak" door de Haarlemse Maatschappij was
één van de pogingen die de burgerij deed, om verbetering te
brengen in deze toestand. Door 't oprichten van spinscholen
zocht men 'n geslacht van arbeiders en arbeidsters te kweken,
dat de welvaart van „'t land" weer zou helpen verhogen.
Lag 't niet voor de hand, aan de uitverkoren kwekelingen dezer
scholen, aan de toekomstige arbeidskrachten, naast bedrevenheid
in hun vak als grootste deugd de naarstigheid voor te houden?
We zullen niet trachten uit te maken, welk aandeel er
bij de naarstigheidsdenkbeelden van 't individu Van Alphen,
aan de persoonlike en aan de maatschappelike faktoren moet
worden toegekend. Dat de eerste echter door de laatste krachtig
werden versterkt, lijkt ons buiten twijfel.
-

LEREN EN SPELEN. Wordt 't armelui's-kind door Van Alphen
krachtig aangemoedigd,. z'n ijver aan te wenden tot 't leren van
handearbeid, bij kinderen van z'n eigen stand wil hij de ijver in
enigszins afwijkende richting leiden. Tegenover hen zwijgt hij van
't zeer materiële doel, dat hij de arme kinderen uitsluitend voor
ogen stelt. Voor de maker van de kindergedichtjes is naarstigheid bijna synoniem met leerzaamheid; in zijn schatting lijkt
de voornaamste bezigheid van 't kind te bestaan in 't leren
van lessen. Door 't uitloven van prijzen wordt de lust ertoe

aangewakkerd. Daantje en 't jongetje met de perzik hebben er
al van getuigd. Waar die lust nagenoeg ontbreekt, zoals bij
Flipje, worden gevoeliger middelen toegepast.
ja; had ik nimmer slaag te vrezen
'k Zou zelden in mijn boeken lezen.
luidt de openhartige bekentenis.
De eeuwige strijd tussen vermaak en plicht, tussen spelen en
leren, is ook in deze kinderwereld in volle gang. Flipje wordt
door z'n eigen drijftol tot gewillige leerzaamheid bekeerd;
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bij anderen wordt die gezegende gemoedsverandering bewerkt
door 'n vogel op 'n kruk, of door rondvliegende zwaluwen.
Keesje daarentegen, één van Saartje's gasten, is nog verhard
genoeg, dat hij zonder blikken of blozen durft verklaren:
(Neen) ik verkies den zomer
(Zei Keesje), dan is 't kermis.
Dan hoef ik niet te leeren.
En Keetje heeft al haar welsprekendheid nodig, om speelziek
Klaartje te bewegen, haar pop voor 'n boek te verwisselen.
We laten dit versje in z'n geheel volgen.
Klaartje en Keetje.
Klaartje.
Altoos werken, altoos lezen,
Dat moet wel verdrietig wezen:
Is het daarom dat men leeft?
Lustig Keetje! nu aan 't spelen;
Ach! de tijd moet u verveelen,
Dien gij aan uw meesters geeft.
Keetje.
Nooit te werken, nooit te lezen,
Altoos in den tuin te wezen,
Is het daarom dat men leeft?
Klaartje lief! hou op met spelen;
Ach! de tijd moet u verveelen,
Dien gij aan uw poppen geeft.
Klaartje.
Somtijds spelen, somtijds lezen,
Dat zal wel het beste wezen,
Keetje lief! kom speel met mij.
Keetje.
't Zal dan zeker u verveelen,
Op te houden van het spelen:
Leer nu eerst, dan spelen wij.
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Ter naauwer nood had Keetje dit gezegd,
Of Klaartje had, beschaamd, haar poppen weggelegd.
't Is er dus ver vandaan,, dat 't spel als iets minder geoorloofds zou worden voorgesteld. Integendeel: matige ontspanning na volbrachte plicht wordt de kinderen toegestaan.
Alleen krijgen we sterk de indruk, dat de hoge waarde van
't spel-om-zich-zelf, als natuurlike bezigheid van 't kind, door
Van Alphen geheel over 't hoofd wordt gezien, dat alle spel
door hem meer beschouwd wordt als hulpmiddel om beter te
kunnen leren, en dat op 't spel in 't algemeen van toepassing
is, wat hij van de muziek in 't biezonder zegt:
De jeugd spant zich met speelen
En zingen nuttig uit,
En is men moe van 't leeren,
Dan geeft dit lief geluid
Weêr nieuwen lust en kragten;
Veel was er al over de verhouding van spelen en leren in
de opvoeding geschreven. Rousseau had kort en goed van de
jonge Emile verklaard, dat z'n spelen z'n bezigheden zouden
zijn. Van opzettelik onderwijs vó6r 't twaalfde jaar wou deze
revolutionaire pedagoog, niets weten. Boeken noemde hij de
gesel der jonkheid. In 't Philantropinum te Dessau werden
verschillende vakken van onderwijs bij wijze van spelletjes
beoefend; de beloningen ontbraken er niet bij. Inzake de
leeftijd werd Rousseau's voorschrift daar geheel verloochend.
Hoorde Basedow's eigen dochtertje, 't wonderkind Emilie, niet

onder de reklame-middelen van de inrichting?
Minder absoluut dan Rousseau, konsekwenter dan Basedow
en de zijnen, was de bedachtzame Locke de man geweest, die
met kracht en klem was opgekomen voor 't recht van de jeugd
op ontspanning, die hij even noodzakelik noemde als arbeid
en voedsel. Dringend had hij gewaarschuwd tegen overlading.
„Spelende leren" was 't parool, door hem uitgegeven.
In ons eigen land horen we na 1760 meestal de weerklank van
Locke's woorden. Hulshoff, Van der Palm, Looff, de vertaler
van De l'Education, allen pleiten met meer of minder kracht
voor ruime ontspanning, voor aangenaam leren; allen waar-
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schuwen tegen overlading van 't geheugen, tegen te veel en
te vroeg leren. Wat in hun ogen 'n misbruik was, moet hier te
lande dus wel algemeen verbreid zijn geweest, al zullen niet
alle kindertjes 't zo ver gebracht hebben als C. J. van Lennep,
die op z'n derde jaar al redelik las en met z'n vierde 'n
deeltje van De Perponcher's Eerste Onderwijs voor Kinderen
had verslonden, of als Betje Wolff, die vóór haar tiende jaar
al verzen van Van Merken genoot.
Luisteren we nu naar Van Alphen, dan vinden we iets tegen
z'n opvattingen. 't Spel afkeuren doet hij allerminst. Wat-strijdgn
nagenoeg alle schrijvers van kinderboeken vóór hem verzuimd
hebben, 't spreken over spel en speelgoed, horen we bij hem zelfs
vaak. Verder wordt ook de leuze ,,aangenaam leren" door hem aanvaard. Spelende leert Claartje aan moeders knie, de huppelende
jongen aan de zij van z'n vader. En wat bedoelen de drie bundeltjes
kinderpoëzie in hun geheel wel anders, dan op aangename wijze 'n
aantal zedelike waarheden in't jeugdig gemoed te prenten? Willen
we zijn werk in dit opzicht met dat van z'n voorgangers vergelijken,
dan blijkt duidelik als de dag, dat alle vergelijking weldra ophoudt.
De tegenstrijdigheid zit ergens anders. Dat de jeugd zowel
moet spelen als leren, is Van Alphen met 't merendeel zijner
vooruitstrevende tijdgenoten volmaakt eens. 't Komt er nu verder
alleen op aan, met welke maat hij aan elk van de twee bezigheden de tijd wil toemeten. En daarin blijft hij zichzelf niet
gelijk. Wel verklaart hij in 't opdrachtsversje voor in de
derde bundel, aan de jeugd, dat ze nu versjes genoeg hebben:
Weinig, wel, en dikwijls lezen
Leert het best, in uwen tijd:
Grooter boeken zultge krijgen,
Als gij ook wat grooter zijt.
Wel was de bedoeling van z'n kinderversjes ,slegts eenige nuttige
waarheden zoo in rijm voortedragen, dat dezelven de kinderlijke
vatbaarheid niet te boven gingen ; en hij heeft ze zo klein
gemaakt, opdat zij des te gemakkelijker, door enkel leezen,
zouden kunnen in het geheugen geprent worden, zonder dat
het noodig was, datze van buiten geleerd werden, iets waar de
maker zeer tegen is, en dat daarenboven, enkel door herhaald
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leezen geschieden kan," zoals hij in 't. Voorberigt meedeelt,
maar tegenover deze betuigingen staat toch 't feit, dat de
kinderen uit z'n versjes altijd en altijd weer de mond vol
hebben van leren. Leren schijnt ten slotte toch 't hoofddoel
van de kinderlike bezigheid, leren uit boeken. — 't Was De
Oénestet's voornaamste grief. 't Spel mag enige afwisseling
geven, mag de krachten verfrissen, maar daarna ... moet 't kind
weer leren. Dient er gekozen te worden tussen spel en boek,
de uitslag is niet twijfelachtig. Hoepels, poppen of ballen
gaan in de hoek, en de speelse jongen van zo even is in
'n leergierig knaapje veranderd. 't Leren is immer$ aangenaam
gemaakt voor de jeugd ? Zou ze 't dan niet met vreugde doen?
'n Enkel kind mag weerbarstig genoeg van natuur zijn, om de
aangeboden gave te versmaden, en liever knikkeren dan achter
de boeken zitten, de anderen, volgzaam als ze zijn, worden
met 'n zoet wijsje uit de tuin in 't leervertrek gelokt, en
komen zelfs zo ver, dat ze verklaren:
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak.
Zo wil Van Alphen uit 't kind halen, wat er uit te halen is,
en neemt hij met de ene hand 'n goed deel terug van wat
hij met de andere heeft gegeven.
Luisteren we ten slotte naar de uitspraak van de oude,
rechtzinnige Meyer. „Ik voor mij ", zegt hij in z'n vroeger
besproken verhandeling, „zie niet dat men de kinderen alle
spel kan of behoeft te weigeren; maar wel / dat daaromtrent
grote zorge en vlijt in d'ouderen over hunne kinderen vereischt
word. En zullen ze op deze dingen moeten acht geven. A. Dat
ze bijna zo veel doenlijk, hunne kinderen van het spelen aftrekken, en tot betere oefeningen van jongs aan zoeken te gewennen:
Want het is zeker / dat het gemoed niet alleen der kinderen / maar
ook van de bedaagde / door veel spelen verijdelt, datze daar aan
verzotten / en zo veel meer al(s)ze spelen / begeren te spelen;
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waar doorze tot goede betragtingen onnut worden." (blz. 116).
In deze woorden, vooral in de laatste, klinken tonen, waarvan we de resonanten ook bij Van Alphen menen te horen.
't Is de feitelike geringschattlng van 't kinderlik spelen, de
onbegrensde eerbied voor al wat boekewijsheid heet. Zonder
Van Alphen hierin met Meyer geheel op één lijn te willen
stellen, geloven we toch, dat hij in dit opzicht achter is gebleven bij de groep van z'n vooruitstrevende tijdgenoten. De
huiselike, enigszins eenzelvige man, die zelden uitging voor
z'n genoegen en die met z'n algemene belangstelling voor
kunsten en wetenschappen 'n groot deel van z'n leven op de
studeerkamer doorbracht, deze man wil ook 't kind zo vroeg
mogelik achter de boeken zien. En zeker is 't niet zonder
opzet, dat hij in 't laatste versje van de derde bundel, De
Eenzaamheid geheten, 't kind deze woorden op de lippen legt:
Vader zegt, dat brave menschen
Dikwijls naar die uurtjes wenschen;
Dikwijls naar hun kamer gaan,
Om in oude en nieuwe boeken
Wijze lessen op te zoeken:
En dat staat mij wonder aan.

DE DEUGD.
Naast de totdusver besproken deugden komen enkele andere,
zoals geduld, bescheidenheid, moed, in de versjes te weinig
naar voren, om hier nadere beschouwing te verdienen. Met de
vroeger genoemde vormen ze 'n lange reeks, 'n snoer van
deugden en goede eigenschappen, waarmee de dichter 't kind
versierd wil zien, en dat z'n begin en z'n einde en z'n samen
-vating
vindt in dit ene begrip: Deugd.
Weinig woorden waren in de voorbijgaande eeuw met zoveel nadruk uitgesproken als dit, door allen die overhelden
naar 't rationalisme. Allen die 't zinkende schip van de kerkelike
orthodoksie verlieten om welgemoed verder te zeilen op't kompas
van de menselike rede, namen de deugd als 'n kostbare bezitting mee. Deugd was voor Locke de uitmuntendste en
noodzakelikste begaafdheid, die hij in z'n leerling zocht aan
te kweken; deugd was ook 't machtwoord voor z'n vele geest-
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verwanten hier te lande, en de strijd tussen deugd en geloof
om de voorrang in 't godsdienstig leven had, naar we vroeger
reeds aanstipten, sedert lang de hartstochten opgezweept.
Hoe Van Alphen als Kristen dacht over de verhouding tussen
deugd en geloof, is aan geen
twijfel onderhevig. Sla één
I)E EEN ZAAM HE ilk.
van z'n vele godsdienstig wijsgerige geschriften op, onverschillig welk en waar, en
de kans dat men 't woord
„deugd" zal ontmoeten, is
groot. Hij houdt niet op, er
over te spreken. „Het rijk
van waarheid en deugd bevorderen" is één van z'n geliefde
uitdrukkingen. Voor hem bestaat er 'n onverbrekelik verband tussen wijsheid en
deugd, deugd en zaligheid,
en meermalen betuigt hij, dat
er geen waarachtig geluk te
vinden is dan in de betrachting
van de deugd.
In z'n kinderpoëzie verloochent hij deze biezondere
Die vermaak beeft in het leszen,
voorkeur niet. Naast de vele
.
e n eenzaavihoicl te vreezen. bl.ioo.
Boef ge
versjes waarin de afzonderlike deugden en goede eigenschappen worden aangeprezen, komen er nog enkele andere
voor, die aan de deugd in 't algemeen zijn gewijd. Dat deze
daardoor meer dan de andere in 't afgetrokkene blijven zweven,
ligt in den aard der zaak. Hoor b.v. één van de eerste versjes
uit 't bundeltje, De Waare Rijkdom geheten.
Geen geld bekore ons jong gemoed,
Maar heiligheid en deugd.
De wijsheid is het nodigst goed;
Het sieraad van de jeugd.
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Wat is tog rijkdom ? wat is eer?
Een handvol nietig slijk.
Gods vriend te wezen is veel meer;
Die Jesus lieft, is rijk.
Kom vallenwe onzen God te voet,
Om deugd en heiligheid:
Zo wordt op aarde ons jong gemoed
Ten hemel voorbereid.
Dan krijgen wij dien besten schat,
Die nimmermeer vergaat.
Dan loopen wij op 't deugdenpad,
En schrikken voor het kwaad.
Deugd, heiligheid, de vriendschap Gods worden hier dus
gesteld tegenover de schatten en heerlikheden dezer aarde.
Clarisse was met 't versje hogelik ingenomen en verwachtte
er zedelike verbetering van bij ouders en verdere volwassenen.
De Génestet kon 't niet goed verkroppen, en verwees fragmenten er uit naar „den tempelpsalm der godvruchtige schare" 1
In één van de latere gedichtjes komt 't zelfde thema terug.
We hebben 't oog op 't zwaar-ernstige:
Een godsdienstige jeugd maakt een
gelukkigen ouderdom.
Die in zijn jeugd
Het pad der deugd
Heeft ingeslagen,
En 't goede doet,
Wagt welgemoed
Zijne oude dagen.
Maar die zijn tijd
Onnut verslijt,
Zijn frissche kragten
Der zonde geeft,
Moet, afgeleefd,
Verdriet verwagten.
)

') Clarisse, a. w. blz. 53-54. De Génestet, a. w. blz. 64.
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Laat dan, o jeugd!
Het pad der deugd,
U vroeg behagen,
Dan slijt ge blij,
Van wroeging vrij,
Uwe oude dagen.
Al zijtge een spot,
Van hun, die GOD
Te stout veragten.
Gij hebt veel meer
Dan geld of eer
Van hem te wagten.
Die GOD bemint
Die wordt zijn kind;
En moet hij sterven,
't Zij vroeg of spaê,
Hij zal genaê
Bij GOD verwerven.
Toon en inhoud zijn hier geheel in harmonie. Heel 't menseleven ligt voor 't oog van de dichter open, en in de ellende
van de grijsaard speurt hij de wroeging over 't vroegere verachten van de deugd. Tot in 't diepst van z'n ziel is hij er
van doordrongen, dat alleen 'n deugdzame levenswandel geluk
kan brengen in dit en in 't volgend leven. 't Kennen van z'n
plichten jegens God en de mensen is voor hem allerminst
voldoende; op 't betrachten ervan komt 't aan. Tegenover de
streng-rechtzinnige opvatting die in hartstochtelike verering
van de geloofsleer alle goede werken als blinkende zonden
verfoeit, predikt hij met aandrang ook de praktijk des geloofs.')

') Van Rijn (Catalogus no. 137) wijst op de overeenkomst die er bestaat tussen 't aangehaalde gedichtje en 'n vers dat in 'n Materiboecxken van 1614 voorkomt:
Wie in zijn ieucht, hem schiet tot deucht,
En arbeyt doet by tijden,
Met menige vreucht, wort by verheucht,
Den outheyt sal hem verblijden:
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Prakties is zijn opvatting van de godsdienst in hoge mate;
in zi n geschriften zowel als in z'n leven heeft hij dit getoond.
„Werken, dadigheid, als mensch, als burger, is ook de ziel van
het regte Christendom." zei hij in de voorrede, waarmee hij
z'n vertaling van Abbt's Over de Verdienste 't vorige jaar de
wereld had ingezonden. „Het is met geen bespiegelingen, met
geen gevoelige bevindingen, hoe zeer dezen te schatten zijn,
wanneer ze regt gebruikt worden, alleen te doen. Elk Christen
moet even om dat hij een Christen is, een naarstiger burger,
een edeler beminnaar van zijn vaderland zijn, en zulks betoonen door zijne werken." (blz. 11.) En als Pietje verheugd
is over de terugkeer van Camie, voegt Keetje hem toe:
Laat ons dan eens wat bedenken,
Om te schenken
Aan die allerliefste meid.
Als wij haar maar wat vertellen,
En geen daden dat verzellen
't Is geen regte vrolijkheid.
In z'n leven heeft hij 't getoond in de woelige dagen van
1788, toen de Oranjepartij weer aan 't roer was gekomen, en
de politieke vervolgingen die tegen andersdenkenden werden
aangespannen, voor 't Hof te Utrecht aan de orde van de
dag waren. Ofschoon Van Alphen zelf trouw Oranjeman
was, stuitte 't hem tegen de borst, als prokureur-generaal bij
dit Hof daartoe z'n medewerking te moeten verlenen. En
toen z'n dringend verzoek aan de prins, om de vervolgingswoede te doen bedaren, zonder gevolg bleef, aarzelde hij niet,
z'n aanzienlike betrekking op te offeren door ontslag te vragen.
Zo was z'n toepassing van de deugd in 't leven. Boven eer
en aanzien stelde hij 'n gerust geweten.
Maer daer het gaet, die door quaet raet
Onnut haer tijt verslijten,
Sij comen te laet, en crijgen schaet,
Ten baet daer na gheen crijten ;
Dat Van Alphen dit vers gekend en 'n vage herinnering daarvan bewaard heeft, is niet onmogelik. De laatste druk van 't Materie-boekje ver
voorzover ons bekend, in 1714.
-schen,
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HET GEWETEN. Over dit laatste, 't geluk van 'n gerust geweten, heeft de dichter ook tot de kinderen gesproken. 't Mag enige
verwondering wekken, dat hij zelfs dit tere onderwerp heeft
durven aanvatten. In één van z'n laatste versjes heeft hij 't
gedaan, en met verrassende uitslag. De abstrakte deugd -bespiegelingen uit de beide vorige , gedichtjes vinden in dit konkreet
gedachte versje hun tegenbeeld.
-

Het Geweten.

Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen plicht
Blijmoedig heb verricht.
Dan smaakt het eeten best; dan kan ik vrolijk springen;
En blijde liedjes zingen;
Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust;
Dan heb ik geenen lust
In spijs, in drank, of spel; dan wordt mij door 't geweten
Geduuriglijk verweten,
Dat ik een slegtaart ben, en dat ik nooit een man,
Zo doende worden kan.
BELONEN EN STRAFFEN. Al meermalen hebben we gelegenheid gehad er op te wijzen, hoe in Van Alphens kinderwereld de deugd geregeld haar stoffelike beloning vindt.
'n Perzik en 'n boek zijn prijzen voor vlijtig leren, 'n hoed
vol pruimen voor Jantje z'n gehoorzaamheid, en de dichter
zelf geeft z'n versjes niet aan de lieve wichtjes over, voor
hij.... 'n kusje - of twee ter beloning gekregen heeft.
Dat daarentegen bij vergrijpen ook de straf niet uitblijft,
hebben we eveneens gezien. Moeder straft uitsluitend zedelik,
door haar gewone liefkozingen te onthouden aan 't meisje
dat haar plicht niet gedaan heeft; met welk gevolg, hebben
we gehoord. Vader geeft de voorkeur aan 'n schriftuurlike
tuchtiging, vergezeld van zuchten en tranen.
In dit opzicht stond Van Alphen zeker tegenover de meerderheid
van z'n theoretiserende landgenoten, die over 't algemeen met
Locke alle lichaamstraf te ruw en te vernederend vonden, al wilden
ze 't stokje nog wel in 'n hoekje van de kamer houden, voor
't alleruiterste geval. Slechts één van de vroeger behandelde
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schrijvers wilde volstrekt alle Iichaamstraf uit de opvoeding
verbannen zien. Formey daarentegen beval uit schriftuurlike
en praktiese overwegingen de roede aan. Met schriftuurlike
uitspraken over dit onderwerp hebben we al ruimschoots
kennis gemaakt in Gelliers' Trap der Jeugd. De praktiese
overwegingen van Formey geven echter geen hoge dunk
van de zachtzinnigheid, waarmee veel ouders 't bijbelgebod
toepasten. Bullepezen toch, leren riemen en zware stukken
hout wou hij liever niet gebruikt zien. Ook de schoolplakken
veroorzaakten volgens hem vaak blijvende stoornissen. Chatelain,
z'n medebekroonde, ried nog aan, vooral niet gauw tot geselen
over te gaan, terwijl Meyer de ouders al op 't hart had gedrukt, geen zware houten of vuisten op 't kind te gebruiken,
„om zijn hoofd en rugge daarmede te beuken / veel weiniger
den voet om zijne zijden of andere delen te stoten of te treden;
Want hierdoor zeer ligt de gezondheit gekrenkt werd."
Blijkt uit dergelijke voorslagen en raadgevingen niet genoeg,
hoe algemeen en hoe ruw lichamelike tuchtiging werd toegepast? In vergelijking met deze bestaande praktijken was de
roede maar kinderspel. En ook Van Alphen heeft misschien
meermalen tussen 'n zucht en 'n traan de schriftuurspreuk
gepreveld, dat „de roede ende de bestraffinge wijsheid geeft ".
Toch is 't opvallend, hoe weinig er in deze versjes van straffen
gesproken wordt. Dat gaat gepaard met 't feitelik ontbreken
van ernstige vergrijpen. Deugden worden er meer dan genoeg
in behandeld; dat hebben we gezien. Maar wie uit de 66
versjes 'n kleine verzameling wil samenlezen, waarin vooral
de verkeerde hoedanigheden van 't jonge mensdom naar voren
worden gekeerd, zal weinig vinden. Alexis, die z'n zusje op
zo'n biezondere manier liefheeft, is nog de sprekendste vertegenwoordiger van dit verkeerde geslacht. Overigens doen
verschillende lekke trekjes in de kinderen meer dienst om de
tegenovergestelde goede hoedanigheden beter te doen uitkomen.
Deze laatste zijn 't, die de dichter vooral onder de aandacht
wil brengen. Ja, zelfs de algemene termen voor kinderlike
tekortkomingen, zoals stoutheid, gebreken, ondeugd, zonde,
zijn biezonder spaarzaam gebruikt. Toeval kan dit bezwaarlik
wezen; daarvoor is 't verschijnsel te opvallend. Blijkbaar ver-
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mijdt de kinderdichter met opzet, over kinderlike gebreken
uitvoerig te zijn.
BEROUW EN VERGIFFENIS. Aan de bespreking van deze
gebreken geheel te ontkomen, was evenwel niet doenlik; al
was 't alleen om niet de gelegenheid te missen tot inscherping
van 'n waarheid, die bij 'n beschouwing van 't zedelik leven
behoorde als 'n snuiter bij 'n ouderwetse smeerkaars, dat
n.l. iedere overtreding vergeven wordt bij oprecht berouw.
Heel vaak wordt ook dit thema weliswaar niet behandeld.
recidivist die hij
Cornelis, die 'n ruit gebroken heeft, en
van z'n misslag 't ergste vreest, krijgt op z'n belofte
is 1)
van 't nooit weer te zullen doen, met 'n zoen de vergiffenis
van z'n moeder. En Lotje, die haar naaiwerk heeft afgebroddeld,
en nu zit te huilen over moeders ongenade, neemt aarzelend
de raad van haar prakties broertje aan, dat tot haar zegt:
Wat kan 't baten, dat gij eenzaam
in een hoekje zit, en klaagt.
Ga, zij zal het u vergeven
als gij om verschoning vraagt.
Om dan de aarzelende, die zijn voorspraak wil, alle twijfel
te benemen, voegt broer Kees haar met beslistheid toe:
Zou ik niet voor LOTJE spreken,
die mijn liefste zusjen is.
Maar gij hebt geen voorspraak noodig,
als gij moeder valt te voet,
Zal zij 't zeker u vergeven,
Moeder, weet gij, is zo goed.
Gistren las zij voor ons beide,
dat ook GOD de schuld vergeeft:
'k Weet, zij zal u wis verschoonen,
daar zij zulk een voorbeeld heeft.
1

) Er staat immers:
'k Heb zei hij, moederlief! zo even
Weer kwaad gedaan.
13
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In deze laatste regels komt weer de draad voor den dag,
die 't menselik bedrijf hier op aarde met 't opperwezen verbindt. De vergevensgezindheid van de moeder tegenover de
tekortkomingen van haar kind is 'n weerspiegeling van Gods
vergevende liefde jegens 't zondige mensdom. Keren we daarom
aan 't eind van deze beschouwing naar ons uitgangspunt terug
zoals ook Van Alphen's overpeinzingen van God uitgingen en
tot God weerkeerden en onderzoeken we, wat de dichter
nodig vond aan kinderen mee te delen omtrent de gevolgen
van deugd en zonde na dit leven, omtrent de grote geheimenissen van dood en eeuwigheid.
DOOD EN OPSTANDING. Er is geen diepgaande studie
van Van Alphen's geschriften nodig, om tot de ervaring te
komen, hoe onder alle omstandigheden z'n gedachten op de
eeuwigheid gericht zijn. In z'n allereerste werk, de Proeve van
Stigtelijke Mengelpoëzy, heeft hij 't al gezegd, in wat rauwe taal:
'k Ben jong, maar hijge naar den avond van mijn leven,
Ja, was mijn wensch voldaan: 'k had reeds den geest gegeven;
Reeds was mijn zondig vleesch een prooi van 't vratig graf.')
En vele jaren later vindt dezelfde grondgedachte haar uiting
in 't dichterlike:
Gelijk de rups haar graf bereidt,
En zig ter rust begeeft,
Tot zij, met vleugels uitgedoscht,
Langs veld en bosschen zweeft:
Zo is mijn aardsche bezigheid,
Terwijl mij 't graf verbeidt;
Te leeren hoe men sterven moet,
Te zien op de eeuwigheid.
Om zo, wanneer mijn rustvertrek
Zig eens ontsluiten zal,
Met grooter vreugd en sneller vlugt
Te zweeven door 't heelal.')

_)
1

Volledige Dichtwerken, blz. 196.
Mengelingen, blz. 256.
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Ook aan jonge kinderen heeft de dichter dit deel van z'n
levensbeschouwing niet kunnen en willen onthouden. Naast
en onder 't voorhouden van de plichten in dit aardse leven
heeft hij 't nodig gevonden, de zorgeloze jeugd verder te doen
zien dan naar 't heden, en de blik te doen richten op de
eeuwigheid. Deugd en godsdienst uitoefenen zonder uitzicht
op geluk was voor hem 'n „hersenschimmige zedekunde", en
hij schroomde dan ook niet, tot de jeugd te spreken van 't enig
geluk dat duurzaam is, van de hemelse zaligheid.
Vroeger zagen we al, hoe hij de dood van 'n jong zusje waar-.
neemt, om bij 't broertje 'n sterk gevoel van broederlike tederheid
wakker te roepen. Daarmee alleen is de dichter evenwel niet
tevreden, en midden onder de vrome voornemens die 't jongetje
vormt, om z'n smart en liefde te tonen, laat hij de gedachte aan
,eigen vergankelikheid door 't kinderlik bewustzijn schokken:
Altoos wil ik om haar treuren,
bloempjes strooien op haar graf:
Weenend aan de kusjes denken,
die mij 't lieve meisje gaf.
Morgen zal ik
maar voor mij ook
Is 't gevaar van sterven groot.
Oist'ren liep zij met mij speelen;
gist'ren nog! en nu
reeds dood!
Wat in dit versje en in enkele andere meer is aangeduid
.dan uitgewerkt, wordt in één van de laatste gedichtjes uitvoerig
behandeld. Als gold 't 'n anatomiese les in miniatuur, zo
schaart de vader z'n kinderen om 'n lijk, ten einde hun 't wezen
van de dood te verklaren, en hen te onderwijzen omtrent
opstanding en eeuwigheid.
Het Lijk.
Mijn lieve kinders, schrikt tog niet,
Wanneer gij dode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
Kom hier: deez' bleke koude man,
Die voelen, zien, noch horen kan,
Houdt nu niet op te leven.
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Hij denkt en werkt — ja meer dan gij;
Maar met geen ligchaam zo als wij.
De ziel is weg van de aarde.
Die GOD, dien hij hier heeft gevreesd,
Is bij hem in zijn dood geweest;
En houdt dit lijk in waarde.
Al is de ziel van 't ligchaam af,
Al daalt het lijk in 't donker graf,
Dat moet u niet doen ijzen.
Gelooft het tog, de goede GOD
Zal zelfs dit lelijk overschot
Veel schooner doen verrijzen.
Ach, lieve kinders! zegt dan niet;
Wat is dat sterven een verdriet!
Mogt ik maar altoos leven!
Wanneer ge GOD bemint en dient,
Dan voert de dood u, als een vriend,
In 't eeuwig zalig leven.
En komt dan eens de jongste dag,
Dan zal het ligchaam, dat daar lag,
Zich levend weêr vertoonen.
Dan voeren de Eng'len van beneên,
U zingend naar den Hemel heen,
Om eeuwig daar te woonen.
Mijn lieve kinders, schrikt dan niet,
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
deze man,
Zegt liever vrolijk
of
hooren
kan,
Die hier niet zien
Mag in den Hemel leven.
Dat de dichter innig overtuigd was van de lichamelike verrijzenis der doden, blijkt uit 't aangehaalde voldoende. 't Is
'n onderwerp dat z'n gedachten vaak en langdurig heeft bezig
gehouden. In de Gedigten en Overdenkingen, door 't overlijden
van z'n eerste vrouw geïnspireerd, komt zelfs 'n aanschouwe--
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like Ode aan de Opstanding voor. En de ernstige aanmerkingen,
die sommigen maakten op enkele andere gedeelten uit deze
bundel, de beschuldiging zelfs van ketterij, die de dichter
daaroiln naar 't hoofd werd geworpen, dit alles was gegrond op uitlatingen, die de
E T 1 xtreurende echtgenoot alleen
HK.
J
gedaan kan hebben in 'n
geestelike toestand, waarin
'n werkzame verbeelding
de grens tussen levenden
en doden nagenoeg had uitgewist. In deze zin was Van
Alphen vertrouwd met de
dood, zoals een groot deel
van ons volk 't vroeger was.
Als 't boven regent,
druppelt 't beneden. Waren de ouders vertrouwd
met de gedachte aan de
dood, ook de kinderen
bleven er niet vreemd aan.
We weten niet, of voor de
tweede helft van de 18e
eeuw nog gelden mag, wat
Schotel over 't kinderspeelMij n fieve kinders,rehrikt tog niet,
,.
goed van de 17e vertelt, als
Wanneer g J dode inenl'cben ziet; 1)1.80.

hij meedeelt, hoe er soms
grote sommen besteed werden aan de inrichting van poppekamers, waaronder ook
voorkwamen „zwart behangen doodenkamers met linnen- of
zilveren doodkistjes, waarin wassen lijkjes lagen." 1) Wel weten
we, dat menige kinderprent uit 't eind van de 18e eeuw de zinrijke voorstelling geeft van 'n kind dat bellen blaast, gezeten
op een doodshoofd, met 't onderschrift Het Leven, en dat
meermalen als laatste afbeelding op 'n dergelijke prent de knokige
Dood wordt aangetroffen, met de zeis in de hand: Het
') Schotel, Oud _ Hollandsch huisgezin, blz. 70.
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Linde." Ook mag er in dit verband aan herinnerd worden, dat
niemand minder dan Allard Hulshoff indertijd nog de raad
gegeven had, kinderen af en toe bij 'n lijk te brengen, om
ze daardoor ernstig te herinneren aan wat hun zelf ook eens
zou overkomen, en dat dezelfde door levendige en gemeenzame beschrijvingen hun 'n begrip van de opstanding der
doden en 't laatste oordeel zocht bij te brengen, al komt
de handelwijze van de fijngevoelige De Perponcher ons kieser
voor, die voor 't zelfde doel in plaats van 'n gestorven mens
'n dode vogel tot uitgangspunt koos.
De Génestet was met 't aangehaalde gedichtje allesbehalve
ingenomen, om de „sombere, drukkende ernst" die 't volgens
hem in de kinderwereld wil helpen verbreiden. Voor 'n historiese waardering is 't evenwel billik, Ook de genoemde andere
omstandigheden in 't oog te houden.
HEMEL EN HEL. Behoeven we nog wel lang stil te staan
bij de voorstelling van de hemelse zaligheid als loon voor
'n deugdzaam leven, zoals die in dit versje en in vroeger aangehaalde door Van Alphen gegeven wordt? Zelfs bij de strengste
deïsten vormde 't geloof aan de onsterflikheid van de ziel 'n
hoeksteen voor hun levensbeschouwing. 't Zedelik gevoel, dat
volgens hen de mens was ingeschapen, overtuigde hen, dat de
zedelike wereldorde van elk mens afrekening eiste, ten goede
en ten kwade, zo niet in dit, dan in 't volgend leven. En zou
de Kristen Van Alphen, zij 't ook op enigszins andere gronden,
deze overtuiging niet met hen delen?
Liever vestigen we de aandacht op 'n andere eigenaardigheid in onze kinderversjes. Vroeger wezen we er al op, hoe
weinig er van ernstige vergrijpen in voorkomt, hoe zelden
zelfs de naam ervan wordt aangetroffen. In tegenstelling met
streng-rechtzinnige opvoeders als Meijer, die 't kind zo vroeg
mogelik doordrongen wil zien door 't innig besef van z'n
aanklevende verdorvenheid, wil Van Alphen 't kind leren,
zich-zelf allereerst te beschouwen als 't gelukkige schepsel
Gods, door Hem gezegend hier op aarde, en waarvoor de
hemelse zaligheid is weggelegd als loon voor 't betrachten
van de deugd. Al wat deze zienswijze bij 't kind kan versterken,
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ondersteunt hij .met volle kracht. Hij wordt niet moe, voor 't
kind te zingen van liefde en dankbaarheid.; met onverzwakte
ijver tracht hij 't de ene deugd na de andere in te prenten.
Zo aanlokkelik mogelik wordt de deugd met haar gevolgen
voorgesteld; de perzik en de zang der engelen verschillen
alleen in graad, niet in wezen; . beide zijn 't loon van de deugd.
Lieflik is ook 't weinige, waarmee 't geluk der zaligen wordt
aangeduid. De stervende moeder zegt 't zo eenvoudig tot
haar kind:
Toen zeize: „lieve CLAARTJE!
„Uw moeder zal haast sterven,
„En van deze aarde scheiden,
„Om in den blijden Hemel
„Bij de engelen te woonen.
En even later:
„Maar zietge dan, mijn CLAARTJE!
„Op aarde mij niet weder,
„Zie dikwijls naar den hemel,
daar woont mijn moeder.
» En zeg
„Ach, zag ik na uw sterven
„Mijn kind ook daar verschijnen,
„Hoe zou ik mij verblijden,
„En GOD eerbiedig danken.
„Voor u, mijn lieve CLAARTJE!
„Is ook de hemel open.
Groter eenwoud van voorstelling is moeilik denkbaar. 't Kind

moest z'n hart voelen opengaan bij de gedachte aan dat
wonderlike, vage geluk. En daarvan juist, van dat verlangen
naar geluk, verwacht de dichter de beste werking.
In dit opzicht _ is hij sterk optimisties, dat hij bij de zedélike
opvoeding voornamelik 't goede gezien en aangemoedigd wil
hebben, zoals hij zelf als Kristen-wijsgeer bij voorkeur de
troost en opbeuring bepeinst, die z'n godsdienst hem biedt.
Van 't tegenovergestelde zwijgt hij liever. Zo innig hij er ook
van doordrongen is, dat de mensen „verloren zondaars zijn
van de baarmoeder af", dit bewustzijn wordt als opgelost in
't besef van Gods alles-overtreffende liefde. De hel en haar
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verschrikkingen hebben voor zijn dankbaar gemoed geen
gruwzame bekoring. Hij zwijgt er meest van in z'n grote
-werk. En terwijl in z'n kinderversjes 't woord zonde-mens
nauweliks wordt genoemd, blijft 't woord hel daarin zelfs geheel
achterwege. Ook de geringste aanduiding daarvan aan jonge
kinderen is voor de dichter blijkbaar te veel.
Vergelijken we deze opvatting b.v. met die van Willemsen,
dan komt 't grote verschil pas goed voor den dag. Met kracht
en klem spreekt deze 't uit, dat „zoowel de zekerheid als de
verschrikkelijkheid, ook de eeuwigduurendheid der helle en
helsche straffen nadrukkelijk (moet) worden ingeboezemd, door
herinnering en geduurige inprenting van zulke vloekspreuken
der H. Schrift, die dit bevestigen, als Matth. V : 29, 30. XXV : 41,
46. Luc. XVI:23. 2 Thess. I:9. Jud. vs. 7. Openb. XXI:8".
Onder de verdere hulpmiddelen biedt hij nog aan „de krachtige uitdrukkingen van (z)ijnen zaligen Grootvader, in zijne
Gezangen van de gangen Gods (blz. 544), daar hij, ter uitbreidinge van den rampzaligen staat der bokken over Matth.
XXV : 41, onder andere verschrikkelijke uitbeeldingen van de
helle, ook deeze heeft:
Wat is dat weenen bang en heet!
Te kooken in een eeuwig zweet,
In 't eeuwig vuur bij helsche leeuwen!
Wat baart die worm een' bittre gal,
Die altoos bijt en bijten zal,
Al wroegende door alle d' eeuwen!
Wat is dat, daarmen knort en mort,
En vruchtelooze traanen stort?
Wat handgewring, wat naar geluid,
Wat wee zal steeds alle eeuwen uit
De hel doorbrommen, naar en duister!
Dat vliegend vuur zal 't helsche rot
Doen vliegen door het helsche slot,
Benard, beroerd, beroofd van luister,
Daar alles, op het meest verwoest,
De ziel verteert gelijk een roest.
(blz. 99-101.)
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Ver staat Van Alphen van deze opvatting af. Daarentegen
herinnert hij ons sterk aan de zachtmoedige opvatting die we
bij De Perponcher vinden, waar deze z'n beschouwing over
de eeuwige ellende aldus samenvat: „De bozen ... zullen ook
worden overgelaten aan hun kwade keuze en aan de gevolgen,
die ze meebrengt, en voor altijd worden gesloten buiten de
tegenwoordigheid van onze hemelse vader en 't gezelschap van
goede lieden."
RATIONALISME.
In verschillende verhoudingen en toestanden, waarin we 't
kind uit Van Alphen's versjes geplaatst vonden, zagen we al
duidelik, hoezeer deze opvoeder gewoon was te luisteren naar
de stem van de menselike rede, Deze eigenschap heeft voor
'n belangrijk deel de aard van dit godsdienstig-zedelik onderricht bepaald, en verdient daarom aan 't eind van dit overzicht
nog afzonderlike vermelding.
Onder wisselende vormen zien we de werking van deze
eigenschap. Heel zuiver openbaart ze zich als causaliteitsbesef.
Kinderen, met hun snel wisselende indrukken, valt 't moeilik
onder alle omstandigheden 't verband tussen oorzaak en gevolg in 't oog te vatten. De dichter spoort ze daarom aan
tot bedachtzaamheid; 'n dode mug of 'n lege vogelknip
verschaft hem daartoe geredelik aanleiding. Ook Keesje, de
nieuwe scholier, schiet in 't genoemde opzicht te kort. Als deze
onder aan de stoep staat te pruttelen, omdat hij naar school
moet, terwijl hij de zwaluwen zo lustig heen en weer ziet
zweven, geeft 'n voorbijganger hem ongevraagd 'n lesje, door
hem 't doel van dit schijnbaar vermaak te verklaren:
... wel weetge niet, dat zij dit moeten doen,
Zij vangen vliegjes, om hun jongen mee te voen,
Die anders honger moesten lijden.
En 't versje van De Zon is 'n bijna doorlopende ketting
van oorzaken en gevolgen:
Als ik de zon zie schijnen,
Die met haar lieve stralen
Deze aarde vrolijk koestert;
Op dat er kruiden groeien,
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Om vee en mensch te spijzen;
Die 't ligt ons doet genieten,
Om tog verheugd te werken,
En vergenoegd te leven;
Dan denk ik, met aanbidding,
Hoe groot moet GOD niet weezen!
Die zon heeft Hij geschapen!
En dat uit enkel liefde!
Nauw verwant met dit causaliteitsbesef is 't utilisme, 't gevoel
voor 't nuttige, die sprekende trek in Locke, Rousseau, de
Philantropijnen, en alle rationalistjes aangelegde naturen.
Telkens en telkens weer legt de dichter z'n kinderen dan ook
de woorden nut en voordeel in de mond :
Zou ik mijn tijd besteden
Aan duizend nietigheden?
'k Heb daar geen voordeel van.
Liefste zusjes, laat ons leven
Tot elkanders nut en vreugd.
Wat heb ik niet al uurtjes
Met nut bij haar gezeten.
En als Jantje in tweestrijd staat onder de pruimeboom, als
snoeplust en gehoorzaamheid in z'n jong gemoed elkander de
voorrang betwisten, wint de gehoorzaamheid eerst na 'n overweging die 'n koopman geen oneer zou aandoen:
Zou ik, om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voord ging Jantje.
Vroeger hebben we 't versje aangehaald, waarin de wijsheid
Gods moet blijken uit 't ophouden van de regen. 't Herinnert
sterk aan de meegedeelde beschouwingen van De Perponcher
en Mad. de Beaumont omtrent 't nut van de jaargetijden. In 't
Magazijn der Kinderen komt nog 'n verhaaltje voor, waarvan de
strekking geheel overeenkomt met die van 't aangehaalde versje.
't Vertelt van 'n wandelaar, die aanmerking maakt op de
dwaze inrichting van de natuur, waardoor de grote eik maar
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kleine vruchten voortbrengt, terwijl de zware pompoen aan
zo'n nietige plant groeit. Even later vleit de wandelaar zich
neer onder 'n boom, om wat uit te rusten. Hij valt. in slaap,
maar schrikt weldra wakker. Er is 'n eikel op z'n neus gevallen.
De verdere gedachtegang laat zich gemakkelik raden. Door de
vallende eikel is de waanwijze wandelaar tot beter inzicht
gebracht. Voortaan zal hij zich wel wachten, Gods wijsheid in
de schikking van 't heelal te bedillen.
't Verhaal is niet nieuw: ook bij Cats is 't te vinden. In
de overige door ons besproken kinderboeken hebben we 't
echter niet aangetroffen, wel in menig kinderboek van later
tijd. Dat Mad. de Beaumont 't heeft opgenomen, illustreert 't
utilisties karakter van haar werk even zuiver als 't genoemde
gedichtje dit doet bij Van Alphen.
De bestrijding van 't geloof aan spoken en dergelijke verschijningen moet in de derde plaats genoemd worden. Uit de
werken van Mad. de Beaumont en De Moissy hebben we daaromtrent al iets meegedeeld. Ook Looff heeft zich niet onbetuigd gelaten. 't Was 'n geliefd onderwerp voor allen die overhelden
naar 't rationalisme, en die met 't wapen van de menselike rede
't in hun oog schadelik onkruid voor goed wilden uitroeien. Wat
voor hen onkruid was, vond evenwel bij andersdenkenden
liefdevolle verpleging, niet 't minst van kerkelike zijde. Strijd
tussen beide meningen was niet uitgebleven, en ook de Republiek, 't land waar Bekker z'n Betooverde Wereld schreef, had
van die strijd ruimschoots haar deel gehad.
Van Alphen heeft in z'n kinderversies niet van spoken
gesproken. Hij wil daarin alleen 't geloof vernietigen aan de
boeman, en aan de beangstigende werking van dergelijke,
meer tastbare verschijningen zoals de klepperman, of de
voddejoden, die blijkbaar ook al in 'n kwaad blaadje stonden
en waarmee men de kinderen naar bed kon jagen — om
aldus ruim baan te maken voor de menselike rede en 't zuiver
zedelik oordeel. De besliste, ja krasse wijze, waarop hij dit
doet, brengt hem evenwel in de rijen van de spokebestrijders
en doet hem de hand reiken aan de zo even genoemde auteurs.
Pietje, zo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.

Klaasje foei, dat is een leugen!
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.')
Als laatste uiting van rationalisme in zeer algemene, maar
voor ons daarom niet minder treffende vorm noemen we Het
verstandig Antwoord, dat wel als 'n korte geloofsbelijdenis kan
gelden, zo zuiver heeft Van Alphen daarin de voornaamste
punten van zijn levens- en wereldbeschouwing samengebracht:
Gij vraagt naij, waarom ik aan God gehoorzaam ben;
't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken.
Hij heeft aan ons zijn wet uit liefde alleen gegeven,
Op dat wij vergenoegd en vrolijk zouden leven;
En al wat ons die wet verbiedt,
Is, hoe 't ook schijnen mag, ten onzen voordeel niet.
Wil iemand dan gelukkig wezen,
Die leer gehoorzaam God te vreezen.
De mens vergenoegd en gelukkig, in de gehoorzame erkenning van Gods wijsheid en liefde ... Langs welke weg deze
erkenning bereikt is, staat er niet bij vermeld. Ook gemoedelike
bevindingen kunnen er toe geleid hebben. Maar de toon van
dit antwoord doet onwillekeurig denken aan de bespiegelende,
niet aan de zuiver bevindelike Kristen; ze wijst op 't grote
aandeel van de menselike rede in de geloofsovertuiging van
deze Kristen-wijsgeer.
Toch zou 't 'n grove onjuistheid zijn, te menen dat hij aan
de menselike rede ook 't allerlaatste woord wil laten. Dat
ondervindt Jantje, 't jonge wijsgeertje, dat met de beste
bedoelingen, maar door de overmoed van z'n jeugdig verstand
geleid, zich 'n aanmerking veroorlooft op de wijze inrichting
van de natuur:
1 ) De Génestet heeft de spot gedreven met ,,dat kleine sceptikusjen, dat,
zeven jaren oud, al op stelliger toon dan vele Theologen" over de zwarte
man spreken kon. „Pas op", zei hij, , dat wijsneusjen wordt stellig een
wijsgeertjen; misschien een ongeloovige, een materialist, die er geen
been in vinden zal", later nog 't een en ander weg te redeneeren van
e de dingen, die men niet en ziet." (Over kinderpoëzy, blz. 27— 28).
;

,
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Waarom verwelkt de roos zo ras?
Zei JANTJEN: och of 't anders was!
GOD wierd ook, dunktme, meer geprezen,
Zoo 't roosje langer bleef in wezen.
De terechtwijzing blijft niet uit:
Al denktge, datge 't wel doorziet,
Mijn lieve JAN! het is zoo niet.
De Schepper weet het best van allen,
Waarom 't zo schielijk af moet vallen;
En wil- ook, datge gadeslaat,
Hoe ras het aardsche schoon vergaat.
De Schepper, dien 't ons past te vreezen,
Wordt door bedillen nooit geprezen.
Hoezeer dus 't redeneren, de werking van 't menselik verstand, overigens wordt beoefend en aangemoedigd, in laatste
instantie heeft de menselike rede zich te buigen voor 't woord
van God. Boven de rede 't geloof.
.

Vatten we onze indrukken van de inhoud der versjes samen.
Met 'n lied van dank aan God voor z'n vele gunstbewijzen
zette de eerste bundel in; 'n loflied op de eenzaamheid die
wijsheid brengt, besloot de derde en laatste bundel. Dankbare
liefde en zucht naar wijsheid, duiden deze woorden niet twee
hoofdkenmerken aan van de inhoud dezer godsdienstig-zedelike
kinderpoëzie?
Liefde toch beheerste alle verhoudingen, waarin we 't kind
uit deze versjes aantroffen. Vrees in z'n strenge zin., vermengd
met angst en schrik, kende 't alleen bij zedelike vergrijpen.
De natuurlike eerbied voor de Almachtige, voor de ouders,
ging schuil onder hartelike liefde, en de gehoorzaamheid was
daarmee 'n zaak des harten geworden.
Door zucht naar wijsheid werd de enkeling in z'n verstandelik
streven gekenmerkt. 't Lezende jongske in 't eenzaam boekvertrek was er 'n zinnebeeld van. Hoe hoog de waardering
was van dit natuurlik redelik vermogen, bleek genoegzaam.
Nergens werd 'n beroep gedaan op 't bovennatuurlik licht

206
van de Openbaring: de bijbel werd nauwliks genoemd; in
Jezus mocht 't kind slechts de kindervriend zien; Gods eigenschappen werden gekend uit natuur en menseleven, uit de
eerste niet 't minst. Al wat hier
werd geleerd of aangeprezen, DE VERWELKTE 'ROOS.
moest de jeugdige mens zonder bovennatuurlik licht aanvaarden. Daarom ontbrak ook
nagenoeg elke aanduiding van
de belangrijkste kerkelike leerstukken, als de Drieëenheid,
de zondeval, de genade en
de verlossing, leerstukken die
naar 't oordeel van de toenmalige „redelijke Christenen"
te hoog lagen voor 't bevattingsvermogen van 't kind.
Daarentegen werd dit bij voorkeur geplaatst in z'n welbekende dagelikse omgeving,
in tuin of huiskamer, met
broertjes en zusjes om hem
heen, 'n lekkere peer, soms
ook 'n stuk speelgoed, in de
hand. In deze gewone, aardse De Scbenoer,dien`t ons past te vreezen,
Wordt door bedillen nooit geprezeix:
omgeving vond de dichterlike
vader overvloedig stof tot
nuttige lering voor z'n kinderen; daarbuiten te gaan, achtte
hij overbodig en verkeerd.
Nuttig wilde hij vooral wezen, als elk ander rationalisties denkend Kristen in zijn dagen. Op aangename trant zocht hij 't jonge
kind 'n levend besef te geven van de „natuurlijke" godsdienst
en zedeleer. Niets meer; ook niets minder. Van Rousseau's
naturalisme bleef hij nog verre, al was hijg vergeleken met
z'n streng-rechtzinnige tijdgenoten, er iets dichter toe genaderd
door z'n meerdere eerbied voor de kinderlike natuur. Deugd
wilde hij reeds in de vroegste kinderjaren aankweken. De
plicht die 't Evangelie al eeuwen geleden de mens had opge-
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legd, en waar z'n rationalistiese tijdgenoten van elke schakering
met vernieuwde kracht op hadden aangedrongen, die plicht
vooral wilde ook hij z'n jonge kinderen inscherpen. 't Licht
van 't Kristendom zou later voor hen opgaan; nu konden ze reeds
deugdzaam worden volgens de „natuurlijke" zedeleer. Hun
ingeschapen vermogens stelden hen daartoe in staat; beloningen
en straffen, de eerste 't liefst, konden die zedelike groei
bevorderen; door daden moest de innerlike gesteldheid blijken.
Na al wat we vroeger hebben meegedeeld over de peda
denkbeelden van 't toenemend „redelijk Christendom"-goies
hier te lande, mogen we ons ontslagen rekenen van de taak,
nogmaals in biezonderheden aan te tonen, waarin de geschetste
gedachtegang afweek van de streng-rechtzinnige denkwijze en
waarom ze aan de moderne Kristenen van die dagen juist
sympathiek moest voorkomen. De menselike rede, die zich in
't godsdienstig leven van de orthodoks- gelovige slechts 'n
plaats als ondergeschikte zag toegewezen, trad in deze nieuwe
kinderpoëzie als woordvoerster op. Dat moest de rechtzinnigen
wel 'n gevoel van onvoldaanheid geven, en verklaart de betrekkelike lauwheid, waarmee de versjes toen en later door
hen zijn ontvangen.
De graad van waardering werd ook bij deze didaktiese
kinderpoëzie in de eerste plaats door de. iniioud bepaald.
Mochten we soms geneigd zijn, eraan te twijfelen, of in deze
en dergelijke latere kinderversjes de inhoud wel zo angstvallig
op 'n goudschaaltje werd gewogen, enkele bekende feiten
kunnen die twijfel wegnemen.

Zo gaf Jordens al in 1782, 't zelfde jaar waarin Van
Alphen's derde bundel verscheen, 'n verzameling versjes in 't
licht, die de veelgeprezen gedichtjes van Van Alphen en diens
dichterlike volgeling 't Hoen in zo ver wilden aanvullen, dat
de kinderen nu ook gelegenheid kregen op de nieuwe trant,
in eenvoudige versjes, te bidden, iets waarnaar veel ouders met de
uitgever verlangden.') De verzameling bevatte dan ook niets
anders dan berijmde gebeden, voor verschillende gelegenheden,
waarbij de Tien Geboden en de Twaalf Artikelen des Geloofs
1

) Jordens, Voor kinderen, Voorbericht, blz. 3.
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niet ontbraken. 'n Halve eeuw later verklaarde Clarisse zich
nog heel goed te herinneren „dat (hij) als kind in grote
verlegenheid was, hoe Van Alphen's versje
Ik ben een kind
Van God bemind
En tot geluk geschapen,
te rijmen met de bevatting van de leer der voorbeschikking,
zoo als (hem) die in overdrevene steil- en hardheid werd
ingescherpt." 1) En Beets, die op dit gebied mee mocht spreken,
vond 't in 1867 nog nodig, te polemiseren tegen vele godvruchtigen, die voor Van Alphen's versjes de neus optrokken,
omdat deze niet positief genoeg waren naar hun zin; die bij
't kind vroegtijdige bekering wensten, en 't bloot-zedelike,
als niet geestelik genoeg, verdacht vonden, ook al lag 't
Evangelie eraan ten grondslag. 1
Dergelijke feiten illustreren voldoende de aandacht, die er
aan de gedachte-inhoud van deze kinderpoëzie is geschonken.
Erkennen we dus ten volle, hoe de meer of min rationalisties
denkende Kristenen alle reden tot ingenomenheid hadden met
de denkbeelden, die in deze nieuwe kinderpoëzie werden
uitgesproken, we moeten ons wachten voor de dwaling, alsof
deze denkbeelden ook voor de volwassen Van Alphen de alfa
en de omega waren. Niets zou minder waar zijn dan dit.
Meermalen toch heeft hij in z'n andere werken nadrukkelik
betuigd, zich zelf te beschouwen als 'n rechtzinnig lid van
de Gereformeerde Kerk. In 'n onverkwikkelike strijd met Van
Hemert over de leer van Kant werd hem later juist kerkelike
rechtzinnigheid verweten. Wat niet wegnam, dat ook deze
Kristen door de wassende stroom van 't rationalisme was
gegrepen en meegevoerd. In 1775 had hij 't al gezegd, toen
hij 't ultra- rationalisme van Eberhard bestreed: lid van de
Gereformeerde Kerk was hij en wilde hij blijven, maar hij
had vrij onderzocht; naast de H. Schrift was z'n eigen overpeinzing 't hulpmiddel geweest tot 't vormen van 'n over)

') Clarisse, Over Hier. van Alphen, blz. 120.
) Beets, Over kinderboeken, blz. 23, 30.
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tuiging. Toen z'n kinderen wat ouder begonnen te worden,
en hij 't nodig vond De Gronden (z)i,7ner Geloofsbelijdenis
voor hen bloot te leggen, hield hij hun eveneens de plicht
voor, van grondig te onderzoeken en redelik te geloven. En
in z'n Nagelaten Schriften is door hem 't onverbrekelik verband tussen kristendom en wijsbegeerte betoogd, en wordt
Jezus Christus zelfs de grootste wijsgeer genoemd. Kan 'n
dergelijke opvatting wel anders genoemd worden dan 'n vorm
van rationalisme?
De graad van dit rationalisme vast te stellen, is, zoals
altijd en overal, moeilik. Daarvoor zijn de begrippen te rekbaar.
Er liggen zo veel schakeringen tussen 't deïsme en 't materialisme
enerzijds, en 't blinde openbaringsgeloof aan de andere kant.
Daarom moeten we ons er mee vergenoegen, vast te stellen,
dat Van Alphen met z'n godsdienstige overtuiging bij geen
van de uiterste partijen behoorde, maar in de brede middenmassa z'n plaats had gevonden, niet ver van de rechtervleugel.
Zelf beschouwde hij zich als goed rechtzinnig, en tot op zekere
hoogte had hij hier recht toe, daar hij de leer van de Gereformeerde Kerk geheel onderschreef. Zo sterk kon de stem van
z'n menselike rede niet zijn, of hij legde haar 't zwijgen op,
wanneer de openbaring anders sprak. Dit was trouwens altijd
't kritieke punt, bij allen die oren hadden voor 't rationalisme.
Zag Van Alphen's menselike rede geen uitweg, zoals bij 't
leerstuk van de Drieëenheid, welnu, ze onderwierp zich, in 't
blijmoedig vertrouwen, dat God alles later wel duidelik zou
maken.')
Op deze wijze werd door Van Alphen, en door hem niet
alleen, harmonie verkregen, waar anderen slechts tegenstrijdigheid bleven zien. Zo konden bij hem èn rede èn openbaring
dienst doen als fondamenten voor 't geloof. Bij de ontwikkeling
van 't onwetende kind tot de gelovige mens was, naar zijn
overtuiging, 't eerste woord aan de rede alleen. Deze leerde
't kind de natuurlike godsdienst en zedekunde kennen, die in
de openbaring later hun onmisbare aanvulling moesten vinden.
„In de generatie onzer kundigheden ", heet 't in de Nagelaten
1

) Van Alphen, De Gronden mijner Geloofsbelijdenis, o.a. blz. 58, 80.
14
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Schriften, begint men met God en den natuurlijken Godsdienst; gaat vandaar over tot de zedekunde; en wordt door
beide tot de openbaring geleid; maar deze drie bekend, en in
hare waarheid en zekerheid erkend zijnde, gaat men denzelfden
weg omgekeerd terug en vindt in de laatste de bron tot eene
meer bestemde, eenvoudigere en tegelijk uitgebreidere kennis
van de twee eerste." (blz. 76).
Bij 't licht van deze beschouwing wordt 't duidelik, waarom
de dichter aan de jonge kinderen, op wie hij 't oog had, van
geloofszaken niet meer gegeven heeft dan hij deed. Aan de
kleinen gaf hij versjes, die hun de natuurlike godsdienst en
zedekunde moesten leren; toen de kleintjes groter werden,
schonk hij ze de Gronden (z)ijner Geloofsbelijdenis. Versjes en
Geloofsbelijdenis samen vormen Van Alphen's handleiding bij
de godsdienstige opvoeding van de jeugdige mens.
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DE VORM VAN DE (iEDICI ITJ ES.
-
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a de inhoud van de gedichtjes verdient ook hun
vorm 'n onderzoek. Is 't bij elk letterkundig werk
al geboden, na te speuren onder welke vormen
de gedachten en gevoelens van de schrijver zich
openbaren, bij didakties werk als deze kinderpoëzie wordt die plicht nog dringender. Sterker dan elders
toch wordt hier de indruk van 't geheel door meer uiterlike
eigenschappen bepaald. Immers, wie 't kind weet te treffen, heeft
't voor z'n doel al half gewonnen; terwijl de nuttigste zedeles
haar werking mist, wanneer ze niet door uiterlike middelen
de jeugdige aandacht weet te boeien.
Tot de snelle en ongeëvenaarde populariteit die Van Alphen's
gedichtjes ten deel is gevallen, hebben ongetwijfeld verschillende faktoren samengewerkt. Dat de grote ingenomenheid van
de ouders met de inhoud van deze versjes daaronder de
krachtigste en duurzaamste faktor geweest is, staat voor ons
-vast. Daarnaast menen we evenwel 'n niet gering deel van
hun opgang te mogen toeschrijven aan hun vorm, die voor de
-tijd waarin ze ontstonden, geheel nieuw en biezonder gelukkig
was. Om de veelgeprezen en veelgesmade kinderdichter ook
in dit opzicht recht te doen weervaren, moeten we nagaan,
-welke houding deze leermeester tegenover de kinderen aanneemt, om z'n lessen ingang te doen vinden; we moeten
.horen, welke toon hij tegen hen aanslaat, hoe hij z'n gedachten
weet in te kleden, welke taal hij daarbij gebruikt. Ook hierin
zal blijken, hoe groot de afstand was tussen hem en de oudere
kinderschrijvers.
,
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DE TAAL VAN DE GEDICHTJES.
Over de eigenlike inkleding van de waarheden die de dichter
aan de jeugd eigen wou maken, en de pedagogiese inzichten
die hem daarbij hebben geleid, spreken we straks. 't Meer uiterlike
van de vorm, de techniek van de versjes, de taal, moet de
toenmalige vaders en moeders wel tot bewondering hebben
gestemd, en de kleintjes met blijdschap vervuld. Iets dergelijks
had men tot nog toe niet gekend. Versjes voor kinderen, zeker,
die waren er genoeg; in haast ieder schoolboek waren ze te
vinden. Maar hoe? Soms verheven, dikwijls plat, meestal
kunsteloos, om niet te zeggen stumperig van vorm; 't ruwe
maaksel van grovere geesten, die er niet in geslaagd waren,
hun goede bedoelingen in even goede woorden tot uitdrukking te brengen; rammelende bewijzen van dichterlik onvermogen bij 't rijmend schoolmeesterdom. Hier daarentegen was.
'n dichter aan 't woord, een man die bij ruimer kennis en
dieper inzicht dan z'n voorgangers bezaten, ook de kunst van
verzen maken verstond, en die 't niet beneden zich achtte,
z'n dichterlike gaven ten nutte van kinderen aan te wenden. Dit
was op zich zelf al betrekkelik nieuw in ons land, dat er voor
kinderen geschreven werd door 'n man die buiten 't eigenlike
onderwijs stond, en die als prozaïst en dichter voor volwassenen
al enige naam had gemaakt.
Hiermee wil niet gezegd wezen, dat aan 't opstellen van
deze versjes evenveel zorg besteed is als aan 't werk, voor
volwassenen bestemd. Van Alphen zelf heeft ons hieromtrent
enigszins ingelicht. .'t Is 'n werk van uren geweest, niet van
weken of maanden. Spelenderwijs is 't verricht, tussen inspannender bezigheden door. De stof ervoor had de maker in hoofd
en hart, en in 't dageliks bedrijf van z'n eigen jonge kinderen
voor ogen. 't Gemis van dergelijke versjes in onze taal heeft
hij als vader zelf gevoeld. Duitse voorgangers hebben hem de
weg gewezen, om 't tekort aan te vullen. Welnu, ook hij neemt
de pen op, om z'n kracht te beproeven, en na 'n paar gelukkige avonden liggen er twee dozijn versjes klaar. Met z'n
oudste jongetje, 'n kind van vijf jaar, neemt hij de proef; de
uitslag is niet onbevredigend; de versjes gaan niet te hoog,.
-

-
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Nu durft de maker ze pas aan de drukpers overgeven, nieuwsgierig naar 't oordeel van 't grote publiek. Roem en eer, 't
gebruikelike dichterloon, verwacht hij er zeker niet van; daarvoor is z'n oordeel over dit kinderwerk veel te bescheiden.
„De maker weet zeer wel, dat hij, als dichter, daar door weinig
roem behalen kan; maar dat was ook zijn oogmerk niet," is
z'n eerlike bekentenis in 't Voorberigt, waar hij met eenvoudige woorden verder heel 't ontstaan en de bedoeling van
z'n versjes vertelt.
En 't resultaat van deze spelenderwijs verrichte arbeid? Leg
eens één van de eerste versjes, eigenlik 't eerste:
Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen. enz.
naast één van de gedichtjes, die we vroeger uit andere kinderboeken hebben aangehaald, onverschillig welk, en vraag dan,
zonder verder op de inhoud te letten, welk van de twee 't
wint in welluidendheid, _ in lenigheid van taal. De uitslag is niet
twijfelachtig, en de vergelijking mag worden voortgezet. Bij
't doorbladeren van de bundel worden we telkens getroffen
door de gemakkelikheid, waarmee de meeste versjes blijkbaar
in elkaar zijn gezet. Hoor b. v. nog die opgewekte Welkomgroet van Claartje:
Welkom lieve kleine zus!
Welkom in dit leven!
Baker! mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven.
Of 't bekende lied op De Klepperman:
Zou ik voor den klepper vreezen,
o! Die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moederlief! 'k geloof het vast,
Dat hij op de dieven past.
Waar waren de kinderversjes, zo gemakkelik van rijm en
versifikatie als deze en zoveel andere uit onze verzameling?
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In welk ouder kinderboek vond men bovendien zo veel verscheidenheid van vorm ? Hier hoorde men onmiddellik de man
die gevoel had voor maat en rijm ; en men kon 't hem licht
vergeven, als er eens 'n enkel
versje onderdoor liep, dat in D E X L E P P E R M A N.
deze opzichten minder gelukkig
was uitgevallen, zoals dat van
De Perzik, waardoor de jeugd
niet tot opzeggen, maar tot opdreunen scheen uitgenodigd
te worden:
Die perzik gaf mijn vader mij,
Omdat ik vlijtig leer.
Nu eet ik vergenoegd en blij.
Die perzik smaakt naar meer.
De vrolijkheid past aan de
[jeugd
Die leerzaam zig betoont.
De naarstigheid, die kinder[deugd,
Wordt altoos wel beloond.
Men was waarlik in dit op- Zou ik voorden klepper vreezen, b1..
zicht niet verwend, en onder
zicht
zoveel gave vruchten telde 'n enkele wormstekige niet mee.
Ook de eenvoud en zuiverheid van taal, de gemakkelikheid
van zinswending moesten wel treffen. We willen daarmee niet
beweren, dat wij voor ons de versjes in dit opzicht voor
vinden. Integendeel; woorden en uitdrukkingen als:-treflik
pogen, wis, ras, schoon (voor ofschoon), feilen, baatzuchtigheid,
haken of jagen naar, verhoogen, zich erbarmen e. d. waren ook
voor de kleintjes van toen zeker niet eenvoudig te noemen. Een
oogwit uitvoeren, zoals Van Alphen de geduldige kat laat doen,
was toen zo goed als nu onzuiver gedacht en gezegd; gehuil
van sneeuw en regen moet natuurkundig nog verklaard worden;
't verschonen van Cornelis, die 'n glas gebroken had, zal wel
niet alleen in latere tijden verwarring gesticht hebben in menig
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kinderhoofdje; en hoe de twee lieve kleine wichtjes met de
nieuwe bundel gedichtjes naar hun woning moesten springen,
zoals de vriendelike vader van hen verlangde, is 'n raadsel,
waarvan we de oplossing nog niet hebben gevonden.')
Ook stroeve zinswendingen komen voor. In dit opzicht is
't versje van Alexis allesbehalve gelukkig uitgevallen:
Hij noemt haar zelf zijn hartedief,
Als zij haar speelgoed hem wil geven.
Maar als zij iet, dat hem behaagt,
Voor haar, om mee te speelen, vraagt,
Dan wordt die liefde ras verminderd;
En als zij hem in 't doen van zijnen zin verhindert,
Dan haat hij bijkans haar geheel.
Ook is zij doorgaands hem te veel,
Wanneer zij boven hem door iemand wordt geprezen.
En 'n zinsbouw als we aantreffen in de moraal van De Haas:
Hij, die altoos wel te vreden
Met vermogens die hij heeft
Vergenoegd en dankbaar leeft,
Kan zijn gaven wel besteden.
Maar dat hij, die altoos kniest,
En wat andren zijn wil wezen,
Zelfs hetgeen hij heeft verliest,
Heb ik meer dan eens gelezen.
zo'n zinsbouw is onverdedigbaar, of om met Van Alphen's eigen
woorden te spreken, verdient niet te worden verschoond.
Fouten of tekortkomingen van dergelijke aard zijn er wel
meer aan te wijzen. Ook 't plechtstatige van dat gij en u,
waarmee de kinderen niet alleen God en hun ouders, maar
ook elkaar onveranderlik aanspreken, verdient de aandacht.
') We gaan hierbij uit van de onderstelling, dat Van Alphen met die
„lieve wichtjes" allereerst 't oog had op z'n eigen kinderen. 't Opschrift
van 't versje: „aan twee lieve kleine jongens ", de vermelding van zijn
eigen kinderen in 't Voorberigt, en de inhoud van 't Zuschrift an ein paar
Kinder, waarmee Van Alphen's voorganger Weisze z'n bundel Lieder fur
Kinder opent, steunen ons in deze onderstelling. Verg. blz. 252.
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Dat deed De Perponcher anders, in z'n Onderwijs voor Kinderen, dat 'n paar jaar later verscheen; die verbande 't deftige
gij uit alle gemeenzame gesprekken. Paste Van Alphen hierbij
z'n eigen stelregel ook wel toe?
Schrijven, moet men, zegt Papaatje,
Even zo, als of men praat.
Maar ook hier geldt, wat we zo even van de versifikatie
zeiden: 't onkruid ging schuil onder de tarwe.
Als in de lieve lente
De bloemen 't veld versieren,
Dan pluk ik roozeknopjes,
Viooltjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen.
Dan zal ik kransjes vlegten,
En dragen die ter eere
Van God, die mij het leven
En bloempjes heeft geschonken.
Kijk Pietje! kijk! een haas, S die zoo gauw kon loopen!
Neen, zei de slimme Piet,
Wilt gij een haasjen zijn, ik niet:
'k Wil liever langsaam gaan, dan 't met den dood bekoopen.
Wij zaten laatst bij Saartje,
Onze oude goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
Wij dronken chocolade
En deden honderd vragen.
Dit zijn de kopstukken van 'n paar opeenvolgende gedichtjes
uit de eerste verzameling. Leg ook hier eens de versjes naast,
die we uit andere kinderboeken hebben aangehaald, met hun
vele pogingen tot verhevenheid, hun onbeholpen rondtasten
in de vereerde tale Kanaans. Voor wie 't nog niet wist, zal
dan zeker wel blijken, dat Beets niets te veel zei, toen hij
Van Alphen's versjes voor hun tijd prees als een meesterstuk
van ongedwongenheid.
Vooral de vertellingen munten hierin uit. Daar loopt de
draad gewoonlik zonder stoornis door. Ze behoren ook wel
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onder de meest populaire gedichtjes. Saartje, De Pruimeboom
en de ongelukkige Cornelis hebben, zo al niet 't eeuwig leven,
dan toch 'n behoorlik deel daarvan ontvangen. Heel dit genre
was bovendien nieuw in de toenmalige kinderwereld. 't Paste
geheel in Van Aiphen's denkwijze, ook door afwisselin, in de
vorm z'n lessen smakelik te maken. 'n Zangstukje, 'n brief,
'n morgen- en 'n avondlied, benevens ettelike samenspraken en
vertellingen moeten meehelpen, alle eentonigheid verre te
houden. Voor de kinderen uit die tijd moet't'n weelde geweest
zijn, 'n - boekje met zo veel afwisseling in handen te krijgen.
Voeg daarbij de kortheid van de meeste gedichtjes, die met
de vroeger genoemde eigenschappen krachtig heeft meegewerkt, om te maken dat ze gemakkelik in 't oor bleven
hangen. In dit opzicht heeft de maker z'n doel volkomen bereikt. „Hij heeft ze zo klein gemaakt, opdat zij des te gemakkelijker, door enkel leezen, zouden kunnen in het geheugen
geprent worden, zonder dat het noodig was, datze van buiten
geleerd werden, iets waar de maker zeer tegen is, en dat
daarenboven, enkel door herhaald leezen, geschieden kan."
schreef hij in 't voorbericht van z'n Proeve. Hoe door de
mannen en vrouwen van de nieuwe richting over deze opvatting
geoordeeld moest worden, kunnen we afleiden uit wat we
vroeger omtrent hen hoorden.
In de laatste bundel komen stukken van langer adem voor.
Toen deze verscheen, waren Van Alphen's „lieve wichtjes"
dan ook vier jaar ouder geworden; en dat de vader bij 't opstellen van z'n gedichtjes allereerst hen voor ogen had, ligt,
dunkt ons, voor de hand.
INKLEDING EN KINDERLIKHEID.
Van Alphen's lofredenaars uit de eerste helft van de vorige
eeuw hebben aan bovengenoemde eigenschappen van de versjes
meer dan voldoende recht laten wedervaren. De Génestet was
er minder goed over te spreken; die vond de taal niet altijd
kinderlik, bevallig en bevattelik. En ook Beets, zo waarderend
z'n oordeel overigens luidde, noemde de taal stijf en afgemeten,
de vorm pedant. De Génestet ging evenwel nog verder. Ter versterking van z'n zo even genoemde bewering wees hij nog in
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't algemeen op de indruk van deftigheid en wijsheid, van
onkinderlikheid, die zijn gevoel steeds van de dichter ontvangen had ; en hij hield z'n publiek ter illustratie 't eerste
prentje uit de geïllustreerde uitgave voor, dat door hem niet
bepaald vleiend werd toegelicht.
Met dit oordeel stak De Génestet de gevierde kinderdichter
naar 't hart. Was 't billik?
Wie uitsluitend met eigen voorkeur of afkeer te rade gaat,
is met z'n antwoord gemakkelik klaar. Anders wordt 't, wanneer we allereerst de draad in Van Alphen's opvattingen zoeken, en de loop daarvan vergelijken met wat we bij z'n tijd
voorgangers vonden.
-genot
Clarisse bracht al in herinnering, hoe de versjes er op berekend
zijn, de kinderen alle voorgedragen waarheden uit zichzelf te
doen weten. Hij zag hierin 'n nieuwe reden tot lof; hierdoor
toch klonk, volgens hem, de toon minder streng, vooral bij
bestraffingen.') 't Feit is niet te loochenen: bijna alle versjes
worden de kinderen zelf in de mond gelegd. Alleen in hoogst
enkele gevallen neemt de vader 'f woord, zoals bij Het Lijk,
waar dood en opstanding worden behandeld, en in Een Godsdienstige jeugd maakt een gelukkigen ouderdom. Daar spreekt
de vader rechtstreeks tot 't kind. Hij mag 't, vindt hij, niet
onwetend laten omtrent deze belangrijke waarheden, die tot
de fundamenten behoren van 'n levensbeschouwing naar zijn
geest. Maar hij begrijpt, dat deze waarheden ver buiten de
kinderlike gezichtskring liggen. Daarom neemt hij de kleinen
zelf bij de hand, en brengt ze, waar hij ze hebben wil.
Overigens laat hij de kinderen spreken:
Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwispelstaart, hij loopt in 't rond,
En springt op mijnen schoot.
Mij geeft men vleesch, en brood en wijn,
En dikwijls lekkernij:
Maar kan een beest zoo dankbaar zijn,
Wat wagt men niet van mij!
1

) Clarisse, a. w. blz. 71-72.
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Of:

Mijn hoofdjen! ach! het doet zo zeer!
Het schijnt van een gespleten;
Geen hobbelpaard vermaakt mij meer;
En schoon men vraagt, wat ik begeer
Ik walg van 't lekkerste eeten.

De voordelen van deze inkleding liggen voor de hand. Alles
klinkt op deze wijs levendiger
voor't
kind; z'n belangstelling
II E T E N.
wordt sneller gewekt en in
korte tijd kan 't gehoorde
z'n eigendom zijn. Wordt de
alleenspraak daarbij tot 'n
samenspraak uitgebreid, dan
telt dit voordeel dubbel. De
jeugd vraagt nu eenmaal naar
aktie, en waar de bekoring
van spannende gebeurtenissen ontbreekt, daar geeft de
afwisseling van woord en
wederwoord 'n welkome vergoeding.
Vroegere kinderschrijvers
hadden zich, zoals we gezien
hebben, over deze kinderlike eigenaardigheid weinig
't hoofd gebroken. Zij deelden
:....kan een best zo d*nkbattr zin,
aan kinderen meest lessen uit
Wat wart men niet va n mii: bL1D.
die zonder noemenswaarde
verandering evengoed voor
volwassenen bestemd konden wezen, zowel wat hun inhoud, als
wat hun taal en inkleding betreft. De vorm van deze lessen
was algemeen; met goed fatsoen kon de meester ze voorzeggen;
de jongen of 't meisje zei ze na. 'n Rijmpje als:
Die Leugen spreekt zo voor als naar,
Word niet gelooft al spreekt hij waar.
dat we vroeger uit de Friese Trap der Jeugd hebben aangehaald,
kan voor dit soort lessen als type gelden.
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Of wel, 't woord werd rechtstreeks tot 't kind gericht, zoals
in 't trieste Kinders Pligt, uit 't Klein Woordenboek:
Veragt uw oude Ouders niet,
Als gij haar Hoofd en hairen ziet
Door hooge jaaren grijzen. enz.
In 't gunstige geval, dat de vermaning in 't geheugen bleef
hangen, was 't toch altijd de stem van de volwassene, die in
de kinderlike herinnering naklonk. Dat 't kind de inhoud weldra
als z'n eigendom zou beschouwen, als iets dat alle schijn had,
uit zijn eigen ik te zijn voortgekomen, daarvan kon bij -'n
dergelijke behandeling weinig sprake zijn.
Zij die aldus tot kinderen spraken, en we weten dat
Van Alphen's voorgangers voor 't merendeel zo deden
gedroegen zich als de ouderwetse schoolmeester, met waardigheid in z'n katheder gezeten, die de kinderen voor zich liet
komen, om lessen op te zeggen of aan te horen, maar wiens
waardigheid niet toeliet, tot 't jonge volkje af te dalen en 'n
poging te doen om de taal te spreken, die hun vertrouwd in
de oren moest klinken. Er bleef 'n aanmerkelike afstand tussen
deze opvoeders en 't kind. Zij plaatsten zich tegenover de
jeugd, niet onder hen, en bleven doorgaans dan ook zelf aan
't woord; tenzij biezondere omstandigheden hen aanspoorden,
van de gewone regel af te wijken; zoals 't geval was bij opstellers van brieveboeken, die zelf 'n kostschool hielden, en de
gelegenheid te mooi vonden, om niet de lof van hun eigen
inrichting aan de jonge briefschrijvers in de pen te geven.
Dramatiseren van de stof was voor hen iets onbekends; en
't is zeker geen toeval te noemen, dat juist de beide nieuwe
werken die we vroeger besproken hebben, ook in dit opzicht
van hun voorgangers verschilden. 't Magazijn der Kinderen,
van Mad. de Beaumont, was geheel geschreven in de vorm
van gesprekken tussen 'n goevernante en haar leerlingen. De
Zedelijke Tooneelspellen, van De Moissy gaven met de gesprekken
ook de aktie van de jeugd.
Men moet zelf kinderlik zijn, om vat te -krijgen op kinderen.
De taal van 't kind moet men weten te treffen. Wat door de
oudere schrijvers in dit opzicht verwaarloosd was, daar heeft
.
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Van Alphen 'n ernstige poging toe gedaan. Hij weet bij ervaring,
dat 'n kind 't eerst luistert naar 'n kind, 't meest aanneemt van
zijns gelijke. Die wetenschap wijst hem aan, hoe hij z'n lessen
heeft in te kleden. Want hij wil 't kind bereiken. De stof
heeft hij voor dit doel al geschift. Niet alles wat hem, de
volwassene, eigen is aan gedachten en gevoelens omtrent
godsdienst en zedelikheid, wil hij de kinderen voorleggen.
Met oordeel des onderscheids heeft hij daaruit gekozen, wat
naar zijn overtuiging de grondslag moet vormen voor 'n
godsdienstige opvoeding, en wat, naar diezelfde overtuiging,
past bij de weinig ontwikkelde geestelike vermogens van 't
kind. Deze stof, de natuurlike godsdienst, moet 't eigendom
van de kinderen worden. Daartoe schept hij zich kinderen,
in wie hij zijn gedachten overdraagt. Hij plaatst ze midden
in de kinderwereld, waar ze uit moeten spreken, wat de
vader gesproken wil hebben. Onder deze vermomming wil de
dichter hoofd en hart van de levende jeugd bereiken, of, om
't aardige woord van De Moissy te gebruiken, als 't ware
langs de weg der verleiding wil hij 't kind tot de deugd
brengen.
Deze methode stelt hoge eisen; 't gevaar van mislukking is
groot. 'n Enkel woord kan veel bederven; kinderen zijn op
dit punt soms wonderlik fijngevoelig. Alleen aan de uitverkorenen is 't gegeven, tot 't hart van 't kind te spreken. Is
Van Alphen één van die gelukkigen geweest? Heeft hij bereikt,
wat hij zich had voorgenomen?
Voor we 'n antwoord op die vraag trachten te geven, zullen
we goed doen, allereerst de volle nadruk te leggen op deze
waarheid, dat de dichter met grote ernst er naar gestreefd
heeft, kinderlik te zijn voor de kinderkens. De keuze van z'n
stof was daartoe de eerste en voornaamste - stap. 't Rationalisme in z'n godsdienstige overtuiging bracht hem er toe. De
tweede stap, die logies op de eerste volgde, was 't zoeken
van 'n - inkleding naar kinderlike aard. Doel bleef bij alles,
t kind in z'n eigen levenskring te bereiken, en 't daar, in die
kring, op te voeden tot 'n godsdienstig mens. Dit streven op
zich zelf, nieuw als 't was in de geschiedenis van de opvoeding hier te lande, geeft de dichter onbetwistbaar recht op
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waardering, hoe ook 't oordeel over 't resultaat van dit streven
mag uitvallen.
Hoe verschillend er 'n halve eeuw geleden over de kinderlikheid van de versjes geoordeeld werd, hebben we gezien.
Dat de meningen hierover in onze tijd nog veel verder uiteen lopen, is bekend en begrijpelik. Willen we echter zuiver
oordelen, dan dienen we de scheiding tussen vorm en inhoud
niet uit 't oog te verliezen. Immers, wie de inhoud op zich
zelf onaannemelik acht, of te hoog voor kinderen van vijf tot
tien jaar, voor wie de dichter ze bestemde, die zal ook met
de inkleding moeilik vrede kunnen hebben; terwijl aan de
andere kant de mogelikheid niet uitgesloten is, dat er tegen
de inkleding bezwaren rijzen bij hen, die de gegeven lessen
zelf voor kinderen nuttig en nodig vinden.')
Ons komt 't voor, dat de meeste van de vroeger vermelde
bezwaren tegen Van Alphen tot de laatstgenoemde soort behoren. En we schrijven 't ontstaan daarvan voor 'n groot deel
juist toe aan Van Alphen's streven naar kinderlikheid. Hij
heeft te veel gewild. Om z'n lessen beter ingang te doen vinden, legt hij ze de kinderen zelf op de lippen. Daarmee verandert het karakter van dit zedelik- godsdienstig onderricht.
Wat aannemelik klinkt uit de mond van de volwassene, kan
onnatuurlik worden zodra 't door 'n broekemanneke wordt
voorgedragen; en 'n pedantje van drie voet is zeker nog veel
aanstoteliker dan één van zes, zoals Betje Wolff 't uitdrukte.
Dit gevaar wordt groter, naarmate de inhoud abstrakter is.
't Kind kent geen abstrakties; 't leeft van zinnelike indrukken;
alles in hem is konkreet. Aan dit jonge wezen 'n taak over
te dragen, die volgens de natuurlike gang van zaken aan de
volwassene toekomt, betekent niets anders dan 'n verkrachting
van de kinderlike natuur.
Van Alphen's tijdgenoten schijnen tegen deze eigenaardigheid
niet 't minste bezwaar gevoeld ce hebben, 'n dood-enkele
uitzondering daargelaten. De eerstvolgende geslachten evenmin. De C énestet heeft er ruimschoots z'n hart over gelucht.
'n Versje als De Waare Rijkdom, met de aanhef:
1 ) Dit laatste was o.a. 't geval bij Bronsveld. Zie z'n Hier. van Alphen,
blz. 938-939.
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Geen geld bekore ons jong gemoed,
Maar heiligheid en deugd.
De wijsheid is het nodigst goed;
Het sieraad van de jeugd.
wou hij als onkinderlik geheel uit de kinderwereld verbannen
zien. En ook 't Verstandig antwoord:
Gij vraagt mij, waarom ik aan God gehoorzaam ben;
't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken. enz.
stuitte hem om dezelfde reden tegen de borst. Wie zo oordeelt,
moet op gelijke grond ook 'n groot aantal andere versjes
veroordelen. Al die goede voornemens, die wijze opmerkingen,
die aansporingen en opwekkingen tot deugdzaamheid, ze passen
niet in de kindermond, en 't kind dat ze uitspreekt, is . 'n
pedantje of 'n automaatje, of, zoals De Génestet 't ondeugend
voorstelt, 'n onbewust huichelaartje.
De afkeer bij, velen tegen deze jonge deugd- en wilsheidpredikers wordt nog versterkt door 'n tweede eigenaardigheid:

Slechte kinderen ontbreken in de versjes geheel; ondeugende
komen er heel weinig in voor. Wanneer er al 'n enkele keer
van 'n beetje stoutheid of andere tekortkomingen wordt gerept,
dan is dit, zoals we vroeger zagen, meer bedoeld om relief
te geven aan de goede voornemens of 't verbeterde inzicht,
waardoor de tijdelike afdwaling is gevolgd. De kindertjes zijn
doorgaans zo braaf, dat ze voor velen alle realiteit missen.
We vragen ons af, wat de dichter bewogen kan hebben, bij
't scheppen van z'n kinderfiguren de ogen zo zeer voor de
werkelikheid te sluiten. Zekere gegevens hebben we daaromtrent
niet. We menen 't evenwel alleen te kunnen toeschrijven aan
'n zeker optimisme inzake opvoeding, zoals ook tegenwoordig
nog wel wordt toegepast, en dat in bepaalde gevallen zelfs
besliste verdedigers vindt, 'n optimisme dat welbewust alleen
't goede in 'n kind veinst te zien, en de gebleken verkeerde
neigingen 't best meent te overwinnen door tegenover 't kind
te doen,, alsof ze niet bestonden. 'n Dergelijke opvatting sluit .
alle onaangename strafheid buiten; met 'n zoet lijntje wordt
't kind van 't verkeerde afgetrokken en tot de deugd gebracht.
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Dat deze handelwijze bij Van Alphen's overige opvattingen
paste, hebben we vroeger gezien. Wordt ze doorlopend gevolgd
bij 't schetsen van de kinderwereld, dan krijgen de in werkelikheid zo levende figuurtjes alle iets biezonder onwezenliks.
't Rijke, veelvormige leven is er uit; maakwerk wordt 't, naar
vooraf vastgesteld model; en 't onkinderlike, dat deze kindertjes
al eigen is bij 't verkondigen van abstrakte denkbeelden, wordt
er in hoge mate door versterkt.

Het vrolijk leeren.
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken
't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak.
In dit brave kind horen we uitsluitend de stem van de vader.
Over de bezwaren die we tegen deze opvatting van 't spelen
zelf hebben, spreken we hier niet. Dat dergelijke wonderkin
zelden geboren worden, staat voor ons evenwel vast.-dern
Nog op 'n andere biezonderheid mag in dit verband gewezen
worden: de kinderen in deze versjes weten zo goed, dat ze
kinderen zijn. Zozeer zijn ze er van doordrongen, dat ze van
zich zelf spreken als van de jeugd, de jonkheid, dat ze spreken
van een kinderdeugd, een kinderhart, en door toevoegsels als
al ben ik jong, al ben ik maar een kind, in hun onderlinge gesprekken, 't levend besef van hun eigen onbeduidendheid tonen.
De vrolijkheid past aan de jeugd
Die leerzaam zig betoont.
De naarstigheid, die kinderdeugd,
Wordt altoos wel beloond.
Wij menen, dat de werkelikheid hiermee geweld wordt aan
betwijfelen, of 'n kind zich doorlopend zo zuiver-gedan.W
rekenschap geeft van z'n leeftijdsverhouding tot volwassenen,
en kunnen niet aannemen, dat normale kinderen, individueel
en konkreet in al hun denken en voelen, veel aanleg bezitten
om 't eigen dierbaar ik-je zozeer te vergeten, dat ze ook over
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zich zelf in algemene termen kunnen- spreken als van „de
jeugd ". Deze hebbelikheid in Van Alphen's kinderwereld kunnen we ons niet anders verklaren dan als een grove misvatting
van de dichter. Lang niet altijd
HET VR o L i h L E F R E N. is 't hem gelukt, zich in de
gedachten van jonge kinderen te verplaatsen, zo ernstig
zrn streven hiernaar ook was.
Te veel blijft in hem nog
de volwassene aan 't woord,
blijven z'n ogen 't kind
beschouwen als 'n wezentje
buiten hem. Waar dit 't geval
is, blijft de echte kinderlik
-heid
ver te zoeken.
Door 'n enkel woord wordt
dit gebrek aan voldoend verplaatsingsvermogen soms verraden. De woorden:
Ik weet nog van geen zorgen.
hebben alleen dan 'n redelike
zin, als ze uitgesproken worZ ri bcept ,Winnproob, Vrn%, 4 i& vocL boeken. den door de mens van rijpere
leeftijd, die tenminste van
heel nabij de zorgen van 't leven heeft leren kennen. En 'n
uitspraak als:
Een mensch in droefheid op te beuren,
Is zelfs voor kinders zoet.
berust eveneens op 'n beschouwingswijze die, naar onze mening,
't kind zelf nooit eigen kan zijn.
Worden door de geschetste misgreep hele reeksen van ge
ontsierd, ook op alleenstaande tekortkomingen moet-dichtjes
gewezen worden. Als de kleine Willem z'n jonggestorven zusje
herdenkt, en plannen beraamt, om z'n innige genegenheid
voor haar te uiten, schokt plotseling door z'n jonge zieltje 't
besef van eigen vergankelikheid:
15
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maar voor mij ook
Morgen zal ik
is 't gevaar van sterven groot.
Gist'ren liep zij met mij speelen;
gist'ren nog! en nu — reeds dood!
We vragen ons af, of de dichter in 't kleine jongetje niet
't onmogelike onderstelt. Denkt. 'n klein kind zo ver, zelfs met
'n droevige ervaring als deze voor ogen ?
'n Dergelijke vraag komt ons op de lippen, wanneer we
Het Tederhartige Kind onder z'n goede voornemens ten opzichte van z'n moeder ook dit horen verklaren:
'k Zal haar naam met eerbied noemen,
Als zij neerdaalt in het graf.
Hier wordt de fout voor ons gevoel erger; ze nadert tot
onkiesheid.
En om 'n derde voorbeeld te noemen: waar ter wereld is
er ooit 'n Flipje geboren, dat genoeg krijgt van z'n drijftol,
omdat die alleen door slagen lopen wil?
Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen;
Want hou ik op, dan loopt hij niet.
Ik heb in al dat slaan verdriet,
En zal om ander speelgoed vragen.
'n Zo hyper-sentimentele, door-en-door valse voorstelling
van de jongensaard kan, dunkt ons, door niemand verdedigd
worden; tenzij men welbewust 't oog sluit voor de werkelikheid en alleen 'n fantazie-beeld wenst te zien. Van Alphen
heeft bij menige andere gelegenheid in z'n versjes getoond,
dit laatste niet te willen.
Onbillik zou 't zijn, tegenover al deze tekortkomingen niet de
vele gelukkige grepen te zien, die de dichter in 't kinderleven
heeft gedaan. 't Zijn alweer vaak kleinigheden; maar wie zal
ze er minder om schatten in deze wereld van 't kleine? Zo
verstopt Cornelis in z'n radeloosheid de stukken van de gebroken ruit, Piet z'n broertje is verrukt over 't harde lopen
van 'n haas, en 't naar huis terugkomende zusje wordt bedacht met lintjes en mooie prentjes, dezelfde heerlikheden die
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't arme Daantje zo treurig stemmen, nu hij de prijs voor 't
beste leren verloren heeft:
Dat boek met mooie prentjes,
Met groene zijde lintjes,
Waar naar ik zo verlangde,
Heeft JANTJE nu gekregen;
Om dat hij 't best kon schrijven,
En 't vlugst was in het lezen.
Ja op de kaarten kon hij
De landen en rivieren,
De zeeën en de steden,
Het gauwst van allen vinden.
.
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.
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Ik kan het niet vergeten,
Maar 't zal niet meer gebeuren.
Aardig is ook de uitroep van de jongen, die bezig is de lof
van z'n vader te zingen:
Er kan geen beter vader wezen!
De jongen is trots op z'n vader; niets gaat er boven hem.
't Zij dit gevoelen naar 't oordeel van anderen gegrond is of
niet, de jongen zelf is er van doordrongen. Z'n vader is in
zijn ogen de hoogste autoriteit.
Wie herinnert zich niet iets dergelijks uit eigen jeugd? In
de tijd dat 't lichaam nog klein is, de krachten nog zwak, de
kennis beperkt, als huis en omgeving voor 't kind nog 'n
wereld zijn vol begeerlike, - maar vaak onbereikbare dingen,
en 't dageliks leven ook in die mikrokosmos de teleurstellingen
brengt, de moeilikheden, de rampen, die er zeker niet minder
ondervonden worden dan in de grote-mensen - wereld later, daar,
in die tijd kan 'n vader de man zijn, die door verlangende
kinderogen met bewondering wordt aangestaard, wanneer zijn
.sterke arm 't onbereikbare bereikbaar maakt, zijn kennis antwoord geeft op alle vragen, zijn woord van bemoediging de
pijn verzacht.
Als Pietje is aangegrepen door 't lijden van z'n zusje, blijft
.hij zich zelf niet langer meester. Met echt kinderlike overdrijving
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kan hij zich van de toekomst niet anders meer dan ellende
voorstellen: zusje dood, vader dood, moeder dood, hij zelf
alleen achtergebleven.
Laat haar 't leven tog niet derven,
Ach mijn moeder zou 't besterven,
Vader daalde wis in 't graf.
Lieve GOD ! waar bleef tog PIETJE,
Naamt gij met mijn zusje MIETJE
Ook mijne ouders van mij af.
En dan 't bange Keesje, dat huilende wegkruipt, omdat hij
voddejoden aan ziet komen, en dat maar niet begrijpt, hoe 'n
ander bedaard kan blijven, terwijl hij in z'n ontstelde verbeelding de bel al hoort gaan, die zijn ellende inluidt! Of
Mietje, buiten adem gelopen in haar verlangen om toch maar
gauw iets te hebben, waar ze 't gevonden vogelnestje in bergen
kan, en die dan uit moeders mond 'n terechtwijzing te horen
krijgt! Wat 'n teleurstelling! Toch geeft ze 't nog niet op.
Zoek toch nimmer uw genoegen
In de droefheid van een ander.
heeft moeder gezegd.
Neen, zei Mietje, lieve moeder!
Neen dat niet! maar hoorze eens schreeuwen;
Ach zij hebben zulken honger!
Deze en dergelijke trekjes spreken tot ons. We herkennen
ze onmiddellik als van goede bekenden uit eigen jeugd of
eigen omgeving. En de taal die, in deze omstandigheden aan
kinderen op de lippen gelegd wordt, mag gehoord worden. Is
ze niet geheel vlekkeloos, over 't algemeen is ze zeker wel
natuurlik te noemen.
Wat dit laatste betreft, verdient ook de Brief van Carel aan
zijn zusje Caatje vermelding.
Zusje lief ! ik laat u weten,
Dat ik, sedert uw vertrek,
In mijn kamer heb gezeten,
Meid lief ! met een stijve nek.
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'k Dagt, ik zal u tog eens schrijven,
Want het weder is zo guur,
Dat ik steeds in huis moet blijven
En dat smaakt niet op 'den duur.
In diezelfde eenvoudige trant gaat de hele brief door. Op
Het Kinderlijk Geluk en de overdenkingen van Claartje bij
de Schilderij van hare overledene Moeder, 't laatste met dat
zuivere
Ik kan er niet aan denken,
En 'k doe het tog zo gaarne.
.hebben we vroeger al gewezen, terwijl hier eveneens herinnerd
mag worden aan de frisse Welkomgroet en de beroemde
Pruimeboom, die door Donker Curtius in de Nieuwe Bijdragen
zo fijn zijn ontleed.
Door dergelijke aardige trekjes moesten onze voorouders toch
wel gesterkt worden in hun bewondering voor de nieuwe
versjes, weinig verwend als zij zelf in hun jeugd waren geweest.
DE TOON IN DE GEDICHTJES.
Over de toon die in de versjes wordt aangeslagen, is eveneens heel verschillend geoordeeld. Voor 'n deel is dit in de
vorige bladzijden al ter sprake gekomen. De waardering
van de inhoud is op die uiteenlopende oordeelvellingen
zeker niet zonder invloed gebleven. Maar ook zonder deze
omstandigheid valt 't moeilik, tot eenstemmigheid te komen
over iets, dat zo moeilik onder woorden is te brengen als dit,
en waarbij de punten van uitgang zo ver uit elkaar kunnen
liggen.
Wij voor ons kunnen de vooral door De Oénestet gewraakte
deftigheid niet ontkennen. 't Veelvuldig gebruiken van woorden
ars gij en u en van 'n aantal vrij verheven termen heeft er
stellig toe meegewerkt, die indruk te vestigen. De stof zelf
bood er alle gelegenheid toe; de kunstgreep om de kinderen
alles in de mond te leggen, stelde in dit opzicht biezonder
hoge eisen; en... Mr. Hieronymus van Alphen was 'n deftig
man. Mensen die hem in z'n latere levensjaren hebben ge -.
kend, noemden z'n uiterlik stroef, z'n toon wel wat meester-
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achtig.') De zware verantwoordelikheid die hij als thesauriergeneraal van de Unie in de moeilike tijd vlak voor de omwenteling heeft gedragen, en z'n diepgaande ontstemdheid over
de loop van zaken in kerk en staat met en na de omwenteling,
zullen er zeker 't hunne toe hebben bijgedragen, de genoemde
trekken in Van Alphen te verscherpen; dat hij in de rustige
jaren omstreeks 1780 er geheel vrij van was, kunnen we
moeilik geloven.
Daarnaast mogen we grif erkennen, dat er in veel van de
versjes 'n zekere opgewektheid zit, en wat zeker niet 't minst
weegt, vaak hartelikheid. De bekende aanspraken van de dichter
tot z'n jonge lezers bij de aanbieding van 't eerste en van 't
laatste bundeltje verdienen hier wel allereerst vermeld te worden,
ter vergelijking met wat door oudere schrijvers bij zulke gelegenheden was aaneengerijmd. Maar ook waar de kinderen
aan 't woord zijn, tegen elkaar en tegen hun ouders vooral,
klinkt vaak deze hartelike toon. Als we bedenken, dat 't gemoed
van de mens Van Alphen doorlopend gestemd is tot liefde en
dankbare tevredenheid, kan die toon in z'n kinderpoëzie ons
allerminst verwonderen.
Van humor is hier geen spoor te vinden, zomin als in z'n
andere werken. Die was hem blijkbaar ten enen male vreemd.
Geest, vernuft eveneens. 'n Dood-enkele keer glijdt er iets als
'n ondeugend lachje om de ernstige mond, en wel wanneer
hij 'n jongetje, dat de snelheid van de haas bewondert, door
'n nuchter broertje tot rede laat brengen:
Kijk PIETJE! kijk! een haas, ó die zoo gauw
kon loopen!
Neen, zei de slimme 'PIET,
Wilt gij een haasjen zijn, ik niet:
'k Wil liever langsaam gaan, dan 't met den dood
bekoopen.
1 ) Zie Bibliotheek van Theologische Letterkunde, blz. 639.
't Bekende portret van Van Alphen, dat nog op de omslag van de
tegenwoordige, goedkope uitgaven van z'n kindergedichtjes voorkomt, is
,vervaardigd naar hetgene Van Alphen voorstelt, als Raad en ThesaurierGeneraal van de Unie en dat in der tijd de algemeene goedkeuring heeft
weggedragen". (Volledige Dichtwerken, Algemeene Voorrede, blz. XVI.)
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Maar de glimlach verdwijnt meteen; ernstig plooien zich
weer de trekken, en statig klinkt nu de moraal van 't gebeurde
uit de vaderlike mond:
AAN TWEE

LIEVE KLE I1(E JONGENS.

Hij, die altoos wel te vreden
Met vermogens die hij heeft,
Vergenoegd en dankbaar leeft,
Kan zijn gaven wel besteden.
Maar dat hij, die altijd kniest,
En wat andren zijn wil wezen,
Zelfs het geen hij heeft ver[liest,
Heb ik meer dan eens gelezen.

Ernst overheerst in deze
kinderpoëzie, zoals in alle
andere werken van Van
Alphen. 't Was 'n karaktertrek
van de man. Bij vlagen kondenseerde ze zich tot zwaarmoedigheid, waar hij veel
onder leed. Z'n allerlaatste
levenstijd is er zelfs pijnlik
zwaar door gedrukt. In z'n
kindergedichtjes is deze som .......eerat ter beloning
bere gemoedstemming evenEen 3cuaJen of twee.
bI.ó. wel niet terug te vinden. Daar
heerst 'n zekere gelijkmatige
opgewektheid, die aan de ernst 'n vriendelik karakter verleent.
Uitbundige vrolikheid, uitgelatenheid, waarbij de jeugd 't
uitschatert van lachen, is er geheel onbekend. Ze zou ook
evenmin bij de inhoud passen, als bij heel 't karakter van
de dichter. Ook hij toch behoorde tot de mensen die met
de voeten op aarde wandelen, maar wier oog naar de hemel
gericht is. Daarheen, naar 't einddoel van 's mensen leven,
keren zich telkens weer z'n gedachten, en er is duidelik 'n
hoofdrichting te zien in alle bewegingen van deze kristelikwijsgerige geest.
Z'n godsdienstige overpeinzingen, zoals hij die o.a. in de
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bekende Fragmenten heeft opgetekend, tonen de innige roer
z'n ziel. Met voorliefde dwaalt z'n verbeelding-selnva
naar 't Heilige Land, naar de gewijde plaatsen waar Jezus
leefde en leed. En 't bevreemdt ons niet, dat hij op 'n vroege
Paasmorgen de eenzaamheid van de velden zoekt, om zich in
de geest te verplaatsen naar de hof van Joseph van Arimathea,
waarin hij Jezus te voorschijn ziet treden, schoonheid en
onschuld met mannelike sterkte op 't gelaat, „ernstige deftigheid met vriendelike welwillendheid vereenigd. 1) Zo zag deze
Kristen in de geest 't beeld van z'n Heiland. Zo moet, dunkt
ons, ook voor hem zelf als mens 't ideaal hebben uitgezien.
Z'n kinderpoëzie draagt er duidelik de sporen van.
Waar we daarentegen geen spoor van kunnen ontdekken,
dat is de _fantazie, die onwaardeerbare eigenschap, waaraan
de sprookjes van Perrault, niettegenstaande hun ernstige gebreken, 'n groot deel van hun aanzien dankten. Geen schone
fee heeft Van Alphen's voorhoofd gekust, om hem de wereld
te doen zien in n1engeling van bonte pracht. Om de stille,
ernstige man lag 'n tovercirkel, die geen feeëvoet kon overschrijden. Bleef z'n verbeelding ook niet geheel werkeloos,.
op eenzame wandelingen of in de stille avonduren van 't
studeervertrek, ze voerde hem meestal niet naar de doolhof
van aardse gebeurlikheden, maar richtte z'n ogen bij voorkeur
op de eeuwigheid of naar 't leven en lijden van de gezegende
Heiland. Daar was 't, dat hij voor de diepste begeerten van
z'n ziel verzadiging vond.
Of Van Alphen 't sprookje, 't wereldse vertelsel zonder
kristelike moraal, voor kinderen veroordeelde, weten we niet.
Dé minachtende uitspraken van zo menig rationalistjes geestverwant doen 't wel vermoeden. Eenmaal wordt 't woord in
z'n versies genoemd: Saartje, die goede oude baker, is de ge-_
lukkige, die sprookjes kan vertellen. Meer is ons niet bekend;
want ze is in gebreke gebleven, 't in de versjes ook werkelik
te doen, en heeft, behalve in 't schenken van sjokolamelk,
haar kracht alleen getoond in 'n dreunerige moralisatie over
de tevredenheid.
"

1)

Mengelingen, blz. 155.
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Nuchterheid. Moraliseren, dat wordt er in de gedichtjes
doorlopend gedaan. Ze zijn immers bestemd, enige nuttige
waarheden in de menselike geest te prenten? Niet de losse
invallen van 't ogenblik, geen snaaksheden naast ernstige stukjes,

al naar de wisselende indrukken van 't ogenblik voor kinderen
opgeschreven, werden de jeugd hiermee aangeboden. Er mag
minder zorg aan besteed zijn dan aan grote-mensen-poëzie,
er mag in de weinige avonden van hun ontstaan minder aan
geschikt en geschoven wezen, ten slotte is 't weldoordacht
werk, waarvoor de maker 't materiaal had liggen. 'n Zeker
stelsel is er niet in te miskennen. De schrijver leefde in z'n
onderwerp. 't Viel hem makkelik, uit de rijke welgeordende
voorraad wat aan kinderen te geven. Afwisseling in riim, in
versmaat en voorstelling moesten de eentonigheid van 't stelsel
keren. Wat evenwel niet te keren viel, was de-matige
rationalistiese geest, die voor 'n overwegend deel de inhoud
van dit onderricht, voor 'n niet onbelangrijk deel de toon
daarvan bepaalde.
Vroeger hebben we al gewezen op 't sterke nuttigheidsbesef
dat alle rationalisme kenmerkte, ook bij Van Alphen. Leg
uitingen van dit besef in de kindermond, voeg er welberedeneerde uitspraken van algemene aard bij, vermijd angstvallig al wat de kinderlike verbeelding kan opwekken, en
vraag dan, waar nog de natuurlike frisheid te vinden is, die
ons volwassenen zo treffen en verkwikken kan in 't minder
gemodelleerde, minder redenerende, vaak zo weinig bereken
-bare
jonge kind.
Gij vraagt mij, waarom ik aan GOD gehoorzaam ben;
't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken.
Hij heeft aan ons zijn wet uit liefde alleen gegeven,
Op dat wij vergenoegd en vrolijk zouden leven;
En al wat ons die wet verbiedt,
Is, hoe 't ook schijnen mag, ten onzen voordeel niet.
Wil iemand dan gelukkig wezen,
Die leer gehoorzaam GOD te vreezen.
Zowel om de inhoud als om de toon verdient dit gedichtje
de volle opmerkzaamheid.

234
't Koel-verstandelike. dat veel kinderen uit Van Alphen's
versjes _eigen is, heeft alle fantazie uit hun hoofdjes gebannen,
en de natuurlike warmte van hun gevoelens belet tot geestdrift aan te gloeien, twee dingen, waar De Génestet slecht
over te spreken was, en wij met hem.
We zijn overtuigd, dat 't moeilik, zo niet onmogelik is, tot
'n redelike overeenstemming te komen bij 't beoordelen van
eigenschappen, als we aanwezen in toon, in taal en inkleding
van deze kinderpoëzie. 't Overtuigend bewijs voor 'n mening is
in deze materie niet te leveren ; persoonlike inzichten hebben
dus ruim spel. Vergeten we evenwel onder de strijd van inzichten niet, welke indruk Van Alphen's tijdgenoten van zijn werk
moesten ontvangen. Wie had vóór hem zo rijkelik geput uit
't kinderleven van alle dag ? Wie had vóór hem zo eenvoudig,
zo treffend voor kinderen gesproken? Rechts en links greep
de dichter z'n stof uit 't dageliks leven. Speelgoed, kleren,
melk en brood, bloemen en vruchten, lintjes en printjes,
't was hem niet te min, hierover tot de jeugd te spreken,
zoals voor de meeste van z'n voorgangers wel 't geval was
geweest. Hij gaf de kinderen liedjes, liet ze bijwijlen zingen
en springen, volgde hun bedrijf van 't opstaan tot 't naar bed
gaan. Vader en moeder, broertjes en zusjes namen de plaats
in, die hun van rechtswege toekwam. Honden, katten, vogels...
al 't lopend en vliegend gedierte verschafte de dichter 'n deel
van de stof, die hij zocht en die z'n voorgangers merendeels
hadden versmaad. Kon dit alles onopgemerkt blijven ?
Onmiskenbaar bleek, hoe deze opvoeder zich beijverd had,
kinderlik te zijn bij z'n lessen. Niet alleen, dat hij z'n voorbeelden
koos uit de bekende omgeving van huis en tuin, maar hij
trachtte z'n onderwijs ook voor te dragen in taal die 't kind
begrijpen kon. Hij zocht 't kind na te bootsen in allerlei
omstandigheden en door die vermomming de weg te vinden
tot hoofd en hart van de kleinen. Dit streven moest wel opvallen
en bijval vinden bij allen, die belang stelden in de opvoeding
en de ogen open hielden voor de wijzigingen, die bezig waren
zich daarin te voltrekken.
Dat de uitslag niet altijd aan de bedoeling beantwoordde,
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dat er talrijke misgrepen zijn in taal en toon, tastbare verkeerdheden bij 't voorstellen van kinderlike aard en denkwijze,
zullen velen van 't tegenwoordige geslacht grif met ons erkennen.
Maar nog eens: onze voorouders bekeken dit werk met andere
ogen dan wij. De mens oordeelt nu eenmaal vergelijken DI: KI.EI N E 2.AN STER.
derwijze, zij 't ook vaak onbewust. En 't vele nieuwe,
dat Van Alphen's tijdgenoten
in de vorm van deze kinderversjes aantroffen, was voor
hen zo mooi, zo treffend, zo
afwijkend van de oude trant,
waarop zij zelf in hun jeugd
waren behandeld, en die ze
als denkende mensen, als
vaders en moeders hadden
leren veroordelen, dat al 't
minder gelukkige, al 't verkeerde daarbij wel in 't niet
moest zinken. Als ze 't zelfs
hebben opgemerkt! We betwijfelen ten zeerste, of de
grote meerderheid van hen
ooit enige instemming beZj paarde Lachend Iem en maren;
tuigd
zou hebben met aan1.69.
merkingen, zoals hier zijn

gemaakt of meegedeeld. Ja, we geloven, dat ook de geringste
opmerking in die geest, door hen met nog vaster hand zou
zijn afgewezen, dan 'n halve eeuw later door Van Alphen's
bekende lofredenaars is gedaan.
Onwillekeurig dwalen onze gedachten gedurig naar de prentjes,
die de eerste uitgaven versierden: geometriese tuinen, met
hagen als vestingmuren; jongens met pruikjes, steekjes en
galarokjes; meisjes in lange keurslijven gesloten, langgerokt,
met hoge kapsels; beide 'n miniatuurbeeld van de volwassenen, die ze bij gelegenheid ook in theatrale houding en
deklamatories armgebaar weten na te bootsen. Zo werden door
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bekwame tekenaars, onder 't oog van de dichter zelf, de
kinderen uit z'n versjes met hun omgeving afgebeeld.')
Lachen wij om de kostelike deftigheid . van deze miniatuurvolwassenen? Zien wij in die prentjes 'n nieuw bewijs voor
't onnatuurlike dat we in de versjes vinden? Of zullen we
't ongewone van de voorstelling vergoeliken, door te wijzen
op de mode, die ook in beeldende kunsten heerst, die daar
altans in de 18e eeuw met de vinger is aan te wijzen ?
Bedenken we, dat de eerste geïllustreerde uitgave in 1778
verscheen, twee jaar na 't bekende schooleksamen in 't Philantropinum te Dessau, waar de hoge bezoekers grote ogen opzetten over de blote halzen en kortgeknipte haren, en heel de
gemakkelike, praktiese kledij, waarmee de gegoede Philantropijnse kwekelingen in 't jonge leven rondliepen. 'n Geslacht
dat z'n kinderen zo uitdoste of uitgedost wilde zien, als deze
plaatjes té aanschouwen geven, moet ook omtrent de innerlike
eigenschappen van de jonge wezens andere gedachten gehad
hebben dan wij; en de toon, die ons in vele versjes zo hinderen kan door z'n deftigheid, z'n onnatuurlikheid, moet in hun
oren wel als 'n voorbeeld van natuurlikheid geklonken hebben,_
misdeeld als zij in dit opzicht vroeger zelf waren geweest.
Alleen door Van Alphen's gedichtjes voortdurend met 't werk
van z'n voorgangers te vergelijken, kunnen we 'n deel van
de indruk navoelen, die 't voorgeslacht ook van hun vorm
moet hebben ontvangen, en de bewondering begrijpen, waarmee 't ook in dit opzicht vervuld werd voor de nieuwe gedichtjes, waarvan de inhoud hun volle sympathie genoot.
,

1 ) In 't Voorbericht voor 't Vervolg der kleine gedigten voor kinderen
zegt Van Alphen o.a.: „Ik had lang mijne gedagten laten gaan, en zelfs
eenige middelen aangewend, om eenige kunstplaatjes bij deze kinderversjes te voegen, toen mij de Hr. ALLART, Boekhandelaar te Amsterdam,
eenen weg aanwees, om daar in tot mijn genoegen te slagen. De plaatjes
zullen, onder mijn opzigt, door den kunstschilder J. Buys geteekend, en
door de Heeren PUNT en VAN DER MEER gegraveerd worden;.... Deze
plaatjes zullen, zo laag mogelijk, gesteld worden, en de versjes egter afzonderlijk te bekomen zijn ".
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UITGAVEN.
an de opgang die Van Aiphen's gedichtjes van
meet af aan gemaakt hebben, beter blijken dan
uit de talloze uitgaven?
Men schreef 1778, toen 't eerste bundeltje door
de Wed. van Jan Terveen in haar winkel aan de
Oude Gracht te Utrecht te koop werd geboden; 'n nietig
boekje met 24 versjes, niet meer dan 32 bladzijtjes groot, en
met de bescheiden titel: Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen. De naam van de schrijver stond niet vermeld. 't Onaanzienlike boekje trok weldra de aandacht. We stellen ons
voor, hoe deze of gene huisvader bij 'n bezoek aan de boekwinkel 't toevallig zag liggen, 't opnam, er in bladerde,
hoe hij door bleef lezen, getroffen door 't nieuwe van de versjes,
en ten slotte met 't boekje in de rokzak de winkel verliet,
om aan vrouw en kinderen thuis z'n vondst te tonen. Daar
was maar één roep over de versjes: „wat mooi! wat lief !" De
kinderen waren blij, de ouders gelukkig. Aan vrienden en
kennissen werd 't heugelike nieuws meegedeeld, en in de
winkel aan de Oude Gracht begon 't weldra druk te worden van
achtbare huisvaders, die 'n eksemplaar van dat nieuwe kinderboekje kwamen kopen. Binnenkort was de eerste druk uitverkocht.
De naam van de schrijver was intussen geen geheim gebleven. Mondeling en schriftelik kreeg de maker van de versjes
ondubbelzinnige bewijzen van 't genoegen dat z'n landgenoten
in z'n arbeid gevonden hadden 1). Was hij bij 't uitgeven van.
') Zie: Vervolg der kleine Gedigten voor Kinderen, Voorbericht, blz. II..
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de Proeve geheel in 't onzekere geweest, hoe z'n werk zou
worden opgenomen, nu was alle twijfel dienaangaande opgeheven en kon hij welgemoed de belofte vervullen, door hem
in 't voorbericht van de Proeve gedaan, om n.l. met vermaak
nu en dan 'n blaadje toe te voegen bij 't geen hij z'n landgenoten al had aangeboden. Nog in 't zelfde jaar (1778) verscheen
dan ook 'n Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen, nu met
de naam van de schrijver op 't titelblad. In omvang was 't gelijk
aan z'n voorganger; de aftrek werd even groot. Met vreugde
werden beide bundeltjes in talloze huisgezinnen ontvangen.
De herdrukken volgden elkander met ongekende snelheid op.
Toch liet de derde en laatste bundel zich langer wachten.
Die verscheen pas vier jaar later, in 1782, toen de naam van
de kinderdichter reeds lang gemeenzaam was geworden voor
alle ontwikkelde kindervrienden in den lande.
Talrijk toch waren de uitgaven, die de eerste bundels in de
weinige afgelopen jaren hadden beleefd; zo talrijk, dat er zelfs
geen oog op was te houden. Minstens 'n dozijn drukken in
drie jaar tijd! Bij de Wed. van Jan Terveen en Zoon zag in
1781 de elfde druk van de Proeve 't licht. Bovendien was deze
in 1778 al nagedrukt, blijkens waarschuwing vanwege de wettige uitgevers vóór in 't Eerste Vervolg, 'n waarschuwing
die in 1787 herhaald werd, toen de drie bundels voor 't eerst
gezamenlik werden uitgegeven. Plaatjes luisterden de boekjes
weldra op en maakten ze begeerliker als geschenk. Na 1787
is er voor de uitgevers misschien wat meer rust gekomen. We
vonden tenminste voor 'n lange tijdsruimte daarna geen herdrukken vermeld. Dat ze daarom ook inderdaad niet verschenen zijn, is niet aan te nemen. Hebben de vele eksemplaartjes,
die in deze tijd verschenen moeten zijn, 't lot gedeeld van zo
menig kinderboek, dat z'n aanzien in de kinderwereld ten
slotte met vernietiging onder kinderhanden moest bekopen?
Ook in de 19e eeuw is 't debiet biezonder groot geweest.
In 1821 werden de plaatjes gemoderniseerd, waarbij veel van
't fijne in de tekening verloren ging. Drie jaar later zag 'n
goedkope, ongeïllustreerde uitgave 't licht van 27 1/2 cent;
de Proeve en 't Eerste Vervolg kostten in 1778 ongeïllustreerd
acht stuivers per stuk. Tussen 1830 en 1840 verschenen ver-
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schillende vertalingen: twee Duitse; één Franse, door Clavareau,
die in de loop van de eeuw vele malen is herdrukt; ja, zelfs
één in 't Maleis. 'n Friese vertaling volgde in 1852, 'n Engelse
in 1856. Daartussendoor en daarna kwamen, behalve 'n A. B. C.
boek, nog verschillende bloemlezingen van de pers, met en
zonder muziek, en maar altijd door de volledige Hollandse
uitgaven, met en zonder plaatjes van verschillende soort, op
gewoon papier en op best papier, uitgaven van 'n paar stuivers
en van 'n half dozijn guldens. Voor de bibliograaf ligt hier
overvloedig werk. De vaak gevolgde hebbelikheid, om de uitgaven niet te dateren, maakt 't biezonder moelik, hun aantal
vast te stellen. De goedkope uitgaven zijn zeker niet uit elkaar
te houden. Die worden nog herdrukt, in uiterlik sedert tientallen van jaren nagenoeg onveranderd gebleven : klein van
formaat, met 'n bruin kaftje, en 't bekende portret van de
schrijver voorin. Voor twee dubbeltjes kan men er eigenaar van
worden.')
HET OORDEEL VAN DE PERS.
Ook 't oordeel van de pers was heel gunstig. 't Vroegst
verscheen zeker wel in druk 't vleiende oordeel van de warmgebakerde't Hoen, die in 1778, nog vóór 't verschijnen van Van
Alphen's tweede bundel, 'n aantal versjes in 't licht gaf, geheel
in Van Alphen's trant, en met 'n voorbericht, waarin hij o.a. zei :
1 ) We waren begonnen, de verschillende uitgaven, die ons in handen
of waarvan ons titel en jaartal voor ogen kwamen, aan te tekenen, met de
bedoeling, aldus 'n overzicht samen te stellen, dat, zo al geen volledig, dan
toch 'n enigszins betrouwbaar beeld van 't debiet der gedichtjes zou geven.
We hebben deze poging evenwel op moeten geven. Deze arbeid vereist 'n
ervaren bibliograaf, die bovendien meer materiaal tot z'n beschikking heeft
dan wij konden bereiken. Gemakkelik zal zijn taak niet zijn. Kruseman, die 't
weten kon, schreef in 1886 over de Kindergedichtjes van de firma Terveen:
„De oplaag, die zij ervan maakte en het debiet dat zij ervan had, moesten
geheim . blijven, maar zeker is, dat, buiten den bijbel, van geen enkel
geschrift zooveel exemplaren in Nederland ooit gedrukt zijn ". Even te
voren had hij meegedeeld, dat de uitgevers zelf niet weten, hoeveel
malen de gedichtjes herdrukt zijn! (Kruseman, Bouwstoffen, I, blz. 464).
Bij deze stand van zaken meenden we ons met 't aanstippen van 't aller voornaamste hieromtrent te moeten vergenoegen.
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De klijne Gedichten voor kinderen, voor eenige maanden
bij de Weduwe ter Veen uitgegeeven, hebben de goedkeuring
van het algemeen weggedragen. Het was, gelijk de Dichter
dier stukjes zegt; men had in onze taal gebrek aan gedichtjes,
welke nuttige zedelessen inhielden en tegelijk voor het kinderlijk
verstand vatbaar waren; men had wel veele dichtstukken,
maar dezelve waren niet geschikt om klijne kinderen al spelende
in de waarheid en de gronden der zedekunde te onderwijzen;
de kinderen zelfs gaven de duidelijkste blijken, dat hun iets
van dien aart ontbrak, en zij naar hetzelve verlangden; hoe
dikwijls hoorde men hen klijne versjes of stukjes van dezelven,
die zij in de schoolen of elders opgeraapt hadden, opzeggen;
en met welke toegenegenheid en blijdschap dit dichterlijk
geschenk van hun ontvangen wierd, kunnen alle, die hetzelve
aan hunne kinderen mededeelden, getuigen" ... .
„Zelfs kinderen hebbende, ontdekte ik wel haast de vrugt
van dit klijn doch lief geschenk; ieder hunner was even
begerig om die stukjes te lezen en te herlezen; al spelende
zeiden zij die op, en onderrigteden elkander naar hun vermogen
van den wezenlijken zin dier gedichtjes. 1
Betje Wolff betuigde haar ingenomenheid met de nieuwe
versjes in haar Proeve over de Opvoeding, die 't volgende jaar
verscheen (1779): „Lezen zy (de kinderen) nu niet werkelyk",
zo richt ze zich daarin tot de moeders, „met even grooten
yver, en met oneindig meer nut de Vaersjes voor Kinderen,
door een onzer eerste Genien en beste Dichters, onlangs te
Utrecht uitgegeven, dan die dweperachtige zotternytjes, die
men voortyds hen van buiten liet opdreunen? Dienen deze
met de keurige Plaatjes, welke men thans daar by door geroemde kunstenaars doet vervaardigen, niet tot aanwakkerende
Leerprysjes? Het ongemeen sterk debiet, en de billyke goedkeuring der verstandigen, moeten, dunkt my, den braven Vader
zijner drie veelbelovende Kinderen, ten sterksten aanzetten om
zijn talent, zo volmaakt tot dit werk geschikt, nogmaals te
gebruiken." (blz. 59-60).
"

)

t) Nieuwe Proeve van klijne Gedichten voor Kinderen, iste stukje, 3e dr.
1778, voorbericht blz. 3-4.
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De bedachtzame Letteroeféningen oordeelden in 1779 omtrent de auteur van de Proeve : „ Men kan 's Mans oogmerk
niet wel anders dan goedkeuren, en de uitvoering is over 't
geheel van die natuur, dat ze wel waerdig zij verder aangemoedigd te worden; daer zij, aan wien de zorg der Jeugd is
toevertrouwd, er zekerlijk met vrucht gebruik van kunnen
maken." Als voorbeelden werden dan Het gebroken Glas en
De Naarstigheid aangehaald.')
Zelfs de Nederlandsche Bibliotheek vond in 't zelfde jaar
woorden van lof voor de 46 gedichtjes van de eerste
twee bundels, „welke wegens derzelver vloeijenden trant, en
beknoptheid zeer gemakkelijk in het geheugen van de kleine
kinderen kunnen ingeprent worden, en hun overeenkomstig
derzelver vatbaarheid de deugd aanprijzen." 2) ' t Gunstige oordeel van dit tijdschrift, dat als rechtzinnig te boek staat, mag
enige verwondering wekken. Is de redaktie misschien meegedreven op de algemene stroom van bewondering, of was haar
opvatting minder streng, dan die van haar geestelike nakomelingschap in de 19e eeuw zou wezen? We durven hier niet beslissen.
Verder vonden Van Alphen's versjes nog aanbeveling bij de
schrijvers van de in 1780 door de Jeeuwsche Maatschappij
van Wetenschappen" bekroonde verhandelingen over de verbetering der scholen.
Alle bovengenoemde beoordelingen zijn kort na 't verschijnen
van de eerste gedichtjes gedrukt. 'n Bepaald afkeurend oordeel
kunnen we eerst in 1798 aanwijzen, dus twintig jaar later.
't Is uitgesproken door de schrijver van 't Tafreel van de zeden
in Holland, die op meer plaatsen toont, ongemakkelik te kunnen
uitpakken. Als hij n.l. de ouders met kracht heeft aangemaand,
zich in 't bijzijn van kinderen toch meer in acht te nemen,
zowel met woorden als met handelingen, gaat hij aldus voort:
„Veelen, die van de opvoeding kennis meenen te hebben, en
zelfs boeken daarover schrijven, toonen, dat zij niets daarvan
verstaan. Zij spreeken, en redeneeren, met de kinderen, op
eenen toon, als of dezen dezelfde begrippen en denkbeelden
hadden, di e zij zelven hebben; met een meisje, of jongen, van
') Vaderlandsche Letteroefeningen, 1779, VII. 1. blz. 411.
•

_) Nederlandsche Bibliotheek, 1779, VII, 1. blz. 522.
16
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zeven, als met een man van veertig jaaren. Zij weeten zig niet
in de plaats der kinderen te stellen, en tot hunne kindsche
begrippen neder te daalen. Van daar de kleine pedantjes, in
de kinderboeken bij 't Hoen, van Alphen, Perponcher, en
anderen. Daar worden, aan kleene kinderen, de grootste, en
verhevenste, dingen in den mond gelegd, waarvan zij geen
woord begrijpen of gevoelen. Van zodanige kinderen ziet men,
in 't vervolg, vrijgeesten en losbollen, of neuswijze, en verwaande, gekken opgroeijen. En veele vroome, en goedhartige,
zielen noemen zulks nog eene christlijke, en wijze opvoeding."
(blz. 58 59).
NAVOLGERS.
Of deze hevige uitval veel instemming gevonden heeft,
betwijfelen we. De gewraakte hebbelikheid zat te diep; de
ingenomenheid met de geest van Van Alphen's versjes was te
groot. Niet alleen, dat ze druk werden gelezen en in de pers
gunstig beoordeeld, maar ze werden, rechtstreeks of zijdelings,
ook druk nagevolgd.
Pieter 't Hoen gaf 't sein. Heetgebakerd als hij was, kon
hij de tweede bundel, die Mr. Hieronymus in 't voorbericht van
z'n Proeve had toegezegd, niet afwachten, maar greep zelf
naar de pen en dichtte 'n Nieuwe Proeve van klijne Gedichten
voor Kinderen, geheel in Van Aiphen's geest, en voorlopig
met gelijk sukses. Ook deze versjes vlogen weg. 't Eerste
stukje werd in 't zelfde jaar nog door 'n tweede en derde, in
't volgende door 'n vierde, vijfde en zesde gevolgd, terwijl
de eerste twee in 1778 al hun derde uitgave beleefden.
H. Riemsnijder gaf in 1781 'n vrije navolging van Weisze's
Lieder fur Kinder, dezelfde die Van Alphen menigmaal op
weg hebben geholpen. Jordens volgde 'n jaar daarna met 'n
bundel aanvullingsversjes, om te bidden. Weer twee jaar later
verscheen er al 'n bloemlezing uit de werkjes van 'n achttal
nieuwere kinderdichters, waaronder Van Alphen's naam natuurlik
niet ontbrak.') En had de Nederlandsche Bibliotheek niet reeds
1 ) De bedoelde werkjes zijn: Riemsnijder, Liedjes voor Kinderen; Jordens,
Voor kinderen; en Verzameling van gedichtjens ten dienste der scholen.
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in 1779 gelegenheid gezien, haar slappe lof over Van Alphen
meteen te doen gelden voor 't werk van nog vier andere
auteurs, waaronder ook P. 't Hoen, wier stukjes, „sedert eenigen
tijd uitgekomen ", de redaktie maar bij elkander voegde, „omdat
zij in hetzelfde hoofdoogmerk, om naamelijk der jeugd, van verschillenden ouderdom, op eene aanvallige wijze, beginzels van
Zedekunde en Godsdienst in te scherpen, overeenstemmen "?
Zoveel nieuwe schrijvers voor de jeugd in weinige jaren
tijds! Wie had 't in ons kleine landje durven dromen?
Blijkt er niet genoegzaam uit, hoe Mr. Hieronymus de geesten
heeft wakker geschud ? Wie z'n versjes las, was er mee ingenomen. Wie bovendien enige dichtertike eerzucht bezat,
volgde ze na, elk in z'n eigen trant, was 't niet naar vorm
en inhoud beide, dan naar één van die twee alleen. 't Werd
nu 'n druk gefluit en gekweel in de Hollandse kindertuin, waar
't zo lang stil en doods was geweest. Heldere, nieuwe tonen
hadden de slapende zangers wakker geroepen.
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DUITSE VOORGANGERS.
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an de twee Duitse dichters, wier arbeid Van
Alphen heeft aangemoedigd, in onze taal z'n
krachten voor 'n zelfde doel te beproeven,
hebben we tot nog toe weinig of geen aan dacht geschonken. Ze heten Christian Felix
Weisze en Gottlob Wilhelm Burmann. De eerste had in z'n
vaderland opgang gemaakt met z'n Lieder fur Kinder, de
laatste had Kleine Lieder fur kleine Madchen and jünglinge
geschreven. Zelf deelt Van Alphen in 't .voorbericht van z'n
Proeve eerlik mee, dat hij deze Lieder „met zeer veel genoegen
gelezen heeft; ook hebben zij hem menigmaal op den weg
geholpen, schoon hij er eigenlijk geenen uit vertaald of overgenomen heeft ".
't Zou moeilik vallen, met zo weinig woorden de verhouding
tussen voorgangers en navolger juister aan te geven. Van woor-delik overnemen of zelfs maar vrij vertalen is hier inderdaad
geen sprake. Zoeken we onder de bijna anderhalf honderd
Duitse versjes diegene uit, die door onderwerp en bewerking
klaarblijkelik tonen, dat ze de Hollandse dichter tot model
hebben gediend, dan komen we niet verder dan tot ruim 'n
dozijn. Daarnaast kunnen we de versjes stellen, die, bij gelijkéén
heid van onderwerp, door overeenkomst in onderdelen
of meer koepletten, 'n paar regels, 'n zinswending hun verwantschap bewijzen, en waarvan de groep iets groter is dan
de vorige. Ziedaar alles. 't Is zeker geen overwegend deel
van de 66 versjes, die de drie Hollandse bundels samen tellen.
En 't is ons ook niet bekend, dat men dit gemis van vol-
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strekte oorspronkelikheid ooit in mindering heeft willen brengen
van de eer, die de Hollandse dichter met z'n versjes heeft
ingelegd.
De onderwerpen van de Duitse en de Hollandse gedichtjes
liggen in 't algemeen binnen 'n zelfde kring. Deugd, godsvrucht, gehoorzaamheid, plichtsbesef, nederigheid, wijsheid,
de almacht en goedheid Gods, de waardij van de tijd, en zo
veel andere uit dezelfde familie vinden we onder wisselende
vormen telkens terug. 't Leerstellige blijft evenwel zo goed als
buitengesloten. Spreekt Van Alphen 'n enkele keer van Jezus
en Gods woord, Burmann heeft 't nog wel eens over kerkgaan, zondagspreek en 't ware kristendom. Burmann is trouwens
in 't algemeen nog de meest ouderwetse van de drie moderne
kinderdichters.
Is hun gezamenlike arbeid dus wel onderscheiden van 't
werk hunner orthodokse voorgangers, zodra we 't drietal
onderling vergelijken, komen er vrij sterke verschillen voor
den dag. Bij alle overeenkomst in 't groot toont elk van de
drie toch 'n beslist eigen karakter, en wat ons hier 't
meest treft 't werk van de Hollander mag niet alleen naast
dat van z'n Duitse voorgangers gezien worden, maar overtreft
't ook in menig opzicht. De leerling is z'n meesters boven 't
hoofd gegroeid.
We moeten hier even bij stilstaan.
Burmann's Lieder hebben blijkbaar de minste indruk op
Van Alphen gemaakt. Burmann is abstrakt, Burmann is verheven, Burmann is allesbehalve kinderlik. Wat we bij Van

Alphen vroeger als onkinderlik gesignaleerd hebben, vinden
we hier meestal vergroot terug. De „wurdigste" en „verehrungswurdigste deutsche Kinder," de „hoffnungsvolle kleine JUnglinge,"
aan wie hij z'n dichterlike gave aanbiedt, die godsdienst en
deugd Jiebenswurdig" voor hen wil maken, krijgen daarmee
heel wat zwaarder kost te slikken, dan hun Hollandse lotgenoten. 'n Paar voorbeelden? Hoor dan naar de Gesinnungen
eines kleinen verstandigen Mddchens, en vergelijk daarmee 't
twistgesprek tussen Klaartje en Keetje, dat tenminste nog met
'n verdrag tussen leren en spelen eindigde:
,
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Dasz ich mit meinen Puppen spiele
Und tausend Kinderfreuden fuhie
Bringt meine Jugend noch so mit;
Man darf ja tndeln, spielen, lachen,
Und tausend Puppen fertig machen
Eh man die Kinderschuh vertritt.
Nadat ze nu al haar poppeschatten heeft opgenoemd, gaat
ze verder:
Doch etwas fángt mich an zu kranken
Die Puppen kónnen ja nichts denken
0 schade, dasz ich sie gekuszt;
Geschwinde gebt mir Buch and Nadel,
0 ich verdiene Spott and Tadel,
Geliebt zu haben, was nichts ist.
Schon in den ersten Kindheits Jahren
Will ich des Lebens Werth erfahren
Und mich an bessern Sachen freun,
Kein Spielwerk soil mein Herz mehr ruhren
Die Zeit als Kind nicht zu verlieren:
Soli meines Alters Erndte seyn! (blz. 51-52). 1

)

In gelijke geest deklameert 'n knaapje :
Sollt ich kleiner Knabe
Klein am Geiste seyn?
Schone Seele die ich habe
Dieses gingst du em?
0 ich fuhl, ich fi hle
Mich als klein schon grosz;
Kein Tumult der Kinderspiele,
Lernen — macht mich grosz!
En na 'n vurige liefdesverklaring aan de muzen (koeplet 3,
4 en 5) luidt 't besluit :
1)
Volgens de Allgemeine Deutsche Biographie, III. blz. 627-628, verschenen Burmann's Kleine Lieder für kleine Mädchen in 1772, z'n Kleine
Lieder für kleine Ji nglinge 'n jaar later. Onze citaten zijn ontleend aan
de gezamenlike uitgave van 1777.
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Weicht von mir, ihr Spiele,
Weisheit ich bin dein!
Voll vom machtigen Gefuhle :
Fri h schon : Mann zu seyn.')
Kommentaar zou hier schade' doen. Bij 't horen van 't
slotkoeplet zien we meteen ook 't theatrale armgebaar van
't knaapje, nóg indrukwekkender dan bij 't Hollandse jongetje, dat hoepel en priktol voor boeken verruilt, en we
voelen ons zachtmoediger gestemd tegenover de gebreken van
de Hollandse auteur.
't Valt ons moeilik, de lust tot citeren hier te beperken ; de
opvallende versjes liggen voor 't grijpen. Wat toch te zeggen
van ontboezemingen als deze, genomen uit Die Fli chtigkeit

des Lebens (blz. 25-26) :
Wie fluchtig sind der Menschen lage
Met jedem Puls and Herzensschlage
Kommt es uns naher unser Grab
Und auch die Blumen fallen ab.
Fruh will ich an mein Sterben denken
Oft meinem Sarge Stunden schenken
Wer weisz wie bald mein Leben flieht:
Wie plótzlich dieser Lenz verbluht.
.
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Vorm Spiegel and bey Putz un Freude
Fall der Gedank vom Sterbekleide

Mir eitlem Kinde immer em:
Dann wird mein Grab mein Leitstern seyn!
Wat moeten we denken van 't jonge meisje, dat 't gezelschap
van haar schoothondje verkiest boven dat van 'n mooi pratende, leeghoofdige fat, en 't lieve dier deze woorden toevoegt:
Du bist nicht haib so ungezogen
Als wie een junger susser Herr,
Sprichst nicht so frech, and so verwogen
Und lebst moralischer !
1

) Der Knabe, blz. 101--102.
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0 liebe kleine Amourette
Bell kunftig alle Stutzer an
Beisz um dich: dasz der Toilette
Sich keiner náhern kann 1
!

)

En wat 'n engel van braafheid en leerzaamheid moet wel
't jongetje zijn, dat 'n loflied op de school kan zingen in
deze toonaard :
0 wie fists so schón
In die Schule zu gehn
Und zu lernen darinn!
Jeder Augenblick
Wird furs Herz ein Gluck,
Wird der Seele Gewinri.
-

Meines Lehrers Schweisz
Meinen ruhmlichen Fleisz
Sieht der gutige Gott!
Und er legt darein
Segen and Oedeyhn,
Dieser zártliche Gott!
Oder Schule sey
Stets mein Wille getreu
Stets sei Lernen mir Lust!
Weisheit kann erhöhn !
Gern zur Schule gehn:
Sey mein Adel der Brust. 1

)

Waar 't gaat over leren en boeken lezen heeft Mr. Hieronymus
ook heel wat, dat niet door de beugel kan. Ditmaal blijft hij
evenwel dichter bij de werkelikheid. Zijn Keesje, dat voor 't
eerst naar school zal gaan, kent de dwepende schoolliefde
van 't Duitse knaapje niet. Integendeel, die. is maar matig
ingenomen met 't nieuwe genoegen, en heeft eerst de voorlichting van 'n ekstra-schrander voorbijganger nodig, voor hij
zich in 't onvermijdelike schikt.
1) Das Schooshundchen, blz. 43.
2) Schule, blz. 76-78.
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Onder de vier Hollandse gedichtjes die onmiskenbaar hun
afkomst uit deze Duitse bundel verraden, zijn er twee, waaruit
duidelik 'n streven naar vereenvoudiging voor den dag komt.
We hebben 't oog op De Liefde tot het Vaderland, 't merkwaardige versje, dat 'n aanwijzing geeft omtrent de ontwikkeling van 't nationaliteitsgevoel hier te lande, en waarin
Burmann's Vaterlandsliebe is nagevolgd, en verder op Het
Onweder, dat in de Gedanken eines Knaben beym Gewitter z'n
voorbeeld vond. In 't laatste versje is Van Alphen zeker nog
statig genoeg; toch, dunkt ons, is hij voor kinderen veel
bevatteliker dan z'n Duitse voorganger. 't Laatste koeplet in
de Hollandse bewerking, de toespraak van vader tot 't bevende
Caatje, klinkt wel zonderling na de plechtstatigheid van 't
voorafgaande, maar betekent niettemin 'n koncessie aan de
werkelikheid, die Burmann bij deze gelegenheid weer geheel
over 't hoofd ziet.
Van nagenoeg gelijke kracht lijken ons de twee versjes, die
we hier in hun geheel opnemen:
Der Spiegel.
Du solist mich nicht verfuhren
Nein, Spiegel, nimmermehr;
Nur Eitle kannst du ruhren
Und die beklag ich sehr!
Was kannst du mir denn zeigen?
Nichts als ein glatt Gesicht,
Doch Fehler, die mich beugen,
Die zeigest du mir nicht.
Religion and Tugend
Ihr soilt mein Spiegel seyn:
Und stets seh meine Jugend
Und auch mein Alter drein. (blz. 15).
De Spiegel.
Die telkens in de spiegel ziet,
En zig met schoonheid vleit;
Beseft de waare schoonheid niet,
Maar jaagt naar ijdelheid.
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Dit glas maakt trots, of geeft ons pijn;
Wil 'k weeten, wie ik ben,
Dan moet GODS woord de spiegel zijn,
Waar ik mijn hart uit ken.
En wil men nog 'n aardig voorbeeld van op weg helpen",
men vergelijke dan De waare Rijkdom met 't Allgemeines
Gebet. De eerste regels van 't Duitse versje:
Nicht Gold and Schätze Wunsch ich mir,
Ein frommes Herz allein
Erbitt ich mir o Gott von dir;
Mich definer zu erfreun! (blz. 5).
roepen onmiddellik de heugenis van 't Hollandse op. Daarna
gaat elke dichter vrijwel z'n eigen weg. Terwijl Burmann's
motief de deugd is, 'n motief dat in alle zes koepletten onder
wisselende vormen terugkeert, houdt Van Alphen meer de
tegenstelling tussen aardse en hemelse schatten vast. De
bede wordt daarbij in 'n betoog veranderd.
In deze beide opzichten herinnert de Hollandse dichter
weer meer aan Weisze, die 't zelfde thema behandelt, zij 't
ook op z'n eigen wijs. Weisze is hier korter en preekt minder
dan de andere twee. Van hem heeft Van Alphen ook de titel
overgenomen.
Nog 'n viertal andere gedichtjes doen zowel aan Weisze
als aan Burmann denken.') 't Vermengen van verschillende
gegevens, zoals hierin door Van Alphen is gedaan, geeft ons
wel 'n denkbeeld van de wijze, waarop hij heeft gewerkt.
't Angstvallig kopiëren of zelfs maar vrij weergeven van z'n
modellen moet hem om meer dan één reden ongewenst
') 't Zijn: De Godsdienstigheid. An den May. (B.) Der May. (W.) — Een
godsdienstige jeugd maakt een gelukkigen ouderdom. Der Werth eines
guten Gewissens. (B.) Der Vorsatz. (W.) — De zingende Willem. Morgengesang im Fruhling. (B.) Der Morgen. (W.) — De naarstigheid. Aufstehn.
(B.) Der Fleisz. (W.) 't Laatstgenoemde herinnert weer uit de verte aan
De Vergenoegde Man in Het gevonden Liedje. Met Burmann's Die Kindheit mag nog vergeleken worden Het kinderlijk Geluk.
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zijn voorgekomen. Zelf had hij zeker al menigmaal z'n gedachten laten gaan over de beste manier, waarop 't bestaande
gebrek aan geschikte kinderlektuur in ons vaderland verholpen kon worden. Daar komen de belezen man de kleine
Duitse boekjes in handen. Hij leest ze met zeer veel genoegen". Veel van wat hem zelf vaag voor de geest heeft
gestaan, heeft hier al vaste vorm gekregen. Met verrassing
herkent hij 't als 'n deel van z'n eigen bezit. Onder die indrukken grijpt hij zelf naar de pen. Ten dele geleid, voor
'n groter deel zelfstandig, schrijft hij z'n eerste Proeve. Wat
hem sterk getroffen heeft, neemt hij over; wat hem minder
geschikt lijkt, werkt hij om of laat hij liggen. Hier en daar,
zonder angstvallig zoeken, plukt hij 'n bloemetje 'n uitdrukking, 'n gedachte dat hij vlecht in z'n eigen krans. Wat
aldus ontstaat, mag, zo al niet geheel oorspronkelik, dan
toch zeker wel zelfstandig werk genoemd worden.
Overigens is 't niet twijfelachtig, bij wie van de twee Duitse
dichters Van Alphen zich 't meest thuis voelt. Komen er
in de Proeve niet meer dan vier gedichtjes voor, die meer
of minder duidelik op Burmann's Lieder wijzen, ten opzichte
van Weisze stijgt dit aantal tot over 't dubbele. In de latere
bundels wordt de verhouding anders. Daar zijn maar voor
'n klein getal van Hollandse versjes Duitse voorbeelden
te vinden, en dan blijkt de voorliefde tot Weisze niet meer
zo groot.
Onverklaarbaar is deze voorliefde overigens niet. Minder
abstrakt dan Burmann, rijker van stof, levendiger en warmer
van toon„ moest Weisze wel sterker werken op de gretige
belangstelling van de jonge Hollander, in wie trots alles 'n
lichte trek naar realiteit niet te miskennen valt. Enkele welbekende Hollandse gedichtjes zijn dan ook naar analogie van
de zijne ontstaan. En toch, wat 'n verschil, ook in de verwante
gedichtjes! Wat wint Van Alphen 't doorgaans nog ruim in
eenvoud en natuurlikheid! Voelde de huiselike, ietwat nuchtere Hollandse kinderdichter zich wel zo geheel geboeid door
de nog al te vaak hooggestemde lyriek van z'n Duitse geestverwant? Zie de gedaanteverwisseling, die 't opdrachts- versje
uit de Duitse bundel in 't Hollands ondergaat:
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Zuschrift an ein paar Kinder.
Ihr fodert hupfend 1) eine Gabe
Mir, kleinen Schmeichler, ab?
Hier habt ihr alles, was ich habe
Und mir die Muse gab!
doch ik hor' Euch fragen,
Die Muse
Welch Wunderding dies ist?
Ich will es im Vertraun Euch sagen,
So bald ich Euch gekuszt.
Es ist die vaterliche Liebe,
Der jede Liebe weicht,
Und der bey mir nichts, als die Liebe
Fur Eure Mutter gleicht.
Sie wird Euch diese Lehren geben,
Durch Harmonie versuszt:
Weit krftiger lehrt Euch ihr Leben,
Das lauter Wohilaut ist. 2
)

Luister verder naar 't lange Klaglied eines Knaben auf dein
Tod eines jungen Madchen, te lang om hier te citeren, en
merk op, hoe de Hollandse dichter vereenvoudigd heeft. De
hoog-poëtiese toon van 't origineel is vervangen door inniger
en eenvoudiger klanken. Geen gezochte vergelijking meer
tussen de gelaatskleur van 't meisje en 't rozekleurig doodskleed; geen parallel tussen 't ontbladeren van de bloemekrans
en 't verwelken van 't jonge-meisjes-leven. Amalie, „die Schone",
is 'n zusje geworden, „nog maar veertien maanden oud," en
alleen de slotgedachte, 't besef van eigen vergankelikheid, is
door Van Alphen gretig overgenomen en uitgewerkt.
1) Moeten we in dit hüpfen van de Duitse kindertjes de verklaring
zoeken van 't zonderlinge:
En springt naar uw wooning.
zoals de Hollandse vader z'n jongens toevoegt? Verg. blz. 215.
2) Weisze's Lieder fur Kinder verschenen in 1767, werden in 1769 en 1770
herdrukt, en vervolgens opgenomen onder z'n Kleine Lyrische Gedichte
(1772. Zie K. A. Schmid's Encyclopddie, bd. X. blz. 313). Onze citaten
zijn ontleend aan 'n uitgave van Weisze's laatstgenoemde werk in 1778.
,
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Het verjaarversje, dat we vroeger al met 'n ouder Hollands
voortbrengsel vergeleken:
Moeder lief! zie daar een roosjen
Van uw Coosjen,
Wijl gij heden jarig zijt. enz.
kan geïnspireerd zijn door Weisze's Ein paar Kinder an ihre
Mutter, bey derselben Geburtstage, met de aanhef :
Beste Freundinn, deren Leben
Unsers Lebens Ursprung ist;
Dich hat uns der Tag gegeben:
Tausendmal sey er gegruszt ! (blz. 225).
't Is 'n lang gedicht van tien koepletten, waarin de burgerkinderen hun eigen lot boven dat van vorste-telgen verheerliken,
en waarin verder 'n snoer van gevoelens en beschouwingen
is aaneengeregen, dat 't tederminnende vaderhart alle eer
aandoet, maar ondenkbaar is in 'n kind.
We hebben 't al gezegd: onberispelik vinden we de
aangehaalde Hollandse versjes lang niet. Maar met deze
Duitse modellen voor ogen, stijgt toch onze waardering voor
de man, die 't in zijn tijd en zijn land tot deze graad van
natuurlikheid wist te brengen, en we kunnen volkomen instemmen met wat Van Vloten 'n halve eeuw geleden verklaarde,
toen hij Van Alphen's eer tegen onwelwillende Duitse kritiek
verdedigde, „dat het min kinderlijke der gedichtjens den
Duitschen dichter veelmeer dan zijn Nederlandschen navolger
ten laste komen moet, als welke zijn nagevolgden versjens
steeds een veel kinderlijker wending en uitdrukking heeft
weten te geven".')
Tot staving van z'n bewering drukte Van Vloten behalve
't Zuschrift nog de tekst van drie andere Duitse versjes af.
't Zijn de modellen van De waare Vriendschap, De Drijftol
en Het Hondjen. Ook de laatste twee hebben, volgens hem,
bij de navolging aanmerkelik gewonnen. Deze mening kunnen.
we evenwel niet onvoorwaardelik delen. Men oordele.
1)

Algemeene Konst- en Letterbode, 1857, blz. 99.
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Der Gehorsam.
Mein Hi ndchen ist ein gutes Thier,
So bald ich rufe, folgt er mir:
Doch kómmt er nicht, wenn ichs ihm sage,
So ist er werth, dasz ich ihn schlage.
Bestrafet mich mein Vater nun,
Will ich nicht seinen Willen thun,
Darf ich es denn so ubel nehmen ? —
Mich vuurde ja mein Hund beschamen. (blz. 182).
De levendigheid, waarmee 't Hollandse hondje getekend is,
geeft aan Van Alphen wel 'n voorsprong boven Weisze.
Overigens verschillen de bedoelingen, waarmee de twee
diertjes de kinderwereld zijn binnengeleid. De klappen die
't Duitse hondje krijgt, zijn 't loon voor ongehoorzaamheid,
terwijl z'n kwispelstaartende Hollandse rasgenoot aan 't kleine
baasje dankbaarheid leren moet.
Der Krausel.
Mein Kráusel hupfet froh umher,
Wenn ich ihn fleissig treibe:
Doch ganz unthatig lieget er,
Wenn ich in Ruhe bleibe. Wer stets dem Cluck' im Schoose ruht,
Wird oft zur Tugend trage:
Doch er wird thtig, weise, gut,
Fuhlt er des Ungli cks Schl ge. (blz. 190).
't Origineel is zeker niet vrij van diepzinnigheid. In zo
ver heeft Van Alphen iets verlevendigd, dat de deugd bij hem
plaats maakt voor „boeken lezen" en „vlijtig werken ", terwijl
de zegenrijke „UnglUcksschlage" aan Flipje door de vaderhand worden toegediend. Overigens staat o. i. 't Duitse
gedichtje ver boven 't Hollandse, met z'n hyper- sentimentele,
onwaarschijnlik boetvaardige Flipje.
Wat 't derde versje, De waare Vriendschap, betreft, hier doet
zich 't zeldzame geval voor, dat Weisze vriendeliker is dan
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Van Alphen. Er zit iets biezonder grimmigs in 't Hollandse
versje, zoals in geen enkel ander van Mr. Hieronymus te vinden is.
't Onkinderlike in de grondgedachte wordt hier door de scherpte
van uitdrukking nog geakcentueerd. De jongens en meisjes
van toen zullen evenmin als
DE WAART VBIE ND S C ►P. de tegenwoordige veel last
hebben gehad van overgevoeligheid, waar 't gold, elkanders
gebreken aan te wijzen. Onder volwassenen is 't versje
populair gebleven; daar is
't dan ook beter op z'n plaats.
't Origineel luidt als volgt:
Die Freundschaft.

Die zelden pr *st,1 reeks vx eudenta a .
bI..

Der Freund, der mir den
[Spiegel zeiget,
Den kleinsten Flecken nicht
[verschweiget,
Mich freundlich warnt, mich
[ernstlich schilt,
Wenn ich nicht meine Pflicht
[erfUllt:
Das ist ein Freund,
So wenig er es scheint!

Doch der, der mich stets schmeichelnd preiset,
Mir alles lobt, nie was verweiset,
Zu Fehlern mir die Hande beut,
Und mir vergiebt, eh ich bereut:
Das ist ein Feind,
So freundlich er auch scheint.
(blz. 148).
Zijn de laatstgenoemde Hollandse versjes in omvang ongeveer gelijk gebleven aan hun modellen, enkele andere zijn
niet onbeduidend langer geworden. We denken aan Der
Vorsatz, twee vierregelige koepletten, die als 't ware de
tekst bevatten voor 't preekje, dat Van Alphen houdt in Een
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gelukkige jeugd maakt een gelukkigen ouderdom, waarbij
trouwens ook herinneringen aan Burmann meegewerkt kunnen
hebben. Der Neid, van gelijke omvang als 't vorige, verkeert
ten opzichte van De goede Eerzucht in 't zelfde geval. De
schets van Weisze wordt door Van Alphen geheel zelfstandig
uit- en bijgewerkt, en wel op 'n manier die we niet onverdeeld bewonderen.
Sterker dan bij de lezing van deze twee gedichtjes wordt
ons gevoel getroffen door 't volgende korte versje:
Auf das Bildnisz einer geliebten Mutter.
Diesz ist sie, meine liebe Mama!
So zártlich láchelnd steht sie da,
Belohnt sie meinen Morgengrusz
Mit einem liebesvollen Kusz.
Schon bist du, Bildchen, spráchest du nur!
Weit schoner ist doch die Natur:
Ich seh die Kunst, Ein-zwey-dreymal
Und eile zum Original. (blz. 213).
Hier vergelijken we onmiddellik met Claartje bij de Schil
overledene Moeder, uit Van Alphen's laatste-derijvanh
bundel. Weisze's versje is niet vrij van gezochtheid. Toch
is 't aandoenlik, deze twee naast elkaar te leggen. De opgeruimde bewondering van 't Duitse meisje laat haar geen
tijd voor lange bespreking; zij „eilt zum Original". Wel
moeten die weinige regels onze Hollandse dichter later, na
de dood van z'n eigen moeder, in 't hart gegrepen hebben,
dat hij z'n gedachten zo de vrije loop heeft gelaten, en 't
moederloze Claartje de bekende woorden op de lippen gelegd
heeft, waarin hij naar alle waarschijnlikheid z'n eigen moeder
herdacht.
We 'zouden voort kunnen gaan met nog 'n aantal andere
meer of minder verwante versjes van de beide dichters te
vergelijken, als de plaatsruimte 't niet verbood.') In 't algemeen
') Voorzover we ze vroeger al niet genoemd hebben, volgen hier van de
belangrijkste de titels: De Onbedagtsaamheid. Die Mücke. — Het Vogelnestjen.
Das Vogelnest. — Winterzang. Der Winter.
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mag gezegd worden, dat 't streven van de Hollandse dichter
er op gericht is, z'n voorbeelden te bekorten en te vereen
Slechts enkele keren -- we zagen 't werkt .hij-voudgen.
de gegeven stof uit; doorgaans is hij korter en sprekender.
Gezwegen van wat hij nog ongebruikt laat. De poëtiese
natuurbeschrijvingen, waar Weisze zich met enige voorliefde
mee bezig houdt, en waar ook Van Alphen als grote-mensen -dichter veel neiging toe bezit, trekken de kinderdichter in
hem minder aan. 't Is of hij huiverig is, met zijn jonge wichtjes
de Duitse dichter te volgen langs beek en door dal, en liever
dichter bij huis blijft in de veilig omhaagde tuin. Waagt hij
één van z'n kinderen wat ver daarbuiten, zoals 't jongetje
dat bij 't opgaan van de zon, bij 'n bron van goeder harte
zit te zingen, dan wordt de toestand belachelik.
Door deze opvatting heeft zijn poëzie stellig schade geleden.
De frisse lucht van 't open veld speelt minder vrij om de
hoofden van zijn kinderen; hun ogen en oren worden minder
gestreeld door 't rijke leven in de vrije natuur. Daarentegen
zijn hun versjes gemeenzamer, en wat leerzamer. 't Didaktiese
spreekt er vaak zelfs al te duidelik uit. De kortheid van vele,
hoe 'n grote deugd overigens, heeft bovendien wel eens verhinderd, dat de moraal van 't gebeurde verscholen bleef onder
de verdere beschrijving; daardoor moest de zedelike strekking
van elk versje, ook bij de beschouwing van 't rijk der natuur,
des te duideliker aan 't licht komen.
Uit alles blijkt wel, hoe zelfstandig Van Alphen gehandeld
heeft bij 't verwerken van de ontleende stof. Wat hem

getroffen heeft, houdt hij vast, modelleert hij naar eigen
inzicht; en hij weet er iets in te leggen van z'n eigen geest,
Meer uit de verte verwant zijn: De Zon. Die Sonne. — Mietje by het
Clavecimbaal, Das Klavier. — De Ledigheid. Die Zeil. — De Naarstigheid.
Der Fleisz. — De Haas. Der thórichte - Wunsch. — De Bedelaar. Das
Vergnugen wohl za than. -- De Eenzaamheid. An die Bucher. — De Gezondheid. An die Gesundheit.

-

-

Bij sommige van deze tweetallen ligt de verwantschap uitsluitend in
overeenkomst van grondgedachte. 't Laatstgenoemde Duitse gedicht met
z'n geestdriftige, haast heidense lichaamsverheerliking, biedt 'n sterk staaltjevan Philantropijnse denkwijze.
17
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die de geest is van 'n groot deel zijner land- en tijdgenoten.
Blijft hij in 't aldus ontstane werk somtijds beneden z'n
voorbeelden, meestal overtreft hij ze ; 'n enkele maal is zijn
arbeid er mee gelijkwaardig. Daarnaast staat dan nog al z'n
oorspronkelike poëzie. En die is niet gering in omvang. Zelfs
wanneer we uit de drie Hollandse bundels alles verwijderen,
wat rechtstreeks aan één van de Duitse dichters herinnert,
zelfs dan blijft er nog 'n ruime voorraad over, die getuigenis
aflegt van z'n willen en kunnen. De versjes die daartoe behoren,
zijn lang niet de minste; verschillende echt karakteristieke
treffen we er onder aan. We denken aan Saartje, De Pruimeboom, Het gebroken Glas, Jezus, De Welkomgroet, alle uit
de eerste Proeve, die toch zoveel ontleende stof bevat; we
denken aan die sprekende versjes over Gods Wijsheid, Gods
Goedheid, de Kat en De Klepperman ; ook aan de nuchtere,
als 't Verstandig Antwoord en dat van de Zwarte Man, en verder
aan bijna heel die reeks van echt huiselike gedichtjes,
waarin broers en zusters, vader en moeder 't onderwerp
vormen, en waarin we bij al hun gebreken, toch 'n toon
van vertrouwelikheid en hartelikheid horen, zoals we beslist
niet bij Burmann en niet in die mate bij Weisze aantreffen.
Horen de beide Duitse zangers en de Hollander dus tot 'n
zelfde familie, 't zijn daarom nog geen „vogels van eender veren".
Overigens is 't niet zonder betekenis, dat Mr. Hieronymus
zich zo na aan Weisze verwant voelde. Wat de eerste in
1778 voor ons vaderland deed, was elf jaar te voren door
Weisze voor de Duitse jeugd gedaan. Ook daar was
we hebben er vroeger op gewezen — de opvoeding
schrikkelik verwaarloosd. Weisze behoorde tot de mannen,
die 't kwaad hadden ingezien en verbetering zochten. In
1767 verschenen z'n Lieder fur Kinder, waarin tonen werden
aangeslagen, zoals tot nog toe in de Duitse kinderwereld niet
waren gehoord. Acht jaar later (1775) nam hij de redaktie
van Der Kinderfreund over, 'n weekblad dat zich onder zijn
leiding weldra in duizenden Duitse huisgezinnen onmisbaar
wist te maken en ook naar Frankrijk, Engeland en ons land
de weg gevonden heeft. -- Van de Nederlandse vertaling verscheen 't eerste deel al in 1779. In deze zelfde jaren, te
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beginnen met 1768, viel de openbare pedagogiese werkzaamheid
van Basedow, die de beweging in 't leven riep, waarvan we
vroeger 't doel hebben geschetst. Met warme belangstelling
volgde Weisze als zoveel anderen 't streven van de Philantropijnen. Zo goed als z'n Kinderfreund draagt ook reeds z'n
kinderpoëzie 't kenmerk van z'n neigingen ; ze kan beschouwd
worden als 'n geboortegeschenk voor de nieuwe beweging.
Tot deze kinderdichter voelde Van Alphen zich vooral
aangetrokken ; in hem vond de vooruitstrevende Hollander 'n
deel van zich zelf terug. 't Rationalisme, die machtige stuwkracht
in de Philantropijnse beweging, stootte de Hollandse redelike
Kristen allerminst af. Zien we hierdoor niet bevestigd, wat we
vroeger langs andere wegen al konden vaststellen, dat ook de
Hollandse kinderdichter door ditzelfde rationalisme werd voort gedreven, zij 't dan met geringer kracht? 1
)

1 ) Bovenstaande bladzijden waren reeds lang geschreven, toen 't vroeger
genoemde artikel verscheen, waarin door de heer Van Eck de kinderdichter Van Alphen met z'n Duitse voorbeelden vergeleken wordt.
(blz. 225-238). De slotsom waartoe deze schrijver geraakt, verschilt
van de onze; ook zijn oordeel omtrent enige onderdelen wijkt van
it onze af. 'n Weerlegging van wat naar ons inzicht onjuist is, zou
hier evenwel misplaatst zijn. We vergenoegen ons daarom met de verklaring, dat we in 't bedoelde stuk geen aanleiding gevonden hebben,
ons aanvankelik oordeel in enig belangrijk opzicht te wijzigen. We kunnen
.niet toegeven, dat Van Alphen geestelik dichter bij Burmann dan bij
Weisze stond, en menen in de voorgaande bladzijden voldoende te
hebben aangetoond, dat de Hollandse kinderdichter stellig niet beneden
-

z'n voorbeelden gebleven is, waar hij Weisze of Burmann min of meer

.duidelik heeft nagevolgd.
Overigens mag dit artikel met ingenomenheid begroet worden, niet
.alleen als teken van de ontwakende belangstelling in onze oude kinder=
literatuur, maar ook omdat door de schrijver getracht is, 'n enigszins
dieper onderzoek in te stellen naar de verhouding van de eerste Hollandse
kinderdichter tot z'n beide Duitse voorgangers, 'n onderzoek waartoe
Van Alphen zelf reeds bij 't verschijnen van z'n Proeve als 't ware heeft
uitgenodigd, maar dat tot nog toe, bij ons weten altans, door niemand
_zo uitvoerig als hier was verricht.
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Slaan we nog eenmaal de blik terug, voor we afscheid
nemen van ons onderwerp. In heel Midden- en West-Europa
zagen we voor de opvoeding de gevolgen van de strijd tussen
oud en nieuw, tussen openbaring en rede. In Engeland was
Locke bezig, met bedachtzame hand de fundamenten van 't oude
geloof te ondergraven en 'n nieuwe grondslag te leggen, voor wijs -begeerte en opvoeding beide, met de leer der zintuigelike
ervaring. Na 60, 70 jaren van snel voortgeschreden geestelike
ontwikkeling luisterde Frankrijk verbaasd en verrukt naar 't
hartstochtelik woord van Rousseau, de prediker van de opstand
tegen alle mensegezag, die zich evenzeer beklemd voelde
door kerkelike rechtzinnigheid als door 't geloof in 'n alleenzaligmakende menselike rede, en die in onverwoestbaar vertrouwen op de oorspronkelike onverdorvenheid van individuen
en volken, met al de hartstocht van z'n geloof en z'n verontwaardiging terugkeer predikte tot de natuur, ook in de opvoeding.
In Duitschland 't Philantropinisme, de pedagogiek van de
,,Aufklärung"; voorafgegaan door de piëtistiese beweging met
haar verheffing van 't godsdienstig gevoel en haar sterk realistieskarakter. 't Rationalisme van Locke's geestverwanten en
Rousseau's naturalisme, schijnbaar onverenigbaar, verenigden
zich in Basedow, en uit alle oorden van Europa wendden
belangstellende blikken zich naar Dessau, waar nieuwe
denkbeelden over opvoeding voor 't eerst op ruime schaal
hun praktiese toepassing vonden.
Engeland, Frankrijk en Duitschland; de Nederlandse Republiek
lag er tussen besloten; voor invloed van haar naburen was
ze aan alle kanten toegankelik. Haar vroegere grootheid was
voorbij ; zowel op ekonomies en staatkundig als op geestelik
gebied had ze de leiding aan machtiger naburen moeten afstaan.
De 18e eeuw heeft in Holland niet meer, als in de 17e,_.
,
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mensen voortgebracht, zo ver uitstekend boven hun omgeving,
dat 't licht van hun denkbeelden als 'n baken is geworden
in de wereldgeschiedenis. In de eerste helft van de 18e eeuw
was 't geestelik leven in de Republiek zelfs beneden 't middel
gedaald. Daarna, omstreeks 1760, vertoonden zich duidelik-matige
tekenen van herleving. Ook de opvoeding deelde in de ontwakende belangstelling. Tal van schrijvers zetten hierover hun
denkbeelden uiteen, die 'n doorlopende kritiek bevatten op
bestaande toestanden . Klein was 't getal van hen, die zich
daarbij lieten leiden door 't licht van de openbaring alleen,
al of niet door 't piëtisme gekleurd. De grote meerderheid
had zich nog 'n andere gids gekozen en meende 't veiligst
te gaan onder geleide van openbaring en rede beide.
De uiterste meningen ontbraken onder de woordvoerders
van de nieuwere pedagogiese zienswijzen. 't Strenge deïsme
vond in hun midden zomin 'n verdediger, als 't materialisme
of 't naturalisme. Allen bewandelden de brede middenweg,
zodat tot nadere onderscheiding slechts 'n „meer naar rechts"
of meer naar links" overblijft. 't Dichtst naderden ze tot
Locke. Lag 't in de volksaard, dat ze de bedachtzame, enigszins
nuchtere Engelsman de voorkeur gaven boven de hemelbestormer uit 't Zuiden? Later begon de invloed van de
Philantropijnse beweging door te werken, die zich toen ook
duurzaam betoonde.
In één opzicht stemden de hervormers hier te lande volkomen met de genoemde buitenlanders overeen: Allen hadden
't oog uitsluitend op de individuele opvoeding gericht; de
opvoeding van de massa, de volksopvoeding, viel buiten hun
gezichtskring.
Locke leefde met z'n Gedachten in de wereld van de Engelse
aristokratie; Rousseau koos z'n „opvoedeling" slechts uit de
kinderen van zeer vermogende ouders; de verschillende scholen
der Philantropijnen, hoe burgerlik ook van karakter, zochten
en vonden hun inkomsten in de schoolgelden van voorname,
vooral adellike kwekelingen; door de schrijvers over opvoeding hier te lande werd van 't volkskind Of niet Of nauwliks
Of in weinig gunstige zin gerept. Deze omstandigheid wijst
de maatschappelike klasse aan, binnen wier grenzen de nieuwe
-
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beweging hier gedurende . de eerste kwart-eeuw beperkt bleef.
Onverminderd deze omstandigheid toonde de beweging zich
zeker krachtig genoeg. Ziender ogen nam ze in omvang toe,
vooral na 1770, en de tegenstelling tussen idealen en werkelikheid moest wel voortdurend scherper treffen. Noch 't huisgezin, noch de school gaf 'n opvoeding, zooals de modern
denkende 'burger die verlangde. Voor de huiselike opvoeding
kon hij op geleidelike verbetering hopen; de bestaande school
was voor zijn doel volslagen onbruikbaar. Daar moest de
hand der wet krachtig ingrijpen, en de burgerij heeft zich ook
gehaast, die hand uit te steken, zodra zij de macht verkreeg,
haar te besturen.
Niet 't minst werd 't gemis van 'n goed kinderboek gevoeld.
De bestaande schoolboeken waren bijna zonder uitzondering
oud, en verouderd, als de school zelf. De enkele nieuwere
werken, op zich zelf gewaardeerd, waren voor algemeen gebruik ongeschikt. Welk boek kon de moderne burger z'n kinderen
dan toch in handen geven, zonder gevaar te lopen, hun daardoor denkbeelden mee te delen die hij hun om verschillende
redenen wilde onthouden? Welk boek was er aan te wijzen,
waarin hij de naar zijn opvatting juiste en passende denkbeelden
bovendien op passende wijze aan kinderen meegedeeld vond?
Er was geen geschikte lektuur voor 't kind van de gezeten
Hollandse burger. Tot 1778, toen Van Alphen's kindergedichtjes in tal van kinderkamers hun „blijde incomste"
hielden. Hier vonden de ouders eindelik, wat ze zochten :
Eenvoudige versjes, in zuivere taal, voor kinderen begrijpelik
en licht te onthouden, en met 'n inhoud, die de innigste
wensen van de ouders moest bevredigen. Hier geen ijdel
gebeuzel over feeën en toverprinsessen, over spoken of Sinterklaasavond, waar hun verlichte rede minachtend de spot mee
dreef; ook geen diepzinnige beschouwingen over erfzonde, genade
of andere kerkelike leerstukken, die zij in 't gunstigste geval aan
hun kinderen eerst op rijpere leeftijd meegedeeld wilden zien.
Wat ze er wel in aantroffen, was 'n vriendelike voorstelling van God als de almachtige, wijze en goedertieren
schepper, de schenker van alle goede gaven, in dankbare
liefde te gehoorzamen en te vereren, 'n voorstelling, waarbij
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't beeld van de straffende rechter overschaduwd werd door
dat van de liefderijke vader. Daarnaast, en in overeenstemming daarmee, de schildering van 't aardse huisgezin : vader,
moeder en kinderen door hartelike genegenheid verenigd;
ook hier de vrees verbannen door de liefde. De kinderen zelf
getekend in hun dagelikse omgeving, met hun gebreken en hun
deugden, ofschoon de laatste 't meest; met hun verlangens
en teleurstellingen, hun vreugden en . smarten lichamelik
zowel als geestelik onder al de gewone voorvallen van
't jonge kinderleven, die door deze dichter belangrijk genoeg
waren geacht om in korte versjes te worden vastgelegd.
Overheersend daarbij 't didakties karakter. Geen vermaak
geschilderd om 't vermaak alleen; leerzaam waren de gedichtjes, zij 't dan op aangename wijs. Geen voorval zo
gering, of de dichter wist 't te gebruiken tot 't inprenten van
'n zedeles. Deugd was 't, waartoe hij de kinderen vóór alles
wilde aansporen. Naarstigheid in 't willen, wijsheid in 't weten
en handelen, liefde voor alle levende wezens zowel als voor
God in 't hart, dat waren de hoofddeugden, die hier onder
velerlei vormen aan 't jonge mensdom werden voorgehouden.
Zo was 't bundeltje gedichtjes als 'n handboekje der
natuurlike zedekunde geworden, geschikt en voldoende voor
de eerste kinderjaren, die voor de kennis van geopenbaarde
geloofsleer en zedekunde door rationalistjes aangelegde ouders
nog onrijp werden geacht.
Moesten deze ouders niet dankbaar zijn voor de nieuwe
aanwinst bij de opvoeding van hun kinderen? Hun eigen
opvattingen vonden ze hier voor de jeugd onder woorden
gebracht : bovendien op 'n wijze zoals men vroeger niet gekend had, en die 't toenmalig geslacht niet zou weten te
verbeteren. 'n Minder gunstig oordeel over sommige onderdelen van inhoud of wijze van voorstellen als 't bij deze
of gene al bestond --- kon slechts zwijgen tegenover zoveel
goeds. Met vreugde en vertrouwen kon de moderne burger
de versjes In handen geven van z'n kinderen, die er mee
opgroeiden en ze later weer overreikten aan 'n volgend geslacht.
Meer dan 'n halve eeuw is Van Alphen aldus haast onbetwist
de kinderdichter bij uitnemendheid gebleven. Van Alphen voor de
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jeugd, Tollens voor de volwassenen; zijn de namen van deze
beide vaderlanders niet als kentekens geworden van de brave,
degelike, ietwat nuchtere en zelfgenoegzame burgerij, zoals we
die kennen uit de eerste decenniën van de 19e eeuw?
Hoe ook 't persoonlik oordeel van de tegenwoordig-levenden
mag luiden, aan Mr. Hieronymus Van Alphen blijft de ver
z'n Kleine Gedigten voor Kinderen 't eerst en-dienst,m
uitnemend voldaan te hebben aan 'n sterk verlangen van z'n
moderne tijdgenoten, en 't tijdperk van de Nederlandse
kinderliteratuur daarmee op waardige wijze te hebben geopend.
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raad, van een welmeenend eendrachtsburger aan zijnen
zoon, gereed om voor 't vaderland, vrijheid en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge, te dienen. Amst.
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II. Oude Schoolboeken. Leiden, A. W. Sijthoff, z. j.
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Knuttel —Fabius, Elize
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en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken. 's-Gray.
1906.
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van Noord -Nederland, in de 17e en 18e eeuw. Amst. 1893.
Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Neder landschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 18301880. 2 din. Amst. 1886.
Kuiper, J.
Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het
Christelijk lager onderwijs in Nederland (16 na C.-1897.)
's-Gray. 1897.
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vinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der 19e
eeuw. Utr. 1876.
Het leven van Mr. Cornelis van Lennep
Lennep, Mr. J. van
en Mr. David Jakob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hun gedichten, en andere oorspronkelijke bescheiden, en in verband met hun tijd beschouwd. 3 dln.
Am st. 1861, 1862.
Lettre, seconde
d'un anonime a monsieur J. J. Rousseau,
contenant un examen suivi du plan d'education, que cet
auteur a proposé dans son ouvrage intitulé, Emile ou de
l'education. Paris, 1767.
Paulsen, F.
Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwickelung. Leipzig. 1906.
Plagiats, Les de M. J. J. R(ousseau) sur l'education. Par D.
J. C. B. (Jos. Cajot). La Haye, 1766.
Raumer, Karl von
Geschichte der Padagogik, vom wieder aufblihen klassischer Studiën bis auf unsere Zeit. thl.
II. Stuttgart. 1857 3
Scheepstra, H.
en W. Walstra. Beknopte Geschiedenis van
de opvoeding en . het onderwijs, vooral in Nederland.
Cron. 1900 2
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts.
Schlosser, F. C.
bd. II, IV. Heidelberg, 1853 4
Encyclopedie des gesamten Erziehungs-und
Schmid, K. A.
Unterrichtswesens. 2e Aufl. bd. X. Leipzig, 1887.
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unsere Zeit. bd. IV. abt. 1. 2. Stuttgart, 1896 1898.
Schotel, Dr. G. D. J. Het Oud -Hollandsch huisgezin der 17e
eeuw. Haarlem, 1868.
De openbare eeredienst der Nederlandsche Hervormde
kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1870.
Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de
vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. 2 dln. Haarlem,
1873, 1874.
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verlichting, in het voormalig gewest van Holland,
aan het einde der agttiende eeuw. Eene bijdrage tot de
hervorming, van opvoeding en schoolwezen, in de Bataaf.

.

.

268
sche Republiek door een' Cosmopoliet. Amst. 1798.
Verhandelingen, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap
van Wetenschappen te Vlissingen; deel VIII: „Welke verbeteringen hebben de openbaare, vooral de Nederduitsche,
schoolen noodig ter meerdere beschavinge onzer natie ?"
beantwoord door H. J. Krom, K. van der Palm, D. C.
van Voorst e.a. 1782.
Versluys, J.
Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs,
vooral in Nederland. 4 din. Cron. 1878.
Visser, H. W. C. A. — Herinnering aan J. H. Nieuwold. Sneek, 1814.
Vijver, C. van der
Levensbeschrijving van Jac. van Wijk
Roelandsz. Zwolle, 1849.
Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Vervolg, di. I. Amst.
17882.
Wolff Bekker, Elisabeth
Het leven en de uitgelezen verzen
van —, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht, door
Dr. J. van Vloten. Letterkundig Pantheon. Schiedam, 1866.
Ziegler, Dr. Th.
Geschichte der P dagogik, Bd. I, abt. 1. van
Dr. A. Baumeister's Handbuch der Erziehungs
and
Unterrichtslehre. Munchen, 1895.
B. VERHANDELINGEN OVER OPVOEDING.
wed. A. Wolff. Proeve over de opvoeding, aan de
Bekker, E.
Nederlandsche moeders. Amst. en 's Gray. (1779) 1780 2 .
De Godsdienstige Opvoeding der Kinderen,
Cassa, Mr. J. S.
als de hoofdpligt van alle Christen Ouders, en de grond
van het welvaaren van Land en Kerk. 's Gray. 1778.* 1)
Education, De 1'
Ouvrage utile aux parens, aux gouverneurs
etc. Amst. 1768.
Eenhoorn, Willem van
De Christelijke Jonkheid. 1754. * 2)
.

1) Titel en jaartal zijn overgenomen uit de Vaderlandsche Letteroefeningen, 1778, VII. 1. blz. 243, waar de inhoud beknopt wordt aangeduid. Ook Kuiper bespreekt 't werk kort in z'n Christelijk L. 0., blz.
26-27. Hier wordt als jaartal evenwel 1776 genoemd, evenals bij Schotel,
Vaderlandsche volksboeken, I. blz. 279.
De met 'n * getekende nrs. zijn ons niet meer of weinig meer dan
bij name bekend.
2)Aldus genoemd en kort besproken door Kuiper, Christelijk L. 0., blz. 27.
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voorspoedig en heilig leven ontsloten en geopend voor de
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genade over te brengen. Benevens een korte schets van
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Nosselt, Joh. Aug. Gedagten over de opvoeding tot godsdienst..
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Opvoeding, De zedelijke
hartstogten afgeleid. Leiden, 1770.
.
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voorreden ter aanprijzing.... door-merdtn
Jacobus Willemsen, predikant te Middelburg. Middelb. 1740.
Vaderlander, De
III. 1778, no. 137, 138: Oewigtig Nieuws,
blz. 249 264.
Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappije
van Weetenschappen te Haarlem. deel VII. le stuk: „Wat
is het beste bestier, het geen men moet houden omtrent
het ligchaam der Kinderen, zoo met opzicht tot hunne
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en P. Camper. Haarlem. 1763. deel IX: „Hoe moet men
het verstand en het hart van een kind bestieren, om het
te eeniger tijd een nuttig en gelukkig mensch te doen
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wijzen van spellen ingericht. Utr. 1825.
Riemsnijder, H. -- Liedjes voor kinderen. 's Gray. 1781. (Catal.
Van Rijn, no. 1781.)
Schoolboek, Nieuw schriftuurlijk
behelzende ene beknopte
aaneenschakeling van de voorname geschiedenissen van
het Oude en Nieuwe Testament. enz. Amst. 1757.
Sendbrieven, dienstig voor de jeugd, om door het lezen en
schrijven dezelve in hare leer-oeffeningen van jongs op
een begrip te doen krijgen. Nevens eenige stigtelijke gedigten, onderwijs in de eerste beginzelen der rekenkonst,
contracten, obligatiën, quitantiën, wissel-brieven, assignatiën etc. Ten nutte der jonkheid, opgesteld door W.
K. Utr. 1764.
Spiegel, Nieuwe der jeugd, of Fransche Tiranny, zijnde een.
kort verhaal van d'oorsprong en voortgang des oorlogs
van 1672. Alsmede de schriklyke en onmenschlyke wreedheid en gruwelen door de Franschen in Nederland en
elders bedreven. Zeer nut en dienstig om in de scholen
geleerd te worden. Utr. 1742.
Stellingwerf, Adr. -- Nieuw verbeterd voorschrift boecsken, bestaende in enige stigtige versjes, waerin verscheiden
18
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geloofspuncten en regulen van het burgerlijke leven zijn
aangetrokken, enz. Dev. 1753 16
Tooneelspellen, Zedelijke , geschikt voor de opvoeding der
jeugd. 2 dl n. Amst. 1777.
Verzameling van gedichtjens ten dienste der scholen. (1784)
1801 6 (Catal. Van Rijn, no. 695). *
Vin, Adriaen de
De nieuwe voordeelige schoollessen, vooral
in de leeskunde, enz. Middelb. (1716).
Vragen voor kinderen, ofte inleidinge ter onderwijzinge in
de zedekunde door het ascetische genoodschap te Zurich.
Uit het hd. Nijm. 1775. (Catalogus Van Rijn, no. 564). *
Weisze, C. F. Lieder fur Kinder, in: Kleine Lyrische Gedichte,
bd. II. Carlsruhe, 1778.
De vriend der kinderen. Naar den 2en hoogduitschen
druk. 8 dln. (4 bdn.) Haarlem, 1779-1783.
.

—

D. WERKEN VAN OF OVER VAN ALPHEN.
Alphen, Mr. Hieronymus van Dichtwerken, volledig verzameld
en met een levensberigt van den dichter verrijkt door
Mr. J. I. D. Nepveu. Volksuitgave. Utr. 1871.
Proeve van stichtelijke mengelpoëzy. 1771. Opgenomen
in de Volledige Dichtwerken.
Stichtelijke mengelpoëzy. 1772. Opgenomen in de Volledige Dichtwerken.
— Eenige leerstukken van den protestantschen godsdienst,
in eene beoordeeling der gronden, op welken de zaligheid den heidenen door den heer Eberhard wordt toegewezen, verdedigd. Utr. 1775.
Over de verdienste. Uit het hd. van Thom. Abbt.
Utr. 1777.
Gedigten en overdenkingen. Utr, 1777.
Mengelingen in proze en poëzy. (1783). 1802 3
De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor
mijne kinderen. (1786). 1844 5
Nagelatene schriften, gevonden in de papieren van
uitgegeven door zijnen zoon D. F. Van Alphen. Utr. 1813.
.

.

Bibliotheek, Nederlandsche

Amst. 1779, dl. VII, 1. blz. 522.
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Bibliotheek van theologische letterkunde. 1805, dl. III. 2e stuk,
blz. 622-639.
Lofrede op Mr. H. van Alphen.
Bodel Nijenhuis, Mr. I. T.
Oorspronkelik verschenen in Mnemosyne, dl. XX of 3e
reeks dl. II, 1831.
Bronsveld, A. We --- Hieronymus van Alphen. Stemmen voor
waarheid en vrede, 1886, blz. 913-940.
Clarisse, J. -- Over Hieronymus van Alphen, als dichter en kinderdichter. Twee voorlezingen. Rott. 1836. Oorspronkelik
verschenen in De Fakkel voor 1831 en 1832.
Donker Curtius, H. H. Beschouwing van de kleine gedichten
voor kinderen van wijlen Mr. Hieronymus Van Alphen.
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en
de opvoeding, 1827, II. blz. 772-789. Verg. ook 1827,
I. blz. 132-140; 1826, I. blz. 799; 1825, I. blz. 391.
Eck Jr., P. L. van Van Alphen als kinderdichter. Groot- Neder -^
land, Febr. 1908, blz. 213-238.
Harderwijk, I. van .-- Proeve eener lofrede op Mr. Hieronymus
van Alphen. Oorspronkelik verschenen in Mnemosyne,
dl. XIX of 3e reeks dl. I, 1830.
Hieronymus van Alphen, als christen, als
Koenen, Mr. H. J.
letterkundige en staatsman. Amst. 1844.
Letteroefeningen, Hedendaagsche vaderlandsche dl. VII, 1 e stuk,
blz. 411-412. Amst. 1778.
Nepveu, Mr. J. I. D. Het leven van Mr. Hieronymus van Alphen,
volgens echte bronnen geschetst. Vóór in de Volledige
Dichtwerken, Utr. 1871.
Van Alphens Kindergedichten, in de AlgeVloten, Dr. A. van
meene Konst- en Letterbode, 1857, blz. 99.

88

88

AFBEELDINGEN.

88

Blz.

Bladzijde uit de Nieuwe Spiegel der jeugd of Franse
Tiranny. (1778)
70
Afbeelding van 'n school, voorkomende op de titelbladzijde van De Historie van Joseph / Simpson / en Jonas.
(1703)
72
Afbeelding van 'n haan, uit 't Groot A/ B/ C/ Boek
(1774); achterzijde van 't titelblad ..
77
Afbeeldingen van verschillende voorwerpen, fragmenten
van vier opeenvolgende bladzijden in Een Nieuwlijks
Uitgevonden A. B. C. boek. (1759)
86
Den Broodbakker, uit: Egmond, Nieuwjaarsgifte aen de
jongejeugt..
88
Jozef verklaart de dromen van Farao's schenker en
bakker, uit De Historie van Jóseph / Simpson / en Jonas.
(1703)
99
Adonibezek gestraft, uit de Historische Kinderbijbel (1753) 101
David verlieft op Berzeba, uit de Historische Kinderbijbel.
.

(1753)

Bijbelspreuk in rebus -vorm, uit De kleine Printbijbel. (1772)
Houtsnede uit de Nieuwe Spiegel der jeugd of Fransche
Tiranny. (1742)
Het kind blaast bellen, uit: Luiken, Des Menschen begin,
midden en einde. (1772)
Contes, titelplaat in Vertellingen van Moederde Gans. (1775)
De plaatjes in 't vierde hoofdstuk zijn alle ontleend aan
de eerste gezamenlike uitgave van de Kleine gedichten
voor kinderen door Mr. Hieronymus van Alphen. (1787)
De versierde beginletters zijn genomen uit Stellingwerf's
Nieuw verbeterd voorschrift boecsken. (1753) Die voor
de afdelingen van hoofdstuk IV zijn enigszins verkleind.

102-

103

106
109
121

INHOUD.

89

Biz
EEN WOORD VOORAF.
HOOFDSTUK I. BUITENLANDSE HERVORMERS VAN
DE OPVOEDING . . . . . . . . . . . . . 1 27
Inleiding, blz. 1. John Locke, Some thoughts concerning
education, blz. 2. Jean Jacques Rousseau, Emile, ou de
1'éducation, blz. 9. Johann Bernhard Basedow, blz. 20.
Overzicht, blz. 26.
HOOFDSTUK II. DENKBEELDE
IN ONS LAND :-: -I- 1730-1778 . . ...........28-68
. . . .
Inleiding, blz. 28. De Swaef, Geestelycke Queeckerye, blz.
30. Meyer, Portaal des Heeren, blz. 34. Locke, Over
de opvoeding der kinderen, blz. 39. De Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Looff,
De waare oorsprong van gelukstaat eenes volks, blz. 41.
De Perponcher, Instructions d'un père à son fils, blz. 49.
Wolff-Bekker, Proeve over de opvoeding, blz. 53. De
zedelijke opvoeding der jeugd uit onze natuurlijke hartstogten afgeleid, blz. 54. Plan van Philantropijnsche opvoeding, blz. 58. Nosselt, Gedagten over de opvoeding
tot godsdienst, blz. 59. Rousseau, Emile, blz. 61. Overzicht, blz. 63.
......

HOOFDSTUK III. NEDERLANDSE KINDERBOEKEN
:-: + 1730-^-1778. . . . . . . . . . . .
69---124
Inleiding, blz. 69. Scholen en schooltoestanden, blz. 71.
Overzicht en schifting van kinderboeken, blz. 74.
Haneboeken, blz. 77. Gelliers, Trap der Jeugd, blz. 79.
Cramer, Trap der Jeugd, blz. 82. Heugelenburg, Klein
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Blz.

Woordenboek, blz. 83. De Wit, Nieuwlijks uitgevonden
A. B. C. boek, blz. 85. Stellingwerf, Nieuw verbeterd
voorschriftboecsken, blz. 86. Van Egmond, Nieuwjaarsgifte aan de jonge jeugt, blz. 88. Koolenkamp, Sendbrieven, blz. 90. Hakvoord, Zendbrieven, blz. 93.
Nieuwejaars en andere hoogtijdsbrieven, blz. 95. Nieuwe
verzameling van gedigten, blz. 96.
De bijbel. Historische kinderbijbel. Historische school- en
huisbijbel. Nieuw schriftuurlijk schoolboek. De kleine
printbijbel, blz. 97. Maes, Schriftuurlyk schoolboekje.
Bakker. Geslachtboekje. De Vin, De nieuwe voordeelige
schoollessen, blz. 104.
De katechismus. Boers, Digtkundige godgeleerdheid, blz. 104.
Nieuwe spiegel der jeugd, of Fransche Tyranny, blz. 105.
Luiken, Des menschen begin, midden en einde, blz. 108.
De Beaumont, Magazijn der kinderen, blz. 111. Zedelijke
Tooneelspellen, blz. 116.
Perrault, Sprookjes van Moeder de Gans, blz. 119.
Overzicht, blz. 122.
'
HOOFDST
. . . . . . . .
DICHTJES . ...........................125-259
..
......

Inleiding. Beoordelingen in de 19e eeuw: De Génestet,
Donker Curtius, Clarisse, Beets, blz. 125.
A. DE INHOUD VAN DE GEDICHTJES . . . 132-210
Verhouding van de mens tot God. Gods almacht, goedheid,
wijsheid, blz. 132. Vrees, gehoorzaamheid, dankbaarheid,
liefde, blz. 138. Jezus, blz. 142. De bijbel, blz. 144.
Verhouding tussen ouders en kinderen, blz. 144. Verhouding tussen vader en moeder, blz.153. Verhouding
tussen kinderen onderling, blz. 156. Verhouding tot de
mensen in 't algemeen, blz. 160. Verhouding tot de
natuur, blz. 166.
Lichamelike zaken. Goede eigenschappen, blz. 171. Tevredenheid, blz. 176. Wijsheid, blz. 176. Naarstigheid,
blz. 178. Leren en spelen, blz. 181.

279
Blz.

De deugd, blz. 186. Het geweten, blz. 191. Belonen en
straffen, blz._ 19,1. Berouw en vergiffenis, blz. 193. Dood
en opstanding, blz. 194. Hemel en hel, blz. 198.
Rationalisme, blz. 201.
Overzicht, blz. 205.

211-236
B. DE VORM VAN DE GEDICHTJES
De taal, blz. 212. Inkleding en kinderlikheid, blz. 217.
De toon, blz. 229. Overzicht, blz. 234.
.

.

.

.

237-243
C. DE ONTVANGST BIJ HET PUBLIEK
Uitgaven, blz. 237. Het oordeel van de pers, blz. 239.
Navolgers, blz. 242.
.

.

.

244 259
D. DUITSE VOORGANGERS
Burmann, Kleine Lieder fur kleine Mádchen and Junglinge,
blz. 245. Weisze, Lieder fir Kinder, blz. 251.
TERUGBLIK......
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Bij de Uitgevers W. L. & J. BRUSSE te Rotterdam i5
mede verschenen:
Verzen.
P. C. Boutens. Het Treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch
van Aischylos in Nederlandsche verzen overgezet. Prijs f 2.50.
A. van Collem. Van Stad en Land. Prijs f 0.90, geb. f 1.40.
Jan Eelen. Lentelinde. Het Lied van een jonge Liefde. Prijs f 1.50.
C. S. Adama van Scheltema. Eenzame Liedjes. Prijs f 0.60, geb.
f 1.10. *)
C. S. Adama van Scheltema. Zwerversverzen. Prijs f 0.60, geb.
f 1.10. *)
C. S. Adama van Scheltema. Van Zon en Zomer. Tweede druk.
Prijs f 0.60, geb. f 1.10 *)
C. S. Adama van Scheltema. Een Weg van Verzen. Prijs f 1.90.
geb. f 2.40. *)
C. S. Adama van Scheltema. Uit den Dool. Prijs f 1.90, geb.
f2.40.*)
C. S. Adama van Scheltema. Levende Sleden: 1. Londen. 2. Dus
Prijs f 1.25 per deel. Enkele exemplaren-seldorp.3Amta
op geschept Hollandsch papier a f 5.—. *)
Lodewijk de Schutter. Verzen. Prijs f 1.—.
Percy Bysshe Shelley. Alastor of de Geest der Eenzaamheid.
In Nederlandsche Verzen overgebracht door Dr. K. H. de Raaf.
Met portret; en een voorrede door Willem Kloos. Prijs f 0.90,
geb. f 1.50.
Bellettrie.
Mr. Antonio. Nieuwe Schetsen uit de Tweede Kamer onder het
Ministerie-Kuyper. Met 60 karikaturen van Dirk Nijland. Prijs
gecart. f 2.25.
Piet van Assche. Marcus en Theus. Met omslag en bandversiering van D. Nijland. Prijs ing. f 2.90, geb. f 3.50.
M. J. Brusse. Achter de Coulissen. Met omslag- en bandversiering
van I. Israëls. Prijs ing. f 2.40, geb. f 2.90.
M. J. Brusse. Boefje. Naar het leven verteld door M. J. Brusse.
Op veertien steenen in prent gebracht en verlucht met bladversieringen en beginletters door Dirk Nijland. Met een voorrede van Johan de Meester. Gebonden in perkamenten band
met gouden stempels.
No. 1-100 épreuves d'artiste, gewaarmerkt door den schrijver en den teekenaar met hunne handteekeningen. Prijs f 47,50.
No. 101-300 op de snelpers gedrukt en gebonden in linnen.
Prijs f 25.—.
M. J. Brusse. Boefje. Naar het leven verteld. Met een voorrede
van Johan de Meester, 8e druk. Met omslag- en bandversiering van Steinlen en een portretschets van den schrijver door
D. Nijland. Prijs f 1.50, geb. f 1.90.

M. J. Brusse. Het Nachtlicht van de Zee. Met een penteekening
van Jozef Israëls en een omslagteekening van J. B. Heukelom.
Prijs f 0.90, geb. f 1.25.
M. J. Brusse. Godsdienst in de Zandstraat. Het nachtwerk van
Jeruel. (10e duizendtal). Uitverkocht.
M. J. Brusse. Een Dierenkolonie in een groote Stad. Geïllustreerd
door W. F. A. I. Vaarzon Morel. Voorwoord van Dr. J. Buttikofer. 2e druk. Prijs f 1.—, geb. f 1.40.
M. J. Brusse. Landlooperij. Met een kopergravure van Prof. P.
Dupont. Een krijtschets van zijn hand is op 't omslag gereproduceerd. Prijs f 1.90, geb. f 2.50.
M. J. Brusse. In de Nachtbuurt. Prijs f 0.35.
Bernard Canter. Twee weken Bedelaar. Derde druk. Met 2 portr.
Prijs f 0.35.
Geertruida Carelsen. Noord-Hollandsche Vertellingen. Met omslagen bandversiering van Kees van Dongen. Prijs. f 2.40, geb.
f 2.90.
Frans Coenen. Burgermenschen. Prijs f 2.90, geb. f 3.50.
Frans Coenen. De Zomergenoegens van de Familie Kramp. Prijs
f 0.25.
Maxim Gorki. Slaapstee (Nachtasyl). Uit de onderste lagen der
samenleving. Tooneelspel in 4 bedrijven, vertaald door Henri
Hartog. 2e druk. Prijs f 1,25, geb. f 1.65.
Henri Hartog. Sjofelen. Verzameling van de nagelaten werken
van den schrijver met zijn portret. Voorrede van Lodewijk
van Deyssel. Prijs ing. f2,90, geb. f 3.50.
Henri Hartog. In d'r nieuwe Woning. Prijs f 0.30.
Henri Hartog. Een Eigenwijs Schrijfster. (Anna de Savornin Lohman). Prijs ing. f 0.25.
Krede Ben Heik. Achmed. Gezegd de dorst naar het schoone. Het
boek Ontluiking. Oorspronkelijke roman, ing. in 2 deelen f 7.50,
geb. in linnen band met gouden stempel f 8.50. *)
Frits Leonharcj. Aan lager Wal. Oorspronkelijke roman. Omslag
Aarts. Prijs f 2.40, geb. f 2.90.
-teknigva
Frits Leonhard. Het Knechtje. Oorspronkelijke roman. Omslagen bandversiering van D. Nijland. Prijs f 2.90, geb. f 3.50 *)
Frits Leonhard. Kleine Bandeloozen. Omslag- en bandteekening
van D. Nijland. Prijs f 1.50, geb. f 1.90. *)
Frits Leonhard. Emigranten. Tooneelspel in 3 bedrijven. Prijs
f 1.25, geb. f 1.60.
Virginie Loveling. Erfelijk belast. Oorspronkelijke roman. Met
portret. Prijs f 2.90, geb. f 3.50.
Virginie Loveling. De Twistappel. Oorspronkelijke roman. Prijs
f 2.40, geb. f 2.90.
Ernst Lundquist. Talmi. Roman uit het leven te Stockholm.
Geautoriseerde vertaling van F. Lahr Jr. Prijs f 2.10, geb. f 2.50.

Hans Martin. Onder jongens en Meisjes. Band- en omslagversiering van Hermann Martin. Prijs f 2.50, geb. f 3.25.
Pieter van der Meer. Levens van Leed. Met omslag- en bandversiering van D. Nijland. Prijs f 2.50, geb. f 3.25.
Johan de Meester. De Menschenliefde in de werken van Zola.
Met portret door Steinlen. Prijs f 0.50.
Victor de Meyere. Langs den Stroom. Prijs f 2.50, geb. f 3,25.
Arthur Morrisson. De lotgevallen van Dicky Perrot. Het kind van
den Jago. In omslag of band van D. Nijland. Prijs f 1.50,
geb. f 1.90.
K. T. Nieulant. Liefdes Kronkelpaden. De roman van een jongen.
In versierden band of omslag. Prijs f 2.90, geb. f 3.50.
Helene van der Vlies. Verlangen. Oorspronkelijke roman. Prijs
f 2.90, geb. f 3.40.
Serie Een Boek.
No. 1. Bernard Canter. Twee weken Bedelaar. 3e druk met 2
portr. 192 bladz. f 0.35. Geb. f 0.55.
No. 2. Frans Coenen. De Zomergenoegens van de Familie Kramp.
100 bladz. Prijs f 0,25. Geb. f 0.45.
No. 3. M.J. Brusse. In de Nachtbuurt. 160 blz. Prijs f 0.35. Geb. f 0.55.
No. 4. Henri Hartog. In d'r nieuwe Woning. Realistische novelle.
met 1 portret. 128 bladz. Prijs f 0.30. Geb. f 0.50.
No. 5. Hélène Lapidoth-Swarth. Louise. Proza. 88 bladz. Prijs
f 0.25. Geb. f 0.45.
No. 6. Richard de Cneudt. De primus. Humoristische Novelle.
96 bladz. Prijs f 0.25. Geb. f 0.45.
Brusse's Reisgidsen.
No. 1. G. van Lissa. Twee weken te Berlijn. Geïllustreerde Gids
voor Berlijn met een kaart en een spoorwegkaartje. Prijs f 0.50.
No. 2. M. J. Brusse. Een Harzreis. Geïllustreerde Gids voor den
Harz. Prijs f 0.50.
Boeken voor Jongens en Meisjes.
Mevr. N. Abbing van Houweninge. Lente, Zomer, Herfst en
Winter. Een sprookje met rijke illustraties van P. Cornelis de
Moor. Een Luxe boek voor jonge kinderen op zwaar geschept
Hollandsch papier. Prijs f 2.50, geb. f 3.50.
M. J. Brusse. Een Dierenkolonie in een groote Stad. Met 25 illustraties van W. F. A. I. Vaarzon Morel en een voorwoord
van Dr. J. Buttikofer. Prijs geb. f 1.40.
Anna van Gogh-Kaulbach. Hektor. De Geschiedenis van een hond.
Fraai geïllustreerd door J. B. Heukelom. Prijs f 0.90, geb. 1,25.

J. B. Heukelom. Op en om het Krabbelbaantje. 15 prenten in 5
kleuren, op den steen geteekend. Met vertelseltjes en rijmpjes
van Margaretha. Prijs gecart. f 0.75 *) Tweede druk.
Cornelis Veth. Uzeltje. Een prentenboek in 3 kleuren op den
steen geteekend. Prijs gecart. f 0.75. *) Tweede druk.
Kunst, Wetenschap, Onderwijs en Opvoeding.
C. S. Adama van Scheltema. De grondslagen eener Nieuwe Poëzie.
Proeve van een Maatschappelijke Kunstleer tegenover het
Naturalisme en Anarchisme, de Tachtigers en hun decadenten.
Prijs f 3.90, geb. in half leder f 5.—.
S. v. d. Bergh Jr. De verplichte toevoeging van Sesamolie by de
Margarine. 2e druk. Prijs f 0.30.
H. P. Berlage. Grundlagen and Entwickelung der Architektur f 2.25,
geb. f 2.90.
H. P. Berlage. Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met 51 teekeningen van den schrijver. Tweede verbeterde druk. Prijs
f 2.60, geb. f 3.25. *)
H. de Boer. Albert Vogel. Romantische voordrachtskunst. Omslagteekening van J. J. Aarts. Prijs met 10 illustraties buiten
den tekst f 0.60.
J. Coster. De Vereenvoudiging in de Engelsche spelling. Prijs f 0.25.
H. A. van Dalsum. Toestand op het Kroondomein. Prijs f 0.25
Diopter. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Prijs f 0.30.
Diopter, A. Keppler c. i. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Prijs f 0.50.
W. M. van Dijk. Liedjes om te zingen in de school en thuis. In
noten en cijferschrift. Prijs f 0.50.
Mevr. Chr. Egener-van Eijken. Methodisch-Hygiënisch Spreken.
Het genezen van stotteren en andere spraakgebreken. Handleiding ten behoeve van Onderwijzers, Ouders, Opvoeders en
Spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Prijs f 0.90,
geb. f 1.25. *)
Prof. Dr. C. Eijkman. Hygiënische Strijdvragen. Prijs f 0.60.
Geschriften van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs.
No. 1. J. D. Ros. Het Doel. Prijs f 0.25.
No. 2. W. van Thienen. Het Kinderzangonderw(s. f 0.35.
No. 3. M. J. Langeveld. Tekenen en handenarbeid. f 0.15.
No. 4. H. van Breemen. Het Teekenonderwijs op de Lagere School.
f 0.15.
Schoonheid en Onderwijs. Orgaan van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs. Onder
redactie van S. Brons, Ida Heijermans en J. D. Ros. Tweemaandelijksch Tijdschrift. Prijs per jaar franco per post f 1.50.
Losse Nos. f 0.35. *)

J. J. Griss en E. Hazelhof. De Volzin. Beknopte Nederlandsche
spraakkunst, ten gebruike bij het onderwijs aan Hoogere
Burger-, Kweek- en Normaalscholen. Geb. f1.—. *)
H. J. Haverman. Portret van Dr. A. Kuyper. Prijs f 3.—.
L. Heijermans, Arts. Het Onderwijs in de Bedrijfshygiëne. Prijs
f 0.50.
L. Heijermans, Arts. Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met 28
illustraties. Prijs f 1.50, geb. f 1.90. *)
L. Heijermans, Arts. Handleiding tot de kennis der Beroepsziekten

met plm. 140 reproducties raar fotografieën door den schrijver
opgenomen, en een voorrede van Prof. Dr. R. H. Saltet. Ter Perse.
Dr. L. van 't Hoff. Geneeskundige Gids voor den Scheepskapitein.
Geïll. Prijs geb. f 1.25 *).
Homo Sum. De invloed van Bloemen en Planten op het Menschelijk Karakter. Een boekje voor ouders en opvoeders. Prijs f 0.25.
Dr. R. Jacobsen. Carel van Mander. (1548-1606). Dichter en
prozaschrijver. Prijs f 3.90, geb. f 4.90. *)
Mr. A. Japikse. Een strijd tegen de verbruiks-coöperatie. Academisch proefschrift. Prijs f 1.50.
Dr.. H. Japikse. Licht- en andere Stralen. Prijs f 0.90.
Dr. J. A. N. Knuttel. Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor
de Kerkhervorming. Prijs f 4.90, geb. f 5.75.
Dr. J. H. Leopold. Stoische Wijsheid. Tweede vermeerderde druk.
Prijs f 0.95, geb. f 1.35.
De Misdadige Jeugd in het Havenbedrijf. Prijs f 0.50.
William Morris. Kunst en Maatschappij. Gewone editie. Prijs
f 2.60, geb. f 3.25. *) Luxe editie in perkament f 12.50. *)
Prof. Dr. C. C. Nijhoff. De noodzakelijkheid van het geneeskundig
onderzoek vóór het huwelijk. Prijs f 0.60.
Mr. W. Polman Kruseman. Frederik Nagtglas, uit zijn werken
geschetst. Prijs f 0.50.
H. Pomes. Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de
kennis van de zedelijke opvoeding in de 18e eeuw. Geïll.
Prijs f 3.90, geb. f 4.90.
De Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Afdrukken van indrukken
door „Een onherroepelijk Verlorene ". Met een voorrede van
Prof. Mr. D. Simons. Prijs f 0.75. (2e druk.)
J. Ph. L. Roder. Een Gids op Nieuwe Banen. Leergang voor het
Natuurteekenen op de L. S. le, 2e en 3e leerjaar. Prijs f 0.60.
R. N. Roland Holst. Vijftien fotografieën naar de Wandschilderingen in het gebouw van den A. N. D. B. In halfiederen portefeuille. Compleet f 60.—.

R. N. Roland Holst. Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de
Wandschilderingen in het gebouw van den A. N. D. B. Prijs
f 0.35, geb. f 0.60.
J. D. Ros. Het ontwerpen van Vlakornament. Met een voorrede
van H. J. de Groot. Met ruim 300 illustraties waarvan 8 in
kleuren. Prijs f 3.—, geb. f 3.75 of in 6 stukken compleet a
f 0.50. *)
J. D. Ros. De Nieuwe Richting in het Teekenonderw(s. Prijs f 0.30.
Annie Sillevis. Een Meisje-Student over „Een Meisje-Studentje".
Prijs f 0.35.
H. Spiekman en L. Schotting. Arm Rotterdam. Hoe het woont!
Hoe het leeft! le en 2e druk. Uitverkocht.
Mr. J. M. van Stipriaan Luïscius. Karakter. Uitgegeven tot nut
der Nederlandsche jongelieden. Prijs f 0.10 (bij 50 ex. ter
verspreiding f 0.05, bij 100 ex. f 0.03.) 2e druk. 4e-6e duizendtal.

Uitgaven der Sociaal- Technische Vereeniging van Democratische
Ingenieurs en Architecten. No. 1. Beschouwingen over het ontwerp Arbeidswet 1904. 2e druk. Prijs f 0.60.
No. 2. Woningtoestanden in Nederland. Prijs f 1.50.*)
H. van Treslong. Civitas. Eene inleiding tot de Philosophie der
Gemeenschap. Deel I. De Wetten van het Gemeenschapsleven.
Deel II. De Metaphysica der Gemeenschap. Prijs in 2 deelen
f 4.90, geb. f 5.90.')
C. de Waard Jr. De uitvinding der Verrekijkers. Eene bijdrage
tot de beschavingsgeschiedenis. Uitgegeven met steun van
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Prijs f 2.70.').
") Uitvoerig prospectus wordt op aanvraag toegezonden.

