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V
Oh! give us once again the wishing-cap
Of Fortunatus, and the invisible coat
Of Jack the Giant-killer, Robin Hood,
And Sabra in the forest with St. George!
The child, whose love is here, at least, doth reap
One precious gain, that he forgets himself.
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Voorwoord
Naar ik meen is dit de eerste poging, een historisch-critisch overzicht te geven van
de Nederlandse kinderliteratuur. Het boek draagt daarvan duidelijk de sporen: het is
uiterst subjectief en uiteraard onvolledig. Aan het eerste is niet te ontkomen, wanneer
bij de beschouwing en de ordening van een in de loop der eeuwen opgestapeld
feitenmateriaal een persoonlijke maatstaf wordt gehanteerd: wie als principe aanvaardt,
dat ook een kinderboek een kunstwerk moet zijn kan èn om die stelling èn om de
toepassing er van met recht worden bestreden. Ook de onvolledigheid is een
noodzakelijk gevolg van deze waardering: veel van wat alle artisticiteit mist, kan
worden genegeerd en aan de vergetelheid prijsgegeven. Maar ze is daarnaast toe te
schrijven aan de onmogelijkheid voor één mens alles te kennen en alles te overzien
- vrij veel is ontoegankelijk, verloren misschien en ondanks het feit, dat honderden
en honderden boeken in de loop der jaren werden gelezen en beoordeeld, bleef heel
wat onbekend en daardoor wellicht onbesproken. Terwijl èn dit tekort èn de
subjectiviteit van axioma, interpretatie en beslissing, pas kunnen worden opgeheven
door de studie en de waardering van velen. Maar er moest ééns worden begonnen
en toen mij het verzoek bereikte, een studie over dit onderwerp te schrijven, heb ik
gemeend, niet te mogen weigeren; pionierswerk heeft naast de moeilijkheden zijn
bijzondere bekoring.
In de ‘Inleiding’ heb ik rekenschap afgelegd van de beginselen, die mij bij de
beoordeling en de schifting hebben geleid. Bij het eigenlijke overzicht is er naar
gestreefd, de kinderliteratuur te plaatsen in het kader der Nederlandse letterkunde ik heb mij daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij Kalff, De Vooijs, Van Mierlo e.a.
De nog levende auteurs, voor zover die naar mijn mening tot de besten behoren en/of
een grote populariteit genieten, heb ik zelf aan het woord gelaten; zij zonden mij zo
goed als zonder uitzondering een korte autobiografie met een aantal bibliografische
gegevens, een medewerking, waarvoor ik niet dankbaar genoeg kan zijn. Over
enkelen, die overleden zijn, konden nabestaanden mij waardevolle inlichtingen geven.
Naast hen ben ik dank verschuldigd aan de heer P. de Zeeuw JGz., die een overzicht
gaf der protestantschristelijke kinderliteratuur en aan vele anderen, die mij materiaal
verschaften. Door al deze steun heeft het werk veel aan waarde gewonnen.
Aan het overzicht is toegevoegd een aantal korte monographieën over klassieke
kinderboeken, die ons uit het buitenland hebben bereikt. Bovendien een jaartallentabel,
waardoor de ontwikkeling van de literatuur voor ons kroost en de plaats van de
uitheemse klassieken in die evolutie duidelijker uitkomen, en ten slotte een eenvoudige
bibliographie.
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Inleiding
Wie zich bezig houdt met de Nederlandse literatuurgeschiedenis ontdekt, dat daar
maar zelden van kinderboeken gewag wordt gemaakt. Men wijst in de handboeken
op de betekenis van de kinderpoëzie van Van Alphen, Goeverneur en Heye, noemt
terloops Swildens en misschien Le Francq van Berkhey, maar daarmee is het dan
ook afgelopen: de lezer zoekt de namen van schrijvers als Nellie van Kol, Nienke
van Hichtum, Ida Heijermans, Cor Bruyn, Leonard Roggeveen, mevr. Selleger-Elout
om maar enkele prominente figuren te noemen, vergeefs. Ook in de tijdschriften, die
het terrein der gróte literatuur bestrijken, vindt men zelden of nooit artikelen over
kinderlectuur, de auteurs daarvan hebben er geen toegang, hun werk wordt er niet
besproken, zelfs niet genoemd.
Wat is de oorzaak daarvan?
De mogelijkheid bestaat, dat de wetenschappelijke onderzoekers, die de letterkunde
tot hun studieveld hebben verkozen, niet wensen ‘af te dalen’ tot de regionen van de
kinderen en de velen, die voor hen schrijven. Ze zien uit de hoogte hunner
volwassenheid, van hun geleerdheid misschien, neer op het wriemelend grut aan hun
voeten en de dwazen, die het met bakersprookjes en onnozele verhaaltjes menen te
moeten amuseren. Onwillekeurig beïnvloed door de gedachte, die zij zelf verwerpen,
dat bij de beoordeling van kunstwerken en de beslissing, of die al of niet opgenomen
zullen worden in de ‘officiële’ letterkunde, de diepte der denkbeelden en de aard der
emoties de bepalende factoren zijn, komen zij er toe, de kinder-literatuur, waarvan
de ‘ideologie’ maar simpel en de ontroeringen ‘kinderlijk’ moeten zijn, te beschouwen
als quantité négligeable. En, als een enkele onder hen, voorzichtig en gereserveerd,
een paar passen waagt in het onbekende kinderland, waarvoor hij, ondanks zichzelve,
een lichte geringschatting blijft koesteren, als hij met een zekere welwillende aandacht
sommige geschriften opneemt en doorbladert, rijst al gauw de conclusie: aardig en
beminnelijk.... maar het heeft met kunst niets te maken. Ja, groter nog is de kans, dat
hij ook de beide eerste qualificaties achterwege laat: er is véél in de Nederlandse
kinderliteratuur, dat niet bevallig en vriendelijk is.... en het tegengestelde van kunst.
Om te vinden wat belangrijk is, heeft men méér belangstelling en vooral meer tijd
nodig, dan de gemiddelde letterkundige aan deze materie wenst te besteden. En er
is een tweede reden, die hem kopschuw maakt. Hij heeft - niet ten onrechte - de
mening, dat de kinderliteratuur te allen tijde een andere functie heeft gehad dan die
der volwassenen: ze is een middel in de hand der paedagogen - het woord klinkt
wrang in de mond der artisten en niet minder in die der literatoren - om kinderen in
een bepaalde richting te beïnvloeden en in verband daarmee bezwaard met didaktische
en moralistische elementen
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- om van de stichtelijkheid maar te zwijgen -, die in ieder geval boven de kunstwaarde
prevaleren, àls van de laatste al gesproken kan worden. Er dienen dus bij de bespreking
van kinderboeken andere maatstaven te worden gehanteerd dan bij die voor grote
mensen - er is hier hoogstens een grensgebied van de literatuur, beter zou het zijn,
het volledig te brengen onder de souvereiniteit van de quasi-wetenschappelijke
specialisten, die zich met opvoedkunde occuperen - met kunst heeft dit alles niets
en dan ook helemaal niets te maken. Het blijft zelfs de vraag, of kunst voor kinderen
mogelijk is!
Precies zo gaat het de redacteuren der letterkundige tijdschriften. Ook bij hen de
minachting voor kinderen, jeugdlectuur (zelfs het wóórd klinkt al brááf) en schrijvers
voor de ‘spes patris et patriae’, ook bij hen de idee fixe, dat kinderliteratuur iets totaal
anders is dan de woordkunst, die hen interesseert. En de auteurs zelf denken er niet
veel anders over: er is maar een enkele onder hen, die bij tijd en wijle een verhaal
voor kinderen schrijft - de meesten bepalen zich uitsluitend tot een publiek boven
de achttien en generen zich min of meer voor hun collega's en hun goede naam,
wanneer zij zich aan kinder- of volkslectuur te buiten gaan: ze kiezen in dat geval
gewoonlijk een pseudoniem om de aftocht te dekken. Hun houding wordt versterkt
door het feit, dat de uitgevers in den regel voor een manuscript, dat zich tot jongeren
richt, veel minder betalen dan voor een ‘normaal’ boek. Geen wonder - de ouders
bekommeren zich niet om de kunstwaarde: zij vragen een niet te duur, liefst smakelijk
uitgevoerd boek, dat in staat is te boeien en te vermaken, als 't mogelijk is met een
opvoedend element er in, al komt dat pas in de tweede plaats. En dergelijke verhalen
kunnen ook wel worden geschreven door mensen met minder financiële pretenties
dan de erkende artisten geleidelijk aan hebben gekregen! En waar ook kunstenaars
moeten leven, waar ook zij zich, ondanks hun artistieke wereldbeschouwing en hun
haat tegen bourgeoisie en kapitalisme, toch nog laten intimideren en een zekere
evenredigheid aanvaarden van innerlijke waarde en tastbaar honorarium, blijft de
kinderliteratuur bij hen in discrediet en zoeken zij het contact met de volwassenen.
Ook edeler motieven spelen daarbij een rol: de bewustheid, dat een kunstwerk de
adequate uiting moet zijn van een persoonlijkheid allereerst, van een intens levende,
harmonisch uitgegroeide volwassene, en dus voor kinderen onverstaanbaar blijft de zekerheid, dat men moet wòrden tot een kind om voor hen te kunnen schrijven
en de erkenning van onmacht om die innerlijke gesteldheid te bereiken.
En door dat alles blijven de kinderen verstoken van de literatuur, die voor hen van
blijvende waarde zou kunnen zijn, geschreven door artisten, erkend door de
letterkundigen, in de literaire tijdschriften met dezelfde zorg beoordeeld als de verzen
en romans voor hen, die de kinderschoenen
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ontwassen zijn. Maar zij vràgen om lectuur en in onze samenleving regelt nog altijd
de vraag het aanbod. Wanneer de gròten onder ons niet voor hen willen schrijven,
òf uit gêne òf uit piëteit, dan zullen de kleinen het wel doen. Waarom niet? Een
kinderhand is gauw gevuld, ouders zijn weinig critisch, de gemiddelde uitgever is
een zakenman, die allereerst vraagt naar het debiet, de critiek in de grote tijdschriften
blijft achterwege, in de dagbladen heeft men er geen plaats voor of men maakt er
zich af met een Jantje van Leiden en in de paedagogische periodieken kijkt men toch
alleen maar naar de opvoedende waarde en is men tot literaire toetsing onbevoegd er is alle kans, dat men heenslipt door het zwakke cordon van bewakers en een
genoeglijk duitje kan verdienen: pecunia non olet.... En zo schrijft onderwijzer Jansen,
die krachtens zijn beroep kinderen kent en gewoon is in hun vocabulair te spreken,
een realistisch verhaal voor jongens: wat guitenstreken, een avontuurtje, een diefstal,
waarvan de bedrijver door de twaalfjarige held wordt ontmaskerd, mijn liefje, wat
wil je nog meer - of mevrouw Pietersen, die weinig om handen heeft - twee kinderen
naar school en een hitje voor het grove werk - en enige bijverdienste niet onaardig
vindt met het oog op een bontmantel of een vacantietrip, een bakvisroman met een
blonde autobezitter en een vlotte flapper als dramatis personae en een happy end als
bevrediging van alle partijen.... och, waarom niet? Het is tam, middelmatig en
kleurloos, maar de uitgever nèèmt ze, het een en het ander, een illustrator fleurt de
historie wat op met een paar luchtige prenten en een kakelbont omslag, een pàkkende
titel is wel te vinden en de leeshonger van de kinderen zorgt voor de rest. Ze zijn een
paar uur geboeid, lenen het verhaal uit aan hun vrienden en vergeten de historie na
enkele dagen. Onschuldige lectuur, voor zover oppervlakkigheid ooit onschuldig
kan zijn! Minder kwaadaardig in ieder geval dan de producten van geraffineerder
auteurs. Hun is de argeloosheid niet ontgaan van naïeve en primitieve naturen. Zij
weten, dat een handige speculatie op de in ieder sluimerende zucht naar sensatie, op
aangeboren sentimentaliteit en latente erotiek feilloos succes heeft. Dies componeren
zij spektakelverhalen volgens het beproefde recept: veel geheimzinnigheid, een
edelaardige figuur, door booswichten belaagd, telkens op de rand van de afgrond
ternauwernood gered, maar op den duur triomferend, schokkende taferelen, waarin
bloed en vuur niet worden gespaard - met bonzend hart zullen kind en volwassene
de loop der snel wisselende gebeurtenissen volgen tot de daverende apotheose aan
het slot. Of zij schrijven voor jonge kinderen ‘allerliefste’ verhaaltjes, verteld in de
toon van de juffrouw uit de eerste klas, waarin de onvermijdelijke kabouter figureert
en bloemetjes en beestjes de stemming van de pastorale moeten suggereren - om
maar te zwijgen van de prikkellectuur, die het jonge meisje vertrouwd tracht te maken
met de sfeer van kunstig gecamoufleerde sensualiteit.
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Het is een toestand, die zorgwekkend moet zijn voor ieder, die het goed meent met
kinderen en met de literatuur. Een zorg, die tot onrust groeit, wanneer de aandachtige
en critische lezer niet alleen de inhoud, maar ook de vorm tot object van zijn studie
maakt. Hoe vlak en flodderig is het Nederlands van een groot aantal boeken, hoe
slap en krachteloos zijn hun compositie en hun structuur. Het is niet de taal van de
bezielde artist, die uit innerlijke noodzaak schrijft, niet het lenige, beeldende proza,
dat wij bewonderen in de artistieke scheppingen van de grote kunstenaars onder ons
- het is het zielig gepraat, het gewauwel niet zelden, van solide en brave scribenten,
aan wie iedere wezenlijke ontroering vreemd is en die door geen enkele verheven
gedachte worden beheerst. Van de fijnheid, de zuiverheid, de elegantie en de charme
van het kinderlijk wezen, in al zijn uitingen te constateren, weerspiegelt zich niets
in hun geesteloze zinnen zonder enige distinctie, alle eerbied voor zijn onschuld en
zijn onbevangenheid is afwezig in de taal, die in woordkeus, rhythme en melodie
die der neerbuigende, minzame volwassenen blijft, van de geheimzinnige wereld
zijner verbeelding, nauwelijks in klanken te vangen, is geen spoor te bekennen in de
alledaagse phrasen van hun conventioneel en rhetorisch geschrijf, waarin ook alle
humor ontbreekt of door het grimas van de clownerie is vervangen.
Ik weet, dat er uitzonderingen zijn. Dat ook in het gesmade ras der schoolmeesters
en zelfs in dat der mevrouwen artisten leven van formaat. Maar hun aantal is klein
en zij vinden in de wereld der kunst niet de waardering, die zij verdienen; zij
ontvangen die niet, omdat zij voor kinderen schrijven en in de massa verloren gaan.
Hoe in deze toestand verandering kan worden gebracht? Het is niet mogelijk,
daarover te filosoferen, voor wij hebben onderzocht, wat het wezen is van èchte
kinderliteratuur.
Laat ons daarover eerst de betrokkenen horen: de schrijvers, voor zover ze serieus
zijn te nemen, de uitgevers, de ouders en, hoe vreemd het moge klinken, de kinderen
zelf. Zij stellen hun eisen - het is aan ons te bepalen, of aan die eisen moet en mag
worden voldaan.

Eisen van schrijvers
Hoor Storm in zijn ‘Nachtwort’ van Pole Poppenspäler: ‘Wenn du für die Jugend
schreiben willst, so darfst du nicht für die Jugend schreiben’.
Hoor Gravault in 1932: ‘Les livres d'enfants se divisent en deux catégories, ceux
qu'on a écrits pour eux et qu'ils ne lisent pas et ceux qui n'ont pas été écrits pour eux
et qu'ils dévorent’.*)
Hoor Paul Hazard, sprekende over kinderboeken (1932): ‘J'aime les

*) Beide aangehaald in Schmook: Het oude en het nieuwe kinderboek, Antwerpen 1934.
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livres qui restent fidèles à l'essence même de l'art, c'est à dire qui proposent aux
enfants un mode de connaissance intuitif et direct, une beauté simple capable d'être
immédiatement perçue, provoquant dans leurs âmes une vibration qui ne s'éteindra
qu'avec la vie. Et ceux qui leur fournissent des images, comme ils les aiment; images
choisies parmi les reflets que le monde entier nous offre dans sa richesse; images
féeriques qui sont libération et joie, bonheur conquis avant que le réel ne se referme
sur eux; assurance contre le temps, trop vite venu, où ils seront réduits aux seules
réalités. Et les livres qui éveillent en eux non pas la sensiblerie, mais la sensibilité;
qui les fassent participer aux grands sentiments humains; qui leur donnent le respect
de la vie universelle, celle des animaux, celle des plantes; qui ne leur apprennent pas
à mépriser tout ce qu'il y a de mystérieux dans la création et dans l'homme. Et les
livres qui respectent la valeur et l'éminente dignité du jeu; qui comprennent que
l'exercice de l'intelligence et de la raison elle-même, peut et doit n'avoir pas toujours
pour but l'immediatement utile et le pratique. J'aime les livres de savoir; non pas
ceux qui veulent empiéter sur la récréation, sur le loisir, sous prétexte qu'on peut tout
apprendre sans peine. Ce n'est pas vrai; il y a des choses qu'on ne peut apprendre
qu'à grand'peine, il faut s'y résigner. J'aime les livres de savoir quand ils ne sont pas
des grammaires ou des géométries mal déguisées; quand ils ont du tact et de la mesure;
quand, au lieu de déverser sur une âme puérile tant et tant de matériaux qu'elle en
demeure écrasée, ils jettent en elle une semence qui se développera de l'intérieur. Je
les aime quand ils ne se trompent pas sur la qualité du savoir et n'estiment pas que
le savoir peut tenir lieu de toutes choses. Je les aime surtout quand ils procurent de
toutes les connaissances la plus difficile et la plus nécessaire, celle du coeur humain....
J'aime les livres, enfin, qui contiennent une moralité profonde: non pas ce genre de
moralité qui consiste à se croire un héros parce qu'on a donné deux sous à un pauvre,
ou qui appelle qualités les défauts particuliers à un temps, à une nation, ici la
pleurnicherie, là un piétisme qui ignore la charité, ailleurs une hypocrisie bourgeoise;
non pas cette moralité qui ne demande aucune adhésion intime, aucun effort personnel,
et qui n'est qu'une règle imposée bon gré, mal gré par les plus forts. Mais j'aime les
livres qui mettent en action des vérités dignes de demeurer toujours, et d'inspirer
toute vie intérieure: ceux qui montrent que l'amour désintéressé et fidèle finit par
trouver sa récompense, ne fût - ce qu'en soi-même; combien l'envie, la jalousie, la
cupidité sont laides et basses; comment les gens qui ne débitent que méchancetés et
mensonges finissent par cracher vipères et crapauds à chaque mot qu'ils prononcent;
bref j'aime les livres qui entretiennent pour leur compte la foi dans la vérité et dans
la justice.... Ces conditions sont difficiles à remplir, je le sais bien; elles sont plus
impérieuses que quand il s'agit d'un bon livre pour
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les hommes, lequel n'est pas déjà si commode à produire. Mais déformer les jeunes
âmes, mais profiter d'une certaine facilité qu'on peut avoir pour multiplier les livres
indigestes et faux, mais se donner à bon marché des airs de moraliste et de savant,
mais tromper sur la qualité, c'est que j'appelle opprimer les enfants’.*)
Hoor Goethe. Hij spreekt niet over de eisen, die aan kinderlectuur moeten worden
gesteld, maar roemt de boeken, die hij in zijn jeugd las**): ‘Man hatte zu der Zeit noch
keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche
Gesinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft
mitzuteilen. Auszer dem Orbis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser
Art in die Hände’ en dan noemt hij als zijn lectuur: ‘die grosze Foliobibel, mit Kupfern
von Merian, Gottfrieds Chronik, Fabeln, Mythologien und Seltsamkeiten, Ovidius,
Fénelons Telemach, Robinson, die Insel Felsenburg, Volksbücher: der Eulenspiegel,
die Haimonskinder, die schöne Melusine, der Kaiser Octavian, die schöne Magelone,
Fortunatus, mit der ganzen Sippschaft bis auf den ewigen Juden’. Ook Homeros,
Virgilius, Klopstock, Racine, Molière, Corneille passeerden de revue.
Hebbel noemt: de geloofsdogmatiek, een bloemlezing van Duitse dichters, Campe's
Ontdekking van Amerika, Bürgers Lenore, Jezus' Lijden, Don Quichot, later Schiller,
Klopstock, Heine, Lessing, E.T.A. Hoffmann, Uhland.
Leopold Ranke: de Bijbel - deze vooral -, gezangboeken, historiewerken, Homeros,
Ridderromans, Griekse klassieken, nationale dichters, Ovidius, Virgilius en Klopstock.
Gervinus redt zich van de stupide veel-lezerij door Homeros, Telemachus en
Virgilius; Gustav Freytag noemt Scott en Cooper.
Van Nederlandse schrijvers zijn mij weinig uitlatingen bekend; men vindt meningen
van Beets, Huet en De Génestet in dit boek op blz. 62-64, 77, 78, 82, 83, 85 en 86;
Potgieter behandelde Jeugdpoëzie in de Gids van 1839.
Wel is iets meer te vertellen over de opvattingen van kinderschrijvers zelf: ik
verwijs daarvoor naar de ideeën van Stamperius en Nellie van Kol (hierachter blz.
97 en 106) en vooral naar een enquête, waarvan de uitkomsten door Leonard
Roggeveen werden gepubliceerd in het tijdschrift Het Kind, jg. 1939, p. 84 e.v.
Ondervraging van Ida Heijermans, S. Lugten-Reys, Mien Labberton, T.
Hellinga-Zwart, Willy Pétillon, To Hölscher, Helena Lochner (Z.-Afrika), J.M.
Selleger-Elout, Cor Bruyn, J.P. Valkema-Blouw, Hendrik van Tichelen (België),
Geo Verbruggen (België), Jef Mennekes (België), Kees Spierings, Philip Exel, Anne
de Vries, W.G. van de Hulst, leidde tot de volgende conclusies:

*) Les livres, les enfants et les hommes, Paris 1932 p. 70-74.
**) Dichtung und Wahrheit B. 1.

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

7
Wat de vorm betreft, vraagt men naast kinderlijk, zuiver Nederlands, goede illustraties;
wat de inhoud betreft: voor 6-9-jarigen: eenvoudige, concrete vertellingen uit het
dagelijks leven naast morele op waarheid berustende sprookjes (één der
ondervraagden verwierp het sprookje èn de fabel); enkelen wensen ook poëzie; voor
9-12-jarigen: naast de realistische vertellingen uit groep I avonturen- en sportverhalen
(één vraagt nog sprookjes, een ander ook historische boeken); voor de 12-jarigen en
ouderen: wat in beide vorige groepen werd gewenst, geen sprookjes, eventueel sagen
en voor de meisjes ook ‘bakvisromans’ van de goede soort: ongezonde
liefdesavonturen acht men contrabande; wat de strekking betreft: men pleit voor
vormende lectuur, verwerpt gewoonlijk een opzettelijke moraal, een enkele wenst
vooral lering; tegen het boek, dat alleen maar ontspanning geeft, heeft men geen
bezwaar (‘mits het vermaak niet te dwaas is en er een geboren verteller aan 't woord
is’, terwijl ‘ook wat lering niet behoeft te ontbreken’). Belangrijk is het feit, dat
viermaal als eis genoemd wordt: Leesbaarheid ook voor volwassenen en zesmaal
het oordeel wordt uitgesproken, dat de schrijver allereerst kunstenaar moet zijn en
dan pas paedagoog.
Men peilt hier minder diep dan Hazard, toch is de uitkomst niet zonder betekenis.
Ten slotte wijs ik op een kostelijk artikel van Godfried Bomans in Elseviers
weekblad van 7 December 1946 met de uitspraak: ‘Ik geloof niet in kinderboeken.
Ik geloof wèl in boeken voor volwassenen die om een of andere reden, ook door
kinderen worden gelezen.... Geboeid wordt een kind eerst - en dit heeft het met de
volwassenen gemeen - door wat boven hem ligt.’

Eisen van Nederlandse uitgevers
Jaargang 1940 van Het Kind geeft op blz. 401 e.v. de antwoorden van enkele uitgevers
op sommige vragen, die ik hun had gesteld. Het betreft de firma's: Ploegsma, De
Arbeiderspers, Van Goor, Van Holkema en Warendorf, Kluitman, Spin en De
Tijdstroom.
Als voornaamste eisen worden genoemd:
wat de vorm betreft: taal in overeenstemming met de leeftijd van de lezers, zuiver
Nederlands, een logisch verband en goede compositie; weinig gecompliceerde,
suggestieve, artistieke, op de tekst, de leeftijd van de kinderen en de sfeer afgestemde
illustraties, voortreffelijke typografische verzorging, een stevige, mooie band;
wat de inhoud betreft: passende bij de leeftijd, gekenmerkt door humor en sentiment
zonder sentimentaliteit, met goede milieu-tekening; de inhoud moet aantrekkelijk
zijn en boeien zonder sensatie te wekken; oorspronkelijk voor jongens en meisjes
dezelfde, later voor de eersten in de
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richting van techniek en avontuur, voor de laatsten in die van huiselijke gebeurtenissen
en sociaal werk;
wat de strekking betreft: niet dogmatisch, noch politiek gekleurd, zo mogelijk
leerzaam en karaktervormend (‘spelenderwijs’, ‘paedagogisch verantwoord’, ‘voor
een ernstig opvoeder aanvaardbaar’).
Enkele opmerkingen worden gemaakt: klassieke kinderboeken blijven in trek, de
critiek is meestal beneden peil, de kinderen zelf zijn de beste critici, het Nederlandse
kinderboek behoort internationaal tot de beste.
Een der uitgevers klaagt er over, dat langs allerlei oncontroleerbare kanalen
honderden boeken de markt bereiken, die aan geen enkele der hierboven
geformuleerde eisen voldoen. Nu, na de oorlog, lijkt mij dat meer dan ooit het geval.
Naast de enkele uitgeverijen, die zich speciaal met het kinderboek bezighouden, waar
men steeds correcter en kieskeuriger is geworden en vaak door adviseurs wordt
voorgelicht, waar men een naam heeft hoog te houden en te verspelen, treden de
laatste jaren allerlei nieuwelingen op de voorgrond, die rijp en groen accepteren en
‘brengen’(!), geen enkele traditie erkennen en profiteren van het papiergebrek der
kranten, die geen ruimte hebben voor grondige critiek. Er is een ontstellende
achteruitgang te constateren, terwijl de toestand ook vroeger al allesbehalve
rooskleurig was. Met grote instemming haal ik hier een deel aan van een artikel, door
Marie Schmitz in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 8 Jan. 1947 gepubliceerd:
‘Ongetwijfeld is het juist, voorop te stellen, dat wij voor de jeugd van deze tijd,
meer dan ooit ontredderd, van alle normen vervreemd, en in haar ontwikkeling
achterop, onze morele waarden zullen hebben te herijken, maar naast deze klemmende
eis, zou ik ook een andere, niet minder dringende willen stellen, niet slechts voor dit
tijdsgewricht, doch voor alle tijden van belang: de eis van het aesthetische peil der
jeugdlectuur. Uit de vele jaren, dat ik in deze kolommen kinderboeken van de meest
uiteenlopende soort mocht bespreken, is mij, te schriller na deze jaren, die mij er van
scheiden, het ontstellende beeld bijgebleven van een stroom van onbekwaam en
onpersoonlijk, ook wel al te gemakkelijk geschreven, inhoudloze, gestalteloze
‘verhalen’, waarvan in geen lezer, oud of jong, een beeld beklijven kon. Het goede,
dat ontegenzeglijk verschijnt en verscheen, niet te na gesproken, bleef het kinderboek
- en vooral voor het jongensboek en het boek voor oudere meisjes geldt dit - beneden
de allerredelijkste norm.
Men mene niet, dat met deze aesthetische eis een voor jeugdlectuur zeker misplaatst
aestheticisme bedoeld zou zijn. Hij bedoelt niet anders dan dat ook het kinderboek
- niet minder dan lectuur voor de volwassene - in zijn soort ‘literatuur’ zal zijn, aan
normale literaire eisen zal voldoen: dat er een weloverdachte en verantwoorde, goed
gecomponeerde inhoud zal zijn, dat het boek goed, persoonlijk, boeiend geschreven
zij en vooral,
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dat de personen leven en gestalte krijgen. Ook dit is een, zij het indirecte, factor in
de aesthetische opvoeding, waarvan mevrouw Marsman spreekt, want al is het kind
nog niet in staat zich zelfstandig rekenschap te geven van de oorzaak van zijn
indrukken, dat deze sterker en duurzamer zullen zijn naarmate het boek beter, d.i.
overtuigender geschreven is, de personen meer tot levende wezens geworden zijn,
is onbetwistbaar.
Een boek van deze allure vergt vanzelf een ander soort schrijver dan de velen, die
zich, menende het ook wel te kunnen, opmaakten tot het schrijven van een kinderboek
en met hun slordig aaneengeregen onbenulligheden of smakeloze verzinsels, zonder
enige ambitie in de richting van werkelijke inhoud, compositie, stijl of uitbeelding
- om van morele waarden maar helemaal niet te gewagen - de paar honderd pagina's
volbabbelden, die uitgevers in een bonte band gestoken als aantrekkelijke koopwaar
in de etalages van de boekhandel deponeerden.
Dat allengs meer werkelijke schrijvers zich om het kinderboek zijn gaan
bekommeren, is een verheugend verschijnsel; dat de te vele wanproducten hiermee
van de markt verdwenen zouden zijn, is onwaarschijnlijk. Te zeer wordt - averechts
standpunt - door uitgevers nog rekening gehouden met de verlangens van het jeugdige
publiek: sensatie voor de jongens, al te goedkope liefdesromantiek voor de zg.
‘meisjesroman’ in plaats van dat de jeugd het boek krijgt, dat haar smaak in de juiste
richting ontwikkelt, haar opvoedt (maar zonder dat zij het merkt!) en toch haar
verlangens vervult (maar op de juiste wijze!).’

Eisen van ouders
Mij zijn geen publicaties van ouders over deze materie bekend, behalve enkele
artikeltjes in kranten en tijdschriften, waaruit niet veel valt te leren. En, voor zover
de Nederlandse paedagogen mogen worden beschouwd als hun vertegenwoordigers,
laten ze ons vrijwel in de steek. In Kohnstamms Persoonlijkheid in Wording wordt
over kinderlectuur maar terloops gesproken, van de honderden artikelen, door Gunning
in een lang en productief leven over opvoeding geschreven, zijn er maar een paar,
die het thema aanroeren en ook niet meer dan dat, de Paedagogische Encyclopaedie
van Casimir en Verheyen, geeft naast een al te summier overzicht van de situatie in
Vlaanderen (H.v. Tichelen) en Nederland (J. Riemens-Reurslag) enkele
‘Algemeenheden’, die hier worden overgenomen: ‘Kinderlectuur is lectuur, die
geschikt is voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar, geschikt om haar opbouwende en
vormende waarde. Deze vloeit voort: a. uit het degelijke, het aantrekkelijke, het
evenwichtige van de inhoud - deze zij dan ontleend aan werkelijkheid of fictie; b.
uit het levendige, het plastische, het oorspronkelijke van de vorm - deze blijke dan
proza of poëzie.... Hoe de stof ook zij, oorspronkelijk of ontleend, steeds moet de
door kinderen te lezen tekst actueel en zuiver Nederlands
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zijn - en dus geen dialect - wat niet uitsluit, dat zij lokaal getint kan wezen.... illustratie
is niet onmisbaar; waar ze echter voorhanden is, dient ze één te zijn met de tekst, d.i.
hem werkelijk toe te lichten en voor de jonge lezer bevattelijk en genietbaat te blijken.’
Dat is alles, wat er in de ‘Algemeenheden’ voor ons van betekenis is. En ook hier
moet mij de opmerking uit de pen, dat Hazard dieper heeft gepeild!
Wanneer ik ten slotte nog wijs op Schmooks constatering van de tendenz in ieder
kinderboek, het pleit van Wolgast (Das Elend unserer Jugendliteratur, Hamburg
1896) voor ‘künstlerische Erziehung der Jugend’, een heftig en eenzijdig, maar door
zijn geestdrift sympathiek geschrift*), op een artikel van J. Riemens-Reurslag in
Encyclopaedie voor Moeders (Amsterdam z.j.) en op Wat laat ik mijn kinderen lezen?
van Fr. S. Rombouts, op Salzmanns eisen, op blz. 55 te vinden, dan kan ik eindigen,
met de vermelding van enkele eisen, door H.v. Tichelen geformuleerd in Over Boeken
voor Kinderen (Groningen 1928). Hij vraagt aansluiting bij de kinderpsychologie en
opbouwend materiaal; ‘degelijkheid in zake stoffelijke verzorging, innerlijke vorm
en inhoud’, een rustige, klare druk, een boekformaat en een bladspiegel, die voldoen
aan de eisen van de schoonheidszin en in harmonie zijn met de inhoud, evenals de
illustraties, waarbij de kinderlijke eenvoud niet uit het oog verloren mag worden;
een sobere, sprekende, stevige band, eenheid van vorm en inhoud bij de prentenboeken
en bij de geschreven boeken een correcte, bevattelijke, oorspronkelijke, plastische,
levendige vorm, naast een inhoud ‘wààr in essentie, zedelijk in de ruimst mogelijke
zin, onzijdig in zijn heerlijkst verdraagzame betekenis, humanitair in zijn breedst
menselijke verschijning en naar de progressieve ontwikkelingsgang; prikkelend om
het feitelijk vertelde en om de climax in de handeling, verrijkend om de kennis die
aangebracht en het oordeel dat gerijpt wordt’. De schrijver van deze regelen is auteur,
vader en paedagoog - laat ons zijn woord beschouwen als de stem der ouders.

Eisen van kinderen
Wij leren die het best kennen uit enkele enquêtes.
1. Onderzoek van Charlotte Bühler**). Het onderzoek strekte zich uit over 8000
kinderen in Wenen, leeftijd 8-20 jaar. De vraag werd gesteld: ‘Welk boek lees je het
liefst en waarom?’ De statistiek geeft de procentuele verhouding per leeftijd voor
jongens en meisjes afzonderlijk. Onder

*) Hij wijst ‘Belehrung und Veredlung’ af, omdat tendenz het werkelijk genot bederft; enkele
echte kunstwerken zijn voldoende en die moeten telkens opnieuw worden gelezen.
**) Seelenleben des Jugendlichen p. 196, geciteerd bij Langeveld: Inleiding tot de studie der
Paedagogische Psychologie van de Middelbare schoolleeftijd, Groningen 1937 p. 92.
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Jongens 8-9
Sprookjes 71

9-10
56

10-11
40

11-12
27

12-13
18

13-14
14

Robinsonades 10

13

18

16

16

11

Sagen

2

9

13

16

12

7

Avonturen 5

7

9

15

22

27

Overgangsliteratuur 3

3

5

15

17

24

Kunst,
(Drama's,
Romans,
Lyriek
e.d.)

-

1

1

4

6

Wetenschap 5

5

7

7

7

9

Onbruikbaar 4

7

7

3

4

2

Totaal

100

100

100

100

100

100

Jongens
Sprookjes

14-15
9

15-16
4

16-17
6

17-18
1

18-20
2

Robinsonades 4

2

1

-

-

Sagen

2

3

2

2

1

Avonturen

21

20

11

10

4

Overgangsliteratuur 39

28

25

19

18

Kunst,
12
(Drama's,
Romans,
Lyriek e.d.)

24

31

38

42

Wetenschap 8

15

17

22

27

Onbruikbaar 5

4

7

8

6

Totaal

100

100

100

100

100

Meisjes
8-9
Sprookjes 84

9-10
80

10-11
62

11-12
45

12-13
36

13-14
21

Robinsonades 0

4

12

12

10

6

Sagen

2

3

6

13

15

5

Avonturen 0

1

1

3

4

3

Meisjesboeken 0

1

3

7

8

16

Overgangsliteratuur 5

3

6

6

10

20
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Kunst

0

1

2

6

9

20

Wetenschap 0

1

1

3

4

5

Onbruikbaar 9

6

7

5

4

4

Totaal

100

100

100

100

100

Meisjes
Sprookjes

100
14-15
14

15-16
6

16-17
7

17-18
4

18-20
2

Robinsonades 4

1

-

-

-

Sagen

3

1

1

-

-

Avonturen

7

1

2

1

1

Meisjesboeken 13

7

4

4

4

Overgangsliteratuur 15

17

12

16

24*)

Kunst

53

61

62

58

Wetenschap 2

4

6

9

6

Onbruikbaar 4

10

7

4

5

Totaal

100

100

100

100

38

100

*) Historische romans onder invloed van een docente.
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‘overgangsliteratuur’ wordt verstaan: historisch of technisch werk, reisbeschrijvingen,
populair wetenschappelijk werk e.d.
Duidelijk blijkt hier, dat de belangstelling voor sprookjes, bij meisjes iets sterker
dan bij jongens, daalt met de leeftijd; die voor de Robinsonverhalen, bij de jongens
sterker dan bij de meisjes, stijgt tot het 11e jaar en begint dan te verflauwen; bij de
sagen dezelfde curve, maar de kentering komt iets later; avontuurlijke verhalen
worden veel meer door jongens dan door meisjes gelezen, bij de eersten stijgt de
begeerte sterk tot het 14de jaar, dan treedt een geleidelijke vermindering in;
overgangsliteratuur wordt meer door jongens dan door meisjes gelezen, ze trekt de
meeste aandacht tussen 14 en 17 jaar; het typische meisjesboek vindt veel lezeressen
van 13-15 jaar; belangstelling voor romans en drama's ontwaakt eerder bij de meisjes
dan bij de jongens en neemt met de leeftijd gestadig toe, jongens lezen meer
wetenschappelijke geschriften dan meisjes.
2. Een onderzoek bij alle leerlingen van drie openbare lagere scholen te Alkmaar
(1938)*)
Mijn vraag was: ‘Welk boek of verhaal vind je het mooist en waarom?’
De resultaten: ‘de sprookjes worden voornamelijk verkozen door de 6-7-jarigen
en langer door de meisjes dan door de jongens; ook bij de fabels is dat zo (Bruintje
Beer e.d.); ernstige realistische verhalen worden betrekkelijk zelden genoemd (zelfs
in ‘Afke's Tiental’ bewondert men vnl. de humor): komische realistische boeken
hebben de voorkeur, vooral wanneer de ‘geestigheid’ gepaard gaat met
kwajongensstreken (Daantje, Harlekijntje, Dik Trom, Pietje Bell) vnl. op 8-10-jarige
leeftijd; de jongens van 10 tot 12 en 13 hebben hun hart verpand aan de avonturiers;
ook enkele meisjes kiezen dit genre, maar de meesten noemen verhalen over
meisjesleven, waarin veel wordt gebabbeld en gesnoept en het leven knusjes binnen
de veilige muren van de huiskamer verloopt.
3. Een onderzoek van J. Riemens-Reurslag in de hoogste klassen van tien
Amsterdamse scholen, vermeld in de Paedagogische Encyclopaedie van Casimir en
Verheyen: ‘Gaan wij de gegevens na, waarom een kinderboek mooi gevonden wordt,
dan vinden wij het volgende: avontuurlijk 102 maal, eerlijkheid,
opofferingsgezindheid en edelmoedigheid 33 maal, omdat het zo goed afloopt 30
maal, omdat het zo treurig afloopt 3 maal, liefde in het gezin 31 maal, liefde voor
vrienden en anderen 29 maal, liefde voor dieren en hondentrouw 21 maal, goed
kattekwaad 12 maal, lelijk kattekwaad 7 maal...., geen enkel kind heeft het over de
stijl.’ Ook over de illustraties wordt maar zelden gerept.
Bij dit onderzoek ontbreekt een scheiding in de gegevens van jongens en meisjes;
ook wordt niet vermeld, wanneer het heeft plaats gehad.

*) Ons Kind, Gids voor Jonge Ouders, Amsterdam 1938.

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

13
4. Een onderzoek bij alle leerlingen der Rijks H.B.S. te Alkmaar (1928)*). Mijn vragen
waren: ‘Welke boeken vind je het mooist en waarom?’ ‘Welke schrijvers lees je het
liefst en waarom?’ Uit de 250 antwoorden volgt:
1. Jongens van 12-14 à 15 jaar houden het meest van:
1. Avonturiersverhalen (Indianenboeken e.d.);
2. Geschiedkundige vertellingen (Kieviet, Been, e.d.);
3. Geestig bedoelde boeken over jongensleven (Kieviet, Van Abkoude e.d.);
4. Ernstig bedoelde boeken over jongensleven (De Vletter, Cor Bruyn e.d.).
Met de leeftijd komen ontdekkingsreizen en Jules Verne meer in ere. Mythen, sagen
en legenden worden vrijwel niet, meisjesboeken in het geheel niet gelezen.
II. Meisjes van 12-15 jaar en ouder.
Weinig gegevens. De eerste drie rubrieken der jongens lezen zij nauwelijks, iets
meer de vierde. Vooral echter boeken van vrouwen over meisjes (Top Naeff, Cissy
van Marxveldt e.d.). Later: boeken over vrouwenleven en vrouwenstrijd (Ina
Boudier-Bakker e.d.). Ook Selma Lagerlöf e.a.
III. Jongens van 14-15 jaar en ouder.
Er komt nu critiek op Karl May e.d.; de echte natuurliefhebbers,
ontdekkingsreizigers, oceaanvliegers, detectives enz. nemen zijn taak over (Curwood,
Jack London, Lönns, Scott, Amundsen, Viruly enz.); de historische verhalen komen
op hoger niveau terug: Van Lennep, Oltmans, Schimmel. De derde rubriek wordt
vervangen door Justus van Maurik, F. de Sinclair e.d. Het leven van jongens als
Franscesco Campana, Kees de Jongen, Merijntje Gijzen, Boefje, interesseert hen
sterker dan tevoren**).
5. Een enquête onder leerlingen van een aantal middelbare scholen (1935)***)
Mijn vragen waren: I. ‘Welke in Nederland verschenen boeken heb je de laatste
maanden gelezen? (niet uitsluitend literaire werken); II. Welke Nederlandse
tijdschriften lees je min of meer geregeld? III. Welke rubrieken uit welke Nederlandse
kranten houd je gewoonlijk bij?’ Er kwamen 898 antwoorden binnen. Bedoeling was
alleen te weten te komen wat zoal gelezen werd door jonge mensen tussen 14 en 20
jaar. Bij de uitwerking werd geen onderscheid gemaakt tussen meisjes en

*) Het Kind jg. 1928; ook bij Langeveld t.a.p. p. 91.
**) Ik herhaalde dit onderzoek in 1947. De uitkomst vertoont geen verschillen, alleen enkele
namen veranderden, niet de aard van de gekozen boeken.
***) Rondom het Boek, 1935.
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jongens en met de leeftijden werd geen rekening gehouden. De genoemde geschriften
werden bij vraag I in 8 rubrieken verdeeld.
Vraag I.: a. Meisjesboeken: Cissy van Marxveldt 323 maal, Van Hille-Gaerthe
156 maal, Top Naeff 51 maal genoemd - anderen komen daarna met 41 maal, etc.;
b. Jongensboeken: Karl May 136 maal, Jules Verne 76 maal (dan 26 maal, etc.);
c. Romans etc. door vrouwen geschreven: Ina Boudier-Bakker 185 maal,
Scharten-Antink 123 maal (dan 86 maal enz.);
d. Romans etc. door mannen geschreven: Van Schendel 125 maal, Scharten-Antink
123 maal, A.M. de Jong 113 maal, Fabricius 101 maal, Van Eeden 92 maal (dan 85
maal enz.);
f. Reizen en sport: Luchtvaart 294 maal (Viruly 230 maal), totaal 332 maal;
g. Wetenschappen en techniek: Plant- en Dierkunde 70 maal (Curwood 26 maal),
Techniek 55 maal, totaal 189 maal;
h. Gedichtenbundels: Boutens 6 maal; totaal 35 maal.
De conclusies waren: 1. Er wordt op deze scholen veel gelezen; 2. in de derde klas
worden nog veel kinderboeken gelezen; 3. het ontwikkelingspeil loopt zeer uiteen;
4. van de derde klas af wordt in bonte volgorde alles gelezen, rijp en groen; 5. voor
zover hier is vast te stellen, bestaat een vrij duidelijk verschil tussen de lectuur van
meisjes en jongens; 6. de invloed van de school op deze uitkomsten mag niet vergeten
worden; 7. de literaire werken hebben verreweg de meeste aandacht, vooral de lichte
lectuur. Dit blijkt ook uit de voorkeur voor bepaalde tijdschriften en krantenrubrieken.
6. Een onderzoek naar de voorkeur voor detective-verhalen bij grotestadsjeugd*).
‘De jongens en meisjes, die aan het onderzoek deelnamen, allen geschoolde of
ongeschoolde mannelijke en vrouwelijke arbeiders van 14-17 jaar, kregen een opstel
te maken over het onderwerp: ‘de spannendste detective-geschiedenis die je kent’....
Jongens interesseren bij de lectuur in de eerste plaats handeling en succes (dynamische
instelling); voor kleinigheden, zoals belevingen van emotionele aard, hebben zij geen
oog. Meisjes daarentegen geven over het algemeen weinig om handelingen en succes;
zij zoeken veeleer de volheid en de diepte van het beleven (statische instelling). Zij
verliezen zich dan ook gaarne in bijzonderheden om te zwelgen in de daardoor
gewekte gevoelens.’ Ook een onderscheiding in phantastische en nuchtere typen
blijkt mogelijk; de eersten komen vooral voor onder de ongeschoolde arbeiders van
beiderlei

*) M. Kelchner und E. Lau: ‘Die Berliner Jugend und die Kriminalliteratur’: bij F. Roels:
Handboek der Psychologie, Utrecht 1936, dl. III, p. 205.
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kunne. Vrouwelijke figuren in deze verhalen blijken een grotere aantrekkingskracht
uit te oefenen op de verbeelding der meisjes dan op die der jongens. De
sexueel-erotische instelling blijkt bij de jongens van zeer geringe betekenis.
7. Roels*) vermeldt onderzoekingen van M. Zollinger bij Zwitserse gymnasiasten,
van dr Bartling over de voorkeur voor bepaalde boeken in leesbibliotheken, van H.
Busse over belangstelling voor literatuur en literair begrip bij de arbeidersjeugd.
Zollinger constateert verlangen naar actie en spanning, die evenwel niet op kosten
van het werkelijkheidskarakter der gebeurtenissen verkregen mogen zijn: zijn
leerlingen van 14 moesten van Karl May niet veel meer hebben. Zijn 15-jarigen lazen
geen lyrische poëzie, hadden veel belangstelling voor realistische drama's. Pas op
16-jarige leeftijd constateerde hij aandacht voor de aesthetische kwaliteiten (uiterlijk
van het boek, stijl, de diepere schoonheid).
Bartling ontdekt toenemende leeslust bij de jongens van 10-12 jaar, afnemend van
12-16; op 15-16-jarige leeftijd perioden van leeskoorts; de meisjes lezen het meest
tussen 13 en 16 en in het algemeen veel meer dan jongens. Onder de 17-21-jarigen
is bij de jongens meer belangstelling voor ‘zware’ lectuur dan bij de meisjes. Bartling
vond de verhouding Dostojewski 4: 1, Boudier-Bakker 2:3, Shakespeare 5:1, Boutens
4:1, Ibsen 4:3, Van Schendel 1:1, Van Looy 1:1, Gorter (Mei) 3:1, Perk 1:1. Bij de
meisjes een constante belangstelling voor familie, gezinsleven, liefde - bij de jongens
avontuur, reizen e.d. plus probleem-boeken. Ook ‘bij de mannelijke proefpersonen
een grotere belangstelling voor de literaire kwaliteiten, bij de vrouwelijke voor de
stofmotieven’.
Busse komt tot de conclusie, dat bij 14-18-jarige ‘arbeiders’ geen belangstelling
meer bestaat voor sprookjes, ‘des te groter is echter de liefde, die zij voor boeken
met avontuurlijke gebeurtenissen en heldengeschiedenissen en de, psychologisch
daarmee verwante, historische verhalen en reisbeschrijvingen aan de dag leggen’.
Ze vinden evenwel moeilijk de overgang naar de realistische literatuur. ‘De
jongelieden blijven òf halverwege in een grof realisme steken òf zij houden zich aan
hun lectuur van avontuurlijke verhalen.’ Bij 25-30 % stelde hij literair-aesthetische
gevoeligheid vast.
8. Onderzoekingen van A.J. Jenkinson bij de leerlingen van ‘Secundary en Senior
Schools’**).
Zijn studie gaat over 2900 kinderen van 12-15 jaar (1570 jongens, 1330 meisjes).
Van het uitgebreide en interessante materiaal neem ik alleen

*) F. Roels: Handboek der Psychologie. Utrecht 1936, dl III, p. 293, p.295, p. 298.
**) A.J. Jenkinson: What do Boys and Girls read? London 1940.
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SECUNDARY SCHOOL
Per maand leest12 jaar
13 jaar
gemiddeld elke
jongen of meisje
van
Aantal boeken 5.0-6.5
5.5-6.1
buiten de
school om

14 jaar

15 jaar

6.0-6.3

5.0-5.9

Aantal boeken 0.8-0.9
in school (vrije
tijd)

0.3-0.4

0.5-0.7

0.0-0.2

Aantal
3.7-2.0
‘magazines’
voor ‘boys and
girls’

3.0-2.0

2.0-1.3

0.8-0.6

Aantal andere
‘magazines’

1.7-1.3

1.8-1.9

2.3-2.2

2.9-1.8

Aantal kranten 2.4-2.2

3.1-2.5

3.2-2.6

2.8-2.5

Gaat per week 1 −1naar de
bioscoop aantal
malen

1- −1-

1 −1

1- −1-

Aantal
gedichten per
maand buiten
school

0.7-1.3

0.4-1.3

0.3-0.7

0.4-0.7

Aantal
toneelstukken
per maand
buiten school

0.4-1.0

0.4-1.0

0.4-0.9

0.3-0.6

SENIOR SCHOOL
12 jaar
13 jaar

14 jaar

4.3-5.2

4.0-5.1

1.9-2.3

2.1-1.7

Per maand leest
gemiddeld elke
jongen of meisje
van
Aantal boeken
3.9-5.3
buiten de school om
Aantal boeken in
school (vrije tijd)

2.3-2.1
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Aantal ‘magazines’ 4.2-2.7
voor ‘boys and
girls’

4.0-3.3

4.0-4.2

Aantal andere
‘magazines’

1.1-1.4

1.3-2.0

1.5-2.0

Aantal kranten

2.7-2.3

2.7-2.5

2.5-2.6

Gaat per week naar 1+−1+
de bioscoop aantal
malen

1+−1+

1+−1+

Aantal gedichten
per maand buiten
school

0.7-1.2

0.5-1.3

0.5-0.8

Aantal
toneelstukken per
maand buiten
school

0.3-0.9

0.3-0.7

0.3-0.8
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de laatste, samenvattende tabel over. In elke kolom heeft het eerste cijfer betrekking
op de jongens, het tweede op de meisjes.
De verschillen tussen de schooltypen blijken duidelijk, ook die tussen jongens en
meisjes. Er is volgens de schrijver niet het minste verband tussen de vrije lectuur en
dat wat de school bij haar literatuur-onderwijs geeft: zij anticipeert - werkelijk
letterkunde-onderwijs is pas nà het 15de jaar mogelijk.
(Adult tastes are imposed on children, and this is a mistake.... The policy of giving
to schoolchildren only the best in literature involves a neglect of their own interests,
produces bad teaching and unreal learning and fails to contribute to the development
of these interests into grown-up interests.... I suggest that a large supply of books
and no teaching would produce similar or better results than does our present system
of much teaching based on a few books, and that a rich supply of books, chosen with
the cunning derived from knowledge and foresight, together with occasional stimulus
from a teacher, would produce much better results. In my opinion the best that schools
to-day do for literature, at these ages, is to provide opportunity for reading and to
provide acces to literature. Most of the teaching of literature is deadening or
obstructive - not because the teachers are lacking in skill, but because they are tackling
the wrong job. For it may well be that to ‘teach literature’ at these age is undesirable.)
Ten slotte enkele conclusies over de lectuur van meisjes: ze lezen meer dan de
jongens, meer schoolverhalen, minder detective-histories, veel minder avontuurlijke
vertellingen, veel meer liefdesgeschiedenissen; minder over techniek (de jongens in
toenemende mate) meer boeken voor volwassenen bestemd; minder kranten en
tijdschriften, meer gedichten en drama's.
Wanneer ik al deze eisen overdenk, eisen van hen, die werken, hen, die laten werken
en hen voor wie gewerkt wordt: auteurs, uitgevers, ouders en kinderen - de laatsten
in één adem te noemen, immers Godwin had gelijk, toen hij Charles Lamb schreef:
‘it is children that read childrens books, when they read, but it is parents who choose
them’ - dan moet ik tot de conclusie komen: alleen een groot kunstenaar is in staat,
dit alles te verwezenlijken. Er mag een tijd geweest zijn, waarin men met mindere
goden tevreden was, waarin men een kinderboek goèd noemde, wanneer het in
stuntelig Nederlands stichtelijke en zedelijke lessen uitdeelde, wij zijn daarmee niet
meer tevreden. Onze eerste eis is: artisticiteit. Een woord, geladen met sentiment en
ressentiment. Heeft niet de brave burger de neiging, de artist te zien als een
goedaardige, vaak zelfs als een kwaadaardige gek? Een geboren en getogen
revolutionnair, die
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vrij en onbekommerd, zonder de ‘duizend schaamtetjes per uur’ van de gehate
‘bourgeois’, zijn goddelijke driehoek gaat? Is hij niet de belager van al wat pàst en
behòòrt en fatsoenlijk is, de aanrander van de heilige huisjes en de dierbaarheden
der goegemeente, de bestrijder van alle formalisme, de non-conformist, die de gezeten
burgerij tot een gruwel is en een ergernis? Inderdaad - en juist daarom valt hij bij
kinderen zo hevig in de smaak. Wat hij veracht, haten zij: de deftigheid en de
zwaarwichtigheid, de huichelarij en de regelmaat - en zij beminnen wat hij liefheeft:
de natuurlijkheid en de eenvoud, de spontaneïteit en het element van de verrassing.
Verwante zielen in hun strijd tegen de opvoeders in de zin van Shaw: de
georganiseerde verdedigers van de volwassenen tegen de kinderen. Ik zie de
spaarzame haren van de deftige lieden, die dit boek lezen, te berge rijzen en ik hoor
hun verontwaardigde vraag: Moet de kinderliteratuur dan niet opvoedend zijn? Moet
zij ons niet helpen van ons kroost deugdzame mensen te maken? Gaat niet vóór deze
gevaarlijke artisticiteit de moraal?
Laat ons de zaak rustig bekijken, de kwestie scherp stellen. Het gaat hier om het
wezen der kunst en alleen een overpeinzing van dìt probleem kan ons klaarheid en
verzoening brengen. Dwaal ik, wanneer ik meen, dat zij, die zich hebben bezonnen
op het wezen der kunst, na eindeloze discussies en bittere strijd tot het inzicht zijn
gekomen: kunst is de adequate uitdrukking van een persoonlijkheid? Dat voor hen
‘een persoonlijkheid’ is een intensief levende, harmonisch ontwikkelde ‘persoon’,
in wie de intellectuele, de morele en de aesthetische normen, uit de geheimzinnige
diepten van zijn wezen verrezen, als individueel en universeel herkend en erkend,
drie-in-een, het leven van denken, handelen en ontroerd worden volkomen bepalen
en beheersen? Dat dus de kunstenaar, in ongebroken contact met de magische wereld
der absolute waarden, begenadigd door de gave van zijn vormvermogen, wordt tot
de denker der waarheid, de incarnatie der goedheid en de schepper van schoonheid?
Wat hem moèt maken tot de aanrander van alle dogmatiek, die de waarheid
verkracht, van iedere moraal, die de zuivere, spontane goedheid verminkt, van elke
aesthetica, die de pure schoonheid geweld aandoet. Dùs van ‘de burgerlijkheid’, die
zich veilig stelt in een ‘leer’ zonder ziel, het met z'n geweten op een accoordje gooit
en toch prat gaat op braafheid en deugd en overdaad of overlading ‘mooi’ pleegt te
noemen. En nu hangt van de vraag, wat men onder ‘opvoeding’ verstaat, de houding
af, die men tegenover de kunstenaar aanneemt. Wie er naar streeft, zijn kinderen een
onbegrepen systeem te laten aanvaarden van maximen-zonder-zin, en de dogma's
niet langer beschouwt als de aarden vaten, waarin de hemelse schat wordt gedragen,
dus de vorm tot het wezen maakt, wordt door de kunstenaar terecht als formalist
bestreden en, bedreigd in zijn ‘veiligheid’, schuwt hij de ‘artist’. Wie als zijn voor-
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naamste taak ziet de suggestie tot het uitvoeren en aannemen van een door de
conventie geijkte reeks handelingen en houdingen, die door inzicht noch geweten
worden geëist, vindt de kunstenaar tegenover zich: hij vraagt ‘het hart en niet soo
seer 't gebaer’, hij weet:
Dit laeste sonder 't eerst, dat maeckt een huichelaer,
Die bij een cierlijk graf zeer aerdigh wordt geleecken,
Vol rottings binnen, en van buijten schoon bestreecken.

En wie tot rhetorica verstarde stijl wil doen aanvaarden als de onbeeldbare schoonheid
zelve, kan van het protest harer dienaren zeker zijn. Maar de opvoeder, die zijn
kinderen wil vormen tot zoekers van wijsheid, goedheid en schoonheid, die prijs stelt
op diepe bezinning, een streng geweten en een fijn, bewogen gemoed, zal de
kunstenaar, die bij het hart der wereld leeft, als paedagoog van de eerste rang
begroeten. Hij is zich bewust, dat niet iedere artist een gròòt kunstenaar is, dat ook
de meesten onder hen niets menselijks vreemd is, maar hij weet, dat toch in de
belangrijkste figuren iets leeft van de frisheid, de spontaneïteit, de natuurlijkheid,
die het deel zijn van wie achter de verschijningen het wezen hebben geschouwd.
Waarom hij onder hùn scheppingen de boeken voor zijn kinderen zoekt. Het is niet
zo, dat de kunstenaar speciaal voor kinderen moet gaan schrijven. Hij streeft naar de
adequate uiting van zijn persoonlijkheid, onafhankelijk van het publiek, waarvoor
hij schrijft. Groot is de mogelijkheid, dat hij daarbij vorm geeft aan gedachten, die
voor kinderen ontoegankelijk, aan gevoelens, die de hunne niet kunnen zijn, omdat
hun horizon beperkt en hun gemoedsleven in ontwikkeling begrepen is. Maar de
kans bestaat, dat zijn werk zich beweegt binnen de grenzen van hun kleine levens,
vol is van de gratie, de eenvoud, de fijnheid en de argeloosheid, die hen onderscheiden
van de volwassenen, van de ‘burgers’ in de eerste plaats, dat de onmiddellijkheid en
de zakelijkheid van zijn taal, de natuurlijkheid, waarmee hij het wonder laat
geschieden in de meest concrete realiteit, de humor en het avontuur hen bekoren en
grijpen. Zelfs is het mogelijk, dat de idee van het werk hun ontgaat en zij het toch
aanvaarden om de overige kwaliteiten, het nààsten, terwijl het zeker niet voor hen
was bedoeld, en hun verstand te boven gaat. Wie de namen noemt van Don Quichot,
Robinson, Reinaert, Tijl Uilenspiegel, Gulliver, Münchhausen, Oom Tom, Aimard,
Verne, de volksboeken, weet, dat bij de schepping van het kunstwerk niet aan kinderen
werd gedacht, zoals dat ook bij de sprookjes het geval is geweest. Maar do kinderen
met hun onfeilbaar instinct voor wat echt is, hebben het binnen hun wereld getrokken
en tot kinderliteratuur ‘gedegradeerd’.
Nu, van dit standpunt uit, geven we Storm gelijk, en begrijpen we Gravault en
erkennen, dat Hazard scherper dan wie ook de kwestie heeft
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gesteld en de oplossing aangegeven van het vraagstuk, dat in de wereld der
paedagogen zoveel beroering heeft gebracht: het kinderboek als kunstwerk òf als
paedagogisch middel. Er bestaat hier geen tegenstelling: de schepping van een
kunstenaar is redelijk en zedelijk en aesthetisch en dus een middel in de handen van
de opvoeder - en welk een middel! - om te beïnvloeden en te stuwen bij de
ontwikkeling tot persoonlijkheid van wie het in potentie is. En wat alleen maar
redelijk en zedelijk is en de glans der schoonheid ontbeert, wordt door kinderen niet
alleen geschuwd en gemeden, maar brengt bij hen de wijsheid en de goedheid in
discrediet; en zelfs de poging om de pil te vergulden kan de situatie niet redden:
‘wormcruyt met suycker’ blijft een onsmakelijk product. Het wordt ons duidelijk,
dat Goethe, Hebbel, Ranke en wie verder werden aangehaald, zich gelukkig prijzen
met de lectuur van hun jeugd, dat Beets ‘de brave Hendrik’ te lijf ging en De Génestet
Van Alphen, die toch nog de beste was van zijn tijd, dat Huet de sprookjes in
bescherming nam tegen Ising, die ze vertaalde, maar ontkrachtte. Wij begrijpen de
zwakheid van Stamperius' betoog en de geestdrift van Nellie van Kol, en wij
onderschrijven de wens van het zestal uit Roggeveen's enquête: de schrijver voor
kinderen moet allereerst kunstenaar zijn en pas dan (lees: daardoor) paedagoog. De
eisen van uitgevers en ouders worden normaal en natuurlijk voor wie dit standpunt
aanvaardt en de verlangens der kinderen tot een indicatie voor wie psychologische
paedagogie wil bedrijven. Geef hun, jong nog, de sprookjes, waarnaar zij hunkeren,
en stoor u niet aan de rationalisten van alle tijden, die hun deze volkspoëzie willen
onthouden. Gun hun de realistische verhalen, waarin de verbeelding niet behoeft te
ontbreken: de Robinson in de eerste plaats, Afke's Tiental daarnaast, de humoresken,
de vertellingen over avonturiers in heden, verleden en toekomst, de ‘romans’ over
liefde, huwelijk en gezin. Maar onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat dit alles is
geschreven door de persoonlijkheden, die wij kunstenaars noemden - onder het
voorbehoud, dat het binnen hun gezichtskring ligt, beter nog onmiddellijk daarbuiten,
waarbij niet mag worden vergeten, dat de kring wijder is dan door de meeste ouders
wordt beseft....
Uitgaande van deze denkbeelden wordt het ons mogelijk, te onderzoeken, wat in
de loop der eeuwen door Nederlandse kinderen werd gelezen, wat men al of niet
bewust voor hen produceerde, wie de schrijvers waren, die zij, gedwongen of
vrijwillig, in hun wereld toelieten en wat van hun werk door hen en ons kan worden
aanvaard.
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Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse jeugdliteratuur
I. De kinderlectuur uit de Middeleeuwen*)
Waren er Friese ‘berntsjes’ onder de scharen, die naar de blinde Bernlef luisterden,
als hij in wilde liederen de vrijheid verheerlijkte - ljeaver dea as slaef - en de dader
der voorvaderen bezong? De Vita Liudgeri meldt het ons niet. Wij weten alleen, dat
hij, een uit de velen, maar blijkbaar een der grootsten onder zijn gelijken, als de
Keltische barden en de skalden van het oude Noorden, zijn gezangen richtte tot het
volk, dat hem liefhad en vereerde om geestdrift en kunstenaarschap.... tot Liudger
hem de tederheid van het christendom liet liefkrijgen boven de kracht van het heidense
voorgeslacht en psalmen de plaats gingen innemen van de oden aan de helden met
lans en speer. Toch.... er is weinig phantasie voor nodig, om ons voor te stellen, hoe
tussen de vrije mannen en vrouwen uit de streken van Holwerd en Dokkum de
kinderen zich verdrongen om de harpspeler, die in de hartstochtelijke taal van de
geïnspireerde visioenen opriep van strijd en overwinning, kleurige beelden, die het
leven zouden begeleiden en richten en de krachten activeren om vrijheid en
gerechtigheid te handhaven en te versterken. En zoals het hier was, was het elders:
al kennen wij de namen niet van de oude zangers uit de lage landen uit het Westen,
al weten wij niet, wat de thema's van hun liederen waren en al zijn hun daden ons
onbekend, er moeten dichters en componisten hebben geleefd onder de stammen,
die deze landen bevolkten en de kinderen hebben, meer nog dan de volwassenen,
hun woorden ingedronken, hun denkbeelden geassimileerd, hun emoties in
bewogenheid en geheimzinnige sympathie gedeeld.
Waren er ook niet de momenten, waarin de vaders misschien, de moeders zeker,
de oude volksverhalen vertelden, de geschiedenissen van wrede machthebbers en
edelaardige jonkvrouwen, van reuzen en draken en demonische gestalten, die het
leven belaagden en toch, ten slotte, werden overwonnen en geboeid? Hebben ook
toen niet de kinderen zich geschikt om het houtvuur, dat de lange winterdagen vrolijk
maakte, en de ogen onafgebroken gericht op de vertelster, zich overgegeven zonder
reserve aan de gemoedsbewegingen, die het zonderlinge mengsel van mythe en sage
en sprookje opriep in de volwassenen, die de verhalen kenden, maar altijd weer
begeerden te horen, èn in het kroost, voorbestemd, de volksliteratuur over te dragen
op zijn beurt, tot het een artist zou behagen of een geleerde, vaste vorm te geven aan
wat vaag van omtrek en variërend van inhoud al eeuwen lang tot de ‘schat des

*) De X verwijst naar de korte monographieën na dit ‘Overzicht’.
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harten’ had behoord? Ongeschikt voor kinderen, deze bonte vertellingen vol primitieve
hartstochten en een wereld van magische wezens, die hun leven vulden met vrees
en ontzetting? De volwassenen vroegen er niet naar: voor hen zelf was deze wereld
een dreigende werkelijkheid en de driften werden nog weinig geremd; waren er ook
niet naast de negatieve de positieve krachten: lichtende figuren en idealistische
begeerten, die dreven naar het offer en de trouw? Waren zij zelf niet als grote kinderen
zonder inzicht in de betrekkelijkheid van alle aardse waarden en verhoudingen, het
leven oplossend in tegendelen, die als wit en zwart tegenover elkaar stonden? De
kloof tussen hen en de kinderen was niet diep; zij waren niet beladen met de last van
een eeuwenoude cultuur, zij hadden niet gegeten als wij van de boom der kennis en
hun spontaneïteit werd niet, door bezonnenheid angstig, vernietigd of geremd. Zonder
scrupules droegen ze hun wereldbeschouwing over aan hun nakomelingschap: kende
die trouwens niet uit dagelijkse ervaring de botsing der driften en de dreiging van
een barse natuur en de grimmige dood, door eindeloze veten nabij en noch door
hygiëne noch door medicijnkunst gedwarsboomd en overwonnen? Mogelijk waren
er teerhartige moeders en wijze vaders die al te grote wreedheid wegwerkten uit hun
verhalen en de erotische taferelen omhulden met het witte gewaad der kuisheid; en
zeker is daarbij de invloed van het langzaam doordringende Christendom van
betekenis geweest. Maar er is geen enkele reden, deze katharsis te overdrijven: nog
vele eeuwen later vinden we in boeken, die inderdaad voor kinderen waren bestemd,
gruwelverhalen, waarin de martelingen der mythen, sagen en sprookjes in ieder
opzicht werden overtroffen, en een onomwondenheid bij de behandeling van sexuele
aangelegenheden, die nergens wordt geëvenaard. Er is in die oude volksliteratuur
een ruwe eerlijkheid, die geen rekening houdt met de sensibiliteit van de moderne
mens, maar treft door natuurlijkheid en onbevangenheid en zeker aan kinderen minder
schade heeft gedaan dan veel, dat halfverhuld en geperverteerd in latere literatuur
aan halfvolwassenen is gepresenteerd.
In ieder geval staat het vast: er was in de dagen van Bernlef, in de tijd van
Charlemagne, géén behoefte aan een afzonderlijke kinderliteratuur. Men kan ook
van het standpunt der twintigste-eeuwers zeggen: er was nog niets anders dan lectuur
voor kinderen; klein en groot, jong en oud vermaakten zich met de verhalen, die van
mond tot mond gingen en waarin de ‘alleroudste liederen over de daden en oorlogen
der vroegere koningen’ waren verwerkt. Is het te verwonderen, dat in de loop der
tijden deze histories populair bleven onder het volk èn onder de kinderen, terwijl de
élite der ontwikkelden zich met de souvereine minachting van Maerlant afwendde
van deze ‘onnutte favele ende boerden’ en een literatuur schiep, die zich tot de eigen
kring beperkte en de eenvoudigen van hart, de armen van geest, nimmer bereikte en
nimmer bereiken zal?
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Bladzijde uit: Nieuw groot A.B.C. Boek (zgn. Haneboek) Deventer, 1810

Titelpagina van een uitgave van Floris ende Blancefleur
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Bladzijde uit: De kleine Print-bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche
spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te
schetzen, en by haar regte naam, te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in
de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet. Tot Amsterdam,
By Gerrit Bauman, Boekverkooper, over 't Meysjes Weeshuys. 1730
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Bladzijde uit: Prentenboek tot vermaak en onderwijs voor kinderen. Tweede stukje, voorstellende:
a) den landman in akker-, veld- en veebouw, bedrijf, en nut voor de maatschappij; b) den burgerstand,
in zijne onderscheidene beroepsbezigheden, oefeningen en handwerken. Te Amsterdam bij Hendrik
van Munster en Zoon, op de Warmoesgracht, No. 7. 1820
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En staat daardoor niet tegelijkertijd vast, dat wij de stof, die deze categorieën alle
eeuwen door kon bekoren, opnieuw moeten verwerken, al is het dan ‘nae 's lands
gheleghentheyt verduytschet’, wanneer wij lectuur willen verschaffen, die aansluit
bij de psychische gesteldheid op bepaalde niveau's van ontwikkeling, dus in staat is
te boeien en daardoor de krachten en neigingen te activeren, die voor een harmonische
persoonlijkheid onmisbaar zijn?
Wat in Bernlefs dagen geschiedde, herhaalde zich in de eeuwen, die, wat hun
literatuur betreft, minder duister schijnen dan die der Merowingische en Karolingische
vorstengeslachten. Wanneer de winter de toegang tot de burchten der edelen
belemmerde, de wegen ontoegankelijk werden door modder of sneeuw, het
krijgsbedrijf moest rusten en schuimend bier noch wildbraad in staat waren, de
lusteloosheid en de verveling te verdrijven - wanneer in de statige, maar kille
ridderzalen het hofgezin zich verdrong voor de flikkerende vlammen van het hout
in de weidse haarden, dan trad de menestreel naar voren om zijn gretig publiek te
vertellen over de daden van de grote Karel uit het verre verleden, over de queste van
den grale, de minne van Floris ende Blancefloer, het leven van St. Franciscus of de
heilige Lutgard, over ‘de felle metten roden baerde’ misschien. Begeleidde hij het
voorspel met de tonen van zijn harp, zoals de ouden het deden met de lier of de
cither? Droeg hij alleen fragmenten voor van de geweldige epen, die door hemzelf
of een andere speelman waren geschreven of had zijn weinig verwend publiek de
rust en het geduld, de duizenden regels te volgen, waarin niet alleen de daden der
groten en goeden onder de mensen waren verteld, maar ook werd gesproken over de
praal en pracht, waarmee zij zich omringden, de snoevende woorden werden herhaald
die iedere uitdaging tot de strijd begeleidden en de visie van de dichter op de held
en zijn gedragingen breeduit werd geschilderd? Behoorde hijzelf tot het edele gilde
der scheppende kunstenaars, was hij niet alleen een schrijver en voordrager van
beroep, maar volgde hij de onweerstaanbare aandrift, die tot formuleren dwòng?
Was hij een acteur, die de stemmen der handelende figuren nabootste en hun
houdingen imiteerde? Wij weten het niet. En evenmin, of bij het hofgezin om het
blokkenvuur in de schouw de kinderen van de ridder zich bevonden, het kroost van
de dienaren misschien, die met de gevoeligheid van de ongevormden huiverden voor
de boosheid van Eggheric van Egghermonde en schaterden om de hoofse bedriegerijen
van Vos Reinaert.... Maar twijfelen doen wij niet - ook in de 11de en 12de eeuw,
toen eerst de chansons de geste en later de épopées courtoises in ‘la douce France’
hun zegetocht door de wereld begonnen en in de 12de en 13de eeuw de lage landen
bij de zee bereikten, werden de kinderen betrokken in het leven der volwassenen:,
ook voor hen moet de komst van de speelman, was hij menestreel of Yraude,
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een gebeurtenis van de grootste betekenis zijn geweest, een voorval, waarnaar zij
hunkerden in de eentonigheid van het dagelijks bestaan. Hoe anders waren zijn
vertellingen dan de sermoenen van de hofgeestelijke, hoeveel kleuriger en levendiger
zijn voordracht en zijn gebaar, hoeveel romantischer was zijn bestaan van zwervend
kunstenaar, minnaar van verre landen en vele vrouwen, kenner van de historie, zoals
die leefde onder het volk of in kronieken was verhaald. Wat hij liet horen? Karel
ende Elegast het allerliefst, geschiedenis van ridderlijke trouw, vorstelijke willekeur
en goddelijke bestiering - het oudste der Dietse Karolingische verhalen en het enige,
dat een zweem van oorspronkelijkheid heeft (begin 12de eeuw): het lied van Roelant,
dat de ondergang beschrijft van Karels paladijnen in de slag bij Roncevaux,
verraderlijk door de Saracenen overvallen en gedood (midden 12de eeuw); Renout
van Montalbaen, de zeldzaam boeiende historie van de vier Haymijnskinderen, het
ros Beyaert en de tovenaar Malegijs (eind 12de eeuw) - hoe moeten de kinderen en
de volwassenen hebben genoten van de lotswisseling en de humor in dit verhaal;
Willem van Oringen, kort fragment over zijn leven als monnik, in wie te elfder ure
tòch weer de ridder ontwaakt (begin 13de eeuw). Droeg hij ook de Enéide voor,
ongeveer 1184 door Heinric van Veldeke naar de Roman d'Eneas bewerkt en vol
van de lotgevallen die de held van het verhaal na de val van Troje beleeft? Maerlants
Historie van Trojen misschien? Of vreesde hij de oren van zijn publiek te kwetsen
door de minnelyriek uit dit verhaal en bepaalde hij zich tot de Alexander, waarin de
Voornse koster de ‘geesten’ van de grote Macedoniër beschreef, maar waarin de
jonge schrijver evenmin de erotische bespiegeling vermeed? In het laatste geval zal
hij de lectuur over vele dagen hebben moeten uitbreiden: zelfs een middeleeuws
riddergezin was niet in staat 14000 verzen achter elkaar te horen zèggen, hoe artistiek
de speelman mocht zijn! Toch - liever moeten hem de Keltische en de Hoofse
ridderromans zijn geweest: ze ontstonden honderd jaar later dan de Frankische, waren
gekenmerkt door verfijnder zeden, ridderlijker elegantie tegenover de vrouwen,
romantischer gebeurtenissen en een licht waas van christendom, dat de cultus der
zinnen maar nauwelijks wist te verhullen.
Over Percevael en Lancelot, over Walewein en Ferguut, spraken de Keltische
verhalen, over Arthur en koningin Genovere en de wonderen op de geheimzinnige
graalburcht. En fijner nog waren de hoofse romans, die hun stof in het geheimzinnige
Oosten vonden: Partonopeus van Blois en Floris ende Blancefloer, vertellingen van
onvergankelijke liefde en de zegepraal van christen- over heidendom. Waagden de
menestrelen zich ook aan de godsdienstige epiek? Of lieten zij het aan de hofprediker
over, voor te lezen uit Sinte Servatius Legende, al ongeveer 1165 door Veldeke uit
het Latijn vertaald en daardoor het oudst gedateerde in onze taal

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

25
bewaard gebleven gedicht? Gebruikte diè in de 13de eeuw het treffende ‘van den
Levene ons Heren’, volkspoëzie in de ware betekenis van het woord, om zijn jonge
adepten in het vorstelijk slot te stichten en te bekeren of durfde hij in deze omgeving
geen regels laten horen als:
Selen wij dragen bont ende grau,
Ende ons sieren als enen pau,
Ende die arme sal sijn in selc bedwanc,
Dat hi ne sal hebben spel no sanc?

Gemakkelijker was het hem vermoedelijk, legenden te behandelen als Theophilus
en Beatrijs; waaruit meer en beter dan uit de schoonste zijner sermoenen de ‘gratia
plena’ van de Moedermaagd bleek. Of voelde hij aantasting van prestige in de
constatering van het feit, dat zelfs een geestelijke niet bestand schijnt te zijn tegen
de hoogmoed en de listen van de duivel noch een non tegen de verlokkingen van de
wereldse min? Ergerde hij zich ook niet, wanneer de menestreel in zijn
tegenwoordigheid het publiek vergastte op de scabreuze episoden uit Van den Vos
Reinaerde (X), ondanks zijn ‘onstichtelijkheid’ de meest geliefde van alle
‘ridderromans’, toen en nu? Of behoorde hij tot de gemoedelijke geestelijken, die
kinderen waren van hun tijd en Willems speelsheid en ironie minder vreesden dan
de zedelijke ernst uit Maerlants ‘Der Kerken Claghe’ en ‘Van den Lande van Oversee’
of uit de ‘Spieghel der Zonden’, waarin een 14de-eeuwer zijn scherpe critiek op adel
en geestelijkheid formuleert?
Eeuwen lang bleef deze romantische lectuur de geesten van volwassenen en
kinderen beheersen. De figuren er uit moeten hun vertrouwd geweest zijn als de
mensen uit hun omgeving, als de gestalten uit sprookjes en mythen in ieder geval.
En een nieuwe reeks van personen kwam hun verbeeldingswereld bevolken, naarmate
de bijbelse geschiedenis intensiever werd verteld en verwerkt. Het moet hun niet
moeilijk gevallen zijn, naast Reinout en Sigurd Abraham en Mozes te plaatsen, naast
de heidense goden van Noren en Grieken de God der christenen en zijn gekruisigde
zoon eer te bewijzen en te dienen. Er was geen scherpe scheiding, zeker niet onder
de primitieven en weinig ontwikkelden, die alle cultuur uit de derde of vierde hand
ontvingen, tussen levenssferen en wereldbeschouwingen van verschillende soort.
Sloten de christen-predikers zich niet zo nauw mogelijk aan bij het bestaande, goede
psychologen en tactici die zij waren? Zij kerstenden de oude feesten, veredelden de
symboliek, duidden de oude mythen op nieuwe wijze. En pas toen de
volksontwikkeling systematisch ter hand werd genomen, toen de burgers der steden
de uiterlijke beschaving van de adel en de wetenschap van de geestelijkheid begeerden
en de scholen opeisten voor hun kinderen, toen
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de kerk zich aansloot bij dit streven en de boekdrukkunst de cultuur toegankelijk
maakte voor de grote massa, kristalliseerde zich ook bij die massa uit het mengsel
van mythologie, historie, verbeelding en christendom een levens- en
wereldbeschouwing, die de volgende eeuwen zou beheersen en de Westeuropese
cultuur blijvend beïnvloeden.
In de 14de eeuw zijn nog steeds de menestrelen en herauten de verbreiders van
de literatuur, de laatsten meer dan de eersten. Maar het moet hun duidelijk zijn, dat
hun macht over de geesten ten einde spoedt, nu de idealen van de ridderschap gaan
verbleken.
‘Verreweg de meesten gaan zich uitsluitend aan de muziek wijden. Sommigen
hunner laten het beroep varen en vestigen zich onder de burgerij, anderen zetten het
zwervende dichtersleven voort.... De zwerver, die zijn zwerversleven lief heeft, is
een type dier dagen. De ganse 14de eeuw door blijven wij hem aantreffen. Nog in
1396 werden ‘piperen, heralden, ministrelen’ in één adem genoemd met de ‘Varende
lude’; onder deze ‘varende lude’ vond men de reizende dichters in gezelschap van
blinde guitaarspelers, meesters ‘van suptilen kracht’ (behendige kunstgrepen), gasten,
die een levend ‘hoofd van Jut’ op hun schouders droegen, zoals zekere Brabander,
‘die hem up sijn hooft liet slaan hoe seere men woude’; onder hen ook de mislukte
studenten.’ Aldus Kalff in zijn ‘Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde’. Toch
bleven velen aan hun ambt getrouw; zij werden uitsluitend dichters, lieten de muziek
achterwege, noemden zich ‘sprekers’ of ‘zeggers’, waren in dienst van grote heren
of, in enkele gevallen, van de stadsbesturen. In kleiner of in groter kring, op de
burchten der ridders of in de huizen der notabelen dragen zij hun eigen verzen voor,
sterk beïnvloed door de profane of de geestelijke literatuur van hun tijd, of zij herhalen
de epen uit het verleden, de moedigsten onder hen wellicht de strophische gedichten
van Maerlant, de satiren van Jan de Weert of andere malcontenten uit deze bewogen
tijden. En weer moeten de kinderen onder hun gehoor hebben gezeten - door deze
‘gesproken lectuur’ beïnvloed, ten goede en ten kwade.
Er was nog andere ‘gesproken lectuur’, die hun volle, vermoedelijk nog grotere,
belangstelling had; het toneel begon zijn triomftocht in het Westen van Europa.
Opgebloeid uit de kerkelijke liturgie, waar de dialogen uit de mis en de vertoning
van bijbelse taferelen op Pasen, Kerstmis, Driekoningen dramatische elementen
vormden, voorbereid door de feestelijkheden van vastenavond, door het ritueel bij
ommegangen en optochten, vertoonde het allerlei vormen, die verschillende facetten
van het leven vertegenwoordigden: abele spelen, romantisch en voornaam, naast de
kluchten, gedramatiseerde boerden, ontstaan in de eerste helft van de 14de eeuw,
naar analogie van de godsdienstige spelen, mirakelspelen, mysteriespelen,
moraliteiten, waarin òf de wonderen werden uit-
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gebeeld, door heiligen of reliquieën verricht, òf de heilsfeiten uit het leven van Jezus
en Maria òf door zinnebeeldige figuren vorm werd gegeven aan problemen en vragen,
waarmee de middeleeuwer te worstelen had. Hoe moeten de kinderen hebben
geluisterd naar het spel van Esmoreit of Lanseloet en Sandrijn, gebeefd hebben van
vrees voor de boze Robbrecht en van medelijden met Esmoreits moeder, hoe diep
moeten zij Lanseloets moeder hebben gehaat en de onschuldige Sandrijn bemind en
geëerd. Mogelijk is hun het fijne der intrigue ontgaan: de personen, meer typen dan
karakters, zijn wel zo enkelvoudig, dat zij, als de figuren der sprookjes, ook voor
kinderen toegankelijk zijn. En de botsing der goeden en kwaden heeft geen geheim
voor wie nog de absolute tegenstelling van positieve en negatieve krachten in het
eigen leven aanvaardt. Wordt ook niet in deze spelen de deugd beloond en de boosheid
gestraft, zoals het past in een levensbeschouwing, die als eerste stelling der moraal
‘vóór wat hóórt wat’ heeft gedecreteerd?
‘Kinderlijk’ zijn onze eerste tragediën, zoals de dichters het waren, die ze schiepen
en het publiek, waarvoor ze werden vertoond, de spelers, die ze met sobere
enscenering opvoerden. Hadden kinderen toegang tot de vertoningen? Namen de
ouders hen mee? Met zekerheid is er niets te zeggen. Maar ook hier twijfel ik niet
aan de aanwezigheid van de ‘spes patriae’ bij de voorstellingen. En zeker hebben ze
in de voorste rijen gestaan, wanneer niet op een gewone ‘solre’ of ‘tanneel’ de acteurs
hun rollen zeiden en verbeeldden, maar de tribune op een wagen was gebouwd en
de kijkers op de markt genoten van de twisten der kijvende echtelieden of de statige
volzinnen der allegorische personen: Elckerlijc, 't Goet, Die Doot, Duecht of Die
Vijf Sinnen.... welke schoolman der 20ste eeuw mag rekenen op een zó aandachtig
gehoor en een zó ingrijpende beïnvloeding? Waar zijn de opvoeders, in staat tot een
uitbeelding-in-woorden van de strijd tussen duivel en God als het geschiedt in de
beelden van Marieken van Nimwegen, die ‘zeven jaar met de duvel woonde ende
verkeerde’ en tòch genade kon vinden bij God, toen haar berouw even oprecht bleek
te zijn als haar zwakheid tegenover de demonische Moenen? En kunnen ooit de
verschrikkingen van de dood en de troost van het geloof aanschouwelijker worden
gemaakt dan in het spel van Elckerlijc, die gedaagd wordt om voor God rekening en
verantwoording af te leggen voor het kwaad dat hij heeft bedreven? Hier is sprake
van volksopvoeding, die ook aan kinderen iets te zeggen had. En was dat ook niet
het geval met de exempelen en legenden, treffende verhalen, die door eenvoud en
directheid hun werking doen, zonder ooit door moralisatie meer te bederven dan ze
goed willen maken? De zedemeesters uit onze 17de en 18de eeuw, die zich welbewust
tot kinderen richtten, konden een lesje nemen aan dit genre, dat niet prèèkt over de
deugd, maar haar een liefelijke en beminnelijke
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gestalte weet te geven en tot de navolging Christi prikkelt zonder te offeren aan
rhetorisch effect en het pathos van de prediker-in-de-lucht, die meer de eigen invloed
door suggestie beoogt dan de onmiddellijke inwerking van het simpele evangelie,
dus de eigen ere zoekt en niet de gratie Gods. Ongetwijfeld hebben kinderen de
verhalen gekend en begrepen, die door de priesters mondeling werden overgeleverd
en in hun sermoenen verwerkt. Mocht de subtiele bespiegeling der mysterie aan
kinderen voorbijgaan, had Ruusbroec alleen middellijke invloed op hun vorming,
de eenvoudiger figuren uit zijn invloedssfeer moeten hen hebben kunnen bereiken:
de goede kok Jan van Leeuwen misschien, Geert Groote en Thomas van Kempen,
zodra hun Latijn in de volkstaal werd overgezet en, hì vooral, de prediker Brugman,
die door de kracht van zijn taal en zijn beelden als een fascinerende figuur zijn
omgeving beheerst en te allen tijde het voorbeeld zal blijven voor wie de
volksconsciëntie wenst te bespelen. Van zeer bijzondere betekenis voor de
ontwikkeling van het grote publiek waren de leden van de Broederschap des Gemenen
Levens en de Windesheimers: hun vermenigvuldiging van de handschriften, nu
bereikbaar voor smallere beurzen, was een daad, die alleen door de boekdrukkunst
kon worden overtroffen.
En naast al deze genres van literatuur leefden de liederen, honderden in aantal.
Zij werden gezongen en gezegd, zij wekten ontroeringen van allerlei aard; waren
niet de minne, hemels en aards, de dood, de historie en het maatschappelijk leven de
thema's, die er in weerklonken; hielden de romancen niet de herinnering levend aan
de oude volksverhalen, verheerlijkten niet de kerstleysen het mysterie van Bethlehem:
het kindeke Jezus, geboren in een stal, armelijk gedekt in een kribbetje tussen de os
en het ezeltje en was het niet al vertedering en devotie, die dichter en schilder tot
onvergankelijke schepping brachten? Kinderlectuur? Inderdaad - en van de allerbeste
soort. Kunst van de hoogste orde - door eenvoud en echtheid ontroerend, wie er zich
zonder reserve aan over durft geven. Modern? In genen dele. Maar méér dan dit: van
alle tijden: ik geef voor een simpele kerstleys, voor het lied ‘Van twee
Conincskinderen’ of ‘Het daghet in den Oosten’ een serie van moderne romans en
ongeveer alle ‘boeken voor grote meisjes’ cadeau.
Dwaal ik, wanneer ik meen, dat al in de 15de eeuw de kloof tussen kunstenaar en
volk zich begon te openbaren en dus ook de literatuur voor kinderen in toenemende
mate onverstaanbaar en ontoegankelijk werd? Wie de ontwikkeling gadeslaat der
Kamers van Rethorycke, wie de dorre redeneringen volgt in hun Spelen van Sinne
en zich verveelt bij het lezen van hun platvloerse Esbattementen, wie de verfransing
van hun taal ziet als een ontaardingsverschijnsel van het nationale leven, moet wel
komen tot de conclusie, dat er enerzijds sprake is van verzwakking der kunst,
anderzijds van een verlaten der wegen, die rechtstreeks voerden naar
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het hart van het volk. Hij behoeft niet blind te zijn voor de waarde van enkele stukken,
noch minder voor de culturele betekenis van het werk der kamers, die stad en
platteland nu en dan van hun isolement verlosten en de dragers werden van de nieuwe
denkbeelden der renaissancisten, humanisten en hervormers en toch het feit betreuren,
dat zij de vorming van een élite voorbereidden en het contact met de eenvoudigen
verzwakten. Hun optreden had de schijn van het tegendeel. Brachten zij niet door
hun schitterende landjuwelen, in het Vlaamse land vooral, beroering in alle kringen
van het volk? Gaven zij niet aan de menigte de bonte kijkspelen, die de harten van
vreugde vervulden? Stonden niet de kinderen popelend van verlangen, de feestelijke
‘incomsten’ gade te slaan, waarbij praal en pracht ten toon werden gesteld als nimmer
tevoren? En toch - de uiterlijke schoonheid, de brede zwier, het weidse vertoon
konden de armoede en de gekunsteldheid der literaire scheppingen niet doen vergeten.
Menigeen moet zich hebben afgewend van de vertoningen, die een beroep deden op
sensatie en nuchtere bespiegeling, maar de werkelijke ontroering niet konden wekken.
En als de kinderen zich zat hadden gekeken aan costuums en décors, moet hun de
verveling hebben bevangen: wat interesseerde hen de in zonderlinge en gewrongen
formules gevangen discussies over een theologisch of een wijsgerig probleem, dat
het vernuft kon scheppen, maar het hart niet raakte?
Toch schreed de volksontwikkeling en ook die der kinderen voort. Verlangend
naar inzicht en kennis, kopen de rijke burgers de afschriften der kunstwerken uit het
verleden, die voor hen toegankelijk zijn. Nog zijn er de rondtrekkende beroepsdichters,
gedaald in rang, maar door het volk in ere gehouden als verbreiders der cultuur;
steeds meer verliezen zij terrein aan de rederijkers, die het aesthetisch element trachten
te versterken en de kunstenaar gaan zien als een begenadigd wezen, ook al spreekt
hij nog in de taal van het volk over de vraagstukken, die van algemeen belang zijn.
Horen en zien van literaire werken nemen af naarmate het zelfstandig lezen zich gaat
ontwikkelen, òf door grotere verspreiding van handschriften òf door de verkoop van
incunabelen (wiegedrukken, vóór 1500) en post-incunabelen. De drukker neemt
steeds meer het werk van de librarius, de afschrijver over, al blijft hij, gesteund door
de rubricator, die voor de versieringen zorgt, en de ligator, die als binder fungeert,
nog jarenlang een persoon van betekenis. In het laatste kwart van de 15de eeuw wordt
o.a. Karel ende Elegast gedrukt naast Seghelijn van Jerusalem, Tondalus' visioen,
Lanseloet ende Sandrijn, Maerlants Wapene Martijn en de Dietsche Catoen, dat
boek vol wijze lessen, waaruit vele volkeren putten bij de oplossing van de
moeilijkheden uit het dagelijks leven. Van buitengewone betekenis was het feit, dat
een aantal buitenlandse geschriften werd vertaald en de belangrijkste Dietse
ridderromans als volksboeken (X), als omwerkingen in proza, werden gedrukt. Zo
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verschenen in de 14de en 15de eeuw 't Vaderboec, waarin de levens van een aantal
heiligen werden besproken, evenals in de beroemde Aurea Legenda of Passionael
van Jacobus de Voragine, het geschrift over de omzwervingen van de abt Brandaen,
het Biënboec van Thomas van Cantimpré, de Gesta Romanorum, het Boek van het
Scaecspel; in de 15de of 16de eeuw als ‘volksboeken’ de Heemskinderen, Malegys,
Floris ende Blancefloer, e.a. Was het een wonder, dat in dit illuster gezelschap van
heiligen, helden en minnaren, ook het loze Reintje verscheen? Was hij niet de trouwe
begeleider van wat te ernstig en verheven de tegenstellingen der werkelijkheid vergat?
En zag men niet met vreugde de novelle van Griselde vertaald, die tegenover zijn
listig egoïsme en zijn opstandigheid het ideaal van de spontane offervaardigheid en
de ‘verduldicheyt’ vertegenwoordigde?
De periode van het boek was begonnen. Het kwam er nu maar op aan, het aantal
lezers te vergroten. Daarvoor zorgden in toenemende mate de scholen. Wel was, ook
op de scholen, die niet de bedoeling hadden kerkelijke functionarissen te vormen,
nog immer de catechistische kennis hoofdzaak, maar lezen en schrijven werden er
steeds intensiever beoefend. De Duitse Fibel, het Engelse Hornbook en het Franse
abécédaire vonden bij het leesonderwijs hun tegenhanger in het Nederlandse
Haneboek; hoe gebrekkig de gevolgde methode was, men leerde de kunst, die de
weg opende naar het boek, dat de wereld, ook die der kinderen, veroveren ging.
En zo vinden wij aan het einde der Middeleeuwen de volgende toestand: een
bevolking, die door de leerstellingen van het katholicisme wordt beheerst, maar in
haar diepste lagen de herinnering bewaart aan wat uit de voor- en vroeg-christelijke
tijden tot haar kwam, in toenemende mate beïnvloed door een literatuur, die de
weerspiegeling is van haar eigen levens- en wereldbeschouwing en haar in de grond
der zaak kinderlijke mentaliteit - mondeling overgedragen door speellieden,
sprooksprekers, acteurs, geestelijken, en de eenvoudige vaders en moeders, schriftelijk
door de vertalers en bewerkers: clercen, menestrelen, yrauden, gedreven door de
zucht tot formulering, bekeren, onderwijzen, door verlangen naar eer, geld, een goed
bed, een hartige dronk of een vorstelijk maal; schriftelijk ook door de kloosterlingen
en de broeders des gemenen levens, die in de stilte van hun werkkamer de
handschriften vermenigvuldigden, tot drukker, uitgever en boekhandelaar hun
minutieuze arbeid overbodig maakten. Van een afzonderlijke kinderliteratuur is geen
sprake; zij is overbodig, omdat de kloof tussen kind en volwassene ondiep is, de
algemene ontwikkeling nog van weinig betekenis en een belangrijk deel der literatuur:
de ridderromans, heiligenlevens, exempelen en legenden, verschillende drama's, de
meeste liederen door alle armen van geest, kind of volwassene, kunnen worden
begrepen en gewaardeerd. Daarnaast
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ontwikkelt zich een literatuur voor de intellectuelen, de verfijnden, de speculatieve
geesten en de kunstenaars: zij is de uiting van mystieke ervaring of scholastieke
overpeinzing, van de behoefte aan het stellen en de oplossing van verstandelijke
problemen en in de meest nabije toekomst van de uiterst persoonlijke begeerte naar
‘individuele expressie voor individuele emoties’, waarbij de schoonheid domineert.
Daardoor verwijdt zich de kloof tussen élite en volk; de massa blijft trouw aan de
oude literatuur, nog eeuwen lang en met haar de grote schare van kinderen. Toch,
zij het langzaam en geleidelijk, neemt, vooral door het onderwijs, de
volksontwikkeling toe, raakt de middeleeuwse literatuur in discrediet, vergroot zich
de afstand tussen volwassene en kind, ontstaan het inzicht, dat de contemporaine
lectuur door kinderen niet kan worden verwerkt en begrepen, en het verlangen, aan
hen de waarheden en de wijsheden uit de eigen levens- en wereldbeschouwing over
te dragen door rechtstreeks tot hen te spreken: de geboorte van de kinderliteratuur
is aanstaande. Waarbij zich het merkwaardige en verblijdende schouwspel voordoet,
dat de kinderen, door een zuivere intuïtie geleid, trouw blijven aan de middeleeuwse
houding; zij nemen van deze kinderlectuur niet meer dan hun door de volwassenen
wordt opgedrongen - zodra zij aan zich zelf worden overgelaten, kiezen zij uit de
literatuur, die niet voor hen is bestemd, alles wat uitmunt door eenvoud, eerlijkheid
en onmiddellijkheid, alles wat gaaf en menselijk is, mits phantasie en humor niet
ontbreken. Zo zal het blijven, tot werkelijke kunstenaars voor hen gaan werken en
een kinderliteratuur scheppen.... die door volwassenen evenzeer kan worden genoten,
als door hen, voor wie ze werd geschreven. De rollen zijn omgekeerd - maar alles
bleef bij het oude!

II. De kinderlectuur uit de 16de eeuw
Een brede beschouwing over het wezen en de betekenis van de stromingen in het
geestelijk leven van de mensheid, die men aanduidt met de woorden renaissance,
humanisme en hervorming, valt buiten het bestek van dit boek. Het is voor zijn doel
voldoende, te herinneren aan het feit, dat na het collectivisme van de Middeleeuwen
een individualistischer houding valt te constateren bij vooraanstaande figuren op
zeer verschillend terrein: bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, literatuur,
godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap, die al diep in de Middeleeuwen is voorbereid,
versterkt wordt door nieuwe studie van Plato en critische bezinning op de door de
scholastiek geassimileerde theorieën van Aristoteles en in de zeventiende eeuw in
vele landen in al hun consequenties wordt aanvaard. Bij het woord ‘renaissance’ valt
dan de klemtoon op de philosophische bezinning, de ‘wedergeboorte van de persoon-
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lijkheid’ en de gevolgen van de nieuwe levensstijl op het terrein van de kunst; bij de
term ‘humanisme’ op de verheerlijking van de klassieke literatuur en de grondige
studie der klassieke talen en, in zeer bijzondere zin, op een levens- en
wereldbeschouwing, die niet God, maar de mens als middelpunt ziet van iedere
bespiegeling; bij ‘hervorming’ op een critische houding tegenover de leer der
Rooms-Katholieke kerk. Als centrum van renaissance en humanisme beschouwt men
het Italië van de 15de en gedeeltelijk al de 14de eeuw; voor de beweging in de
literatuur als de kern het hof van Lorenzo de Medicis (1448-1492) te Florence.
Kunstenaars als Sannazaro, Ariosto, Tasso, Guarini, een reeks van humanisten, die
het voorbeeld van Petrarca en Boccaccio volgen bij de nauwgezette bestudering van
de antieken, vinden in Frankrijk figuren als Clément Marot en Ronsard bereid hun
ideeën toe te passen en te verbreiden en inspireren op hun beurt Nederlandse artisten
en denkers. Zij willen allen ‘zuivering van de eigen taal, veredeling en verheffing
van de nationale kunst op het voorbeeld der klassieken’. En zij worden zich steeds
meer bewust, dat dit doel alleen kan worden bereikt door de harmonische uiting van
hun diepste persoonlijkheid. Daarbij is het niet meer de vraag, of zij uitdrukking
geven aan de ideeën, die hen met anderen verbinden en evenmin, of zij door die
anderen zullen worden verstaan; te zwaarder wordt dit laatste, als zij streven naar
een persoonlijke vorm voor hun zeer persoonlijke denkbeelden en ontroeringen. Is
het dan te verwonderen, dat zij in toenemende mate gaan behoren tot de kleine coterie
van kunstenaars en intellectuelen, die werken voor elkander en door de massa worden
bewonderd, maar niet gelezen? Dat deze massa voortleeft op de eigen wijze, weinig
beroerd door de geestelijke stromingen van de tijd? Dat renaissance en humanisme
voor die ‘veel te velen’ weinig betekenen, nu de dragers ervan zich opsluiten in hun
ivoren toren? Het enige, dat hun fel en onmiddellijk beroerde, was de hervorming.
Immers: de hageprekers gingen wèl onder het volk; en met hen streden de Geuzen;
om hun hoofd hing het romantische aureool van de martelaars en de vervolgden; zij
waren revolutionnairen, moedige enkelingen in hun strijd tegen de koning van Spanje
en zijn wrede soldaten. Hun lot werkte op de verbeelding van het volk, dat door de
critiek op de geestelijkheid uit de dagen van Maerlant en Jan de Weert zijn volle
vertrouwen in kerk en priester had verloren; het vond in hen de helden terug, die het
in de boeken uit het verleden had leren bewonderen. En hùn literatuur sprak tot het
hart: de psalmen Davids, hoe gebrekkig ze mochten worden vertaald, de spotverzen
op Ducdalf, ‘den beudel goddeloos’, de liederen vol geloofsvertrouwen, in het uur
van de zèkere dood geschreven, gaande van hand tot hand, gezongen en voorgedragen
door ‘de zangers van de Prins’, het prachtige Wilhelmus vooral. Wie heeft ervaren,
hoe hartstochtelijk de Nederlandse jeugd mee heeft
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geleefd met ‘het verzet’ tijdens de Duitse overheersing, kan er niet aan twijfelen, dat
figuren als De Zwijger, Egmont en Hoorne, Lumey van der Marck, De Rijk,
Coppelstock de felle sympathie van de kinderen hebben gewonnen in de eerste jaren
van de strijd tegen Spanje, en hij is er van verzekerd, dat de Geuzenliederen hebben
behoord tot hun meest geliefde lectuur. Noch de verzen van de zelfbewuste Jonker
Jan van der Noot, noch het groot Schilderboeck van de deftige Van Mander kunnen
hen hebben bekoord: toegankelijker waren zij vermoedelijk voor sommige der
‘constighe refereijnen’ van Anna Bijns, de Antwerpense schoolmatres, die Maarten
van Rossem prees boven zijn naamgenoot Luther en bij de katholieken uitermate
populair moet zijn geweest om haar krachtige verdediging van het oude geloof. Ook
zìj moet door de jeugd zijn verstaan: het sentiment in haar liederen was niet minder
innig dan dat in de poëzie der ‘Geuskens’ en massa en kind staan open voor alles,
wat in het hart is ontsprongen. Hebben zij méér dan de volwassenen de psalmen van
Marnix gewaardeerd, zuiver van taal en melodieus als zijn ‘Christelijk lied’? Drong
ook tot hen het bijtende sarcasme door van de Biënkorf der H. Roomsche Kercke of
was hun de redenering te subtiel die de zwakke plaatsen moest tonen in de leerstukken
der heersende kerk? Coornherts Kruythofken met zijn op exempelen lijkende verhalen
moet hen hebben kunnen treffen en menigeen moet hebben genoten van de Vijftigh
Lustige Historiën oft Nieuwigheden, uit de Decamerone van Boccaccio met zoveel
zorg vertaald, inderdaad ‘lustigh’ en voor het volk van die dagen en dùs voor zijn
kinderen geschikt. De Wellevenskonste was hun te geleerd en aan de duistere Spieghel
zullen zij zich niet hebben gewaagd. Maar in de Brabbeling van de ronde Roemer
moet veel zijn geweest, dat oud en jong kon winnen: hier was de boert, die op het
toneel ging ontbreken en onmisbaar is voor wie het leven harmonisch wil ondergaan,
hier ook de critiek op zeden en gewoonten, waarvoor de onontwikkelden een open
oor zullen hebben tot in lengte van dagen. En vormden de Sinnepoppen niet een
prachtig prentenboek vol van de nuchtere wijsheid, die onze voorvaderen naast de
diepzinnigheid van hun Bijbel begeerden? Zo was er toch in de ‘grote lectuur’ van
de zestiende eeuw heel wat, dat door de kinderen werd genààst en ongetwijfeld meer
hun belangstelling ondervond dan wat voor hen opzettelijk werd geschreven.
Hebben zij inderdaad plezier gehad bij het bestuderen van een handleiding bij het
schrijven van brieven, Eenighe notabile dinghen, die men den kinderen mach laten
leeren, lesen oft naschrijven oft van buyten leeren, waarbij zij bedreigd worden met
dood en hel, Den utersten wille van Lowys Porquin, door hem bij maniere van een
lieflijck Testament in prosa ghestelt tot onderwijs en stichtinghe van syne kinderen,
een Historie Davids in 1563 door Anthonius Verensis uitgegeven
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en rijk voorzien van waarschuwingen tegen dobbelen, onmatigheid, dronkenschap,
luiheid en andere niet immer kinderlijke ondeugden? De vele herdrukken (1573,
1582, 1589, 1590, 1603, 1687, zelfs nog in 1835), wijzen op een behoorlijke
verspreiding, maar wie hebben deze lectuur verkozen, de ouders of het kroost?
Vermoedelijk de eersten; zij konden een bondgenoot, die op het eren der ouders
aandrong, uitstekend gebruiken en zij waren nog niet tot het inzicht gekomen, dat er
geen beter middel is om mensen tot zondaren te maken dan intensieve prediking van
deugd op een langdradige en vervelende manier! Wij behoeven er niet aan te twijfelen:
zodra de kinderen er de kans toe zagen, schoven zij Lowys Porquin en de naamgenoot
van de heilige Anthonius op zij en verdiepten zich in Renout van Montalbaen of
Ferguut, ondanks het feit, dat geleerden als Kiliaen en Marnix er de spot mee dreven.
Ging het niet evenzo met de in 1596 verschenen Ghenouchelijke, eerlijcke ende
profijtelijcke Propoosten, Exempelen ende Fabelen, al tot deucht aansporende,
dienende tot Argumenten voor den kinderen, door H. Jacobi, te recht gekenmerkt
als Wormcruyt met suycker, een zonderlinge combinatie van ‘Leerboek,
vertaaloefening, zedelijk onderricht en uitspanningslectuur’, met de Catechismus oft
Predicatien voor kinderen van 1567 of Een vaderlijck adieu van Alewijnse uit 1578?
Hadden zij meer behagen in de novellenbundel van 1591: Der jonghe Dochters
Tijtcortinghe die niet voor hen, maar voor oudere meisjes was bestemd? In Spieghels
Uyterste Wil of vaderlijke vermaning aan zijn zoon, waarvan ze weinig zullen hebben
begrepen en die, al was de schrijver een kunstenaar en een ruimdenkend man,
overvloeide van moralisaties? Er waren lichtpunten in deze door de wolken der deugd
verduisterde dagen. Niet alleen waren de oude volksboeken nog altijd in omloop,
nieuwe werden er aan toegevoegd, vertalingen uit het Frans of het Spaans en
novellenbundels completeerden de romantische literatuur. In het begin van de 16e
eeuw was de Nederlandse Uilenspiegel als volksboek vertaald: in korte tijd volgden
drie uitgaven en in 1558 werd het door Joannes Nemius in het Latijn overgezet. In
1552 volgde het volksboek Van Virgilius hier voorgesteld als een zwarte magiër, die
wonderlijke daden verricht, al is hij niet te vergelijken met de gelukkige Fortunatus,
wiens onuitputtelijke beurs en zwierig wenshoedje hem alles kunnen geven, wat hij
begeert. Ook zijn historie werd in de 16de eeuw verdicht en hij moet in de wereld
der kinderen hebben behoord tot de meest populaire figuren. Voegen wij aan de
collectie de bonte geschiedenis toe van Amadis, gedeeltelijk in 1546 vertaald, een
ridderroman, die met Spaanse grandezza de oude thema's bespeelde, en de eerste
schelmenroman: Lazarillo de Tormes, waarin de avonturier de criticus is geworden
van de samenleving in Spanje (Nederlandse vertaling in 1579), dan ontdekken wij
een ‘Fundgrube’ voor het volk, dat romantisch is van nature, leest om te
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worden vermaakt en ontroerd en aan zijn kinderen gunt, wat geen moderne paedagoog
of psycholoog zou durven geven*). Zouden ook de Engelse kinderen zich niet liever
hebben beziggehouden met Robin Hood (1360), Reynard the Fox (1481), Aesop
(1484), de ‘tales and fables’ uit de ‘Gesta Romanorum’ en ‘The four Sons of Aymon’,
dan met ‘Babees Book or a lytel Reporte of how young people should behave’, ‘a
Youth's Behaviour’, ‘School of Vertue’, en dergelijke griezeligheden uit de 15de
eeuw? Genoten Duitse meisjes meer van ‘Das christlichem Jungfrawen
Ehren-Kräntzlein’ (1580) en de jongens van Wickram's ‘Der jungen Knaben Spiegel’
(1554), dan van Waldis' ‘Gantz new gemachte Esopus’ (1548), Rollenhagens
fantastische ‘Forschmäuscher’ (1595), ‘Till Eulenspegel’ uit 1483(?), ‘Faust’ (1599),
‘Fortunatus’ (1509), de ‘Reinaert’ van 1498? De vraag stellen is haar beantwoorden:
wie kinderen kent, twijfelt geen moment. Er was trouwens, ten minste voor de
protestantse kinderen, een ander ‘romantisch verhaal’, dat hen boeien kon als geen
ander, mits het niet door theologische en moralistische volwassen werd bedorven:
de Bijbel (X). Er werd uit voorgelezen of verteld, geen enkel boek was zo intensief
als gezinslectuur in gebruik: tussen 1520 en 1530 verschenen vier uitgaven van de
hele Bijbel en 25 van het Nieuwe Testament, de stof werd gedramatiseerd (o.a. door
de Haagse rector Gnapheüs als schooldrama in 1529: ‘Acolastus’, de geschiedenis
van de verloren zoon) en bij hagepreek en kerkbezoek, waar geen kind van de
voorstanders der nieuwe leer mocht ontbreken, waren de verhalen over de
vluchtelingen uit Kanaän en Egypte en de vervolgden om Christus' wil een troost en
een aansporing voor wie ‘naect moesten zwerven’, wijl ze Gods woord ‘om draf niet
wilden derven’. En waren er ook niet naast de liederen van haat, grimmige spot en
opwekking tot de strijd de Souterliedekens (1540) en de vrome verzen uit: Een devoot
ende profitelijck Boecxken (1539), reactie op de ‘ontamelike, oneersame, weerlike
liedekens ende refereijnen, die dagelijcs inden handen vanden jongen lieden sijn
ende heel ghemeyn’-symptoom van een waakzame houding der gelovigen, ook toen
niet blind voor de gevaren van wat door hen als ‘Schundliteratur’ werd gezien.
Lazen ook de kinderen der ontwikkelde kringen, de jongeren, die sterker dan het
volk de invloed van renaissance en humanisme ondergingen, vaak langer trouw
bleven aan kerk en traditie, de geschriften, die in de vorige bladzijden werden
genoemd? Een enkele misschien - maar van meer betekenis voor hun vorming was
het deftige en geleerde Latijn en men koos hun lectuur bij voorkeur uit de klassieken,
de vertalingen en de navolgingen daarvan, die sedert 1540 in het Nederlands
verschenen.

*) Ook de schrijvers niet van het 16de-eeuwse geschrift, waaruit de kinderen ‘goede, manierlijcke
zeden’ moesten leren en dat Uilenspiegel en zijn ‘rabbauwerije’ als ‘boeve’ veroordeelde.
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Was het te verwonderen, dat naast het bijbelse schooldrama het klassieke een grote
vlucht nam? Dat men zich niet beperkte tot de spelen uit Griekenland en Rome, maar
ook nieuwe stukken schiep, ‘kinderlectuur’ van een zeer bijzonder soort? Evenwel,
voor de 16de-eeuwse Nederlander kroop het bloed, waar het niet gaan kon: ‘ook de
auteurs van deze stukken is het vooral te doen om de zedelijke strekking, dus om de
bekende verhalen der Oudheid ‘moralyck’ te ‘exponeren’*). Het is een merkwaardig
symptoom van de poging ‘de geest van de Bijbel’ met die der ‘litterae humaniores’
te combineren.’ Een poging, die men telkens terug vindt, waar in ons land of daar
buiten over ‘humanistische opvoeding’ wordt gesproken. Er mocht concurrentie zijn
tussen de humanisten enerzijds, strenge katholieken of calvinisten aan de andere
kant, men bleef zich bewust, dat men een basis van verstandhouding zou kunnen
vinden, zolang niet het humanisme de mens op Gods zetel plaatste. Noch in de
‘Colloquia’ van Erasmus, die katholiek bleef, noch in Marnix's ‘De Institutione
principum ac nobilium puerorum’, waarin het calvinisme centraal werd gesteld, werd
het humanisme in zijn oudste betekenis verworpen; hun opvoedingsideaal, waarin
studie der klassieken een grote rol blijft spelen, is de harmonische ontwikkeling van
een persoonlijkheid, die aan het christendom zijn normen ontleent. Tot die
ontwikkeling moest bijdragen het maken van lange reizen: leren van vele talen:
Francois, Duytsch, Spaensch, Italiaensch naast de beide klassieken werd daardoor
een noodzaak. Zo werd de basis gelegd voor de practische kennis, die de Nederlandse
handelaar behoefde, de mogelijkheid geopend, deel te hebben aan de Westeuropese
cultuur naast die der Oudheid, dus de literatuur te ontdekken buiten onze grenzen,
die ook voor kinderen en jonge mensen van betekenis kon zijn. Maar ondanks deze
brede visie bleef het doel van de woordkunst voor volwassene en kind door morele
en godsdienstige overwegingen bepaald: ‘Dese loflikke redenrijcke const is bij ons
niet anders dan een Nederlantse Poèsy, waerdoor de Menschen met stichtelicke
cierlicke redenen (in welcx plaetse wij nu rijmende woorden ghebruycken) en de
levendige Exempelen totter duecht gestuert en de geleyt, jae dickwils met buertighe
ende belachelicke Esbatementen beter als met ernstige vermaninge tot een Borgerlick
leven ghevordert werden.’

III. De kinderlectuur uit de 17de eeuw
Het Hollandse gezin in de dagen, die Potgieter in ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’
terugwenste als een periode van vroomheid en kracht - beantwoordde het aan het
beeld, dat hij in zijn enthousiasme te schetsen

*) Kalff: Geschiedenis der Nederl. Letterkunde, Gron. 1907, dl III, p. 101.
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vermocht? Onder zijn invloed stellen wij het ons voor als een homogene groep
mensen, door de tucht van een sterke vader beheerst, door de mildheid van een rustige
moeder overglansd - het moet voor de kinderen een oord van vrede en vreugde zijn
geweest. De sleur van het dagelijks leven werd er verbroken door de kleurige feesten,
door zang en, als de vroomheid niet enghartig was geworden, door dans en jolijt en
muziek. En er waren de uren van discussie en overpeinzing, als de mannen om de
haard twistten over de ware religie of vaders zware stem de onbegrijpelijke, maar
zonderling ontroerende tale Kanaäns las uit het Boek der Boeken met de zilveren
sloten. Levenslust, door vroomheid getemperd, activiteit, die bezinning niet uitsloot,
zucht naar macht, eer en geld, wisselend met devotie, zelfverloochening en zwierige
milddadigheid - ze moeten een sfeer hebben geschapen, waarin het goed was te leven.
En het mocht waar zijn, dat men de roede niet spaarde, wijl men zijn kinderen liefhad,
de opvoeders, zeker die uit de leidende kringen, ondergingen wel zo zeer de
denkbeelden van humanisten en renaissancisten, dat ze hun kroost de ruimte en de
vrijheid gaven, om, binnen het kader der positieve en schriftuurlijke normen, zich
zelf te zijn en uit te groeien tot persoonlijkheden, die in de toekomst Holland hoog
zouden stoten in de vaart der volkeren. Is er niet sterk geretoucheerd in deze tekening
van het zeventiende-eeuwse gezin? Waren er geen vaders, die als tyrannen leefden
en aan vrouw en kinderen niet de minste zelfstandigheid heten? Moeders, die het
overwicht der waardigheid niet kenden of aan hun glanzend meubilair hun levende
nakomelingschap ten offer brachten? Leden maatschappij en huishouding niet door
corruptie, onverdraagzaamheid, wulpsheid en wreedheid, die zich in het strenge
gewaad van de godsdienst hulden, ‘als waer die saeck in schijn en tongeklanck
gelegen’? Ongetwijfeld, niemand wist beter dan de drager van de zeventiende-eeuwse
beschaving, dat in de mens ‘engelsheit en diersheit’ zijn gemengd en niemand ‘heel
den mens ontveijnsen kan’. Maar de heersende tendenz, de begeerte, bewoog zich
in de richting, die in Potgieters geïdealiseerde visie met de hand van de kunstenaar
getrokken werd. Het was vooral de Bijbel, die in het gezin domineerde. De eerste
lectuur van het kind uit die dagen en misschien wel de beste. Het mocht niet
doordringen tot de zin der statige woorden, deftiger en voornamer nog, nu de Staten
hun sanctie hadden gehecht aan de schepping van ‘translateurs’ en ‘reviseurs’, het
liet zich wiegen op het rhythme der plechtige taal, liet in zijn geest de wijsheid
bezinken en bewaarde de kern van gedachte en verhaal, tot op het psychologische
moment, in een benarde situatie misschien, plotseling de woorden opdoken uit het
onderbewustzijn en de zin van hun gestalte duidelijk werd: een vertroosting en een
kracht, die het zwaarste te dragen mogelijk maakten. En van meet af spraken de
figuren tot de verbeelding, werd hun onderlinge verhouding begrepen, hun menselijke
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zwakheid tegenover de goddelijke volmaaktheid gepeild en veroordeeld. Hier kregen
de driften en neigingen gestalte als nimmer tevoren, hier moest het kwaad zijn meester
lonen en de arme van geest zaligheid vinden bij God. Welke literatuur kan deze
evenaren? Welke verhalen zijn in aanschouwelijkheid en zedelijke kracht te
vergelijken met die van Adam en Eva in het Paradijs, door menselijke, àl te menselijke
zwakheid voor eeuwig verspeeld, van Kaïn en Abel in hun onoverbrugbare
tegenstelling, van Mozes en Aäron, leiders bij de gratie Gods en Jozef, door zijn
broeders verraden, maar gestegen tot de hoogste macht en bereid, kwaad met goed
te vergelden? Om maar te zwijgen van Jezus van Nazareth, Gods zoon uit de armelijke
stal, predikende onder de mensen, wonderen verrichtende in dienst aan de mensen
en ten slotte verguisd en verlaten, gekruisigd tussen twee boeven, voor wie dàn zelfs
het Paradijs nog niet verloren behoeft te zijn. Wijs deden de vaderen uit de gouden
eeuw, toen ze hun kinderen deze figuren meegaven op de weg, die in hun tijd zwaarder
nog was dan de onze. Maar dwaas handelden zij, toen ze de levende stof en het
zuivere woord lieten omschrijven en commentariëren door onbeduidende en
middelmatige geesten, toen zij toestonden, dat deze exegeten de verhalen, die aan
de ‘deugd’ een onvergankelijke vorm gaven, aanvulden en doorzuurden met
wijdlopige moralisaties, en het sobere tafereel met de markante gestalten verduisterden
door hun herderlijk gewaad en al te ostentatieve persoonlijkheid. Begrepen zij niet,
dat het Woord alleen tot kinderen spreekt, wanneer het in de Daad wordt
gepersonifieerd? Blijkbaar niet voldoende. Hoe moeten wij anders het feit verklaren,
dat eeuw na eeuw aan kinderen het bittere aftreksel werd gegeven van wat alleen in
essentie zijn volle werking kan doen, dat men paraphraseerde wat moest worden
getoond, dat men dorre kennis in de plaats stelde van Kunst? Inderdaad: ‘deugd’ van
haar dragers gescheiden, wordt tot ‘wormcruyt’, dat zelfs met suiker niet zonder
weerzin wordt geslikt. En wat gaven ze anders dan santonine, de catechetische werkjes
der 17de eeuw, het geschrift uit de Trap der Jeught van Carel de Gelliers (1677)
afgeleid door dr Borstius, vermoedelijk dezelfde, die in zijn predicatie van 't Langh
Hair in 1644 een breedvoerige omschrijving gaf van wat onder het wesen ende
ghebruyck van en wat onder ‘hair’ zelf moet worden verstaan; de Trap der Jeught
in zijn geheel, waarin de Leeuwarder schoolmeester aan de bijbelkennis het spellen,
lezen, schrijven, rekenen, de aardrijkskunde en een verhandeling over het maken van
inkt toevoegde, ten behoeve van meester èn leerling; de Materie- of Speldeboexkens
uit vroeger tijd, de Morgen-Wecker van 1610, Kinderwerck oft Minnebeelden (1626),
Wittebroodskinderen van P. Godewijck (1648) en Stella's Aerdige spelende kindertjens
uit 1680? Het ene boekje mocht wat fleuriger zijn dan het andere, de verheerlijking
van het goede gedrag stond overal op de voorgrond, van scherts en kinderlijke
vermaken was nergens een spoor
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Afbeelding uit: J.J.A. Goeverneur, Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens. Met zes
plaatjes. Te Sneek, bij Van Druten & Bleeker

Bladzijde uit: Mr. Hieronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen. Te Utrecht, bij J.G. van
Terveen. 1821

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

t.o. 39

Bladzijde uit: Allerverschrikkelijkste geschiedenis van Pietje Hoogmoedig en Waanwijze Miet. J.
Vlieger, A'dam.

Afbeelding uit: Mina van Kraaijenhorst of Het nut der tegenspoeden. Een zedelijk tafereel voor de
beschaafde Nederlandsche Jeugd. Tweede uitgave. Met 8 platen. Te Amsterdam, bij Jacobus Radink
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te vinden en het verbeeldingsleven werd op geen enkele wijze gevoed. Mogelijk was
dat wel het geval met de Spiegel der Jeught van 1615 (een latere druk was van 1663),
geschreven ‘door een Lief-hebber des Vaderlants’ en opgedragen ‘aen d'Ed. Mog.
Heeren Staten 's Lants ende Graeffelijckheyt van Zeelandt, Vaders des Vaderlandts’.
Daar werd in de vorm van een samenspraak tussen vader en zoon gegeven ‘een kort
verhael der voornaemste Tyrannye, Ende Barbarische Wreetheden, Welke de
Spangiaerden hier in Nederlandt bedreven hebben’ in de hoop, dat het ‘bij de Jeught
als met de melck ingesogen wiert, om noijt meer te sterven’. En aan de ‘Eerweerdige
Vader-landtlievende Mede-Burger’ wordt medegedeeld, ‘dat men deze dingen den
Kinderen van Jeuget op behoorde in te prenten, ende als met Pappe te laten
incorporeren’. Inderdaad, over aanschouwelijkheid mag hier niet worden geklaagd,
al zijn de beschrijvingen der ‘barbarische wreetheden’ minder gruwelijk dan in de
Nieuwe Spiegel der Jeugd of Franse Tiranny van 1710 en De Engelsche Tieranny
uit 1781, waarover later gesproken moet worden. Het blijft evenwel de vraag, of de
portée van de behandelde zaken tot de kinderen is doorgedrongen. Wat begrijpen zij
van de vaderlijke woorden, waarmee de dialoog begint? ‘Mijn lieve Soon, als een
ghetrouwe Vader, ben ick schuldigh u inde vrese Godes op te trecken, ende alles
voor oogen te stellen, het welck u tot de selfde soude kunnen bevorderen. Niet en
verweckt ons meer tot ware ende oprechte Godt-vreesentheydt, als de betrachtinghe
der weldaden Gods, met de welcke hij ons beijde aen lijf ende siele verrijckt; onder
welcke niet de geringhste is, maer veel meer seer groot ende hooghe te achten.... dat
wij na so langdurige Oorlogen, van laetsten verlost zijn uyt de klaeuwen onzer
Vijanden’; waarop de zoon antwoordt: ‘Eerweerdige Vader, de eerste en de laetste
lesse die ick van u hoore, is God den Heere van gantscher herten te vreesen, ick sal
na mijn uyterste vermogen de selfde trouwelijck behertigen en na comen’*). Ook hier,
waar het toch gaat om de feiten der historie, staan theologie en moraal op de eerste
plaats; de vreze Gods te bevorderen en de houding, die daaruit moet voortkomen,
vormt het doel van de onbekende auteur.
Was er dan naast de Heilige Schrift niets, dat door kinderen en jonge mensen kon
worden verwerkt? Dr Schotel deelt ons mede**), dat in de 17de eeuw door hen werden
gelezen: De bijbel met platen, de Lusthof der Goddelijke Historie, Luijken en de
volksboeken; allengs kwamen de Epistelen en Handelingen der Apostelen, de
Historiën Davids en Josephs, de Proverbia Salomonis, ‘de Chronycke en
Geschiedenissen in Holland, Zeeland, Friesland en van de Bisschoppen van Utrecht’;
in de hogere klassen: ‘oorspronkelijke charters, overdrachten en andere oude perka-

*) Van Eek, bl. 91/92.
**) Volgens Knuttel-Fabius Hst. I.
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menten’. Wij ontdekken hier naast de Bijbelstof en min of meer officiële geschriften
onze oude bekenden; de volksboeken.
Waren het nog altijd de vier Heemskinderen, Malegys en de ridders van Arthur,
die de aandacht trokken? De eersten zeker meer dan de laatsten; blijkbaar waren de
Britse romans minder populair dan de Frankische, ze werden in de 15de eeuw nooit
en later veel minder herdrukt; ons volk was te nuchter, te zakelijk voor galanterie en
sensatie. En beide groepen, door de intellectuelen en de officiële kunstenaars
geschuwd en geminacht, daalden af naar de lagen van het eenvoudige volk en de
kinderen. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden bleven ze lang daarna de enige volksen kinderlectuur. Meer in trek, ook bij de leidende kringen, waren de Spaanse
Amadisromans.
Niemand minder dan Bredero nam de stof voor zijn tragi-comediën Roddrick en
Alphonsus (1611), Griane (1612) en Stommen Ridder (tussen 1612 en 1618) uit de
Palmerijn van Olijven, een van deze romans, in 1613 vertaald. ‘Dat dit nieuwe de
middenstand dier dagen aantrok, is verklaarbaar. Hier werd hun geest evenzeer als
in de middeleeuwse volksboeken geboeid door allerlei buitengewoons en wonderbaars;
jonge prinsen te vondeling gelegd met een gouden kruisje om de hals, kluizenaars,
dwergen, toverij, serpenten, die betoverde bronnen bewaken, tournooien, gevechten
tegen wilde dieren of reuzen. Ook hier waren die onoverwinnelijke ridders en schone
jonkvrouwen, maar hoeveel edeler waren hun gevoelens, hoeveel fijner hun vormen,
hoe beschaafd was hun taal. Hoe teergevoelig waren die ridders, die over hun ganse
lichaam beven of tranen storten, als zij in tegenwoordigheid komen der prinsessen
van hun hart; hoe belangwekkend die jonkvrouwen, die zulk een zware strijd met de
wrede schaamte voeren en zo licht in zwijm vallen. Al die hoofse vormen, strijkages,
complimenten, hadden de Nederlanders dier dagen ze niet gezien en bespied in de
omgang met de mannen en vrouwen van het Zuiden? Deden zij niet hun best deze
meesters in de uiterlijke wellevenskunst na te volgen?’*) En hebben wij hier niet
opnieuw stof, die volwassenen èn kinderen moet hebben geboeid? Meer dan de
zedepreken uit de ‘manieren-boecxkens’ en de ‘Spiegels der Jeught’? Is het niet bijna
zeker, dat in menig gezin strijd heeft gewoed over de lectuur, die door dominee werd
veroordeeld, door vader oogluikend getolereerd en door de kinderen hartstochtelijk
begeerd? Zoals er in Engeland slag werd geleverd, toen men op het eind der 17de
eeuw de gebenedijde ‘Chapbooks’ vol sprookjes en amusante verhalen trachtte te
vervangen door de Puriteinse ‘Good Godly Books’, ‘A little book for little children’
van Thomas White (1702) met een berijmd alphabet, wijze lessen, beschrijving van
sterfgevallen, waarbij kinderen lijden door zondebesef etc.; ‘A Token

*) Kalff, IV, 144/145.
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for Children’ van James Janeway, ‘an exact account af the conversion, holy and
exemplary lives, and joyful deaths of several young children’, waarin duivel en hel
als dreigende machten verschijnen. Toch was er onder deze geschriften één, dat niet
alleen in Engeland, maar overal de kinderen greep: John Bunyans The Pilgrim's
Progress from this world to that which is to come, delivered under the similitude of
a dream; het ging als altijd: niet voor hen was het boek geschreven, maar zij
adopteerden het, bekoord door de wonderen, die de pelgrim beleefde, de innigheid
van het religieuze heimwee naar een toekomst vol gelukzaligheid, de gespierde taal
en het phantastisch en romantisch realisme. Het verscheen in 1678, werd ontelbare
malen herdrukt, bewerkt (o.a. nog in 1915 door Fitzgerald) en vertaald en kreeg ook
in de Nederlandse literatuur een eigen, zij het bescheiden plaats. Naast Bijbel en
Imitatione behoort het tot de godsdienstige klassieken. Bunyans ‘Divine Emblems’
in 1686 wèl voor kinderen geschreven, werd van veel minder betekenis dan de
‘Christenreize naar de Eeuwigheid’.
Was er niet meer, dat door kinderen werd veroverd en gelezen, dan dr Schotel ons
wil doen geloven? Waren er niet de liederen, te allen tijde populair en noodzakelijke
begeleidingen van ieder oudhollands feest, onmisbaar in de huiskamer, waar spinet
en luit de stilte der stemmige kamers braken? Ongetwijfeld namen daarbij de
geestelijke liederen een voorname plaats in, maar er waren ook lustige momenten;
de titels van de bundels bewijzen het afdoende. Wel was het Antwerpsch Liedboek
van 1544 op de Index gezet, zoals de Uilenspiegel in 1570, maar in 1589 verscheen
het Amsterdamsch Amoreus Lietboeck, in 1602 de Druyven Tros der Amoureusheyt,
en ook de Nieuwe Lusthof en in 1608 den Bloemhof van de Nederlantsche jeught.
En ook buiten het gewest Holland werd gezongen. Het ‘Frisia non cantat’ werd
afdoend weerlegd door 't Vermaeck der Jeught, waerin ghevonden worden veel
schoone eerlijcke amoreuse ghesanghen, troudichten, sonnetten, bijeen vergadert
en ten deele ghecomponeert door Boudewijn Jansen Wellens (1616 te Leeuwarden
gedrukt) en in het Gelderse kon men gebruik maken van de Nieuwen Jeught-Spieghel
verciert met veel schoonne nieuwe figuren ende Liedekens te voren niet in druck
geweest. Ter eeren van de Jonge Dochters van Nederlant (ongeveer 1620).
Het was niet alles goud wat er blonk, maar gezongen werd er en de kinderen
jubelden mee, ondanks de ‘amoreusheyt’, waaraan ze voorlopig niet mochten denken.
‘Jeucht’ hadden de dichters en rijmelaars op het oog; bestemde niet onze Gerbrand
Adriaensz zijn Geestigh Liedt-Boecxken voor de ‘lustighe en vrolijck-moedige
Maagden en Jonghelingen, die geneuchte en vermakinge in soete tijtkortinge namen’?
Het moet niet het enige van zijn werk zijn geweest, dat door de jonge mensen werd
bemind. In zijn Groot Liedboek spiegelde zich het leven
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van de Amsterdamse volksbuurten, de boerenfeesten werden er herdacht en de talloze
minnarijen van de man ‘met het vliegend wild gezicht’, die ‘een gasthuis van zijn
hart’ maakte en betoogde, dat ‘verandering van spijs maakt lust en apetijt’, vonden
er hun dichterlijk journaal naast de momenten van inkeer en aandacht met de bede:
‘Heer, maak mij zelveloos en stil als uw verkorelingen’. Deze licht aansprekende
poëzie moet meer belangstelling hebben gewekt dan alle moralisatie, catechese,
charters en wat verder officieel werd verstrekt. Zo was er veel in onze rijke
zeventiende eeuw: Bredero's kluchten, in sappige volkstaal geschreven, zijn
Spaenschen Brabander met figuren als Jerolimo en Robbeknol; een enkel lied van
Hooft: ‘Galathea’ of ‘Klare, wat heeft er Uw hartje verlept’ en fragmenten uit zijn
Nederlandse historiën; veel van Vondel: hekeldichten, tijdzangen, drama's als
Gysbreght van Aemstel en Jozef in Dothan, de treffende elegieën bij het sterven van
Saartje, Konstantijntje en de beide Maria's; sneldichten van Huygens en fragmenten
uit Batave Tempe, Hofwijck, Costelijck Mal e.d.; veel van Cats, al was hij wat al te
amoureus van complexie, liederen van Camphuysen, Revins, Stalpaert van der Wiele,
van Starter misschien en uit later tijd de muzikale verzen van Luyken. Zijn Duytse
Lier mocht te ondeugend zijn voor jongelieden en jonge dochteren, zijn ‘Jezus en
de Ziel’ te verfijnd en mystiek - in ‘Beschouwing der Wereld’, ‘Bijekorf des
Gemoeds’, ‘Leerzaam Huysraad’, ‘Des Menschen Begin’, ‘Midden en Eijnde’,
‘Spiegel van het Menselijk bedrijf’ komen een groot aantal verzen voor, die door
niet te jonge kinderen kunnen worden aangevoeld en begrepen. Het vierde, geschreven
voor zijn kleinzoon en pas na zijn dood in 1712 verschenen, werd in 1824 door
Petronella Moens en W.H. Warnsinck voor kinderen bewerkt en gemoderniseerd!
Zouden de studies van Geeraerdt Brandt over Vondel, Hooft, De Ruyter, de
Reformatie geen aandachtige lezers hebben gevonden onder de rijpere jeugd uit het
laatst der zeventiende eeuw? Wij weten het niet, maar mogen het zonder bezwaar
veronderstellen. En het valt niet te betwijfelen, dat zij heeft geneusd in de ‘Batavische
Arcadia’ van Johan van Heemskerk met zijn ‘menigten van duysent laeuwe traentjes,
gunstighe lonckjes, lieve lipjes, sachte hantjes, soete oogjes, stuursche en
onbeweeglijcke herten’, maar ook vol met geleerdheid, en zich heeft vermaakt met
de journalen, waarin de ‘voyagien’ en ‘seylagiën’ werden beschreven door de mannen
vol geloofsvertrouwen, varende naar alle oorden der wereld als ‘schippers naast
God’. Het mag dan niet als kinderlectuur zijn bedoeld, het werd het door zijn eenvoud
en oprechtheid, door de romantiek der feiten en het realisme der verbeelding. Het
was van meer betekenis dan de opzettelijk ‘leerrijcke en stichtelijcke’ kunst - het
wilde geen kunst zijn en onderwijzen noch stichten, het werd het een en deed het
ander door de drang des harten te volgen, die tot schrijven dwong en het getuigen
niet laten kon.
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Er ontbreekt meer op de lijst van dr Schotel - wij durven het zonder bezwaar
vaststellen. Allereerst de sprookjes, die van mond tot oor gingen en behoorden tot
de geliefdste ‘gesproken literatuur’. Weldra ook tot de ‘geschreven lectuur’; in 1697
verscheen ook in Den Haag Perraults (X) Histoires ou Contes du tems passé, avec
des moralitéz, de beroemde sprookjes van Moeder de Gans.
Wij mogen veronderstellen, dat het, ondanks het voorlopig uitblijven van een
Hollandse vertaling, een deel van het geletterde publiek bereikte en evenzeer, dat
onder de ‘histoires ou contes’ oude bekenden voorkwamen. Verder de baker- en
kinderrijmen, met de sprookjes tot de oudste ‘letterkundige scheppingen’ behorende
en zeker sedert de ‘katholisering’ dezer gewesten in brede kring populair. Van
buitengewone betekenis was de vertaling van Don Quichot (X) door Lambert van
den Bos (1657), dus ruim 50 jaar na de verschijning in Spanje; wel bleven herdrukken
uit, maar het boek kon niet nalaten, indruk te maken op hen, die het leerden kennen.
En ten slotte de klassieke literatuur, die vooral op de gymnasia de Nederlandse jeugd
bereikte, aanleiding gaf tot het opvoeren van schooldrama's en via figuren als Vondel,
Hooft, Coster en vele anderen opnieuw tot de jongeren kwam. Ook het toneel bleef
niet zonder uitwerking. Niet alleen traden in stukken van Vos en Vondel (de
Gijsbrecht!) kinderen op, maar wij weten uit opmerkingen en protesten, dat zij
behoorden tot de schouwburgbezoekers en intens genoten van wat in het houten
gebouw der Duytsche Academie op de Keizersgracht door Caspar Duyf en zijn
trawanten werd vertoond.
Kleurig was het leven in onze eeuw van glorie en weelde. Ook op het terrein van
de geest. Is het te veel gewaagd, wanneer wij beweren, dat de oudere kinderen de
strijd der meningen, de samenvloeiing en scheiding der stromingen hebben gekend
en meegeleefd, als de hartstochten der partijgangers zich baanbraken in felle disputen,
in schamper lied of schimpend pamflet? En behoorde ook dìt alles niet tot de
‘literatuur’, die moest treffen door de intensiteit der emotie? Stof was er te over:
voorlopig mocht het calvinisme triomferen, het vond tegenover zich de verdrongen
maar strijdbare katholieken, een deel der humanisten, vaak tot relativisme en sceptiek
geneigd, de doopsgezinden, aan weerstand en martelaarschap gewoon, de
remonstranten, die zich oefenden in de ondergrondse strijd, en al de groepen en
enkelingen die men heeft samengevat onder de namen reformateurs en piëtisten,
afkerig van de doctrine, ‘democratisch’ en individualistisch en niet zelden door de
zucht tot mystieke versterving bevangen.
En steeds sterker klinkt in dit koor vol dissonanten der strijdende theologen de
stem van hen, die het wijsgerige denken willen losmaken van scholastiek en
bijbelgezag en òf de rede, òf de ervaring tot uitgangspunt hunner beschouwing maken.
Rationalisme en empirisme beheersen
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ten slotte het denken en streven van hen, die zich ‘kinderen der Verlichting’ noemen.
Hun invloed is in de achttiende eeuw overwegend onder de prominente figuren in
de lage landen bij de zee - het zal evenwel tot het einde dier eeuw moeten duren,
voor de kinderliteratuur er de gevolgen van ondervindt.

IV. De kinderlectuur uit de 18de eeuw
Het mocht dan waar zijn, dat ook na een tachtigjarige strijd voor vrijheid van geweten
en godsdienst de heersende partij in de zeven verenigde Nederlanden aan haar
tegenstanders de openbare eredienst niet gunde, het was niet minder waar, dat in de
17de en 18de eeuw de vervolgden om geloofs- of overtuigingswille uit vreemde
landen daar de gelegenheid kregen, hun denkbeelden te completeren en te publiceren.
Wie rust zocht in de woelingen van ‘dese werrelt die so dwerrelt’ vond er de
verdraagzaamheid in brede kring, de mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten,
die elders ondenkbaar waren. Ook de kans, de invloed te ondergaan van denkers en
geleerden, die de wetenschap van hun tijd beheersten en verspreidden met milde
hand. Wij vinden onder ballingen en studenten figuren van grote vermaardhei: in de
17de eeuw de vader van het rationalisme, Descartes, in de 18de de empirist Locke
en de ethicus Shaftesbury, de rationalistische theoloog Schmidt, Toland, een van de
verdedigers der natuurlijke religie, artisten als Fielding en Oliver Goldsmith, de
plantkundige Linnaeus. Was het te verwonderen, dat onder een volk met zo grote
tolerantie nieuwe denkbeelden gemakkelijk konden worden verspreid, dat het, gewoon
aan wetenschappelijke en verzot op theologische discussie, in ieder geval kennis
wilde nemen van wat in het Europese denken door wijsgeren en
christenen-van-velerlei-kleur werd gedacht, gedroomd en verkondigd? Het was
daartoe in staat beter dan de meeste andere volkeren; was het niet door zijn
wereldhandel en zijn situatie tussen drie grote naties genoodzaakt, overal relaties te
zoeken en zich te verdiepen in de problemen, die de buren bewogen en had het zich
niet de talen eigen gemaakt, waarmee het contact kon worden gelegd? Welke nieuwe
denkbeelden waren het, die in het eind van de 17de eeuw en in de loop van de 18de
eeuw de belangstelling trokken van wie met gespannen aandacht om zich keek? In
de dagen van renaissance en humanisme was de strijd ingezet tegen de ‘autoriteiten’
van iedere aard en op elk gebied, was het verzet begonnen tegen een collectivisme,
dat zich op openbaring en absolute waarheid beriep. Onweerstaanbaar rees de vraag:
is het goddelijk of menselijk gezag, dat in kerk en staat wordt gehandhaafd, zijn
daarom gehoorzaamheid, overgave of onderwerping en opstand zonde of plicht?
Toen de contra-reformatie als
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tegenwerkende kracht haar invloed Het gelden, de hervormde groepen voor het gezag
van de kerk dat van de Bijbel in de plaats hadden gesteld en de humanisten weinig
strijdbaar bleken, was een nieuwe beweging nodig ter bereiking van het eenmaal
helder aanschouwde doel. Zij nam, waar het de strijd tegen de geopenbaarde
godsdienst betrof, haar oorsprong in Engeland, waar het ging om de emancipatie van
de burger, in Duitsland en Frankrijk vooral. Baco, Locke, Toland werden de
verkondigers van de ‘natuurlijke religie’; zonder afhankelijk te zijn van enigerlei
bovennatuurlijke openbaring, zonder waarde te hechten aan welk dogma der kerk
ook, wèèt de mens door zijn natuurlijk verstand, dat God bestaat, de naaste moet
worden gediend en de ziel onsterfelijk is. Hij weet dit niet alleen nù, hij wist het
sedert zijn oorsprong. De religies, die door een leer worden gedragen, zijn te
beschouwen als ontaardingen van de ene, universele; de natuurlijke religie. Naast
deze in de mens van meet af existerende godsdienst staat als overeenkomstig en
gelijkwaardig verschijnsel het natuurrecht; er is geen sprake van een goddelijk gezag
bij de vorst, die uitsluitend regeert bij de gratie van zijn onderdanen. Het is hun
sociale drang, die samenleving en recht schept; in de menselijke natuur liggen de
elementen, die het een en ander bepalen. Deze ideeën, door het empirisme van Locke
(1632-1704), door het rationalisme van Cartesius (1596-1650), Spinoza (1632-1677)
en Leibniz (1646-1712) voorbereid, al werden zij door hun aanhangers en verdedigers
gewoonlijk slecht verstaan en gebrekkig geïnterpreteerd, door Voltaire met niets en
niemand ontziende moed en bijtend sarcasme gepopulariseerd, leidden tot de
aanvaarding van een optimistische redelijkheid, die droomt van de aanstaande
vervolmaking der wereld, geen oog heeft voor de demonische krachten in de
mensenziel en aan de opvoeding een bijna absolute macht geeft. Als ‘tabula rasa’,
meent Locke, komt de mens ter wereld, een blank blad, dat door de ervaring
beschreven zal worden. En nauwkeurig geeft hij in Some Thoughts concerning
Education (1693, Ned. vertaling 1753) aan, hoe dit schrijven geschieden moet en
met welke inhoud de witte pagina moet worden gevuld. Krachtiger dan hij, in het
schoonste en lenigste Frans ter wereld, strijdt Rousseau (1712-1778) voor de vorming
van jonge mensen tot harmonische persoonlijkheden. Hij is het eens met Locke, dat
‘alles goed is, zoals het komt uit de handen van de Maker der dingen’, maar hij voegt
er aan toe: ‘en alles ontaardt onder de handen der mensen’. Niet de rede kan onze
leidsvrouw zijn, zij is bedriegelijk en onstandvastig; volkomen vertrouwen verdient
uitsluitend het innerlijk licht, het spontane, natuurlijke gevoel. Dit geeft ons de
zekerheid van Gods bestaan, de natuurlijke zedewet en de onsterfelijkheid. Alleen
wie dat licht brandende weet te houden, kan de vrije, evenwichtige mens scheppen,
in de eenzaamheid en innig contact met de natuur behoed voor de ontaarding der
beschaving, dat is de overvloed, die hem berooft van
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zijn spontane goedheid en natuurlijke vrede. Daarmee zijn wij ontgroeid aan de macht
der redelijkheid, waarvoor intuïtie en geweten in de plaats zijn getreden: de
verstandelijkheid der Aufklärung wijkt voor het subjectieve gevoelsleven der
romantiek.
Het is volkomen begrijpelijk, dat de intellectuelen onder ons volk, vooral zij, die
als Rijklof van Goens door het humanisme waren beroerd of behoorden tot de
reformateurs, toegankelijk bleken voor het empirisme van Baco, Locke, Berkeley en
Hume, de ethische theorieën van Hobbes, Shaftesbury en Butler, het rationalisme
van Descartes, Geulincx, Malebranche, Spinoza en Leibniz - en een enkele zelfs voor
het deïsme van Voltaire of het materialisme van Encyclopaedisten als D'Alembert,
Diderot, Holbach, Condillac en La Mettrie. Het ligt evenzeer voor de hand, dat enkele
kunstenaars, (Betje Wolff, De Perponcher), ook al vertoont hun werk de sporen van
de verheerlijking der rede, zich eerder voelden gegrepen door de gevoelsfilosofie
van Rousseau, zoals ze zonder aarzeling wat eerder de Engelse romantiek hadden
verkoren (Swift: Gullivers Travels 1726, Defoe: Robinson Crusoe 1719; Richardson:
Pamela 1740, Clarissa 1748, The History of Sir Charles Grandison 1754; Fielding:
The History of Tom Jones, a Foundling 1749; Sterne: A Sentimental Journey through
France and Italy 1768 en Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 1774) boven de
‘nuttige nuchterheid’ der Aufklärungskunst. Er waren er ook onder hen, die het één
en het ander verfoeiden, te vuur en te zwaard de Verlichting en haar maatschappelijke
consequentie: de Franse revolutie, trachtten te verdelgen en paladijnen bleven van
de geopenbaarde religie, zoals die in Gods Woord was gegeven. Voor hen waren de
rechten van de mens en de burger een uitvinding des duivels en was de democratie
een ‘misgeboorte van het menselijk onverstand’. Dat ook de predikanten toornden
tegen de afgoden der eeuw, behoeft nauwelijks te worden vermeld.
Toch, wie aandachtig de literatuur van dit tijdvak bestudeert en ons volk kent,
trekt zonder verwondering de conclusie, dat het op de keper beschouwd, nogal meeviel
met de ‘afgoderij’. Er mocht dan worden getwist en met zware argumenten worden
gewerkt, de hevigste extremisten onder de buitenlandse schrijvers hadden weinig
succes, men bleef in het kamp der nieuwlichters rustig en gematigd en zelfs de spitse
pen van Betje Wolff bleef een ongevaarlijk wapen naast het zwaard Durendael van
de geweldenaar Bilderdijk. En wat was tegenover de Franse revolutie met al haar
redelijke romantiek, haar geestdrift en haar ‘dorstige goden’ de operette der
Patriottische beweging in Nederland, ondanks de brallende liedereren van Zelandus
en de krijgshaftige gebaren der vrijcorpsen? Waar bleef het effect der rationalistische
en naturalistische stromingen onder het eigenlijke volk? Het liet de heren twisten,
leed onder de politieke gevolgen van de geestelijke en niet minder economische
strijd,
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grijnsde om de capriolen van ‘goede vaderlanders’, met de Sansculotten dansende
om de vrijheidsboom en bleef wat het van nature was: een wat nuchter, bedachtzaam
slag mensen, afkerig van alle ‘Überschwenglichkeit’ en ‘kouwe drukte’, kinderlijk
in zijn geloof en zijn levensbeschouwing, gehecht aan traditie en de eigen kleine
kring en bereid, dààrvoor te leven en te sterven.
Het was niet alleen de volksaard, die remmend werkte bij de incorporatie der
nieuwe ideeën. Van grote betekenis was ook de diepte der gereformeerde overtuiging,
versterkt door het besef en de herinnering aan het feit, dat het voorgeslacht voor de
‘ware religie’ had geleden en gestreden. Bovendien was de invloed der predikanten
groot, nu als in de vorige eeuw, waarvan Vondel kon getuigen. En de overheid waakte,
al mislukte de poging tot instelling van een staatscensuur (1770) en al werden haar
bepalingen lustig ontdoken; ondanks het verbod door de Staten van Holland en
West-Friesland tot drukken van Rousseau's Emile (1762) verscheen het revolutionnaire
geschrift telkens opnieuw, al werd het pas in 1792 in het Nederlands vertaald. Terwijl
als tegenstander eerst, als bondgenoot weldra, het piëtisme zich liet gelden. Door de
Duitse theoloog Spener (1635-1705), leider van de Collegia pietatis, waar in kleine
en intieme kring gestreefd werd naar gezamenlijke mystieke ontroering als protest
tegen het verbalisme van het officiële Lutherdom, werd Francke (1663-1727)
beïnvloed, stichter van een zendingsseminarium, een armenschool, een paedagogium,
die duizenden bereikten. De opvoeding werd in de geest van het piëtisme gegeven,
maar zijn methoden waren modern en de praktijk van het leven werd nergens uit het
oog verloren. Zijn invloed was groot, al ontkwamen verscheidene van zijn epigonen
niet aan de dweperij, waarin het piëtisme gemakkelijk kan ontaarden. Ook Nederland
kende zijn piëtisten; Willem Teellinck, een Middelburgs predikant, wiens invloed op
Huygens en Cats duidelijk is te bespeuren, de Utrechtse hoogleraar Voetius
(1585-1676) en een aantal anderen, die ook in de achttiende eeuw tegenover
formalisme en leerstelligheid het levende geloof en de liefde voor God en de naaste
handhaafden al werden er ook onder hen slachtoffers gevonden van de bigotterie der
‘fijnen’. Op het terrein der opvoeding stonden principieel tegenover hen de adepten
van Johan Bernhard Basedow (1724-1790), al was er in hun didaktiek veel
overeenkomst. Basedow was overtuigd rationalist, al werd de invloed van Rousseau
ook bij hem sterker, naarmate hij deze vulkanische natuur beter leerde kennen en
waarderen. Hij werd de stichter van het Philanthropinium (Dessau 1774) en daardoor
de vader der Philantropijnen, typische vertegenwoordigers van de Duitse
Aufklärungsphilosophie. Natuurlijke straf en de hoop op loon werden als stimulerende
krachten aangewend om de toestand van geluk te bereiken, die het doel der opvoeding
is. Tot hun groep behoren Salzmann (1744-1811), de
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schrijver van het Mierenboekje en de stichter van het instituut Schnepfenthal en
Campe (1746-1818), die wij bij de bespreking van het kinderboek opnieuw zullen
ontmoeten.
Het is nu onze taak na te gaan, hoe de kinderen, levende in het milieu met zoveel
antagonismen, reageerden op de literatuur, die opzettelijk voor hen werd geschreven,
of die zij maakten tot de hunne. Lazen zij veel? In de schouwburg kwamen zij
blijkbaar wel; er wordt geklaagd over ‘een loge, opgepropt met jonge kinderen, die
mede hun best gedaan hebben om des aanschouwers aandacht te beneemen’ - of zij
er veel bijzonders hebben gezien? Het toneel, sterk beïnvloed door de Franse, op
klemmende, klassieke leest geschoeide, drama's van Corneille, Racine, Molière, gaf
weinig aanleiding tot kunstgenot. Maar mogelijk zagen zij er stukken van Langendijk,
die wel ‘opleiding tot deugd het allervoornaamste oogmerk’ van zijn blijspelen
noemde, maar toch over voldoende toneeltechniek en een zo stevige dosis humor
beschikte, dat wij ons nu nog vermaken bij de uitbeelding van Krelis Louwen door
een onzer grote acteurs. Hij was zestien jaar, toen hij uit het 9de boek van Cervantes'
meesterwerk de stof nam voor zijn ‘Don Quichot op de bruiloft van Kamacho’ - ik
kan mij levendig voorstellen, dat ook de kinderen hebben geschaterd bij de reeks
van koddige taferelen, die niet zonder talent zijn geënsceneerd! Maar of het kroost
der deftige burgers en de nakomelingschap van het klootjesvolk, ondanks de
paedagogische bespiegelingen der Philantropijnen, in slechte scholen door onkundige
meesters opgevoed (ik zonder enkele gymnasia, een paar ‘Franse’ en enige ‘Duitse’
scholen uit), of deze toekomstige Nederlanders zich verdiepten in geschriften van
enige betekenis, ik twijfel er aan. De klachten over verslapping en verwildering der
jeugd zijn niet van de lucht; verwend door het voorgeslacht, dat door soberheid en
harde arbeid karakter ontwikkelde en schatten won, opgevoed in weelde, die ontmant,
willen de wittebroodskinderen niets dan genieten en wachten op het vaderlijk erfdeel,
dat in alle behoeften van de toekomst kan voorzien. En ook de onterfden onder ons
volk zullen hun kinderen niet tot studie hebben aangespoord: Holland zwom in het
geld en als het regent op de rijke zal het op de arme wel druppen! Hoor de Utrechtse
hoogleraar Van Hamelsveld; in zijn: De zedelijke toestand der Nederlandsche Natie
op het einde der achttiende eeuw (1791) klaagt hij over ‘verval, bederf en een donkere
toekomst: in de zeden, de opvoeding, de jongelingschap, het huwelijk, de huishouding,
de maatschappelijke deugden, de godsdienst, de bijzondere standen; hij acht de
ondergang van Nederland onvermijdelijk, tenzij een spoedige hervorming de
noodlottige slag afkere; begon men slechts met de godsdienst zijnen luister weer te
geven, dan kon alles nog goed gaan; van het twisten om bijzondere leerstelsels en
meningen verwacht hij niets dan ellende’*). En

*) Kalff, VI, bl. 5.
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ook in de literatuur was het niet alles goud, wat er blonk. Fulmineerde niet dr Tuinman
tegen de ‘geile en dwaaze venusjonkerijen, brooddronken brasdeunen, en diergelijke
zwavelpriemen des Satans om de zondige driften in volle laai te zetten’? En wie de
maatstaf der kunst hanteert, moet bij de tomeloze productie van de
dichtgenootschappen wel met een hunner leden uitroepen: ‘Het is de beschouwing
van de vervaarelijke uitgestrektheid dezer Letterzee, welke mij afschrikt dezelve
verder op te zeilen’. Inderdaad, het was ‘une mer à boire’ en wie dronk, ontdekte
maar al te gauw, hoe zouteloos het water was gebleven. Hoe kon het anders, waar
men studie van spelling, grammatica, prosodie, gepaard aan stage oefening als de
enige voorwaarde voor het scheppen van kunst aanvaardde?
Gelukkig waren ook hier de uitzonderingen te vinden, die de betreurenswaardige
regel bevestigden. Schreef Poot geen zuivere verzen, wanneer hij de raad van de
rederijkers uit Schipluiden vergat om zijn poëzie ‘op te pronken’ met geleerdheid
en mythologie? Verzen, die ook de kinderen konden genieten? Was er niet een enkel
gedicht van de Van Horens, ‘Het Menschelijk Leven’ misschien, waarvan de echtheid
door de rhetorica heenbrak? Verstond Van Effen niet de kunst, actuele vertogen te
schrijven in zijn Hollandsche Spectator en novellen, die in aanschouwelijkheid niet
onderdeden voor een geestige aquarel van Cornelis Troost? En meent men, dat niet
te jonge kinderen dergelijk werk niet konden waarderen? Het kon hun koud laten,
dat de schrijver een geleerd man was, een cosmopoliet, die bemiddelde tussen
Frankrijk, Engeland en zijn vaderland en een verkondiger van ‘de ware en
onveranderlijke beginselen der Rede, die het enige rigtsnoer van ons gedrag en onze
daden moeten zijn’, zij ontdekten in de burgervrijage van Kobus en Agnietje het
behagen van de schrijver in ‘sijn ambt stout’, zijn sympathie voor de modellen, die
hij schetste en de vaardigheid, waarmee hij trouw bleef aan zijn voornemen: ‘Ik zal
mij doorgaans van de gemeenzame stijl zoeken te bedienen’. Vermoedelijk heeft de
lieve jeugd van 1711 wel enkele gedeelten kunnen waarderen van Zeeus' satire: ‘De
Wolf in het Schaapsvel’, waarin de medestander van de vermaarde Balthazar Bekker,
wiens werk in deze eeuw in vele talen werd overgezet, het bijgeloof trachtte te
bestrijden en de opvoeding, die de vrees als een wettig dwangmiddel beschouwde:
Men jaeght een kint te bedt met toverhexen, kollen,
Kaboutermannetjes, nachtmerrien en spook,
En 't lichtgeloovigh wicht, voor schaduwen en rook,
Voor 't meeuwen van de kat, en 't kraken van de trappen
Bevreest, durft niet een voet van 's moeders zijde stappen.

Het was niet voor kinderen bestemd, maar was het ook te diepzinnig
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voor hen? Was dat wel het geval met het werk van de dames Wolff en Deken? Zij
schreven de ‘Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart’ blijkens hun voorbericht
voor jonge meisjes, die zij wilden waarschuwen tegen al te groot vertrouwen in
vreemde heren. Hebben de deugdzame jonge dochters uit die dagen niet intens genoten
van 't speels vernuft, waarmee Betje haar typen creëerde en zich behaaglijk gevoeld
onder de ernst en stemmigheid van Aagjes zedige juffers en erntfeste burgers? En
zouden ook de jongere kinderen zich niet met de historie hebben vermaakt? Wie
verstond beter dan zij de kunst, alles over te slaan, wat gewichtig en leerzaam was
en alleen over te houden, wat de betekenis van de artistieke schepping uitmaakte?
De schrijfsters waren hier nog in hun goede dagen: de invloed van Pope, Young,
Richardson, Sterne, Rousseau was nog sterk en het verlangen tot nadrukkelijke
opvoeding geringer dan in latere romans en zeker van grotere waarde dan in Betjes
‘Schouwtooneel voor Jongelieden’, vertaalde toneelstukjes van Madame de Genlis*)
en ‘De gevaren van den Laster’, eveneens uit het Frans bewerkt en als paedagogisch
geschrift bedoeld. Wie Locke en Rousseau kent, begrijpt, waarom zij voortdurend
wilden opvoeden: zij geloofden immers ‘vooralsnog, dat verre het grootste getal der
kinderen worden, moeten worden, 't geen men wil dat ze eens zullen zijn’!
Stortten de kinderen ook met Feith uit ‘wellustige droefgeestigheid’ tranen, die
‘beken zijn van onuitsprekelijke geneugten’? Waren zij met hem bereid, ‘het wormpje
als hun natuurgenoot te omhelzen’? En hebben zij ‘gezeten op de rand eens grafs,
tranen van wellust geschreid’? De historie meldt het ons niet - de kans is groot. Want
ook deze scribent, door Ossian, Klopstock en Goethe's Werther geïnspireerd en de
waardige vertegenwoordiger van de larmoyante poëzie in onze literatuur, schreef
een zo eenvoudig en vooral welluidend proza, ‘dat een kind het kon begrijpen’. Laat
ons hopen, dat zij met Hollandse nuchterheid om de sentimentaliteit van dit werk
hebben geglimlacht. Er was nog wel het een en ander, dat binnen hun bereik viel:
Bellamy's Roosje, een enkel vers van Bilderdijk, iets van de vaderlandse poëzie, die
Helmers en Loots, ‘groter als burger dan als dichter’, lieten stromen over de lage
landen, Loosjes' ‘Leven van Maurits Lijnslager’, dat zich mocht verheugen in
langdurige populariteit. Maar met de laatste figuur overschrijden wij al de grens
tussen de 18de en de 19de eeuw.
Middelerwijl werden de volksboeken nog steeds gelezen; in 1778 verscheen bv.
‘Een seer genoeglijke en vermakelijke historie van Reijnaert de Vos met hare
moralisatiën’. Evenwel niet door de deftige kringen, die

*) De schrijfster is sterk beïnvloed door Rousseau. Haar ‘Adèle et Théodore ou Lettres sur
l'éducation’ had veel succes. Vijandin van sprookjes, die als immoreel werden gebrandmerkt,
verveelde ze de Franse jeugd met gesprekken over deugd en wijsheid in ‘Veillées du Château’.
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vaak minachtend op het Nederlands neerkeken en alleen met Franse romans genoegen
namen of zich vermaakten met novellen-bundels, waarin de verhalen in onze dagen
als ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ en ‘zinneprikkelend voor de jeugd’ zouden zijn
gequalificeerd, maar - het blijkt uit hun uiterlijk - door de gewone man en de kinderen.
En daarnaast bereikten hen uit het buitenland enkele geschriften, die hun hart
veroverden en gingen behoren tot de wereldliteratuur. In 1720 verscheen de eerste
vertaling van Robinson Crusoe (X) (1719) in Engeland; door Daniël Defoe
geschreven, in 1727 van Gullivers Travels (X), onmiddellijk nadat Swift er het Engelse
volk mee had verblijd. Het oude verschijnsel deed zich voor: de schrijvers werkten
voor volwassenen, de kinderen met hun onfeilbaar instinct voor zuivere kunst,
veroverden Robinson en Gulliver, negeerden de politieke wijsgerige strekking en
vermaakten zich vorstelijk met Swifts ongebreidelde phantasie en het vernuft van
de eenzame man op het eiland, die zich door alle moeilijkheden heensloeg en ten
slotte toch nog werd gered. Hebben zij ook Smeeks' boek over Krinke Kesmes gelezen,
dat al in 1708 voor hen toegankelijk was en een soortgelijke historie behandelde?
Wij weten het niet: wel, dat er herdrukken van de Robinson nodig waren in 1735/'36,
1572 en 1791 en in 1720 een Franse vertaling verscheen in Amsterdam, òf van Van
Effen òf van Saint-Hyacinthe òf van beiden, dat de navolgingen van dit wonderschone
verhaal al in 1730 begonnen en vooral de bewerking van Campe (Ned. vertaling in
1781) een enorme invloed had op de heilbegerige jeugd. Van veel minder betekenis
was een andere vertaling die onmiddellijk na de verschijning in Frankrijk (1757)
onze kinderen bereikte: 't Magazijn der kinderen door Madame Le Prince de
Beaumont, 4 delen, elk van 200 bladzijden en blijkbaar veel gelezen: in 1761 was
een tweede en in 1778 een 3e druk noodzakelijk. Het grote werk bevatte
‘Zamenspraaken tusschen eene Wijze Gouvernante en verscheidene van haare
Leerlingen van het eerste fatsoen’; verhalen uit de Bijbel, de natuurlijke historie, de
geschiedenis, fabelen en vertellingen, wisselden elkaar af in de gesprekken van ‘la
sage gouvernante’ en haar ‘petites demoiselles’; het spreekt wel vanzelf, dat
redelijkheid en utiliteit overal op de voorgrond staan, en ondanks de
aanschouwelijkheid van de voorstelling de onkinderlijkheid domineert. ‘Ayant eu
les déboires dans le mariage, elle versa dans l'éducation. Elle franchit le détroit,
devint institutrice en Angleterre; et parmi 70 volumes qui sortirent de sa plume
infatigable, elle publia en 1757 un Magasin des Enfants, qui fit époque.’ Aldus Paul
Hazard*). En hij voegt er aan toe, dat zij wel de bedoeling heeft om te leren, maar,
gelukkig voor de kinderen, nu en dan dit doel uit het oog verloor bij het vertellen
van haar sprookjes. ‘Elle s'excuse

*) Les Livres, les Enfants et les Hommes, Paris 1932.
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elle-même, car elle conte de fort jolis; et pour avoir écrit “la Belle et la Bête”, il lui
sera beaucoup pardonné’, zelfs haar eigen constatering: ‘Les contes avaient le tort
de ne pas inculquer aux enfants l'esprit géométrique.’ Van der Palm, die een critische
houding aannam tegenover veel kinderboeken, prijst 't Magazijn. Voor de oudere
kinderen verschenen nog in vertaling: Magazijn van zedelijke vertelsels en Magazijn
der jonge juffrouwen. Sedert 1767 werden ook de Engelse kinderen met deze
‘leerzame’ boeken gelukkig gemaakt! Perrault (1734) zal hun wel liever zijn geweest.
En zeker het prachtige verhaal van de Goody Two - Shoes, dat in 1765 werd
uitgegeven door John Newbery uit ‘the Bible and Sun’, ‘the Philantropic Bookseller
of St. Paul's Churchyard’, die sedert 1752 door zijn Lilliputian Magazine or the
Young Gentlemens and Ladies Golden Library en A Museum for young Gentlemen
and Ladies or A private Tutor for little Masters and Misses, veel beter uitgegeven
dan de chapbooks en van totaal ander gehalte dan de ‘Good Godly books’ der
Puriteinen, zo veel ‘amusement and instruction’ heeft gebracht aan de kinderen voor
wie hij liet werken.
Merkwaardig en typerend is het feit, dat de schrijvers, vaak artisten van betekenis,
angstvallig hun namen verzwegen en als dat niet het geval was, zich in een voorwoord
excuseerden over hun activiteit voor kinderen; ze hebben hun werk bedoeld voor
eigen kroost, pubilceren op verzoek etc.! Het spreekt overigens vanzelf, dat ook in
Engeland, Frankrijk en Duitsland de invloed van Locke en vooral van Rousseau op
de kinderliteratuur sterk is geweest. Wonderlijk genoeg, waar het de laatste betrof.
Had hij niet ‘het lezen de gesel der jonkheid’ genoemd? Pleitte hij niet voor
waarneming der natuur met de boeken dicht: je hais les livres! Was niet de enige
zedeles, die hij aan Emile wilde leren: Doe nooit iemand kwaad!? En was het niet
uitsluitend de Robinson, die genade kon vinden in zijn oog, waar het ging om de
kinderlectuur? Maar zijn volgelingen, ondanks zijn woorden: ‘jusqu'à la 12e année
le corps seul est susceptible d'être cultivé avec profit’ overstelpen de kinderen met
boeken, waarin de wetenschap, en de zedeleer uitpuilen: Thomas Day: Sandford and
Muton (1783), Rich Edgeworth: Harry and Lucy (1778) - Madame de Genlis, Berquin,
wiens maandblad l'Ami des Enfants (1778) in Engeland als tegenhanger had The
Children's Friend (1786) met wijsheden als: ‘Be virtuous, because honesty is the
best policy’, in Duitsland Weisze's weekblad Der Kinderfreund (1775) met een
uitgebreide en van zoetheid en braafheid druipende Briefwechsel*) en in ons land ‘De
vriend der Jeugd’ (1789) en sedert 1798 het ‘Weekblad voor kinderen’, waarop een
eindeloze rij van tijdschriften voor de Nederlandse jeugd zou volgen. Het was één
coterie, een soort internationale phalanx, door de nieuwe, maar

*) ‘Dem Albernsten von Albernen’ meent Hobrecker.
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slecht begrepen denkbeelden geïnspireerd en met teugelloze activiteit bezig, de
kinderen geleerdheid in te prenten, die zij niet begeerden, zelfs niet in de nu en dan
wel aannemelijke vormen, en deugden in te scherpen, waaraan zij niet toe waren en
waarvan de prediking alleen het tegengestelde te weeg kon brengen van wat men er
van verwachtte.
Hoeveel meer zullen onze kinderen hebben genoten van de vertellingen en fabels
van De la Fontaine (X), in de 18de eeuw en het begin van de 19de vertaald (1708
en 1805), van Münchhausen (X) (Nederlands, in 1787, 7de druk in 1793) en Perrault
(7de druk van de schooluitgave met Hollandse en Franse tekst in 1775, ondanks de
tegenstand van gereformeerden èn rationalisten) en de Aesopische fabels (X) van
Betje Wolff uit 1792. Het was niet overbodig, dat de buitenlanders zorgden voor
interessante lectuur. Wat hun door de Nederlanders zèlf werd gepresenteerd, was
verre van smakelijk. Neem de Nieuwe Spiegel der Jeugd of Franse Tiranny van 1710
(volgens Pomes al 1674), waarin alle gruwelen worden opgesomd, in 1672 door de
Fransen bedreven, die ‘Vuyl, Loos, Twistgierig, Verwoed, Bloed-dorstig,
Moorddaadig, Ligt-veerdig, Geyl, Vals, Ontrouw, Meyn-eedig, Vloekers, Verraders,
Godts-lasteraars, Heyligschenders, Wet-breekers en gants Onchristelijk ja Heydensche
Christenen zijn’. Of de Engelsche Tieranny van 1781, opgedragen ‘aan de vorstelijke
kinderen van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Willem den Vijfden’, dat de barbarijen
schildert van onze Westelijke buren, die ‘in Londen, des nachts, op de voornaamste
plijnen, de vuilste zonden, en de onnatuurlijkste beestachtigheden, zonder eenige
stoornis, bedrijven’ en die door zullen gaan met zelfmoord, echtbreuk en beulswerk,
‘of het moest Gode behaagen, die geesels van het Menschdom, op eenmaal te
beteugelen, hun zijn genade te schenken, of door het Oorlogszwaard te doen
omkomen’.*) U zult mij toegeven, dat dit zonderlinge kinderliteratuur is, en
vermoedelijk met meer verbaasd zijn over de vermelding van vrouwen-verkrachting
en andere schennerijen; dat was trouwens niets bijzonders in de jeugd-lectuur van
die dagen: wreedheid, overspel, al wat ruw en onzedelijk was, werd zonder enige
scrupule vermeld temidden van deugdverheerlijking en stichtelijkheid - vond men
er niet een nieuwe aanleiding in tot eindeloze moralisering? Als de bewerker van de
Don Quichot voor kinderen, die bij elke onwelvoeglijkheid van Sancho de opmerking
maakte: ‘men kan wel zien, dat Sancho geen goede opvoeding had genoten’!
Wat men meer aanbood dan deze griezelige ‘Tierannyen’?
In de eerste helft van de 18de eeuw maar weinig. Er is een Melk voor suygelingen
van J.R. Kelderman (1714), een verzameling Zede- en

*) Van Eck deelt mede, dat van het eerste nog ‘een nieuwe volksuitgave’ verscheen in 1870 en
van het tweede in 1916 een facsimilé-uitgave, ‘beide in dienst der Duitse propaganda’!
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Harpgezangen van Abraham Alewijn (1715), waarin weinig kinderlijks is te bespeuren,
de Nieuwe Voordeelige Schoollessen van Adr. de Vin (1716) en, interessanter dan
die alle De kleine Printbijbel van Zwaab, waarin de bijbelspreuken in de vorm van
rebussen werden opgedist, een nieuwe methode om de aandacht te boeien! In 1727
geeft Mart. Heugelenburg 't Klein Woordenboek, waar kwesties van spelling op
dichterlijke wijze worden behandeld; druk gebruikt werd blijkbaar het Geslachtboekje
van P. Bakker, dat alle geslachtsregisters uit het Oude Testament bevatte en waarvan
in 1729 de 14de druk verscheen; men had de gewoonte deze boeiende stof van buiten
te laten leren! Waren de Sendbrieven van Jacobi (in 1764 omgewerkt) of de
Nieuwejaars- en andere hoogtijdsbrieven (1735) practisch van meer betekenis en
amusanter dan Bakkers product? Zeker was dat wel enigszins het geval met de
navolging van Luykens: Het menselijk bedrijf, dat onder de titel Nieuwjaarsgifte aan
de Jonge Jeugt in 1740 door J.v. Egmond Jz. werd geschreven en verschillende
ambachten behandelde aan de hand van 36 houtsneden op streng rechtzinnige wijze.
Terwijl J. Maes blijkens de vele drukken in ieder geval de ouders wist te interesseren
voor zijn Schriftuurlijk Schoolboekje, ‘begrijpende over de 700 uytgelesene
Schriftuurplaatsen’ in vier afdelingen tot lering, vermaning, vertroosting en dank!
(1749). Vermelden wij nog de 16de druk van 't Nieuw verbeterd Voorschriftboecsken
door de Blokzijlse schoolmeester Adrianus Stellingwerf (1753), het Nieuwelings
uitgevonden A B C-boek van Kornelis de Wit, met prentjes uit de omgeving der
kinderen, een voorloper van de beroemde leesmethode van Prinsen (1759), het Groot
A B C-boek, ‘zeer bekwaam voor de jonge kinderen te lezen’, waarin als van ouds
speloefeningen, het Vader Ons, de Hoofd-artikelen des Geloofs, gebeden enz.
voorkomen en de Digtkundige Godgeleerdheid van Carel Boers, in 1774 uit het Duits
vertaald, met de mededeling: ‘eenvoudige vatbaarheid is onze toeleg’, dat o.a.
echtbreuk en hoererij veroordeelt, dan moeten wij Betje Wolff gelijk geven, toen ze
in 1776 de woorden neerschreef: ‘Onze eeuw is in een opzicht zeer wel van alle
voorgaande te onderscheiden: dit is de eeuw, waarin men namelijk voor kinderen
schrijft’. Maar het waren verhalen, die voor een belangrijk deel beter ongeschreven
hadden kunnen blijven! Terecht spreekt Elize Knuttel-Fabius over: ‘valse moraal,
cynische, zenuwschokkende verhalen’, vaak ‘doortrokken van het vergif der
sentimentaliteit uit de tijd van de “Werther- en Julia-romans”, der boezemsmarten
en tedere zuchten, der oden aan de avondster en zangen aan het graf’; zij wijst op de
ijselijke braafheid naast het gesol met het sexuele vraagstuk, ruwheid en voorkeur
voor griezelige tonelen, de eeuwige zucht om te leren en te bedillen, het absolute
gemis aan humor en kinderlijke uitgelatenheid.
Wordt dat beter in de tweede helft van de achttiende eeuw?
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Belgische volksprent, waarop afgebeeld is wat Baes en Moeder Kinderschrik met stoute kinderen
doen

Illustratie van Ch. Rochussen uit: J.P. Heije, Al de kinderliederen. Met vertalinge van A. Clavareau,
Prof. Karl Arenz en F.J. Millard. Photografie van Van Koningsveld. Teekening van Chantal en
Rochussen. Staalgravuren van Sluyter. Amsterdam, P.N. van Kampen. 1861
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Twee bladzijden uit: Prentenboek van Tante Pau. Leiden, A.W. Sijthoff
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In sommige opzichten wel, al blijven tot diep in de negentiende de geïncrimineerde
geschriften in omloop en verschijnen er ook na 1750 nog heel wat nieuwe met dezelfde
elementaire fouten. Het was bij onze Oostelijke buren niet beter. Karl Hobrecker
klaagt in zijn ‘Alte vergessene Kinderbücher’ (Berlin, 1924) over ‘das lehrhaft
Moralische’, ook bij mensen als Basedow en Salzmann, en hij noemt de
kinderliteratuur van die dagen ‘ein trauriges Ödland’. ‘In jedem Jugendschriftsteller’,
zo is zijn sombere conclusie, ‘scheint ein Hauslehrer zu stecken oder eine
Gouvernante’. Uit de 17de en een belangrijk deel der 18de eeuw is niets van betekenis
te voorschijn gekomen: langdradigheid en prekerij bederven de sfeer. Toch langzamerhand begint het te dagen. Salzmann mocht dan nog, door zijn piëtistische
levenshouding gedreven, te grote verwachtingen koesteren van opzettelijk
‘Moralunterricht’, uit de eisen, die hij aan kinderboeken stelt in zijn: Ontwerp der
proeve, hoe men op de beste wijze kinderen van jongs af tot Godsdienst kan opleiden
(vertaald in 1796), kan men afleiden, dat er inderdaad gesproken mag worden van
morgenschemering. Ik neem ze over zoals ik ze vond in Oude Kinderboeken van
Elize Knuttel-Fabius:
I. ‘De daarin afgeschetste kinderen moeten zo oordeelen en werken als men
wenscht dat kinderen oordeelen en werken zullen.’
II. ‘De daarin werkzame persoonen moeten dikwerf in zo danige omstandigheden
en betrekkingen komen, waarin de wezenlijke waardij der dingen levendig door
hen beseft wordt.’
III. ‘Zo danige persoonen moeten soms in hunne beoordeelingen en daden mistasten.
Doch dan heeft men tevens in agt te neemen’:
IV. ‘Dat de afpadigheden dier menschen nooit in een haatlijk licht gesteld, maar
veeleer als ten uiterste beklagenswaardig afgeschetst worden.’
V. ‘Ook moet men den kinderen de treurige gevolgen, die elke afpadigheid voor
den dader heeft, zoeken onder 't oog te brengen.’
VI. ‘En eindelijk behoort men ‘wel toe te zien, om de wederwaardigheden der
Menschen, volgens haaren wezenlijken aart en natuur te vertoonen, zo met
betrekking tot de oorsprong als tot 't gevoel, 't welk daardoor veroorzaakt wordt
en tot de gevolgen, die er uit voortvloeyen.’
Schemering, maar ook niet meer dan dat. De paedagoog, de moraalprediker geeft de
weg aan, waarlangs de schrijver moet gaan om de ‘afpadigheid’ van de jonge
christenen te voorkomen en pas in punt VI komt even de artist om de hoek gluren,
die weet heeft van realisme en eerlijkheid. Het zal nog lang duren, voor er harmonie
is gekomen tussen de opvoeder en de kunstenaar in de schrijver, die voor kinderen
werkt.
Naarmate de eeuw voortschrijdt, de ideeën van de Verlichting meer algemeen
worden aanvaard en, met vermijding van extremisme, gedeeltelijk met die der
positieve godsdiensten worden gecombineerd - men leze bv.
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de Instruction d'un père à son fils van W.E. de Perponcher (1774) en men denke aan
de opvattingen der stichters van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1784) neemt het aantal kinderboeken gestadig toe. De wil, door systematische opvoeding,
in deze dagen vaak synoniem met prediking van deugd en het aanbrengen van solide
kennis, op kinderen in te werken, moest leiden tot de stichting van steeds meer scholen
en tot de verbreiding van geschriften, die - het geluid was niet nieuw - hart en verstand
konden vormen. Men was alleen niet meer bevreesd voor het feit, dat het hart van
nature verdorven was, en het verstand door de zonde verduisterd; optimistisch en
blijmoedig kon men de ‘tabula rasa’ vullen met de ideeën God, deugd en
onsterfelijkheid, die krachtens het feit der natuurlijke religie zonder weerstand zouden
worden aanvaard. Afkerig van autoriteit, die men node aanvaardde en dikwijls
verwierp in godsdienst en staat, die men niet behoèfde, omdat de rede of het innerlijk
licht leiding kon geven zonder de mogelijkheid van dwaling en het natuurrecht
erkende, dat in ieder individu de volonté générale tot orde drong, liet men ook in de
opvoeding minder dan tevoren de klemtoon rusten op het ouderlijk gezag, trachtte
straf te vermijden of die zo ‘natuurlijk’ mogelijk te maken, en streefde naar de
vorming van deugdzame en liefdevolle mensen door overtuiging, vriendelijke
terechtwijzing en beloning. Ook als men, als de meeste Nederlanders uit de
‘vooruitstrevende’ kringen, de dogma's der kerk en haar gezag bleef erkennen, zij
het met een zekere reserve, stelde men toch meer prijs op een levend en practisch
christendom dan op zuiverheid in de leer. Ook kinderen moesten leren, aan de naaste
te denken, philantropie te bedrijven, in hun omgang met elkaar welwillend te zijn,
beschaafd en beheerst; de ouders hadden daarbij het voorbeeld te geven, zij moesten
rekening houden met de kinderlijke aard en eigenaardigheden, trachten, begrijpelijk
en natuurlijk tegen hen te spreken, hun de kennis en de deugd op zo aangenaam
mogelijke wijze in te prenten, niet alleen hun geest, maar ook hun lichaam te
verzorgen en te ontwikkelen. Dat deze denkbeelden verandering moesten brengen
in de aard der kinderboeken, ligt voor de hand. Al bleef de deugd, in overeenstemming
met Salzmanns eisen, de hoofdinhoud van alles, wat voor kinderen werd geschreven,
gewoonlijk door de kennis geflankeerd, al liet men geen gelegenheid voorbijgaan,
uit de natuur Gods majesteit te bewijzen, de ruwheid, de schildering van scabreuze
en bloedige taferelen, de weeë sentimentaliteit verdwenen, de toon werd vriendelijk,
de taal wat kinderlijker en het verlangen naar een zuivere vorm - vooral in de liederen
- naar realistische uitbeelding is niet te miskennen. De eerste schreden waren gezet
op het pad, dat moest leiden naar het kinderboek, dat door kunstenaars zou worden
geschreven, die door het wonder der artistieke Einfühlung weer kind konden worden
zonder de persoonlijkheid uit het oog te verliezen,
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waartoe ieder onzer, elk naar eigen vorm, heeft uit te groeien. Voorlopig werd dit
ideaal verduisterd door de grote nadrukkelijkheid, waarmee de brààfheid werd
geaccentueerd ten koste van het levende kind en de artisticiteit.
Waar kwam iets van de nieuwe geest te voorschijn in het laatste kwart der
achttiende eeuw?
Allereerst in de beroemde Kleine Catechismus der Natuur (1779), geschreven met
de bedoeling te bewijzen, dat de schepping door ‘wijse bestellingen van den magtigen
God tot ons welzijn’ gegeven is en de mens is bestemd, God uit ‘zyne talryke Werken
te leeren kennen, te dienen en te verheerlijken’. Het boek was een uittreksel uit de
veel grotere Catechismus der Natuur (1778), die blijkens de vijf drukken grote opgang
maakte. Een jaar tevoren gaf A.G. de Moissy twee delen Zedelijke Toneel-spellen in
het licht, een vrije bewerking van het Franse Jeux de la petite Thalie (1771), 20
toneelstukken met zedekundige tendenz en rationalistisch getint. In 1782 verscheen
in 3 delen met meer dan 1200 pagina's: Onderwijs voor kinderen, door Willem Emmery
baron de Perponcher. De schrijver was een merkwaardig man: gegrepen door de
leer der Stoïcijnen, veroordeelde hij scherp het sentimentele element in het werk van
Feith en anderen, schetste zijn eigen karakter, toen hij als kenmerken van ons volk
noemde ‘geduld, afwachtende aanhoudendheid, naarstigheid, werkzaamheid,
matigheid, nauwkeurigheid, winzucht, mildheid, goede trouw en gehoorzaamheid’,
kantte zich tegen ‘Rousseau, Voltaire en andere leermeesters eener verdwaalde Eeuw’,
die ‘onder de geheiligde naamen van Wijsgeerte, Verdraagzaamheid en Verlichting
veel kwaads in de waereld hebben gebracht’, waarschuwde tegen Rousseau's
‘Nouvelle Héloise’, dat door ‘verborgen vergif’ de jeugd bederft en heeft toch sterker
de invloed van het ‘modemisme’ van zijn tijd ondergaan dan hij zich zelf bewust is.
Dat blijkt ook uit zijn kinderboek; het is oorspronkelijk bestemd voor kinderen van
3-5 jaar, later ook voor ouderen, behandelt deugden en ondeugden, ambachten en
bedrijven, de natuur, economie, psychologie, godsdienst, wil een allereerste grondslag
geven voor het onderwijs in de wijsbegeerte(!), maar tracht al deze wijsheid over te
dragen door pittige samenspraken in een taal ‘welke de kinderen van welopgevoede
lieden in hun omgeving hoorden spreken en zelve spraken’ en op een wijze, waaruit
blijkt, dat de schrijver toegerust was met ‘een volkomen kennis der kinderwaereld’.
Aldus Jacob van Lennep, die in 1783 de vierde druk van het boek verzorgde*). De
schrijver wil vooral de omgeving leren kennen, vindt evenwel aardrijkskunde en
geschiedenis voor jonge kinderen ongeschikt, pleit voor zaakonderwijs en waarschuwt
tegen overhaasten en anticiperen.

*) Van Eck: ‘Hoe 't vroeger was’, Groningen 1927, p. 98 e.v.
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Al vóór de Perponcher had Le Francq van Berkhey, als medicijnmeester begonnen,
als tolmeester geëindigd, zijn Vaderlandsche Kindervreugd en Zinspelende Gedigjes
op printjes, uitgegeven (1779). Hij was een heftig Oranjeman en een fel tegenstander
van allerlei moderne denkbeelden, met een open oog voor de uitwerking van slechte
jeugdlectuur. Hoor hem fulmineren in de ‘Snerpende Hekelroede van eenen echten
Vrank en vrijen Batavier op de schurfte vereelte Lendenen der Lasterende en alles
aanschendende Logen-Courantiers en Volksberoerders van Nederland’:
‘Waar op den Paltrum steeds den Dordschen Bijbel lag
Met kopren slooten, of in 't zilveren beslag,
Of 't boek van vader Cats, of oude Landskronijken,
Daar zit het huisgezin paskwillen te bekijken;
Waar 't kleene zoontje in Jan Luikens printboek las,
Of zinneprintjes kreeg uit vaders boekenkas,
Daar moet d'Onnozelheid met printjes van bordeelen
En vrijcorpsboekjes, of soldaatenprintjes speelen;
't Gekuischte Psalmboek ligt bestooven aan een kant,
Het kind heeft liedjes van de vrijheid in de hand,
De wakkre Juffer zit nu vaendels te borduuren
In stee van naerstiglijk het huiswerk te bestuuren.’*)

Toch zijn ook in zijn werk de rationalistische invloeden te bespeuren. En ook bij
hem wordt de toon kinderlijker, zijn zelfs de braafheid en de onderworpenheid
grotendeels verdwenen, die de kinderlectuur ongenietbaar maakten - bij een man van
zìjn temperament overigens volkomen verklaarbaar. Bovendien is hij een der eersten,
die kinderen werkelijk zag, zoals ze zijn**).
Van bijzondere betekenis zijn de illustraties uit de ‘Zinspelende Gedigjes’, getekend
door Christina Chalon en geëtst door Pieter de Mare: ze munten uit door fijnheid en
sfeer.
De beoefende zedeleer voor kinderen en eenvoudigen (1785), de Kinderpligt en
Zinnebeelden van Hazeu (2de druk, 1789), De Vriend der Kinderen (1791), waarin
de dramatis personae verbolgen worden als ze poppen cadeau krijgen: leren is van
meer betekenis!, ‘De nuttige en aangename tijdkortingen voor de jeugd’ (1794), de
bewerking van De kleine Grandison, door mevr. Cambon-v.d. Werken (1794) en De
kleine Klarisse van 1791, door dezelfde, De fransche Katechismus of beginselen van
republikeinsche zedekunde in vaerzen, door A.C. Brinkman, weduwe C.v. Streek,
een offerande aan de politiek van de tijd (1795), de

*) Kalff VI. 59.
**) Van Eck: p. 200 e.v.
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St.-Nicolaas Almanak (1781), de Almanak voor kinderen (1796) en het Nieuw
Magazijn van 100 leerzame Brieven, gewisseld tussen drie bevallige Jonge-Juffrouwen
en uitgegeven door een ‘gouvernante’, ga ik stilzwijgend voorbij; hun verschijning
bewijst alleen, dat er veel geschreven werd, hun geest spreekt gewoonlijk uit de titels.
Wij moeten ons bezighouden met de man, in wiens werk de nieuwe tijdgeest
getemperd, maar duidelijk te voorschijn komt, de enige kunstenaar van betekenis,
die in de 18de eeuw bewust voor kinderen heeft gewerkt (Betje Wolff deed het maar
zelden) en die een enorme invloed heeft gehad op de kinderen van zijn dagen en
lang, lang daarna:
Hiëronymus van Alphen (1746-1803). Wie het deftige, ietwat zelfgenoegzame
gelaat van deze kinderdichter bestudeert, kan zich moeilijk voorstellen, dat hij in
zijn jeugd dwaze momenten heeft gekend. Toch moet dat het geval zijn geweest: een
van zijn latere medestanders heeft hem, zinspelende op zijn studententijd, ‘een kind
des Satans’ genoemd. Hij liep toen rechten in Utrecht, korte tijd ook in Leiden en
kende de amoureuze perikelen van de normale jonge man. Lang heeft die periode
van lichtzinnigheid niet geduurd: sterk beïnvloed door een zijner vrienden, de student
Hendriksen, die na een zware ziekte de weg naar Christus had gevonden, niet minder
waarschijnlijk door het piëtisme van Lodensteijn en anderen, besloot bij en met hem
zijn vriend Van de Kasteele, als een vroom Christen te leven. In de bundels Stichtelijke
Mengelpoëzie, die zij samen uitgaven - hij was middelerwijl gepromoveerd en had
zich als advocaat in Utrecht gevestigd - getuigden zij van hun dierbaar geloof.
Klopstocks visie op het leven was er niet vreemd aan. Vermoedelijk werkte als
tegenkracht de beschouwing over leven en wereld van de geniale Ryklof van Goens,
in die dagen nog uiterst vrijzinnig en sedert 1772 zijn zwager. Het huwelijk met
Maria van Goens duurde maar kort: haar dood, in 1775, liet hem alleen met de drie
kinderen, aan wier opvoeding hij zich wijdde met heel de kracht van zijn geloof.
Voor hen begon hij de gedichtjes te schrijven, die hem in ons land en daarbuiten
onsterfelijk zouden maken. Er was meer, dat zijn aandacht had: vooral door Van
Goens leerde hij het onderscheid zien tussen de zwakke poëzie der Nederlandse
scribenten en de belangrijkste literatuur uit het buitenland, Duitsland en Engeland
vooral. Overtuigd, dat studie van aesthetica een einde kon maken aan de impasse,
waarin de vaderlandse letteren verkeerden, bewerkte hij Riedels Theorie der Schoone
Kunsten en Wetenschappen (1778-'80) en schreef enkele ‘Digtkundige
Verhandelingen’, waaruit vaak een helderder inzicht over het wezen der kunst tot
ons spreekt dan bij de leden der dichtgenootschappen was te vinden. Wie als eisen
aan een dichter stelde: ‘teergevoeligheid, verbeeldingskracht en talent tot harmonische
uiting’, kon geen genoegen meer nemen met de nuchtere theorieën uit de dagen van
‘Nil volentibus arduum’. Maat-
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schappelijk ging het de dichter-theoreticus voor de wind. Hij werd Procureur-Generaal
bij den Hove Provinciael te Utrecht, een betrekking, die de zachtzinnige Christen
maar matig bekoorde, waar in de dagen van de feller wordende strijd van Patriotten
en Prinsgezinden het aantal vonnissen bij de dag steeg; het zal de reden geweest zijn,
waarom hij deze lucratieve werkkring verwisselde met het veel vrediger ambt van
Raad en Pensionaris te Leiden (1789). Maar de rust, die hij er vond, vooral na zijn
tweede huwelijk met Catharina van Valkenburg, werd hem niet gegund: in 1793
geroepen op de gewichtige post van Thesaurier-Generaal, verhuisde hij naar Den
Haag. Toen in 1795 de nieuwe patriottische regering met de steun der Fransen de
teugels van het bewind in handen nam, verliet hij als trouw aanhanger van de Prins
zijn ambt en leefde tot zijn dood in 1803 als belangstellend toeschouwer van de
internationale gebeurtenissen op zijn buitengoed Oostbroek. Het was hem niet
gegeven, het herstel der Oranjes te beleven.
Welk standpunt nam hij in ten opzichte van de godsdienstige en wijsgerige
stromingen van zijn tijd? Het piëtisme, dat hem in zijn jeugd had aangeraakt, is van
blijvende invloed geweest. Het contact met Van Goens had hem open gemaakt voor
de inwerking van buitenlandse acteurs; hij bleef lezen, wat in de landen rondom ons
verscheen en bepaalde zijn houding. Er was veel, dat hem tegenstond. Noch het
empirisme van Locke, noch het volstrekte subjectivisme van Rousseau kon de
piëtistische christen in hem bekoren en hij wilde, dat de openbaring besliste, zodra
de rede tot twijfel kwam. Zijn ‘Verlichting’ was een andere dan die der heersende
wijsbegeerte: zijn studie De waare volksverlichting met opzicht tot godsdienst en
staatkunde (1793) kende maar ‘drie tijdperken van ware godsdienstige en staatkundige
verlichting: de wetgeving op Sinaï, de openbare prediking der Christelijke leer, de
Hervorming’. Toch werd ook zijn orthodoxie getemperd door de opvattingen van de
aanhangers der nieuwe leer: er viel niet aan te ontkomen. En zeker waar het de
opvoeding betrof, ontdekte hij in hun beschouwingen veel, dat hem sympathiek was
en dat hij met vreugde aanvaardde. Hij streefde naar synthese: bij de vorming van
kinderen moest eerst de rede de leiding hebben, die tot de natuurlijke religie en de
spontane zedelijkheid voert. Maar waar deze hun grenzen hebben bereikt, wijst de
openbaring de verdere weg. En dan worden de rollen omgekeerd: ‘men vindt in de
laatste de bron tot een meer bestemde, eenvoudige en tegelijk uitgebreidere kennis
van de twee eerste’. Wie, als zijn biograaf Pomes, de inhoud van zijn Kleine Gedichten
voor Kinderen met het oog op zijn levensbeschouwing bestudeert, moet wel tot de
conclusie komen dat ook bij hem ‘de redelijke christen’ zo niet domineert, dan toch
een ruime plaats vindt in dit systeem van opvoeding. Het woord ‘zonde’ ontbreekt
in deze poëzie volkomen; Jezus wordt er de vriend der kinderen; al moet de rede
zich
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buigen voor God, haar betekenis mag niet worden onderschat en het beroep op het
geweten is er een vanzelfsprekend feit. Vriendelijk en hartelijk is de verhouding van
ouders en kinderen; zij gehoorzamen uit liefde meer dan uit vrees voor straf; ook in
de onderlinge verhouding der ouders en in die der kinderen moet het hart het laatste
woord spreken en in de betrekkingen met de naasten mag de liefde niet ontbreken.
Medelijden en liefdadigheid moeten, bij de ‘ongelijke, maar wijze bedeling’, in het
maatschappelijk leven, ook door kinderen worden betracht. In de natuur moeten
Gods wijsheid, almacht en liefde worden ontdekt en dierenkwelling dient streng te
worden tegengegaan. Geduld, bescheidenheid, moed, tevredenheid, wijsheid,
naarstigheid moeten worden gecultiveerd; er moet spelend worden geleerd, weinig
gestraft, al behoeft de kastijding niet te ontbreken. Het leven vindt na de dood zijn
straf of beloning; berouw en vergiffenis spelen hun ernstig wisselspel.
Hoe werd dit werk bij het publiek en de critiek, voor zover die bestond, ontvangen?
Het succes was buitengewoon groot. In 1778 verscheen het eerste bundeltje bij de
Wed. Jan Terveen in Utrecht, 32 bladzijden met 24 verzen onder de titel: Proeve van
kleine Gedigten voor Kinderen, zonder de naam van de schrijver. Het was snel
uitverkocht, de naam van de auteur was spoedig bekend en in hetzelfde jaar nog
verscheen het Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen mèt de naam van Van
Alphen. Ook nog in 1778 verscheen een nadruk, zoals dat bij populaire geschriften
te doen gebruikelijk was, toen de wet op het auteursrecht nog niet bestond. In 1781
had het eerste deeltje de 11de druk, van het tweede verschenen minstens 12 drukken
in drie jaar. In 1782 kwam het derde deeltje van de pers en in 1787 een gezamenlijke
uitgave met plaatjes. Een gemoderniseerde uitgave verscheen in 1821 en in 1824 een
goedkope, niet-geïllustreerde. In 1835 en in 1872 verschenen twee afzonderlijke
Duitse vertalingen, in 1838 en in 1851 een Franse door Clavareau, in 1839 door F.C.
Roud, in 1852 een Friese door H.G.v.d. Veen en in 1856 een Engelse. Ook in het
Maleis werden de verzen overgezet (1838), door Geerlof Heimering; blijkbaar moesten
de kinderen van het ‘bloot en bruyn volck’ beschaving leren van Jantje en Cornelis.
Muzikale bewerkingen ontbraken niet; zo al in 1795 door B. Ruloffs. Ook later
kwamen telkens weer herdrukken de kinderen verheugen, o.a. in 1842 in Kaapstad,
één in 1857, een volksuitgave in 1871; 125 jaar na Van Alphens geboorte opnieuw
als een ‘feestgeschenk’. Dan ebt het getij; toch noteerde Bolle in Rotterdam in 1903
een 10de druk en in 1924 een 15de - het is mij niet bekend, hoe deze berekening
werd gemaakt: volgens Pomes is een nauwkeurige bepaling van het aantal drukken
niet mogelijk.
Het volk, dus de ouders en de kinderen zelf, had gesproken. Ook de intellectuelen
en artisten reageerden: Betje Wolff (1779), de Vaderlandsche
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Letteroefeningen, de Nederlandsche Bibliotheek prezen het werk, alleen de schrijver
van 't Tafreel van de Zeden in Holland, in 1798, velde een afkeurend vonnis. De
Arnhemse predikant Donker Curtius noemde de verzen ‘onovertroffen en vrijwel
onnavolgbaar’ (1827), Bodel Nijenhuis en Van Harderwijk (1830 en 1831) hielden
een ‘Lofrede’ en een ‘Proefe van een Lofrede’ op mr H.v. Alphen; prof. Clarisse
sprak in 1832 over: ‘de Eenige, door niemand onder ons bij zijn leven geëvenaard,
door niemand na zijn verscheiden achterhaald’. Maar in 1849 kwam De Génestet
roet gooien in de wijn der bewondering. Hij publiceerde in de Amsterdamsche
Studentenalmanak van dat jaar een fragment van zijn pas in 1860 verschenen St.
Nicolaasavond, waarin de regels voorkwamen:
‘....hoe diep zoo'n kleine man
Zijn grijpers in een zak met lekkers domplen kan,
Nadat hij juist zoo pas het ouderhart mocht zalven
Met vrome vaerskens van Hiëronymus van Alphen.
Hiëronymus is hier 't volmaakt epitheton Zoo juist en schoon als geen Homerus ooit verzon.
Voorts wil ik verder van Van Alphen liever zwijgen,
Om 't vrouwlijk Nederland niet aan den hals te krijgen.’

En hij voegde daar de noot aan toe: ‘Hiëronymus!! daar ligt voor mij in dien naam
iets deftigs, gemoedelijks, breeds, iets zwaar-op-de-hand, iets, hoe zal ik zeggen, de
naarstigheid-die-kinderdeugdachtigs, dat bijzonder overeenstemt met den persoon,
beschouwd als vervaardiger van allerlei ouwe-mannetjes-gedichtjens en allerlei
onaangename, onnatuurlijke Jantjens en Pietjens, kleine Hiëronymusjes. Het
voorgeslacht vergeve mij.... 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
bundeltjen te vinden zijn. Maar vele kinderen van mijn kennis en ik vinden die
gedichtjens in 't algemeen te wijs en te pedant voor ons en de zedelijke heldjens van
die gedichtjens min of meer onuitstaanbaar! Wij hebben meer sympathie voor de
hollandsche jongen van Hildebrand. Hildebrand, die Van Alphen en passant, ook
wel eens een stootjen heeft gegeven! - Van zo een kan iets groeien, maar wat moet
er worden van zoo'n zoet wijsgeertjen à la Van Alphen? Zijn toekomst bezwaart mij.
Arm kind, arme jongen, gij hebt uw eisch niet gehad. Uw spelen was leren. En dat
is de schuld van vader Hiëronymus!’
In 1857 herriep de criticus tijdens een voordracht in Rotterdam deze woorden; ze
werd in 1858 opgenomen in het Tijdschrift Nederland, in 1865 door Gebr. Kraay te
Amsterdam uitgegeven onder de titel: Over kinderpoëzij. Maar de herroeping was
verre van volledig. Wel noemt hij zich zelf ‘een roekelooze knaap, die met baldadige
hand, zich heeft
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vergrepen aan de lauwerkrans van den meest populairen, vaderlandschen zanger;
den lieflijken krans, door jong en oud gevlochten, die eene halve eeuw - en welk
eene halve eeuw! - onaangeroerd groeide en bloeide!’ Wel constateert hij, dat ‘die
jeugdige aanval tegen Van Alphens geest en richting sympathie heeft gevonden’ en
vraagt hij de luisterende schare: ‘Zou het dan waar zijn, dat het vaderland van den
braven Hendrik verbastert?’ Maar al uit de laatste zin blijkt, hoe ironisch de spreker
is en per slot van rekening is zijn critiek ook nu verre van zachtzinnig; hij verwijt
Van Alphen, dat hij de phantasie niet ontwikkelt, door zijn nuchterheid ‘alle feeën
en gratieën’ op de vlucht jaagt, maar zelden, ‘sporen van oorspronkelijkheid, vernuft,
genialiteit’ vertoont, geen ‘dichterlijke persoonlijkheid’ is en dus noch naïef, noch
natuurlijk, noch waar kan zijn in zijn verzen. Zijn kinderen zijn niet jong, fris en
ondeugend als Michiel de Ruyter was in zijn jeugd: ‘nooit ofte nimmer heb ik een
knaapje in eenige geestdrift zien ontsteken voor... de Hiëronymusjens’. ‘Van Alphen
heeft altijd iets wijs en deftigs. Hij speelt nooit van harte mee. Hij is zelden of nooit
eens recht aardig, vrolijk, blijde, in zijn vaersjens.... Pietje Naarstig is toch altijd
maar zijn lieveling, zijn ideaal.... Hij stelt zich in den regel meer als een ernstig,
vriendelijk leeraar tegenover de kinderen, dan dat hij als hun vriend en zanger zich
met hen vereenzelvigt, zich onder hen beweegt.... Den indruk, dien de figuur van
Van Alphen als kinderdichter, nog te dikwerf maakt op mij, behoef ik u niet te
beschrijven. Want die staat, als het ware, afgedrukt en uitgeteekend op het eerste
printjen van de geïllustreerde uitgave. Dit printjen nu geeft ons het volgend tooneel
te aanschouwen: een gezet, oud heer, gewikkeld in een langen, breeden kamerjapon,
is gezeteld in een leuningstoel, voor een schrijftafel, in een boekvertrek, een hoog,
kaal, ongezellig boekvertrek. Op een respektabelen afstand van zijne deftigheid,
staan bedremmeld en bedeesd, elkanderen vast houdende, eenigszins alsof ze bang
zijn om te worden opgegeten, een paar wurmpjes van kinderen, met buisjens aan,
wien ZEd. uit den armstoel eenige papieren overreikt, zeggende - gelijk onder 't
printjen staat te lezen Ziedaar, lieve wichtjens
Een bundel gedichtjens....

Hij vertelt geen vriendelijke sprookjens. Hij heeft geen schalke liedjens. Hij is niet
thuis van spelen of stoeien. Van Alphen, met de kinderen krijgertjen spelende of zoo
iets, is ondenkbaar. Hij heeft een zekere waardigheid, welke zeer in strijd is met de
waarheid, de natuurlijkheid, die wij zoo gaarne in alle menschen ontmoeten - maar
die wij recht hebben te eischen in den kinderdichter.... Vele van Van Alphens
kinderfiguren zijn alles behalve naïef! Ze hebben veeleer iets redeneerends, deftigs,
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zoetelijks of verhevens: iets dat de hollandsche jongen saai noemt en flaauw; of ook
iets onkinderlijks, dat hij volstrekt niet begrijpt.’ En scherper nog wordt de criticus,
wanneer hij wijst op de godsdienstige oraties, die in de mond der kinderen worden
gelegd, de sombere, drukkende ernst, die over deze kinderwereld ligt uitgespreid:
‘Toen ik een kind was, heeft mij Van Alphens boeksken zelden vermaakt, menigmaal
geërgerd en somtijds diep ter neer gedrukt’. Ook taal en toon kunnen geen genade
vinden in zijn ogen. En zijn grote grief tegen de schrijver van de ‘Kleine Gedigten’
is, ‘dat onze Dichter of de kinderen zijner muze, door wie hij zijn stellingen en
denkbeelden, zoowel in de kinderwaereld, als in de ouderwaereld, maar toch
voornamelijk in de laatste heeft voortgeplant, veel te druk spreken van leeren, leeren
en nog eens leeren.’ Toch.... ‘er zijn onder de verzen van Van Alphen ware
meesterstukjens en andere, waarin ge niet kunt nalaten treffelijke regels op te merken’.
Maar ondanks dit: ‘wij leggen de gelofte af, dat wij het gevierde bundeltjen, zoo als
het daar ligt, onzen kinderen nimmer in handen zullen geven’. Hoogstens een
bloemlezing zou zijn te aanvaarden, waarin alleen wordt opgenomen, ‘wat niet
zondigt tegen de kindsheid, de natuur, de harmonie’.
Beets dacht gunstiger over de voorloper, was ook meer een van geest met hem,
ondanks zijn loftuitingen op de Hollandse rakkers; Jonckbloet, Van Vloten hielden
hem de hand boven het hoofd, maar geleidelijk werd zijn poëzie verdrongen door
die van Goeverneur en Heye, ook door De Génestet belangrijk hoger gesteld.
Had Petrus Augustus gelijk? Ik meen van wel. Hij was een te levend mens, een
man met te veel zin voor humor om zich niet te ergeren aan het bewuste moraliseren,
de statigheid en nadrukkelijkheid van de gewichtige magistraat uit de pruikentijd.
Vosmaer viel hem bij: ‘Er was geen schooljongen, die niet walgde van eerst ter
beloning een kusje of twee, die geen onuitstaanbare pedanterie vond in: Deez' perzik
gaf mijn vader mij, omdat ik vlijtig leer, of die niet den vreesachtigen en wijsneuzigen
pimpelmees uitschold voor een ‘laffen jongen zonder moed’, terwijl het in onze
klasse ten hoogste werd afgekeurd, dat in een eerlijke vechtpartij de wijze, redenerende
mijnheer, ‘die een krijgsman was’, tusschen beiden kwam’.
Maar er was een ding, dat beiden vergaten. Ze maakten hem los van zijn tijd,
verzuimden zijn werk te vergelijken met dat van zijn tijdgenoten en vooral met dat
van de oudere schrijvers voor kinderen en daardoor werd hun critiek onbillijk. Hij
gaf, wat de meer vooruitstrevende ouders aan het eind van de achttiende eeuw
begeerden en wat niemand anders hun schonk. Tussen hun opvattingen, hun houding
tegenover kinderen, hun paedagogische denkbeelden en de bestaande kinderliteratuur
gaapte een wijde kloof. Zij waren niet afkerig van godsdienstige beïvloeding en
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nog minder van een intensieve prediking van de deugd. Het tegendeel was het geval:
zij beschouwden dat als hun dierbaarste plicht. Maar zij hadden bezwaren tegen de
wijze, waarop dat tot nu toe in de kinderlectuur was geschied. Zij wilden een milder
en vriendelijker voorstelling van de Schepper, de verkondiging van een deugd, die
uit de natuurlijke goedheid des harten vloeide en niet door de oorspronkelijke
verdorvenheid van de mens werd verwrongen en ontzenuwd, van een vaderlijke
verhouding tussen Opperwezen en volwassene, tussen ouders en kinderen en zij
wilden, dat dit alles werd gepredikt op een beminnelijke toon, die de waardigheid
niet prijsgaf, maar de goede verstandhouding niet schaadde, en in woorden, die door
kinderen konden worden begrepen. Zij vonden dit bij Van Alphen. Het was niet alles,
maar het was precies, wat zij wensten. Mogelijk begeerden de kinderen wat anders
- dat was een punt van de tweede orde. Het ging niet in de eerste plaats om wat
kinderen aangenaam zou zijn, al was dat niet onbelangrijk: het ging om de vraag,
wat goed voor hen was en wat door hen zou worden aanvaard zonder al te grote
tegenzin. Waren het geen amusante verhaaltjes, de historie van Cornelis, die een glas
had gebroken en Jantje, die de pruimen zag hangen en de verleiding weerstond? Ging
het zo niet in hun eigen leven, dat vol was van verzoekingen? En was het niet bijster
aangenaam, te vernemen, dat de berouwvolle Cornelis nièt werd gestraft, zelfs nog
met een kus werd beloond, terwijl braaf Jantje in galop met zijn hoed vol pruimen
de verlokkingen van het paradijs kon ontvlieden, hij, die in deugd ons aller
stammoeder te boven ging? Was dat niet in overeenstemming met de natuurlijke
moraal der jonge kinderen, beheerst door de idee der vergelding, volkomen duidelijk
geformuleerd in de woorden: Vòòr wat hòòrt wat? Neen, het verwondert mij niet,
dat de Amsterdamse fröbeljuf, die tussen de beste moderne kinderversjes de poëmen
van Cornelis en Jantje listiglijk van buiten had laten leren, te horen kreeg van haar
gans niet aesthetisch ‘angehaucht’ publiek, dat ze die toch eigenlijk de mooiste
vonden. Was er geen eenvoud, geen muzikaliteit, geen vlotte versificatie, die in het
geheugen haakte, geen afwisseling van thema's en geen prijzenswaardige soberheid
in omvang en woordkeus? Was er toch niet ièts in van de onmiddellijkheid der echte
volkspoëzie, die wist van dialogen en dramatiek, van actie en aanschouwelijkheid?
En was dat alles niet voldoende om wat men tot nu toe ‘kinderliteratuur’ had genoemd,
in ieder opzicht te overtreffen en tot schimmige fantomen te doen verbleken?
Ongetwijfeld, de sprekende kindertjes zijn pedant en achttiende eeuwse regèntjes in
zakformaat, de vrolijkheid heeft er alleen maar een plaats als innerlijke voldoening
om betoonde naarstigheid; geestdrift en phantasie leiden er een kwijnend bestaan,
de voor ons wel heel amusante, maar stijve prentjes van Buys, Punt en Van der Meer
versterken de indruk van een bezadigdheid, die aan kinderen vreemd is en vreemd
moet blijven

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

66
- dit alles kan ons niet beletten, Van Alphen te zien als de eerste werkelijke
kinderschrijver, op wie Nederland zich kan beroemen. Wie hem beschouwt als een
navolger van Christian Felix Weisze, de redacteur van Der Kinderfreund, wiens
Lieder für Kinder in 1767 verschenen waren (Ned. vertaling in 1779), of van Gottlob
Wilhelm Burmann, die Kleine Lieder für kleinen Mädchen und Jünglinge in het licht
had gegeven, gaat ongetwijfeld te ver. Hijzelf noemt ze als zijn voorbeelden en hier
en daar heeft hij ongetwijfeld aan hen het een en ander ontleend, maar de geest van
zijn werk is wel zo typisch Hollands en zijn taal zo vlot en zuiver, dat van een
bewerking zeker niet gesproken kan worden. Hij gaf zich zelf in het werk, dat hij
voor zijn moederloze kinderen schreef.
Wel waren er anderen, die hèm trachtten te evenaren. Pieter 't Hoen (1745-1828),
staatkundige van betekenis, maar als literator van weinig waarde, gaf nog in 1778
in drie stukjes een Nieuwe Proeve van Klijne Gedichten voor Kinderen uit, in datzelfde
jaar al tweemaal herdrukt, en in 1779 gevolgd door een 4de, 5de en 6de stukje. Van
Hendrik Riemsnijder verscheen in 1781 een vrije bewerking van Weisze's Lieder für
Kinder onder de titel: Liedjes voor Kinderen. En ook later werd Van Alphen
nagevolgd, gelezen, van buiten geleerd en.... geparodieerd.
Wij hebben hem de ere gegeven, die hem toekwam. Het wordt tijd, ons bezig te
houden met anderen, die voortzetten, wat hij begonnen was en trachtten, zijn fouten
te vermijden.

V. De kinderlectuur van ± 1800 - ± 1830
Wanneer inderdaad de Franse revolutie beschouwd mag worden als ‘het slotbedrijf
van de Verlichtingswijsbegeerte’ moet daaruit niet worden afgeleid, dat de geestelijke
strijd tussen openbaringsgeloof en rationalisme met de heerschappij van Napoleon
werd afgesloten. Wel zijn de verdedigers van de ratio als toereikend middel tot kennis
der waarheid in het defensief gedrongen, ook in ons dierbaar vaderland, maar hun
geestdrift voor de betekenis van het redelijk denken en de verdraagzaamheid is er
niet minder om. Onder de literatoren nemen figuren als Kinker, Staring, Geel stelling
tegen verstarring in inhoud en vorm - hun invloed op jonge mensen is groot, aan
kinderen hebben ze niet veel te zeggen. Staring was de enige, die door zijn verhalende
verzen contact met hen zou kunnen krijgen: hij beminde evenwel te zeer de
gedrongenheid, het woordenspel, de beeldspraak om populair te kunnen worden en
de belangstelling van de jonge generatie voor zijn werk zal wel beperkt gebleven
zijn tot een enkel natuurlied en, misschien, een paar van zijn eenvoudigste epische
gedichten. Er waren anderen, die gemakkelijker de harten wonnen. Zij behoren tot
de gematigden, die wel in hoofdzaak de
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ideeën der ‘Aufklärung’ verwerpen, maar er toch de gevolgen van hebben
ondervonden. En zij prediken na de woelingen van de Franse tijd, tevredenheid, rust,
liefdadigheid, huiselijkheid en een vroomheid, die eerder stichtelijk is dan geestdriftig.
Zij zijn tot de conclusie gekomen, dat geen volk ter wereld het Nederlandse in
braafheid evenaart en zij maken zich gereed, de heldendaden van het voorgeslacht
en de deugden van zich zelf en hun tijdgenoten te verheerlijken. De felle kracht, die
Helmers inspireerde tot pathetische verzen is hun vreemd - zij beminnen de taal van
het dagelijks leven, opgepronkt met wat rhetorisch effect, zij richten zich tot een
vermoeid en gedesillusionneerd volk, dat zich ietwat geneert over de coquetterie met
liberté, egalité en fraternité en geniet van de beminnelijkheden, die kwistig worden
uitgedeeld en zij sluiten de deuren en vensters van de Hollandse binnenhuisjes met
een zucht van verlichting. Onder hen zal Feith, die volkomen genezen is van zijn
patriottische bevliegingen, wel weinig door kinderen en jonge mensen zijn gelezen
en vermoedelijk had de deftige Van der Palm evenmin hun oor, al was zijn Bijbel
voor de jeugd een poging tot nauwer contact: zijn rhetorische, op klassieke leest
geschoeide verhandelingen waren voor jonge mensen ongeschikt. Hun afgod moet
Tollens geworden zijn met zijn schare van navolgers en geestverwanten: Bogaers,
Spandaw, Van Zeggelen, wat later Beets en Ter Haar. Hij was de typische
vertegenwoordiger van de tijdgeest: vroom Christen, door de verkondigers van
natuurlijke religie en redelijkheid geraakt, verdraagzaam, beminnelijk, tevreden,
sentimenteel nu en dan en bovenal een goed vaderlander, die zelfgenoegzaam het
volk ‘van vreemde smetten vrij’ bewierookte als het troetelkind van ‘Neêrlands God’.
Hij won dat volk door deze overschatting, door de combinatie van alledaagsheid en
rhetorica in zijn taalgebruik, door het aanroeren van de snaren, die tot tranen bewegen
zonder de gezapige rust te verstoren. Onze geschiedenis heeft hij geplunderd: waar
een aandoenlijke gebeurtenis stof gaf tot een gevoelig lied, een langgerekt, maar
door de wisseling van droefheid en voldoening ontroerend epos, heeft hij geen
gelegenheid laten voorbijgaan om zijn publiek te bekoren en te veroveren. Was niet
De overwintering op Nova-Zembla een verhaal, dat duizenden boeide ondanks de
tamme breedsprakigheid van de verteller? Moeten ook de kinderen niet getroffen
zijn door de avonturen der Hollanders in Het behouden Huis, de bedreiging door ijs
en honger, wilde dieren en vreemde kwalen? En moeten zij niet dankbaar zijn geweest,
toen ook hier weer de God der vaderen zorgde voor een wonderbare redding? Hebben
niet de kinderen van ons volk tot in onze dagen het Wien Neerlandsch Bloed gezongen
met al de onbevangenheid van de jeugd?
Het mag dan een antwoord op een prijsvraag zijn geweest en niets vertonen van
de grootsheid van het lied, dat midden in de strijd werd geschreven door een onzer
grootste kunstenaars, Marnix of een onbekende:
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het Wilhelmus, terecht betiteld als Een Christelijk Liet, het mag dan naar het woord
van een onzer letterkundigen ‘slap, kleurloos en klamgevoelig zijn, vol van
opgeschroefde geestdrift en nationale zelfoverschatting’, het heeft, meer door de
melodie dan door de tekst, om in de stijl van het gewrocht te blijven: ‘de tand des
tijds’ weerstaan en, getuige zijn blijvende populariteit ‘blijkbaar in een behoefte
voorzien’. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik er als kind diep door werd ontroerd al
heb ik er zeker maar weinig van begrepen. Toch, sterker dan dit, troffen ons de
berijmde verhalen in deze derderangs poëet: Hondentrouw, Lieven Heere van
Zierikzee, de Noord-Amerikaansche Jager, en hoe ze verder mogen heten. Ze deden
een beroep op edelaardige gevoelens, ze vervulden ons van bewondering en het
verlangen, te worden als zij, die hier werden geprezen en ten voorbeeld gesteld. En
als ik de gedichten herlees en tot de conclusie moet komen, dat hier van ‘kunst’
eigenlijk niet kan worden gesproken, als ik ze verwerp als literatuur voor kinderen
èn voor volwassenen, vraag ik mij af, waar de boeken te vinden zijn, die in onze
dagen de functie kunnen overnemen van Tollens' rijmelarij. Hij werd zeldzaam
populair in zijn tijd en nog lang daarna: ‘zijn bundels Gedichten (1808-1810) werden
bij duizenden verkocht; toen reeds drie oplagen uitverkocht waren, Het de uitgever
Immerzeel nog een oplaag van 10.000 exemplaren drukken, en reeds enige jaren
later was een vierde uitgaaf nodig’*). Hij was niet de enige, die de massa en dus de
jeugd raakte; men genoot niet minder van Het Vogelnestje van Spandaw, Jan Haring
of De redding van Bogaers, Huibert en Klaartje, Eliza's vlucht of De St. Paulusrots
van Bernard ter Haar, die later de lier van de meester overnam.
Er was een derde groep onder de letterkundigen van naam in Nederland. Zij waren
afkerig van de ideeën der Verlichting, verwierpen de beginselen van de Franse
revolutie en aanvaardden het geopenbaarde christendom als de volstrekte waarheid.
Bilderdijk was hun leider, nog immer in ongebroken kracht ondanks zijn ‘veeljarig
sterven’. Hij slingerde als een vertoornde Olympiër zijn banbliksems naar de hoofden
van deïsten, liberalen, democraten en al wat verder de invloed van Voltaire, Rousseau
of de Encyclopaedisten had ondergaan. Naast hem streed Da Costa, fijner dan de
meester en als dichter van geestdriftige verzen ongetwijfeld zijn meerdere: zijn
Bezwaren tegen den geest der eeuw betekenden een nieuwe oorlogsverklaring aan
de ‘ongodisten, de rampzaal'ge volksverlichting, de dwaze liberalen, het ongeloof
en zijn verdrukking’. Zij zijn de voorlopers van het Réveil, een piëtistische beweging,
stellig niet zonder verband met de Romantiek, nationaal, maar samenhangende met
opwekkingsbewegingen in Zwitserland, trouw aan de dogmatiek,

*) Kalff, VII, p. 48.
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maar met de klemtoon op het gevoel en de christelijke daad. In hun kring zijn hun
getuigende verzen ongetwijfeld ook door kinderen gelezen - hoe zwáár hun geloof
op jonge schouders drukte heeft Pierson in Oudere Tijdgenooten levendig geschilderd.
Onder de uitgaven, die speciaal voor kinderen waren bedoeld, is niet veel van
betekenis te vinden. Belangrijk is het feit, dat, dank zij schoolhervormers als
Schneither en Nieuwold, verbeteringen in de methoden om te leren lezen tot stand
kwamen: de klankmethode begon de spelmethode geleidelijk te verdringen. Ook de
leerstof werd geschikter: men begon te begrijpen, dat kinderen geen volwassenen in
zakformaat waren, maar wezens met een eigen mentaliteit en recht op een
psychologisch verantwoorde behandeling. Nieuwolds schoolboekjes, sedert het einde
van de achttiende eeuw algemeen in gebruik, getuigden evenwel meer in theorie dan
in praktijk van een nieuwe geest. Hij wil, dat men ‘geheel nederdale tot den
kinderlijken kring van denken, gevoelen en spreken van zulk een kind; vooral indien
men het zinnelijk schepsel eerst al spelende dat doet opmerken, hetwelk aan hetzelve
een inwendig, doch zinnelijk genoegen geeft. Zelfs mag het eerste begin wel een
prentje zijn; - de stijl kan niet te kinderlijk zijn’. De schrijver zegt, dat hij ‘opzettelijk
lager neerdaalde dan misschien nog niemand had gedaan, en, om het vertrouwen bij
het klein geslacht te winnen, alles zoo kinderlijk opstelde, als de leerling nog
kinderachtig is’. Hij hoopt, dat er schrijvers zullen komen, die ‘geene kinderen willen
pijnigen met lange en verdoovende voorbereidingen’, maar hun de weg zullen wijzen,
die ze ‘al huppelend bewandelen met den Onderwijzer, die zelf met de kinderen
wijzer worden kan’. Deze hervormers ‘zouden aan Nederland leeren de vreeselijke
reis te mijden, die men duizenden laat doen door eene droge zandzee van letters
leeren en spellen, zonder orde en zonder koers, waarin geheele heiren hun verstand,
oordeel en zedelijk gevoel hebben verloren en verstikt zijn. Het opkomend geslacht
verdient beter te worden behandeld’*). Dat klinkt allemaal uiterst ‘modern’, en er is
in de leesboekjes van Nieuwold heel wat, dat met deze theorieën in overeenstemming
is gebracht. Toch blijft ook hier de moralisering niet uit en is er in de taal nog veel
over van de stijfheid en deftigheid, die zoveel kinderlijk geluk heeft bedorven.
Noch in de Leerzame en aangename vertellingen van grootmoeder Drusilla (1802),
noch in Avondstonden voor de jeugd (1801), Van Akens Mengelschriften voor de
Jeugd (1803), De kleine Printwereld voor Kinderen (1808), of Siegenbeeks
Dichterlijke Zedelessen voor de Jeugd (1810) is iets, dat wijst op grote veranderingen
in de geest der kinderliteratuur: overal staan de deugd, de goede manieren, de
gehoorzaamheid, het nut,

*) Van Eck: blz. 116.
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op de voorgrond; humor ontbreekt, van kinderlijkheid valt niet veel te bespeuren, de
taal is die van volwassenen, die nu en dan vergeefs trachten ‘tot kinderen àf te dalen’!
‘Tusschen ietwat nuchter rationalisme aan de eene en weeë sentimentaliteit aan de
andere zijde bloeide een laag-bij-de-grondsche practische levensbeschouwing’ aldus mevr. Knuttel-Fabius in Oude Kinderboeken (1906). J.H. Swildens is de
bewerker van Weisze's A B C-boek - het wordt onder zijn handen tot een leerboekje
voor de kinderen der patriotten; in zijn systeem van volksopvoeding door
volksonderwijs op de basis der verlichting past zijn Deugdenboekje volkomen (1813).
Vrouwe Bilderdijk gaf in hetzelfde jaar haar Gedichten voor Kinderen in het licht:
wij weten, dat zij voor haar nerveuze eega een voortreffelijke echtgenote was en een
lieve moeder voor de kinderen, die de dood haar gewoonlijk vroeg ontnam - als wij
het niet uit andere bron hadden vernomen, zouden deze verre van kinderlijke verzen
het ons niet leren. Ook de Mengelgezangen ten dienste der Jeugd van Ds Beilanus
(1812), de Zomerwandelingen van vader Goedhart (1818), het Lettergeschenk voor
de Jeugd (1820), Van de Vijvers Deugd en Ondeugd (1823) of de Lentelooveren der
beschaafde Jeugd (1826) of het Nuttig Geschenk voor de Jeugd, door de Wed. A.v.
Meerten en Mr C. Robidé van der Aa (1833), brengen geen werk, waarover wij ons
kunnen verheugen. De kinderen zijn er griezelig lief en gruwelijk leergierig. ‘Engeltjes
in jurkjes en broekjes’, zegt Hildebrand. Aansporing tot liefdadigheid enerzijds, tot
tevredenheid anderzijds ontbrak niet: Francijntje de Boer, die in haar Gedichtjes
voor behoeftige kinderen (1824) de lof der weeshuizen trompet, was niet de enige,
die het bestaan der standen als vanzelfsprekend aanvaardde en het leven der
eenvoudige, deugdzame armen als een idylle verheerlijkte. En ten slotte was als
schrijfster actief de blinde Petronella Moens, in 1785 bekroond door het
Amsterdamsche Dicht- en Letteroefenend Genootschap, voor haar dichtstuk De waare
Christen, in 1806 geprezen om haar liederen in het Gezangboek voor Vrijmetselaaren,
vol bespiegelingen over rede, verlichting en deugd en in 1830 nog steeds werkende
aan de opvoeding der vaderlandse jeugd blijkens Mevrouw Lelieëndal en hare
kinderen, waarin het beproefde recept tot bestrijding van alle ondeugden opnieuw
wordt verstrekt: Leren.... leren.... leren! Een ander thema vindt men in een mythologie
voor kinderen van mevrouw Van Meerten-Schilperoort en daarmee is het voornaamste
opgesomd van de ‘litteraire producten’, die men in deze periode aan kinderen durfde
bieden. Litteraire waarde heeft zo goed als geen enkel dezer geschriften en bij Van
Alphens Kleine Gedigten zinken ze zonder uitzondering in het niet. Men streeft
uitsluitend naar paedagogische en morele beïnvloeding, men is nog immer van
mening, dat ‘Moralunterricht’ gunstige gevolgen moet hebben en men is blind voor
het feit, dat de strijd tegen de zonde andere wapenen nodig maakt
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dan langdradige verhandelingen over de deugd. Het gevulgariseerde rationalisme
toont zich hier van zijn zwakste kant. Ook in de scholen bleef men de oude wegen
bewandelen ondanks Pestalozzi - Nieuwolds leesboekjes mochten een verbetering
betekenen en Prinsens Leesmethode van 1817 een didaktische vooruitgang van grote
waarde, noch Anslijn, die De brave Hendrik schreef (1818 - 60ste druk! in 1877),
noch Van Heyningen Bosch, die zeer bekend werd door Vader Jacob en zijn kindertjes
(1807) konden er toe komen, het moraliseren na te laten: bij de Hollandse
schoolmeesters en zelfs bij de uitgevers blijkt het bloed te kruipen, waar het niet
gaan mag. Toch was de laatste er in geslaagd, kinderlijke stof op eenvoudige manier
te bewerken: ‘Een muisje speelde dicht bij poes’ wordt nog steeds door de kinderen
gezongen. De leesboekjes van Wester en Rijkens stonden er ver bij ten achter.
Wel is de oogst klein in deze periode! Men mag evenwel niet voorbijzien, dat Van
Alphen nog overal werd gelezen, dat de oude volksboeken, ofschoon ‘afgezakt’ naar
‘de lagere standen’, nog steeds tot de geliefde lectuur behoorden, ook van de kinderen,
die ze stuklazen - oorzaak van hun zeldzaamheid in latere dagen -, dat Campe's
Robinson in 1815 werd herdrukt voor de vierde keer, dat Reinaert, Uilenspiegel,
Gulliver, Münchhausen populaire figuren bleven. Daaraan is toe te voegen, dat
Grimms Kinder- und Hausmärchen (X) in 1812, 1814 en 1822 in drie bundels in
Duitsland verschenen, in 1826 een Nederlandse vertaling vonden; ook de avontuurlijke
verhalen van Cooper (X) werden onmiddellijk na de verschijning in Amerika in onze
taal overgezet (1826). De Recensent ook der Recensenten was daar allerminst verrukt
over. In 1834 schrijft het tijdschrift over: De Laatste der Mohikanen; men vindt er:
‘allerzonderlingste redeneeringen der wilde Indianen’, voorts allerlei bloedigs,
moorddadigs, ontzettends en afgrijselijks, afgewisseld door kluchtige en lachwekkende
toonelen; hachelijke tochten, ‘waarbij den lezer de haren te berge rijzen’, sprongen
over diepe afgronden, zwerven op ontoegankelijke rotsen - ‘dat alles is hier aan de
orde van den dag’. Men begrijpt licht, dat deze criticus zijn oordeel besluit met: ‘wij
kunnen niemand en allerminst der teedere sexe sterk aanraden, dezen wilden en
ijsselijken roman te lezen, die voor het hart geenerlei en voor het verstand luttel
voedsel oplevert’*). De lezers dachten er anders over - Cooper blééf, terwijl de
‘Recensent’ de weg ging van alle papier, óók van dat der critische tijdschriften. Hij
had in veel opzichten gelijk, maar hij verzuimde er bij te vermelden, welke betere
lectuur kon voorzien in de behoefte aan romantiek van kinderen, onontwikkelden
en.... intellectuelen. Vermoedelijk waren de voorzichtige recensenten meer ingenomen
met de vertaling in 1825 van C. von Schmids: Die Ostereijer, in Duitsland verschenen
in 1816. De

*) Kalff, VII: 114.
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Domprelaat, die hier als kinderschrijver optrad, trachtte in zijn boeken zalvende
vroomheid te verenigen met wonderbaarlijke avonturen vol toevalligheden: de
kinderen sloegen alles over wat moralistisch en rechtzinnig was en smulden van de
sensationele gebeurtenissen. Zo ging het zijn Heinrich von Eichenfels en wat in de
loop der jaren meer van zijn ‘18 Bände’ in ons land werd bewerkt. Zo ging het ook
met Franz Hoffmann, W.O.v.d. Horn, Gustav Nieritz en anderen, die elkaar trachtten
te overtreffen in de beschrijving van schokkende taferelen, door een zedelijk sausje
aanvaardbaar gemaakt voor onze waakzame moralisten. Nieritz, die het best de kunst
van schrijven verstond, is op dit punt het origineelst; hij werkt met verwilderde
kinderen, die wormen en slakken eten, beschrijft, hoe een kind, dat verdronk en een
ander, dat door de bliksem is getroffen, elkaar in de hemel ontmoeten etc. ‘We beleven
dingen, die zelfs Dante niet bekend waren’, meent Karl Hobrecker. Nog 50 jaar later
werden deze verhalen uitgegeven, dus blijkbaar in heel die periode gretig gelezen!
Nieritz schreef meer dan 200 boeken, hij was, als Hoffmann, een typische
broodschrijver, voor wie alleen maar de vraag bestond: hoe maak ik een best seller?
Zijn speculatie op de zucht naar sensatie bleef niet zonder succes. Geen wonder, hij
gaf waar voor zijn geld: in Die Negersklaven und der Deutsche vindt men in 125
bladzijden 16 gruwelscènes. Zijn wereldbeeld is door en door vals; terecht schrijft
Wolgast: ‘Nieritz und Hoffmann haben mehr Unheil angerichtet als alle
Indianergeschichter zusammen’.
Het was blijkbaar niet eenvoudig, voor kinderen kunstwerken te scheppen, die de
Scylla der vervelende moraalprediking en de Charybdis van de sensatie wisten te
vermijden!

VI. De kinderlectuur van ± 1830 - ± 1880
Het is niet te verwonderen, dat de stromingen van empirisme en rationalisme, waarbij
de klemtoon werd gelegd op de zintuiglijke ervaring en de rede, een reactie opriepen,
die het gemoedsleven centraal stelde. Men richtte zich daarbij minder tegen de
wijsgerige systemen zelf dan tegen de vulgarisatie er van, zoals die bij enkele
middelmatige philosofen en kunstenaars werd gevonden en waarbij ‘rede’ synoniem
werd van ‘nuchter verstand’ en empirisme tot materialisme leidde. Deze reactie is
bekend onder de naam romantiek. Het spreekt van zelf, dat ook vòòr deze geestelijke
beweging in literatuur en kunst romantische elementen aanwezig zijn; onder de
Engelse schrijvers zijn het, al diep in de achttiende eeuw, Young, Sterne, Richardson,
bij wie het gevoel tot uiting drong. Heftiger dan bij hen breekt de aandoening naar
buiten bij Rousseau, wiens ‘Nouvelle Héloise’ (1759) stormenderhand de harten
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verovert. Groot is zijn invloed op de Duitse philosoof Herder, de verkondiger van
de ‘genius der mensheid’, het inspirerende element bij iedere schepping. Omstreeks
1770 ontstaat in Zuid-Duitsland een literaire beweging, waarin de invloed van
Rousseau en Herder, van Engelse schrijvers als Ossian en Shakespeare en de Duitser
Klopstock duidelijk zijn te bespeuren. Het is de ‘Sturm-und-Drang’; Goethe en
Schiller zijn er de voornaamste figuren, Goethe's ‘Werther’ (1774) is een typisch
romantisch geschrift, Zo, in Engeland voorbereid, door Rousseau in Frankrijk tot
leven gekomen en op zijn voorbeeld in Duitsland verder ontwikkeld, wordt de
romantiek tot een stroming, die vooral de kunstenaars tot spontane schepping en
grote geestdrift prikkelt. Omgekeerd werkt de Duitse romantiek in op Engeland en
Frankrijk - en ook in ons land is de invloed, zij het in beperkte mate, duidelijk te
ontdekken. In Duitsland zijn Jena en Heidelberg de middelpunten van romantisch
scheppen: Tieck, schrijver van drama's, sprookjes en romans, August Wilhelm
Schlegel, vertaler van Shakespeare, Friedrich Schlegel, taalonderzoeker en literator,
Novalis, mysticus en fijn artist, Brentano en von Arnim, verzamelaars van Duitse
volksliederen onder de titel: Des Knaben Wunderhorn (1806-1808), Joseph Görres,
die een studie schreef over de Duitse volksboeken (1807), Jacob en Wilhelm Grimm,
die de ‘Kinder- und Hausmärchen’ bijeenbrachten en uitgaven (1812, 1814, 1822),
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, schrijver van fascinerende verhalen vol phantasie,
zijn de voornaamste figuren uit deze romantische school. In Engeland werken in
dezelfde tijd Wordsworth, natuurpoëet van de eerste rang, Coleridge, dichter van
romantische balladen, Walter Scott, sterk beïnvloed door de Duitsers, maar op zijn
beurt nagevolgd door schrijvers van historische romans, Byron, vrijbuiter, man van
passie en melancholie, Shelley, verheerlijker van de vrijheid en de universele liefde
en Keats, die klassieke stof romantisch te verwerken wist. Frankrijk kent als
vertegenwoordigers der gevoelsliteratuur: als onmiddellijke voorlopers Madame de
Staël en Châteaubriand, paladijn van het christendom, maar van Weltschmerz vervuld,
als hoofdfiguren de tedere Lamartine, de geweldenaar Victor Hugo en de verfijnde
Alfred de Musset, wiens ‘Nuits’ het wonder der romantische liefde bezingen; Stendhal
en De Balzac overbruggen de kloof tussen de romantiek en de nieuwe periode van
realisme en naturalisme.
Waardoor is deze kunst der romantici gekenmerkt?
Door alle thema's, die het menselijke gemoed kunnen beroeren: verbondenheid
met God, met de mensen rondom, nu en in het verleden, met de natuur bovenal. Door
al wat op de verbeelding werkt en aan de nuchtere werkelijkheid vreemd is: mystiek,
symboliek, het geheim van leven en dood. De sentimentaliteit van Young, Klopstock
en Goethe uit de Werther-periode, de hartstocht van Byron, de liefde voor de middel-
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eeuwen van de Schlegels en Châteaubriand, het mysticisme van Novalis, het
individualisme en de opstandigheid van Victor Hugo en Shelley, de zin voor het
nationale van Scott, de natuurliefde bij Wordsworth, Shelley en Keats - ze vinden
zonder uitzondering hun verklaring in de intensiviteit van het gemoedsleven, dat zich
bevrijdt van de verstarring en de nuchtere verstandelijkheid der
Verlichtingsphilosophie.
Was de Nederlandse aard te zakelijk en te reëel voor deze explosie van het gevoel?
Waren de vrijzinnige elementen te zeer bevangen in het eigenaardige schema, dat
wij de ‘Nederlandse Verlichting’ kunnen noemen en waarin klassieke elementen
waren verweven met de beginselen van rationalisten, empiristen en dogmatisch
geloof? Was de macht te sterk van de fanatieke groep, die de bezwaren tegen de
geest der eeuw kende als niemand anders en aanval na aanval op de ongodisten
lanceerde? Het is in ieder geval niet te ontkennen, dat de invloed der romantiek op
de Nederlandse literatuur zwak is en pas in de periode van 1830 tot 1880 hier en daar
te bespeuren. De sentimentaliteit was al tot uiting gekomen bij Feith en door de
critiek van Kinker, Bilderdijk en anderen overwonnen.
De hartstocht was niet populair in een volk, dat van verkleinwoordjes houdt, merkte
Allard Pierson geestig op. En voor de schoonheid van de natuur had men blijkbaar
weinig oog in het land, dat ‘met een stiefmoeders hand’ was geschapen: Luyken en
Poot waren vergeten, Gezelle's stem werd nog niet vernomen. Tot opstandigheid was
weinig reden, nu de Franse ratten hun matten hadden opgerold en het individualisme
kon zich voldoende uitleven in kerk en staat.
Restten de zin voor het nationale en de aandacht voor de Middeleeuwen, de mystiek
en de verbeelding. Inderdaad - deze elementen der romantiek lieten zich gelden in
de kringen der kunstenaars, die zich, onder Scotts invloed vooral, te buiten gingen
aan het componeren van romantische poëzie of, van groter betekenis, in langademige
romans de vaderlandse of de buitenlandse historie deden herleven voor het aandachtige
publiek. In het Réveil, in de onder invloed van Schaepman en Alberdingk Thym tot
stand komende restauratie der katholieke beweging in Nederland, openbaren zich de
piëtistische en mystieke elementen; Potgieter wordt de verheerlijker van onze
roemruchte zeventiende eeuw en in de gespleten figuur van Multatuli, verreweg de
grootste artist onder onze schrijvers vòòr 1880, komt telkens weer het romantische
élan in botsing met de krachten van rationalisme en materialisme, die, ondanks Kant,
het Duitse idealisme en het openbaringsgeloof levend en actief blijken te zijn. Ook
de beweging van 1880 vertoont de invloed der romantiek.
Zetten wij ons onderzoek voort naar wat in deze periode door kinderen en jonge
mensen vermoedelijk of met zekerheid werd gelezen.
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Onder de romantische poëzie was ongetwijfeld veel van hun gading te vinden. De
gekunsteldheid en de theatrale enscènering ontgingen hen: de wonderbaarlijke
gebeurtenissen, de griezeligheden, de sombere sfeer hebben hen stellig getroffen.
Was Van der Hoops ‘Helga’ niet vol van ‘prachtige’ dramatiek: twee ridders,
strijdende om een vrouw, die zich na hun dood doorsteekt? Werkte het schone verhaal
van De bebloede Hemdrok niet op hun verbeelding, waarin Van Lennep op Byrons
voorbeeld een ridder laat vechten, gekleed in het nachthemd van een prinses? En
kon de oncritische lezer niet rillen van aandoening bij de schildering van José's
woede, wiens arm ‘trilde als een riethalm in de orkaan’, wiens ogen ‘vreselijk
rondrolden’ en wie ‘het witte schuim op de mond stond’? Geen kinderlectuur!
Ongetwijfeld niet. Maar geloof mij, dat wat oudere kinderen hebben gesmuld van
deze heerlijkheden. Ik bewaar er de aangenaamste herinneringen aan uit mijn jeugd:
zij hebben mij geleerd, wat zalig griezelen is en ik heb er ièts uit begrepen van Die
Wonne des Leids. Hofdijks balladen waren van voornamer gehalte, zijn Kennemerland
bewijst het afdoende.
Wat geldt voor de romantische gedichten, gaat in versterkte mate op voor de
historische roman. Boek na boek kwam van de pers: zij werden gretig gelezen, eerst
door de intellectuele élite, voor wie ze waren bedoeld, daarna ook door de ‘lagere
standen’, die er trouw aan bleven, toen de upper ten ze begon te verachten. Maar de
kinderen lazen ze, altijd en overal, tot in onze dagen. Ze speelden de rol van de
volksboeken uit het verleden: ze gaven avontuur na avontuur, de botsing der
menselijke hartstochten, fascinerende figuren, die tot klassieke beelden of duivels
in mensengedaante werden. Wie vergeet ooit Herman de Ruyter, de emissario of Jan
van Schaffelaar, Perrol met de Rode Hand of De Heks van de Hunenschans? Oltmans
werd de typische romanticus onder de schrijvers van historische verhalen: zijn
gestalten zijn echte toneelwezens, hun taal is die van het theater, maar Het Slot
Loevenstein en De Schaapherder zullen worden gelezen zolang ze bereikbaar zijn
voor het grote publiek. Min of meer is dat ook het geval met de romans van de
oubollige Van Lennep, met De Roos van Dekama, Ferdinand Huyck en enkele
novellen uit Onze Voorouders in het bijzonder - is kapitein Pulver geen persona grata
bij de Nederlandse jeugd? - met een enkel boek van Truitje Toussaint: De graaf van
Devonshire, De Delftsche Wonderdokter, Graaf Pepoli misschien, al wordt haar
werk vol goede karakteristiek en pittige dialogen, geschaad door wijdlopigheid en
te grote wetenschappelijkheid; u kent het kinderlijke recept voor dergelijke lectuur:
lees alleen maar wat boeiend is en tot de intrigue behoort en sla de rest rustig over!
Ik geef u gelijk: ook dit is geen kost voor kinderen. Maar het feit, dat ze naar deze
boeken grijpen, moet ons tot de bezinning voeren, die een antwoord mogelijk maakt
op de vraag: Aan welke voorwaarden dient
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een goed kinderboek te voldoen? Schimmel heeft Sinjeur Semeijns voor volwassenen
geschreven, wie genoot er niet van in zijn jeugd?
Heeft de duistere Potgieter de kinderen kunnen raken? Of de puntige Huet, mensen
van grote eruditie en alleen voor de intellectuelen verstaanbaar? Vermoedelijk niet
- zelfs De Liedekes van Bontekoe, bewust in de volkstoon geschreven, werden niet
populair. Meer kans op de aandacht bij de jongere generatie had Nicolaas Beets. Zijn
Liedekens waren ‘volks’: Het boertje van Heemstee, het lied van de Zaanse molens,
die van de Conducteur en van de Damiaatjes. En de Camera werd een volksboek in
de ware zin van het woord, stukgelezen en telkens herdrukt. Het zette ‘een neus van
herinnering op een gezicht van verbeelding’, het nam realistische allures aan, maar
het was door en door romantisch; de ietwat hautaine ironie was er niet vreemd aan,
merkwaardig verschijnsel in de tijd van ongeveer 1840, waarin de dichter zich eenling
voelde en zijn eenzaamheid en zwaarmoedigheid met de glimlach van de echte humor
trachtte te aanvaarden. Sterne, Jean Paul, Dickens, Fr. Reuter hadden het voorbeeld
gegeven. De Hollandse artisten, die zich realisten noemden, maar romantici waren,
wisten, dat humoristen ‘half-lachende, half-schreiende Aprilskinderen’ zijn en hun
proza of poëzie ‘een lach met een traan gemengd’. Het mocht dan zó zijn, dat
primitieve lezers alleen een open oog hadden voor de lach en de weemoedige
ondertoon niet hoorden, zij lazen wat hun geboden werd: Jonathan was te mijmerend
van natuur en Haverschmidt beschikte over te veel galgenhumor om populair te
worden, al was er in Familie en kennissen heel wat, dat door het volk genoten kon
worden; Cremers Betuwsche en Overbetuwsche novellen; de zeeverhalen van A.
Werumeus Buning en de vlotte journalistiek van de ietwat vulgaire Justus van Maurik
vonden lezers zonder tal, ook onder de jeugd. Wie vergeet Het Pauweveerke, De
vrijage van een Groninger kofkapitein en Krates of Jan Smees?
De Génestet werd gelezen ondanks Tollens' afkeer van zó luchtige poëzie;
Alberdingk Thym vond in katholieke kringen een beperkt, maar willig gehoor voor
zijn novellen en romantische gedichten, voor zijn Karolingische verhalen vooral:
hier werd de opstanding van het ‘volksboek’ gevierd. En Multatuli, weten wij niet,
dat jonge mensen zijn Havelaar lazen, zijn Ideeën verslonden, die in de deftige
burgerhuizen contrabande waren? Ontdekte niet menig romantisch jongmens in
Woutertje Pieterse, kleine kunstenaar in een geborneerde omgeving, zijn geïdealiseerd
evenbeeld? En was koningin Louise uit Vorstenschool niet bewonderenswaardig in
haar koninklijke fierheid en zelfverloochening? Wij staan wat ontgoocheld tegenover
deze figuren en zelfs tegenover de hartstochtelijke strijder en vernieler, die het
tegendeel was van ‘een vliegenreddend dichter’ - ons relativisme en onze
mensenkennis dwingen ons, zijn exclamaties met een korreltje zout te aanvaarden maar wie
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ontkwam, ontkomt nog, aan de ontroering, die deze kunstenaar weet op te roepen?
Men moet tot Roussea teruggaan om zijn gelijke in taalvermogen te vinden. Voor
dit proza waren ook de jongeren toegankelijk.
Hoe was het middelerwijl gegaan met de lectuur, die opzettelijk voor kinderen
werd geschreven?
Wij kennen de situatie uit een boutade van Nicolaas Beets, geschreven in 1837
en onder de titel Vooruitgang in de Camera Obscura opgenomen. Hij schrijft: ‘Spoken!
O, ik heb allen eerbied voor ons beter licht; maar het spijt me razend, dat er geen
spoken zijn. Ik wenschte er aan te gelooven, aan spoken en aan toovergodinnen! O,
moeder de Gans, lieve Moeder de Gans! laarzen van zeven mijlen! onuitwischbare
bloedvlek op dien noodlottigen sleutel! en gij, stroom van rozen en paarlen uit den
mond der jongste dochter! hoe verkwiktet gij mij in mijne jeugd! Mijn grootmoeder
kon de historie van Roodkapjen al zeer goed vertellen. 's Zaterdagsavonds, als zij
haren bijstand kwam verleenen bij het vouwen van de wasch; alvorens zij dat
gewichtige werk aanvaardde, in het schemervuur; en de kleinste zat op haar schoot
en speelde met haar zilveren kurketrekker in de gedaante van een hamer. Hoe blonken
hare oude oogen, als zij den wolf nabootste, op het oogenblik dat hij toebeet!
Zekerlijk: Vader JACOB en zijne kindertjes is een heel mooi boekje; De Brave
HENDRIK is allerbraafst; maar ik had toen een afkeer van al die geschriften, op wier
titel prijkt ‘voor kinderen’, ‘voor de jeugd’, en wat betreft titels als ‘Raadgevingen
en onderrigtingen’, zij waren mij een gruwel. Als kind begreep ik de nuttigheid van
het nuttige niet zoozeer. Maar ik had een mooie uitgaaf van Moeder de Gans: half
Fransch, half Hollandsch; zonder omslag, zonder titel, en al de bladzijden boven en
beneden als een jachthond behangen. Van de poëtische zedeleer aan het eind van
ieder verhaal, cursief gedrukt, begreep ik niets. Maar ik begreep het verschrikkelijke
van het ‘Zuster Anna, zuster Anna! ziet ge nog niets komen?’ en dan het wrekend
zwaard van den opgedaagden broeder! O, die Blauwbaard, die verschrikkelijke, die
gruwelijke, die heerlijke Blauwbaard! Was mij zijne geschiedenis de schoonste der
geheele verzameling: toch was ik er eenigszins bang voor. Als ik het boek in handen
nam, draaide ik er omheen, met een zekere begeerige schuwheid, als eene mug om
de kaars. Eerst las ik al het andere; eindelijk viel ik op den vrouwenbeul aan, beet
toe, en verslond zijne historie. Mijn ademlooze belangstelling, mijne bleeke wangen,
mijn kippevel, mijn omzien naar de deur, mijn hevig schrikken als er in die
oogenblikken iets van de tafel viel of iemand binnenkwam, dat alles staat mij levendig
voor den geest, en ik wenschte, o ik wenschte, dat ik dat alles nog zoo voelen en
genieten konde! Gelooft gij dat die tijd verloren was? dat zulk een uur niet tot mijn
vorming medewerkte? dat het mijne verbeeldingskracht niet uitzette, sterkte, en haar
voedsel gaf?
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En nu - waar mijn Moeder de Gans van die dagen gebleven is, weet ik niet. Mijn
jongere broers en zusters hebben er nooit zooveel werk van gemaakt, ik heb ze nooit
in hunne handen gezien. De kinderen onzer dagen lezen allerhande nuttigheid,
geleerdheid, vervelendheid. Zij lezen van volwassenen, die zij niet begrijpen, en van
kinderen, die zij niet zouden durven navolgen. Eerst van engeltjes in jurkjes en
broekjes, die hun spaargeld aan een arm mensch geven, op het oogenblik dat zij er
speelgoed voor dachten te koopen; later van groote mannen, naar hun begrip versneden
en pasklaar gemaakt. En dan worden zij altijd leerzame jeugd en lieve kinderen
genoemd. Men weet niet, dat, ofschoon menig volwassene wenscht kind te zijn, er
geen kind ter wereld is, dat zich gaarne dien titel hoort geven. Het verstandige woord
van Van der Palm tot de jeugd: ‘Ik wil u niet vernederen, maar opheffen’, is voor de
meeste kinder-auteurs een onbegrepen wenk. En wie wil altijd leerzaam en lief
heeten? Kinderen zijn er te bescheiden toe.
Doch dit alles verandert. Onze kleine morsbroekjes zijn anticipaties op volwassen
menschen. Voor hen bestaat, van moeders schoot af, geen enkel vroom bedrog, geen
enkele wonderbaarlijke jokken meer. Moeder de Gans is veracht; zij weten, dat al
wat zij vertelt onmogelijk is, dat er nooit katten geweest zijn, die spreken konden,
dat er geene moei ter wereld uit een pompoen eene koets kan maken; zij weten, dat
St. Nicolaas niet door den schoorsteen komt, dat ‘wie aan den zwarten man gelooft,
van zijn verstand beroofd is!’ dat alles natuurlijk toe moet gaan, met handen gemaakt,
of voor geld gekocht worden’.
Beets' oordeel over De Brave Hendrik werd later milder, volkomen in
overeenstemming met zijn eigen ontwikkeling: ‘Wel mocht het een kleine kinderbijbel
heeten! want het leerde ons niet maar lezen; het was een kort begrip van kinderlijke
zedeleer en de plichten van gehoorzaamheid, van orde, van eerlijkheid, oprechtheid
en zedigheid leerden wij daarin tegelijk met de leestekens eerbiedigen’. Blijkbaar
was de dominee de artist de baas geworden en waren ‘nuttigheid, geleerdheid, en
vervelendheid’ toch niet zo verwerpelijk, als ze eerst geschenen hadden. Het was
dezelfde Beets, die over Truitje Toussaint de verzuchting slaakte: ‘Och, of zij een
zuster in den Heer worden mocht!’ en, doelende op de Camera, de woorden
neerschreef: ‘Ik kon mijn instrument beter gebruiken’, de feestredenaar en
gelegenheidsdichter, bij wie dierbaarheid en braafheid hadden getriomfeerd over de
artisticiteit uit zijn jonge jaren. Wij houden ons aan zijn oordeel uit 1837, dat wel
zeer ongunstig luidt over de kinderlectuur, nog altijd lijdend aan moralisering en
schoolmeesterij. Had hij gelijk? Was er ook in de kinderliteratuur niet de invloed te
bespeuren van de romantiek, die de nuchterheid uitbande, en de emotie vrij liet in
het werk, dat voor kinderen, emotioneel als maar weinig volwassenen, van de pers
kwam? Waren ook daar niet de direct-
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heid van de uiting, de natuurlijkheid van de taal, de humor, de phantasie uit de gròte
literatuur? En had men daar géén oog voor levend geloof, menselijke verbondenheid,
de natuur en het vaderland? Kon men daarover niet spreken zonder stichtelijk te
worden en om de andere regel de woorden braafheid en deugd in de mond te nemen?
Er zijn inderdaad belangrijke aanwijzingen, dat er langzaam maar zeker verbetering
komt. Allereerst neemt het aantal vertalingen van ook of in hoofdzaak voor kinderen
aannemelijke boeken toe, terwijl oude bekenden als Robinson, Gulliver, Grimm,
Perrault òf worden herdrukt òf de aandacht blijven boeien. Het is een eerbiedwaardige
lijst: 1834 Hauff (X) (Duits 1826), 1836 Marryat (X) (1829 Engels), 1847 Andersen
(X) (Deens 1835), 1852 De Negerhut (X) (Amerika 1852), 1853 Mayne Reid (Amerika
1849), 1854 Kingsley (X) (Engels 1853), 1858 Prikkebeen (X) (Zwitserland 1846),
1864 Aimard (X) (Frans 1858), 1864 Verne (X), (Frans 1863), 1871 Romain Kalbris
(Frans 1869), 1873 Alcott (X) (Amerika 1855 en 1868), 1875 Dickens (Engels 1837),
1875 Montgomery (Engels 1869), 1877 Tom Sawyer (X) (Amerika 1875), 1880 Alleen
op de wereld (Frans 1878).
Een tweede symptoom is de verschijning van enkele nieuwe tijdschriften voor
kinderen: Het Hollandsch Penningmagazijn voor de Jeugd in 1835, De Kindercourant
van 1850, onder redactie van Joh. Gram en Ant. S. Reule, de laatste werd in 1901
vervangen door E. Molt, opgeheven in 1905, Voor de lieve Kleinen, in 1859 (H.C.
Voorhoeve, sedert 1928 Voor de Jeugd, J.N. Voorhoeve); 1872 Oud en Nieuw (J.v.
't Lindenhout), opgeheven in 1903, 1874 Voor 't Jonge Volkje, waarop ik terugkom.
Het was ook hier niet alles goud wat er blonk. En de oude geest spookte in vele
kolommen; toch: de aandacht was er en de poging, iets nieuws en fris te geven,
onmiskenbaar.
Nu gestadig de vloed van kinderboeken wast, wordt het in toenemende mate
noodzakelijk een keuze te doen. Ik ben mij zeer wel bewust, dat subjectiviteit daarbij
niet uitgesloten kan worden. Al heb ik in de loop der jaren een onnoemelijk aantal
kinderverhalen gelezen en beoordeeld, ik heb niet de pretentie, ze alle te kennen. En
voor zover ik ze ken, heb ik voorkeur. Dat is uit de voorgaande beschouwingen
duidelijk genoeg gebleken. Laat mij nog eenmaal de voorwaarden mogen herhalen,
die ik meen te moeten stellen: er is geen principieel onderscheid tussen de
kinderliteratuur en die voor volwassenen; te allen tijde moet de eis zijn: wie optreedt
als schrijver van verzen, novellen, verhalen, drama's, romans, dient kunstenaar te
zijn, een persoonlijkheid met het vermogen, de adequate vorm te vinden voor zijn
denkbeelden en emoties. Is zijn werk voor kinderen toegankelijk, ligt het niet te ver
boven hun geestelijke horizon en spreekt het niet over aandoeningen, die de hunne
nog niet kunnen zijn, dan behoort het tot de kinderliteratuur, die dus niet opzette-
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lijk voor hen behoeft te worden geschreven. Zonder de schoonheid der kunst doet
het meer kwaad dan goed, hoe stichtelijk, moralistisch of geleerd het mag zijn.
Welnu, in de volgende bladzijden komen in hoofdzaak de schrijvers en de boeken
voor, bij wie en waarbij een deel van deze voorwaarden is verwezenlijkt. Ik weet
maar al te goed, dat hierdoor geen beeld wordt gegeven van de werkelijkheid: series
boeken zijn in de loop der jaren verschenen, die wel en misschien veel werden gelezen
- meestal tot schade van de kinderen. Nu en dan zal ik kunnen wijzen op ongewenste
verschijnselen, zal ik misstanden moeten signaleren en namen noemen, die liefst zo
spoedig mogelijk vergeten moeten worden. Hoofdzaak blijft het geven van reliëf aan
het werk van hen, bij wie kunstenaar, psycholoog en paedagoog onafscheidelijk
verbonden zijn, beter, die zo geraakt en ontroerd zijn door het wonder, dat wij kind
noemen, dat zij gedwongen worden tot hem te spreken in de taal, die hen verbindt,
met de eerbied, die wij naar Goethe's woord verschuldigd zijn aan onze gelijken, aan
hen die boven en aan hen die beneden ons zijn gesteld.
Sedert 1830 was er soms een lichtpunt; de vroeger verschenen gedichten voor
kinderen, van de politicus en toneelschrijver S.I. Wiselius en de treurspeldichter C.A.
Warnsinck hadden een wat fleuriger karakter dan de meeste poëtische
ontboezemingen, al betekende de vooruitgang niet veel. Dat was ook het geval met
de vrij onbeduidende novellen van Koopmans van Boekeren en het latere werk van
E. van Koetsveld, die de beloften van zijn Pastorie van Mastland helaas niet had
vervuld. Er waren er, die van groter betekenis werden dan dit viertal. Wij hebben
ons met hen bezig te houden.
J.J.A. Goeverneur (1809-1889). Hij werd als Jan Jacob Antonie ingeschreven in
de registers van de Burgerlijke Stand te Hoevelaken, toen zijn vader, predikant, hem
op 14 Februari 1809 als ‘geboren’ kwam aanmelden. In dit aardige dorp sleet hij zijn
jeugd, tot in 1816 de familie naar Groningen verhuisde. Daar werd hij in 1825 student:
de faculteit der letteren bleek voor hem op den duur meer bekoring te bezitten dan
die der theologie. Als goed en geestdriftig jong vaderlander nam hij vrijwillig deel
aan de Tiendaagse Veldtocht, studeerde daarna letteren in Leiden, werd in 1835 cum
laude candidaat en slaagde in 1836 voor het doctoraal examen. Hij had niet alleen
passieve belangstelling voor de literatuur; als Jan de Rijmer publiceerde hij in de
Groningse Studentenalmanak - de humor van dit werk vond waardering - zelfs in De
Gids werd deze spottende poëet met ere genoemd. Het métier bekoorde hem blijkbaar:
Thans gaat het rijmen wel
Afgedrieduivekaterst snel
Verzen te lijmen is kinderspel....

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

81
Was het vreemd, dat hij de pijlen van zijn spot richtte tegen het Rijmwoordenboek
van Witsen Geysbeek (1833), deze onsterfelijke blamage voor de scheppende kunst?
Hij mocht dan zelf geen groot talent bezitten, hij had smaak genoeg om de
middelmatigheid te herkennen en te ontmaskeren. Blijmoedig en beminnelijk man,
door ambt noch echt gehinderd en gebonden, kon hij zich van uur tot uur bezighouden
met de dingen, die hem lief waren. Hij las veel, vooral de Duitsers, wier romantische
geestesgesteldheid uit het begin der 19de eeuw weerklank vond in zijn licht
ontvankelijk gemoed. Dat mocht voor grote geestdrift niet toegankelijk zijn, de kleine
bewegingen van het leven vonden er een gevoelig instrument. Geroerd door de
eenvoudige, in Der Heimat uiterst populaire kinderpoëzie van de Thüringer Pfarrer
Wilhelm Hey (1759-1854)*, kwam hij er toe, vertalingen te beproeven en fabels te
componeren, die in Nederland de rol zouden kunnen spelen van het werk van Hey
en Pocci in Duitsland. Een bundel Fabels en gedichten voor kinderen verscheen in
1837, al eerder een kleine verzameling in 1833 en 1836 - er volgden in de loop der
jaren nog 15 andere, in 1871 nog Bij Saartje een herinnering aan zijn voorganger
Van Alphen, die hij vereerde, maar verre overtrof. Ook tot de volwassenen bleef hij
zich richten; hij schreef verhalen (1836: Het Vliegend Schip), romans, historische
schetsen, verzen (1836: Gedichten en rijmen) en redigeerde met toewijding en élan
De Huisvriend (1843-1882), een tijdschrift, waarin ieder gezinslid wat van zijn gading
kon vinden. Zijn Gezamenlijke Gedichten en Rijmen werden in 1874 gebundeld.
Toch - het is niet dit werk voor de ouderen, dat hem een blijvende plaats in onze
literatuurgeschiedenis heeft bezorgd: als kinderdichter, als verteller en vertaler van
wat door de jongsten onder ons kon worden genoten heeft hij zijn grootste verdienste.
Honderden boeken en boekjes heeft hij onder ons volk verspreid; de buitenlandse
klassieken zijn zijn aandacht niet ontgaan: Don Quichot (1888), Robinson (1871 o.a. herdrukt in 1873, 1884, 1889, 1900, 1920), de Zwitserse Robinson (1871),
Uilenspiegel (1872), Gulliver (1887), Andersen (1874), Marryat (1874), Cooper
(1886), De Negerhut (1882), Aimard (1862), ze werden alle door hem bewerkt of
aanbevolen. Er is iets aandoenlijks in de gedachte, dat deze kinderloze geleerde geen
kans voorbij laat gaan, zijn aandacht aan het kroost van anderen te wijden. Zij hebben
hem er terdege voor beloond - hij werd populair als Van Alphen en verduisterde
diens roem. Het kon ook niet anders: de tijd had niet stilgestaan, het inzicht was
doorgebroken, dank zij de romantiek, dat nuchtere redenering, zelfs in vloeiende
eenvoudige verzen, niet in staat is, blijvende

*

Fünfzig Fabeln für Kinder (1833), Noch fünfzig Fabeln für Kinder (1837), ook in het Engels,
Frans en Italiaans vertaald. Goeverneur vertaalde ook fabels van Friedrich Blank (Der Jugend
Lust und Lehre) en van Hoffmann von Fallersleben.
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invloed op mensen uit te oefenen, dat al te nadrukkelijke prediking van moraal afkerig
maakt van de braafheid, die uit een spanningloos leven ontstaat, dat de humor een
der grootste menselijke deugden is en lachen gezond. En, dit vooral, dat een kind
genomen moet worden zoals het ons door Moeder Natuur is geschonken: een levend,
sprankelend wezen, hunkerend naar begrip en tegemoetkoming, geen minuut zonder
ontroering, vol verlangen naar al wat inzicht kan geven en de verbeelding prikkelen.
Jan Jacob Antonie was een der eerste schrijvers voor kinderen, zo niet de eerste, die
van dit alles een zeker besef had: hij kon er door worden tot een werkelijke
kindervriend, tot wat De Génestet noemde: ‘de lieveling onzer wichtjes’. Géén groot
kunstenaar, géén dromer of denker van formaat, niets dan een goed, beminnelijk
mens, die van kinderen hield, die tot het einde zijner dagen een groot kind blééf en
die zijn eenvoudig talent van verteller en rijmelaar rusteloos in hun dienst bleef
stellen. Dergelijke typen, simpel en natuurlijk, worden door de kinderwereld zonder
enige reserve aanvaard. Hij mag nu vergeten zijn, en van zijn poëzie is misschien
maar een enkel lied bewaard gebleven, hij heeft zijn zeer bijzondere betekenis gehad.
En al was het alleen maar om de bakerrymen (X), de Struwwelpeter (X) en zijn
onsterfelijke Prikkebeen (X) (1858: Frans origineel 1846, Duits 1847), hij verdient
in iedere geschiedenis van de Nederlandse kinderliteratuur een ereplaats tussen de
enkele schrijvers van betekenis uit de periode vóór 1880. Ook zijn tijdgenoten dachten
er zo over: De Génestet schrijft in zijn meergemelde studie Over Kinderpoëzy: ‘In
de uitstekende boekjens van Gouverneur - uitstekende, helaas! ook door afschuwelijke
prentjens - vindt gij vaersjens voor wichtjens voor een jaar of drie, of vier, of zes,
bevattelijk en eenvoudig en toch volstrekt geen rijmpjes, maar in de daad geestige
poëzietjens, die ook de kinderkens aantrekken met zoete toovermacht en zeer geschikt
zijn, om te vormen hun gehoor, hun smaak, hun oordeel; om een zekeren toon aan
hunne ziel te geven; melk der poëzy, die den aesthetischen mensch - wien de
opvoeding meestal ten eenenmaale verzuimt*) - kan voeden en ontwikkelen’. En hij
wijst dan op dat liefelijke ‘Het roodborstjen pikt tegen 't venster tin, tin’, dat pittoreske
‘De Raaf’ en dat aandoenlijke: ‘Er loopt geen muisje op 't veld....’ Ook de Olympiër
Huet, gewoon te oordelen zonder enige barmhartigheid, prijst dit werk: ‘Eene halve
eeuw geleden bezat ons vaderland twee kinderdichters: Van Alphen en Pieter 't Hoen,
een legitimist en een republikein. Op dit oogenblik verblijden wij ons in 't bezit van
een ander tweetal: Heye en Goeverneur. Des laatstgenoemden Fabelboek voor
Kinderen, in vier afdeelingen, heeft èn 't Hoen èn Van Alphen overschaduwd en
verdrongen. De gloed der dichterlijke taal is aan Goeverneurs versjes wel is

*) Geschreven in 1857; is de toestand véél beter geworden op dit punt?
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waar vreemd; doch kinderversjes zijn het, in merg en been. De Hond en het Bokje,
Mop en Spits e.a. - onze kinderen zullen in vervolg van tijd de schouders ophalen en wee ons, indien wij hen vertoornen! - over elke geschiedenis der vaderlandsche
letterkunde, waarin niet ook voor deze ruwgeslapen diamanten een behoorlijk aantal
kassen opengehouden worden. En waarom zouden zij niet partij trekken voor den
weldoener hunner vroegste jeugd? ‘De Kalkoen’ en zoo vele andere zijn
ontegenzeggelijk meesterstukjes in hunne soort, en alle kleine harten gaan er van
open en toe als een doosje’*). Het was niet te ontkennen: er brak een nieuwe geest
door in de Nederlandse kinderliteratuur.
Jan Pieter Heye (1809-1876). Amsterdammer bij geboorte, leven en dood. Hij mocht
dan na een paar jaar medische studie aan het Amsterdamse Athenaeum overgaan
naar de gelijknamige faculteit in Leiden (1827), daar, na een korte onderbreking door
de Tiendaagse Veldtocht, studeren tot zijn promotie in 1832, hij koos toch weer zijn
vaderstad om er de dokterspraktijk uit te oefenen. De medische wetenschap mocht
hem voldoening geven, de omgang met zijn patiënten de pittige mensenvriend een
dagelijks weerkerende vreugde, werkelijke bevrediging vond hij toch pas door zijn
sociaal werk buiten het eigenlijke beroep om, door beoefening van de literaire kunst
en de muziek, door volksopvoeding in grote stijl. Hij bleek een intelligent en gevoelig
arbeider-in-de-wijngaard te zijn, een ijverig en welmenend man, die zijn stad en zijn
land wilde helpen en dienen naar de mate van zijn kracht. Ook bij hem stuwde de
romantiek, zij het getemperd door de gematigdheid en de practische vroomheid van
een redelijk christendom, dat nog wortelde in de philosophie der verlichting. Een
der zuiverste Duitse romantici oefende grote invloed uit op zijn inzicht, gevoel en
verbeelding: Jean Paul (1763-1825), die uit eigen leven wist, wat het conflict betekent
tussen door droom en phantasie beheerste kinderen en materialistische, nuchtere,
daadkrachtige volwassenen, die in ‘Maria Wuz’ het onvergankelijke beeld schiep
van de onaanzienlijke paedagoog-bij-de-gratie-Gods en in zijn opvoedingsboek
Levana protesteerde tegen iedere verkrachting van het kinderlijke wezen, pleitte voor
vrijheid en individuele ontwikkeling en reliëf gaf aan het verlangen van ieder
opgroeiend individu naar uitbundige vreugde en contact met de natuur. Iets van deze
inzichten leefde in de kringen van het Nut, al was daar de rationalistische oorsprong
der overeenkomstige denkbeelden onmiskenbaar. Heye voelde zich in dit gezelschap
volkomen thuis; hij werkte als lid van de Maatschappij intensief mee aan de acties
ter verwezenlijking van haar doel: de bevordering van algemeen volks-geluk; in 1847
werd hij haar voorzitter. Wij zien hem ook op andere

*) Literarische Fantasiën, Nieuwe Reeks, IV, p. 35/36. Amsterdam 1878.
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terreinen actief: in 1842 lid der Staatscommissie voor geneeskundige wetgeving, in
1847 lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde,
in 1849 mede-oprichter van de Maatschappij ‘De Toekomst’, ter bescherming van
verwaarloosde kinderen, strijder voor lichamelijke oefening en verbetering van de
volkszang en secretaris van de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst. Al
eerder zocht hij het doornige pad der literatuur; van 1832-'34 redigeerde hij met
Aernout Drost ‘De Vriend des Vaderlands’ en hij was een van het viertal (Potgieter,
Bakhuyzen van den Brink, Drost, Heye), dat in 1834 met ‘De Muzen’ een poging
deed, boven de subjectieve en achterlijke critiek van tijdschriften als IJntema's
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ uit te komen. Het doel werd niet bereikt; al in
1835 stierf het orgaan een roemloze dood. Toen ‘De Gids’ werd opgericht (1837),
bleef Heye buiten de kleine kring, die in Potgieters grimmig oog genade kon vinden.
Terecht - hij was géén literator van grote allure. Hij miste de diepte en de kracht, de
oorspronkelijkheid en de scheppingsdrift van mensen als Potgieter, Bakkes, Geel en
Huet. Hij was niet een van de begenadigden, die voor de eeuwen schrijven, geen
kunstenaar van formaat en met fonkelend vernuft; Potgieter overtrof hem in wijsgerig
inzicht, vormkracht en eruditie, Bakhuyzen van den Brink in onafhankelijkheid en
breedheid van blik, Geel in levenswijsheid, humor en platonische rust, Huet in
welsprekendheid en intelligentie. Hij behoorde niet tot de élite, die in de kring der
leiders op geestelijk gebied de toon aangaven - hij was een man voor het volk en
voor de kinderen. Door hen werd hij aanvaard en gevierd. Zijn lied was mannelijk
en niet onwelluidend; het sloot in zijn denkbeelden aan bij de geest van de tijd:
romantisch-gevoelig zonder de realiteit uit het oog te verliezen - het was niet steil,
maar vriendelijk-vroom, niet hartstochtelijk, maar evenmin zonder sentiment, niet
nuchter, maar verstandelijk en opvoedend zonder al te ostentatieve moralisering.
Jean Pauls invloed was niet te miskennen: hier is de man, die tijdelijk wordt als de
kinderkens, die, ondanks zijn gewichtige maatschappelijke beslommeringen, zich
tussen hen zet als een der hunnen, hun taal spreekt, hun belangstelling deelt, hun
kleine smarten en vreugden kent en doorleeft en zich er voor wacht hun kinderlijkheid
tot volwassenheid te forceren. Hij heeft niet immer de natuurlijkheid van de
waarachtige kinderdichter, hij houdt iets over van de volwassene, die een táák heeft
in de kinderwereld en haar aan zich zelf wil laten ontstijgen, hij vergeet niet, dat hij,
Nutsman, tot de volksopvoeders behoort, maar deze ‘bewuste paedagogiek’ wringt
zijn lichaam niet in de gepatenteerde geklede jas van de schoolfrik en zijn geest niet
in de plooi van de statige moralist: Van Alphen is ook door hem volkomen
overwonnen. Sedert 1844 verschenen zijn bundels Volks- en Kinderliederen, in 1847
door het Nut met een gouden krans bekroond; in 1861 Al de Kinderliederen, in 1865
Al de
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Volksdichten, in 1869 opnieuw in 12 afleveringen, in 1870 nogmaals een bundel
Gedichten.
‘En nu, zoo als gezeid is: - doe uw best, om t' elken dag liever, flinker, knapper,
braver, zachtmoediger en blijmoediger te worden, óók (zoo 'k hoop) door 't véél lezen
en zingen van deze Versjes en Liedjes’. Aldus de schrijver in de voorrede van 1861.
Och, deze melodie is bekend - ze is dezelfde als die uit de 16de, 17de en 18de eeuw;
word een beter mens! Maar de tóón klinkt wat milder, de afstand van de
prediker-in-de-lucht tot het kind aan zijn voeten is kleiner geworden al is zijn doel
niet veranderd. Dat blijkt ook uit de liederen zelf: al zijn er heel wat, die alleen willen
vermaken, de stichtelijkheid gluurt bij vele om de hoek. En toch... ‘Van wormcrayt
met suycker’ zijn wij gevorderd tot ‘suycker met wormcruyt’, soms zelfs tot ‘suycker’
alleen. Dat is niet weinig in de loop van een paar eeuwen! Misschien komt de tijd,
waarin de schrijver voor kinderen leert beseffen, dat suiker voor normale kinderen
- Gode zij dank de overgrote meerderheid - een kostelijke voedingsstof is en
‘wormcruyt’ alleen als medicijn dient te worden verstrekt bij bijzondere gevallen.
Heye - we zullen hem prijzen als een overgangsfiguur van grote betekenis. Wij
zullen hem gedenken als de schepper van ‘de zeven kikkertjes’, ‘het karretje op de
zandweg’, van ‘de ferme jongens’ en de ‘stoere knapen’, ‘de schitterende kleuren
van Nederlands vlag’ en ‘de zilveren vloot’, van ‘zie de maan schijnt door de bomen’
en ‘Viooltje, zacht van kleuren’, kortom van al die fleurige schoolliederen, die wijzelf
en onze kinderen in alle toonaarden hebben gezongen, gefloten, gekweeld en gedaverd
bij feesten en reizen, twee- en driestemmig onder de leiding van geestdriftige meesters
en juffen tot onze harten boordevol waren van broederschap en van enthousiasme.
Wie dit kan bereiken, is in ieder geval een artist, die in de beeldengalerij van de
literatuur recht heeft op een bescheiden plaats.
Men heeft hem die inderdaad gegund. De Génestet heeft hem geprezen om zijn
‘Braaf is braaf en slecht is slecht’:.... ‘een voortreffelijk jongensgedicht, dat door
zijn fikschen, nobelen toon het knapenhart streelt en leert, aantrekt en vormt tegelijk’.
Het richt zich ‘naar het hart der jeugd en toch ook niet minder tot het hart.... Het
vaersjen is één moraal. De dichter predikt: oprechtheid, eerlijkheid, liefde, zelfkennis.
Nogtans, niet als een zedemeester staat hij tegenover de kinderwaereld. Hij staat in
haar midden. Zij luistert! Hij spreekt haar beter gevoel, haar eigen gedachten uit, in
zijne en in hare taal. Zijn lied vindt een echo in elke borst. Een krachtige en bezielende
indruk is gegeven. Het woord zal vruchten dragen’. En opnieuw wordt de
dichter-criticus geestdriftig, wanneer hij het lied citeert: ‘Wat pikt er tegen 't
vensterglas....?’*)

*) Over Kinderpoëzie, p. 107 e.v.
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Ook Huet is vol lof. Uit ‘De Herder’ blijkt volgens hem, dat een zuiver godsdienstige
inhoud een kindervers niet behoeft te bederven ‘mits de dichter den waren toon wete
aan te slaan’. En wie het eerste couplet leest van ‘Klein vogelijn op groenen tak’,
heeft ‘den dichter en zijne zingende kinderen lief’. Maar de critiek blijft niet
achterwege: ‘Doch u stichten zij niet langer, de katechiseermeestertjes in miniatuur,
wanneer zij, met aanwending van het fysico-teleologisch bewijs uit de natuurlijke
godgeleerdheid van weleer’ tot de conclusie komen, dat de vogel zingt, om ‘aan der
blinden oor Gods goedheid te melden’.’ Ook ontspoort de moralist nu en dan. Toch:
‘Ik houd Dr. Heye in het gemeen voor een uitnemend kinderdichter, den dichterlijksten
van onze nieuwere liedjeszangers voor de jeugd. Het meest trekt hij aan, wanneer
hij, zoals in zijn prettige Mei-regen, misschien niet om zijne deftigheid de vaders of
moeders, maar stellig om zijne onschuldige brooddronkenheid, de kleine jongens en
meisjes op zijne hand heeft: ‘Wie graag sterk wil zijn en groot....’ In de
literatuurgeschiedenis van onze tijd prijkt Heye's naam tussen die der andere schrijvers
uit zijn tijd; hij is maar een kleine figuur in hun kring. Maar wie de gròte letteren
tijdelijk uitschakelt en zich beperkt tot wat door de eenvoudigen van hart kon worden
aanvaard en genoten, ziet zijn gestalte groeien tot de belangrijke verschijning, die
wij met genegenheid blijven gedenken.
P.J. Andriessen (1815-1877). De romantische poëzie, de historische roman - ze
werden met een ware wellust beoefend in heel onze negentiende eeuw, in het eerste
deel er van in het bijzonder. In 1826 vertaalt Van Lennep Byron en Scott, tussen
1828 en 1831 werkt hij aan de Nederlandsche Legenden. De Pleegzoon verschijnt
in 1827, De Roos van Dekama in 1836, en de bundel historische novellen, bekend
geworden onder de naam Onze Voorouders, tussen 1838 en 1844. Drost volgt het
voorbeeld: Hermingard van de Eikenterpen is van 1832. Ook Oltmans laat zich niet
onbetuigd: 1833 is het verschijningsjaar van Het Slot Loevenstein, 1838 van De
Schaapherder. Truitje Toussaint begint iets later: haar eerste novelle Almagro
verschijnt in 1837, De Graaf van Devonshire in 1838, Het Huis Lauernesse in 1840,
Leicester in Nederland in 1846. En Schimmel fungeert als laatste der Mohicanen:
De eerste Dag eens nieuwen Levens is van 1855, Mary Hollis van 1860, Mylady
Carlisle van 1863 en Sinjeur Semeijns van 1875. Tussen dit illuster gezelschap voelt
zich de Haagse schoolmeester P.J. Andriessen maar weinig op zijn gemak. Hij
bewondert hun werk, voelt zich sterk aangetrokken tot de stof, die zij behandelen,
studeert met niet minder vlijt dan zij het deden, in Wagenaar en de oude kronieken,
hanteert zijn pen met een zeker gemak, maar heeft toch wel vaag het besef, dat hij
iets mist, dat zij hebben: het bonte veertje, de artisticiteit, de speelsheid, het musische
element, dat
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het deel van de kunstenaar is en waaraan de brave burger zich enerzijds ergert, zich
anderzijds vergaapt en waarvoor hij ergens diep in zijn hart een onmiskenbaar respect
heeft. Hij had in zijn jeugd geknutseld en marionetten vertoond, er was misschien
toch iets in hem geweest van wat de kunstenaar van ieder ander onderscheidt, maar
het was verstikt en verwaarloosd bij de droge studie voor het onderwijzersambt, dat
hij trouw aan de traditie, meende te moeten bekleden. Werkende aan de school van
zijn vader, van 1844 tot 1872 bezwaard met de leiding van zijn eigen instituut in Den
Haag, genoodzaakt aan weerspannige kinderen stof in te lepelen, die hun niet mondde,
bleef er nog tijd en energie voor hem over om te studeren en zich te verdiepen in de
bronnen der vaderlandse historie, maar niet voor de weelde, zich dronken te drinken
aan poëzie en te schrijven voor een publiek, dat niet alleen en zelfs niet allereerst
ontwikkeld, maar ontroerd wenst te worden. En dùs koos hij de kinderen, tot wie hij
gewoon was zich te richten. Zij waren minder critisch dan de volwassenen, zij waren
gewoon aan het léren te worden gezet, waarom zouden zij zich dan niet tevreden
kunnen stellen met didaktische literatuur, waarin toch nog in tamelijk onderhoudende
vorm de hele film der nationale geschiedenis voor hun aandachtige ogen werd ontrold?
Van Claudius Civilis tot Waterloo, geen gebeurtenis van grote betekenis werd in de
21 delen overgeslagen, het werd een compleet leerboek in verhalen. Ter afwisseling
verscheen een handboek voor het schrijven van brieven ‘voor jongeheren en
jongejuffrouwen’, een verhandeling over de redekundige ontleding, maar de meester
haastte zich terug naar het terrein, dat hij lief had en schreef.... schreef....:
Vaderlandsche Geschiedverhalen, Adolf en Clara, De zoon van den zeeroover, De
Weezen van Vlissingen, De Kinderen van den Zoetelaar, Erlo de Heideknaap, Zeeman
tegen wil en dank, De Prins en Johan de Witt, Het Huisgezin van den
Raadpensionaris, Koning en Stadhouder, Een zoon van Friesland, Tamboer bij
Quatrebras en Waterloo, De Deserteur, De Muiderkring, Suppoost van de bank van
lening, - daarna nog 6 delen over de Franse tijd: De val van een koningshuis, De
Dageraad van een Keizerskroon, De Kolossus der negentiende eeuw, De Tocht naar
Rusland, Elba en St. Helena, Strijd tusschen twee groote volken en ten slotte nog een
drietal over Frederik De Grote: Een onderdrukte koningszoon, Vorst en dichter,
Koning en Veldheer - inderdaad, het was een oeuvre, waarbij zelfs de duizenden
bladzijden van Truitje het aflegden. Wij hebben ze als kinderen gelezen, plichtmatig
soms, met tegenzin zelden. De feiten op zich zelf waren boeiend genoeg - wat deerden
ons de stijfheid der taal - een schrijftrant, die doorlopend op stelten liep - de etalering
van een waarlijk respectabele kennis? De deftige phrasen schiepen sfeer en versterkten
in ons de mening, dat men in die wereld van prinsen en raadsheren sprak, zoals men
schreef, de dorre beschouwingen lieten we prinsheerlijk rusten,
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bladerden verder en zetten de geschiedenis voort, waar ze ons interessant leek en
vooral, waar de afgebroken dialoog voortgang vond. Pas toen we Louwerse lazen,
voelden we, dat er ook ànders kon worden verteld! Zijn werk had de ziel en het esprit,
die bij Andriessen ontbraken. En toch: hij meende het zo goed met het kroost van
Nederland. Redigeerde hij niet een Geïllustreerde Almanak voor de Jeugd, door
hemzelf bewerkt (1865-1866), een Geïllustreerde Bibliotheek voor Jonge Lieden,
waarin ook Koopmans van Boekeren, Johan Gram, Gerard Keller en A.L. de Rop
hun geesteskinderen aan de kinderen der aarde presenteerden, een Courant voor de
Nederlandsche Jeugd, met J.F. Jansen en J. Schoondermark (1874), sedert 1874 Voor
't Jonge Volkje, dat pas onder Louwerse tot grote bloei kwam, en van 1871-1875 een
Schoolbibliotheek, waarin 3 maal 12 nummers verschenen? Was er ook niet een
Andriessenscheurkalender, verzorgde hij niet een Engelse uitgave van Marryat en
verblijdde hij ons niet allen met De zilveren schaatsen (1867) een verhaal, dat
misschien tegen de tijd bestand zal blijken te zijn?
Ongetwijfeld heeft hij verdienste gehad. Dat ièts van de Romantiek, in Nederland
toch al een weinig krachtige stroom, tot de kinderen kon doordringen, dat hun leesbare
boeken werden geoffreerd over een onderwerp, dat hun volle belangstelling had, is
geen kleinigheid in een tijd als waarin hij leefde. Ook hij heeft recht op blijvende
waardering!
Zo zagen wij, dat bij de enkele belangrijke figuren in deze periode de invloed van
de romantiek, vaak nog naast die der verlichting, duidelijk valt te bespeuren; bij
Goeverneur en Heye in hun dieper begrip van kinderen, hun gevoeligheid en liefde
voor de natuur, hun ongekunstelder wijze van uiting; bij Andriessen vooral in zijn
belangstelling voor ons nationale verleden. Aandacht voor wat in ons volk sedert
vele eeuwen heeft geleefd, blijkt ook uit Van Vlotens verzameling: Nederlandsche
Baker- en Kinderrijmen (X), waarvan de eerste druk in 1872 verscheen, de 2de
opnieuw in 1872, de 3de in 1874, de 4de in 1894.

VII. De kinderlectuur van 1880-1900
In de merkwaardige wisseling van individualistische en collectivistische perioden
in de ontwikkelingsgeschiedenis van West-Europa ontdekt de aandachtige beschouwer
sedert het midden der negentiende eeuw de symptomen van een nieuwe, min of meer
geleidelijke ombuiging in de richting van het individualisme. En omstreeks 1880
wordt de beweging zo sterk, dat ook in ons land de omwenteling voor ieder duidelijk
is te constateren. In de kerk voortdurende afsplitsing van secten en toenemende
onkerkelijkheid, wat niet immer, maar wel vaak synoniem is met onge-
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lovigheid; in de staat steeds sterker volksinvloed, wassende democratie, erkenning
van de rechten der minderheden (vrouwen, arbeiders, jeugd, gekoloniseerde volkeren)
en van de enkeling; een moraal, die naar autonomie streeft en aan geweten of rede
de beslissing laat, een wetenschap, waarin de band met iedere levens- en
wereldbeschouwing wordt doorgesneden; een wijsbegeerte, die het geloof in
openbaring en kerkelijke dogmatiek als strijdig met het vrije denken afwijst; een
kunst, die persoonlijke vorm eist voor persoonlijke ontroering. In onze
literatuurgeschiedenis kennen wij haar verschijning in de zogenaamde beweging van
1880. Haar beginselen laten geen zweem van twijfel aan haar individualistisch
karakter over: ‘kunst is de meest individuele expressie voor de meest individuele
emotie’; ‘kunst is passie’; ‘vorm en inhoud zijn één’; ‘l'art pour l'art’. Zij is voorbereid
enerzijds door de achttiende-eeuwse verlichting, die aan empirisme en rationalisme
in min of meer gevulgariseerde vormen verspreiding gaf, in het materialisme voor
en tijdens de Franse revolutie een enge bedding vond, in de negentiende eeuw
voortspoelde als een onaanzienlijke onderstroom, maar door de snelle ontwikkeling
der natuurwetenschappen nieuwe stuwkracht kreeg en op het terrein der kunst in het
naturalisme omhoog sprong. Anderzijds vond de beweging van '80 haar bronnen in
de romantiek, die, als Europese stroming in de kunst, na 1850 verzandde, maar haar
invloed op alle terreinen van het leven duidelijk bleef openbaren. Noch de Katholieke
noch de Protestants-Christelijke bevolkingsgroep had op deze literatuur-beweging
ook maar enige invloed en een letterkunde met eigen karakter wisten zij pas in de
loop der tijden te ontwikkelen. Wel was, sedert de renaissance, de betekenis der
antieke kunst voor de Nederlandse in enkele figuren levend gebleken - ook bij de
beweging van '80 was dat het geval. Haar zogenaamde ‘voorlopers’ vertonen deze
verschillende invloeden duidelijk: bij Emants is die van naturalisme, rationalisme,
materialisme overwegend, in Multatuli strijden verlichting en romantiek om de
voorrang; Vosmaer, na de aftakeling van De Gids de erkende leider van de
Nederlandse literatuur, vertegenwoordigt het klassicisme.
Waren er onder hen en onder de jongeren, die elkaar in Flanor ontmoetten en wat
later in De Nieuwe Gids hun forum vonden, schrijvers te vinden, die aan oudere
kinderen iets hadden te zeggen? Over Multatuli hebben wij al gesproken; Emants
stond, ondanks de helderheid van zijn proza, door zijn ideeënwereld te ver van hen
af; Vosmaer was hun te voornaam, al waren er ongetwijfeld, die in zijn Ilias en zijn
Odyssae (X) behagen vonden. Perks ‘Mathilde’ kon nauwelijks volwassenen bereiken
- wonderlijk genoeg, want zijn poëzie blijkt telkens weer voor jonge mensen op vele
punten toegankelijk. Ook met Kloos' stemmingsverzen uit de eerste jaren is dat het
geval - ik herinner mij, dat ik ze als zestien- of zeventienjarige jongen bewonderde
en imiteerde. Waren er in zijn dagen
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geen anderen, die dat ook deden? De critieken waren te zwaar - ook het meeste werk
van Verwey, Van Eeden, Gorter en Van Deyssel lag buiten de horizon der jeugd; de
eerste schreef een paar gedichten voor kinderen; De kleine Johannes moet enkelen
hebben veroverd, al bleef de symboliek hun duister, een enkel fragment uit Mei, een
paar critieken, waarin Van Deyssel schold met nieuw levend gebeelde scheldwoorden,
trokken de aandacht van jonge mensen en openbaarden hun iets van ‘de nieuwe kunst
in wording’, gebouwd uit het puin van de burchten der voorgangers - noch het volk,
noch de kinderen, konden door deze élite worden beroerd. Meer dan zijn verzen, zijn
symbolieke romans, ideeën-drama's en studies trokken Van Eedens sociale
proefnemingen de ogen der massa tot zich en daardoor ook iets van zijn werk. Maar
over het algemeen bleef de groep van jonge schrijvers een Gideonsbende, die werd
aangegaapt, maar weinig begrepen. Was er onder de andere poëten en prozaïsten,
die tussen 1880 en 1900 op de voorgrond traden, een enkele, die de jeugd kon
bereiken? Penning misschien door Benjamins vertellingen, Hélène Swarth door een
paar verzen, Henriëtte Roland Holst door strijdlied of getuigenis; Leopold en Boutens,
schrijvers van uiterst subtiele gedichten, zeker niet. Bastiaanse, Speenhoff, Adama
van Scheltema stonden hun nader; de eerste werd weinig bekend, de tweede had
succes met zijn levensliederen, ook onder de jeugd, die het lied van De Schutters
nagalmde en Het broekie van Jantje citeerde; de derde werd de geliefde dichter voor
de jonge declamatoren, die maar zelden onder het martiale gebaar de Weltschmerz
ontdekten. Jaapje was het enige boek van Van Looy, dat de eigen jeugd in de
herinnering der lezers opriep en dus werd aanvaard; Aletrino was te somber en Prins
te duister in zijn beeldend proza; Couperus werd pas later de meester op het floret
der ironie en de speelse vogelaar uit de korte verhalen - Eline Vere en Noodlot konden
jonge lezers maar matig bekoren. Heijermans werd een populaire figuur, maar noch
Van Oordt, noch Coenen en De Meester raakten de jeugd. Beter slaagde Augusta de
Wit: haar Orpheus in de Dessa vond een dank-haar publiek, ook van jongeren.
Robbers en de Schartens (Francesco!) drongen tot enkelen onder hen door; Anna
van Gogh-Kaulbach werkte voor hen nu en dan, maar Querido en Brusse bleven hun
ver.
De kinderlectuur van Anna van Gogh-Kaulbach behoort tot een latere periode ik kom er op terug.
Was er dus maar weinig bij de gròte literatuur, dat door jongeren kon worden
gelezen, de belangstelling voor de buitenlandse klassieken nam hand over hand toe.
Een paar voorbeelden mogen dat toelichten:
In 1881 verschijnt een Don Quichot-vertaling van Titia van der Tuuk, een
schrijfster, die we meer zullen ontmoeten; Joh. Gram bewerkt Münchhausen; in
1882 krijgt Alleen op de Wereld een 12de druk, Twains ‘Prins en Bedelknaap’ wordt
vertaald, Goeverneur zorgt voor bewerkingen van
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Uilenspiegel, Andersen, Fortunatus, De Negerhut; Holkema begint met een intensieve
verspreiding van Marryat.
Het jaar 1885 brengt de eerste vertaling van Stevensons (X) Treasure Island (Eng.
1882), onder de titel Goud-eiland; de bewerking van Huckleberry Finn, die van
Faust door Goeverneur; bovendien de eerste druk van een zeer populair geworden
boek over de Transvaal-oorlog: Pieter Marits. In 1886 bewerkt Mosselmans de
Gulliver en in 1887 doet Goeverneur het opnieuw. Dan verschijnt ook het beroemde
Il Cuore (1886) van D'Amicis (X) als Jongensleven in Nederland en doet Wörrishöffer
haar intree; terecht merkt Wolgast op, dat haar werk een beroep doet op de
Unzurechnungsfähigkeit des Lesers. Van oneindig veel meer betekenis was de
vertaling van Little Lord Fauntleroy (1886), dat in 1888 zijn zegetocht door Nederland
begon als De Kleine Lord (in 1935 de 22ste druk!). In Engeland was het succes niet
minder groot. De schrijfster, Mrs Hodgson Burnett was een Engelse, maar het boek
verscheen eerst in Amerika. ‘It ran through England like a sickly fever. Nine editions
were published in as many months, and the odious little prig in the lace collar is not
dead yet’*). Robinson bleef en vogue (nieuwe bewerkingen in 1883, 1885, 1888,
1889, 1891, 1893, 1896, 1900!), in 1888 werd Johanna Spyri vertaald; Goeverneur
bewerkte Don Quichot, niemand minder dan Albert Verwey de Gulliver, terwijl
Dickens Nederland bereikte met Nelly en Oliver Twist. In 1889 werden de fabels van
De La Fontaine opnieuw vertaald; in 1890 deed Karl May (X) zijn entrée, niet in
ieder opzicht tot voordeel van de Nederlandse Jeugd; de fabelen van Musäus werden
bewerkt; Louwerse interesseerde zijn kleine publiek voor De sprookjes van
10001-nacht (X) (1891); Henty werd in hetzelfde jaar bewerkt; in 1892 volgde
Pajeken, door zijn moralisme in de Indianenverhalen een aparte verschijning; in 1893
vinden we opnieuw uitgaven van Uilenspiegel, Münchhausen, Grimm, De Negerhut;
in 1895 worden we voor het eerst Met een kwartje de wereld rond geleid, gelukkig
gemaakt met de verzamelde werken van Louise Alcott; Peter de Verspieder maakt
zijn bloedige opwachting, in 1896 gevolgd door Kipling (X), Ethel Turner (X),
Charles de Costers ‘Uilenspiegel en Lamme Goedzak’ (X); in 1897 door Hauff, ‘Piet
de Smeerpoets’ (X) en De laatste der Mohikanen (5de druk); 1898 brengt ons
nogmaals Campe's ‘Robinson’ en 1899 weer Uilenspiegel, Andersen (door Christine
Doorman en opnieuw door Martha van Eeden-van Vloten); Aladin, De Neef van
Lavarède en, last but not least, Alice in Wonderland (X) (Engels, 1865). Een oogst,
die niet zonder betekenis is te noemen! Bewijs van groeiende ondernemingslust der
uitgevers, van sterk verlangen naar goede lectuur bij het publiek.

*) Harvey Darton: Childrens Books in England, Cambridge 1932.
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Jammer genoeg is het oorspronkelijke werk niet in overeenstemming met het gehalte
der vertaalde boeken, al is ook daarbij wel het een en ander, dat nadere vermelding
verdient.
In de eerste plaats valt op, dat de belangstelling voor speciale kinderen
jeugdtijdschriften groeit. Ik noem Jong Nederland (1884-1888), red. J.H.v. Balen
en in 1887 A.J.v.d. Sloot en A. Groeneveld; Ons Genoegen (1885-1894), red. W.F.
Oostveen; in 1891, Hélène Swarth(!); in 1890 J.C. Bouwmeester, Tijdspiegel voor
de Nederlandsche Jeugd (1885-1891), red. J. den Broeder en A.J.H.v.d. Sloot;
Neerlands Jeugd (1886-1894), red. A.J.H.v.d. Sloot en A. Groeneveld; Jong-Holland
(1888-1898), red. J.H.v. Balen; De Kindervriend (1887-1905), red. Z.J. Koning,
sedert 1903 K. Wielemaker; De Hollandsche Lelie (in 1887 opgericht, bestemd voor
jonge meisjes en vrouwen, redactrice Cath. Alberdingk Thym, later Johanna van
Woude = S.M.C.v. Wermeskerken - Junius; 1920 Anna de Savomin-Lohman; 1916
Mevr. Kooy-van Zeggelen; 1919 Jeanne Reyneke van Stuwe); Lelie- en Rozeknoppen
(1881-1893), redactrice M.E. Pijnappel, later A.C. Kuijper; Voor onze kleinen
(1891-1896), red. E.J. Veenendaal, later Titia van der Tuuk; St. Nicolaas (1893-1901),
redactrice Cora; in 1899 Thérèse Hoven, Timotheus (opgericht 1895, red. H.C.
Voorhoeve, later J.N. Voorhoeve); Weekblad voor jongens en meisjes (1895-1903),
red. H. Julius; Weekblad voor de Jeugd (1896-1916), red. F.H.v. Leent, later Anna
van Gogh-Kaulbach; Utile Dulci, een uurtje in de vier moderne talen voor onze
ontwikkelde jongelui (1893-1915), Maandblad voor de Jeugd (1897-1915), red. A.
Heesen; Ons Blaadje (1895-1908), redactrice Nellie van Kol; Ons Jongensblad
(1898-1903), red. J.H.v. Balen; Voor 't Jonge Volkje (1874), red. P.J. Andriessen,
later P. Louwerse, in 1908 S. Abramsz, in 1924 Jac. v.d. Klei; De Kinderkamer
(1882), red. Louwerse-Abramsz-v.d. Klei en De Kinderwereld (1893), onder dezelfde
redacteuren. Voor onze Meisjes (1898-1902), redactrice Th. Hoven; Lente, weekblad
voor jonge dames (1899-1902), redactrice Tine van Berken en Egb.a van der Mandele;
De Engelbewaarder, maandblad voor de Katholieke Jeugd (opgericht 1884); Onze
jonge Meisjes (1894, sedert 1920 Onze Gids), redactrice o.a. Mevr. Van
Hoogstraten-Schoch. De lezer vergeve mij deze dorre opsomming; mijn enig doel
was, te laten zien, hoe intensief de lectuur voor kinderen zich begon te ontwikkelen.
Bovendien zijn de meeste redacteuren en redactrices van deze bladen en periodieken
tegelijkertijd auteurs van kinderboeken. Onder hun werk is niet heel veel, dat reliëf
verdient - wel is algemeen het verlangen kinderen te boeien, door in hun taal te
spreken, interessante stof te geven en de ‘general reader’ niet af te schrikken door
geleerdheid en zedeprekerij. Toch zijn er maar enkelen, die er in slagen boven een
zekere matheid en braafheid uit te komen - het meeste werk is tam en vertoont maar
weinig sporen van de storm-
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achtige beweging, die de literatuur der volwassenen zo heeft beroerd.
Het moet nog een aantal jaren duren, voor er van schoonheid en innige persoonlijke
uiting sprake kan zijn. Hoe weinig élan, hoe weinig kleur en gloed is er in de verhalen
van allerlei dames, die als Cora, Carolina, Jacoba, Johanna, Tony, Betsy, Aleida,
Agatha, (overigens een der besten onder haar) op een allerbeminnelijkste toon - u
kent die uit de laagste klassen van uw schooljaren! - breeduit over onbeduidendheden
praten, praten, praten....; hoe is hun werk verstoken van verbeelding, hoe arm aan
formuleringsmogelijkheden, hoe beperkt blijft hun horizon. Er was er één onder hen,
die als Nellie debuteerde in 1883 met Bloemensprookjes, in 1885 Sprookjes en
vertellingen uitgaf, in 1895 Ons Blaadje begon te redigeren. Zij stak boven haar
concurrenten uit als een populier boven struikgewas - wij zullen haar in de volgende
periode opnieuw ontmoeten. Wat betekent het werk van schrijvers als De Rop en
Ant. S. Reule, wanneer we het leggen naast de klassieken, die ons uit het buitenland
bereiken? Hoe weinig zegt ons Jan Hendrik van Balen, die toch wel de kunst verstond,
avontuurlijke boeken voor jongens aannemelijk te maken. Ongetwijfeld, er was over
de hele breedte vooruitgang te bespeuren, maar de aandachtige lezer vraagt zich af:
zou het niet beter zijn geweest, wanneer de meesten hadden gezwegen en in ieder
gezin, in elke school een eenvoudige bibliotheek was gevormd van wat belangrijke
figuren in binnen- en buitenland nu en in het verleden hadden geschapen?
Zoekende naar wat uitsteekt boven de grauwe massa van middelmatige gewrochten
in de periode van 1880 tot 1900, ontdekken wij enkele boeken en een paar schrijvers,
die als belangrijke scheppingen en figuren kunnen worden beschouwd. Ik noemde
al de naam van Titia van der Tuuk, wel geen groot schrijfster, maar toch iemand, die
een fijne pen voerde. Kloppers en Van Leent betekenden niet veel, maar het
Amsterdamse schoolhoofd E. Heimans plaatste zich met Willem Roda in 1889 vooraan
in de rij der schrijvers voor jongens van een jaar of twaalf. Hij was geen kunstenaar
van groot formaat, maar een gevoelig man met een bescheiden talent tot karakteristiek,
uitbeelding en beschrijving. Hij gaf, wat jongens vragen: conflict, avontuur, boeiende
wetenschap en hij verstond de kunst van rustig, gedetailleerd vertellen en componeren,
die bekoort en bindt. En hij had smaak genoeg om bij de beelding der spanningen
alles te vermijden wat practisch onmogelijk is en alleen om de sensatie zou kunnen
worden vermeld. Zo schiep hij een gezond verhaal, dat recht heeft op een blijvende
plaats en die inderdaad inneemt. Zijn prentenboeken uit 1892: Dappere Kerels (over
het reddingwezen) en Helden zonder Zwaard (over de brandweer) konden jong en
oud bekoren. En iedere natuurminnaar weet, dat hij met Jac. P. Thijsse de
Nederlanders voor eeuwig aan zich verplichtte, toen hij zijn serie boeken over
natuurlijke historie opende met In Sloot en Plas (1898), het tijdschrift
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De Levende Natuur begon te redigeren (1895) en in zijn Handleiding voor het
onderwijs in natuurlijke historie op de lagere school de weg aangaf, dit vak levend
en belangwekkend te maken.
Het is ook noodzakelijk, hier de naam van Christine Doorman te noemen. Zij
beminde het sprookje en de kinderen. Door haar voortreffelijke vertalingen bracht
zij deze twee tot elkaar; ook haar eigen werk, hoe eenvoudig het mocht zijn, muntte
uit boven het meeste, dat verscheen. Dat van Thérèse Hoven, Suze Andriessen,
Johanna van Woude, Wilma (Mevr. Riem-Vis), Tine van Berken, vriendelijke,
moederlijke figuren, die in deze periode vooral voor meisjes en jonge kinderen
publiceerden, sloot zich daarbij aan; de laatste, veelbelovend, stierf al in 1900. Naast
het werk van deze vrouwen kan dat van enkele mannen worden geplaatst, die in deze
tijd debuteren of voortwerken: S. Abramsz, de latere redacteur van Voor 't Jonge
Volkje, De Kinderwereld, De Kinderkamer, schrijver van Veertien dagen op een
IJsschots (1898) en verzamelaar van oude kinderrijmen, A.C.C. de Vletter, op wie
ik later terugkom, Jan Ligthart, die in Toch Timmerhout (1897), nog niet bereikte,
wat hij later in zijn schoolboekjes (vooral Pim en Mien, Ot en Sien), wist te presteren,
J.G. Kramer, die zich interesseerde voor de oude geschiedenis en L. Penning, een
zeer geliefd auteur van jongensboeken, waarin de heldendaden der Transvalers werden
verheerlijkt; van Kramer verscheen in 1898 Tot ridder geslagen, in 1899 o.a. Willem
de Kabeljauw; van Penning, in 1898 De ruiters van Zuid-Afrika, in 1899
Transvaalsche historische verhalen, in 1900 De Leeuw van Modderspruit, in 1901
De held van Spioenkop. Ook de bekende Brielenaar Joh. H. Been begint in 1898 zijn
publicaties met Twee Zeemansjongens.
De belangrijkste figuren, in deze periode op het toppunt van hun kracht, zijn:
P. Louwerse (1840-1908). Hij was een ronde Zeeuw, die de beweeglijkheid, de
phantasie en de lust tot vertellen met zijn Walcherse eiland-genoten deelde. Geboren
in een boerengezin te Oost-Souburg, dronk hij de schoonheid van de wereld rondom
in met de volle kracht van zijn gevoelige natuur, voelde zich een met de eenvoudige
bevolking, verbonden met de aarde, de hemel en de zee. Iets van de frisheid en de
kracht uit land en volk in dit gezegendste deel van de wereld vindt men terug in de
honderden versjes en verhalen, die hij schreef voor de kinderen, in wie hij de
ongereptheid en de natuurlijkheid van zijn eigen jeugd en primitieve omgeving
terugvond.
Hij hield van al wat spontaan was en emotioneel - hij liet dieren en mensen herleven
in ongekunstelde situaties en vertelde over hun lotgevallen in de kinderlijke taal, die
beantwoordde aan zijn diepste verlangen. Ook hem kan men niet onder de grote
kunstenaars rangschikken - hij was niet meer dan een geboren verteller, die de
stijlmiddelen van de
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gròte kunst niet beheerste, hij was noch diepzinnig, noch visionnair en hij miste de
creatieve kracht van de scheppers der klassieke werken; maar hij was een fijn en
beminnelijk man met grote liefde voor kinderen, eerbied voor hun wezen en het
verlangen, hen te boeien, te treffen en te vermaken. Het kon niet anders of ook hij
moest door de typische nationale vorm der Nederlandse romantiek worden beïnvloed;
Andriessen was hem voorgegaan, hij bewonderde Scott en diens navolgers in binnenen buitenland en, wetende, dat de historie de verbeelding van schrijver en lezer kan
activeren, dat kinderen, jongens bovenal, liefst leven in een wereld van gevaren en
verrassende wendingen, zocht ook hij de stof voor zijn boeiende vertellingen in de
geschiedenis van land en volk. Zijn serie: Wat voorbij ging, trok de grootste aandacht;
boeken als Alfer en Wala, De twee Hugo's, De trouwe schildknaap, 1672 of het Beleg
van Groningen veroverden de kinderwereld en zullen dat blijven doen, zolang
drukkers en uitgevers zich over hen en ons kroost willen ontfermen.
Vóór hij ze schreef, wìst hij, dat hij in staat was, luisterende jonge mensen door
zijn vertelkunst te imponeren. In 1856, na een moeilijke jeugd - zijn vader stierf,
toen hij 11 jaar was - werd hij onderwijzer van de vierde rang, in 1858
hulp-onderwijzer en in 1863 onderwijzer in Dirksland. Na het veroveren van de
hoofdactie trok hij in 1867 naar Goes, maar keerde in '68 naar Dirksland terug; men
wilde daar de meester niet missen, die zó de kunst van vertellen verstond. Toch, korte
tijd daarna benoemd tot hoofd in Hazerswoude, verliet hij zijn trouwe Dirkslanders,
trouwde met het meisje, dat hij liefhad: Lena Maria Brouwer, werkte tot 1872 in
Hazerswoude en trok toen naar Den Haag, waar hij tot 1888 het onderwijs bleef
dienen. Daar trof hem de grote slag, die zijn werk in de school voortaan onmogelijk
maakte: hij werd doof en moest de klas en de kinderen verlaten. Het afscheid viel
hem zwaar - hij besloot tot de kinderen te blijven spreken, nu het niet meer mondeling
kon, in toenemende mate op papier. In toenemende mate.... al lang tevoren was hij
begonnen, zijn gedachten en gevoelens in rijm en onrijm neer te pennen en te
publiceren. In 1871 was Vlissingen in 1572 verschenen, van 1875-'77 redigeerde hij
De Kleine Huisvriend - al lang was hij toen medewerker aan Johan Grams
Kindercourant - in 1878 kwam Bestevaer Tromp van de pers, in 1879 Een
Delfshavensche Kwajongen en J.P. Sweelinck, in 1880 Vlissinger Michiel.
Middelerwijl was zijn medewerking begonnen aan Voor 't Jonge Volkje; Andriessen
had dat opgericht in 1874, redigeerde de eerste en tweede jaargang alleen, stierf in
1877, werd vervangen door Koopmans van Boekeren, Gerard Keller en A.L. de Rop,
in 1877 door B. ter Haar Bz., Keller, De Rop en Louwerse, later aangevuld met W.
Otto, Justus van Maurik, J. Worp en Agatha; sedert 1885 was Louwerse
hoofdredacteur - onder zijn leiding werd het het toonaangevende tijdschrift in de
Nederlandse kinderwereld.
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Terwijl de periodieken voor de jeugd woekerden en stierven als onkruid, bloeide
Voor 't jonge Volkje weelderig en krachtig tot Louwerse's dood en nog tientallen
jaren daarna. Hij publiceerde er zijn prachtige vervolgverhalen in, later gewoonlijk
ook in boekvorm verschenen, wist goede medewerkers om zich te verzamelen, zorgde
voor behoorlijke illustraties en regelmatige afwisseling en maakte zijn lezers actief
door prijsraadsels en opdrachten van allerlei aard. Ik herinner mij geen enkele
gebeurtenis uit mijn kinderjaren, die een zo regelmatig weerkerende vreugde
veroorzaakte als de ontvangst van dit maandblad. Ik heb het gelezen van de eerste
tot de laatste regel, zelfs, plichtsgetrouw, als de oude schoolmeester niet alleen wilde
boeien, maar ook leren; hij heeft mij aan het raden en rekenen, aan tekenen, plakken
en knippen gezet, ik heb hem mijn kinderlijke brieven geschreven, die in de
brievenbus altijd even vriendelijk werden beantwoord en een enkele keer zelfs
particulier; ik won nimmer een hoofdprijs, maar immer een boek, meestal een van
de folianten uit Wat voorbij ging, ik heb de man als een tweede vader aangehangen,
jaren lang en ik breng hem, bijna 40 jaar na zijn dood, een eerbiedige hulde om wat
hij mij en duizenden anderen heeft gegeven door zijn trouwhartige toewijding aan
de kinderen, die hem lief bleven. Toen hij tot de conclusie kwam, dat ook de kleintjes
van zijn talent moesten profiteren, richtte hij De Kinderkamer op (1882), later gevolgd
door De Kinderwereld (1893), als brug naar Voor 't jonge Volkje. Ook hier gaf hij
zich volkomen en met succes.
Daarnaast bleef hij zijn boeken verspreiden. Wie de jaarlijsten der Nederlandse
uitgaven naslaat, vindt zonder uitzondering de naam Louwerse voor geschriften van
allerlei aard; er zijn telkens nieuwe uitgaven en immer weer herdrukken, zijn naam
prijkt als aanbeveling op het werk van anderen - als Goeverneur exploreert hij de
schat der eeuwen. Zijn Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis is nog altijd een
veel gelezen boek, vooral sedert Braakensiek het voortreffelijk illustreerde (1894).
Onwillekeurig komt de critische lezer tot een vergelijking van Louwerse's
historische verhalen en die van Andriessen. Mogelijk is de Hagenaar in gedegen
kennis de mindere van de Amsterdammer - hij overtreft hem ver in levendigheid van
behandeling, rake karaktertekening en evenwichtige compositie. Naast Louwerse's
boeken zijn die van Andriessen stijf en ouderwets - vaak meer leerleesboek dan
kinderroman. Door de vlotheid van zijn stijl, de kleurigheid van zijn schilderingen,
de gevoeligheid van zijn psychologie staat de jongere dichter bij kind en kunst dan
de oudere, nadert hij het ideaal, waaraan de schrijver voor kinderen naar onze mening
dient te beantwoorden.
In 1912 heeft men ter herinnering aan deze kindervriend in Oost-Souburg een
borstbeeld geplaatst. Voor wie hem kenden overbodig, voor
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wie na hem kwamen een aansporing, zich tot hem te wenden. Er is onder zijn oeuvre
heel wat te vinden, dat klassiek dient te worden.
J. Stamperius (1858-1936). Na een moeilijke jeugd in Wilhelminadorp bij Goes
bezocht hij de Kweekschool voor Onderwijzers te Haarlem; hij werd benoemd in
Aalsmeer en in 1880 schoolhoofd in Amsterdam. Naar aanleiding van een artikel
over kinderlectuur kreeg hij het verzoek van een uitgever, zelf een boek te schrijven,
dat zou beantwoorden aan de eisen, die hij had gesteld. Zo ontstond Het Veerhuis
aan de Oosterschelde en daarmee begon zijn werkzaamheid, die zou duren tot zijn
dood. In 1903 dwong zijn gezondheid hem tot het nemen van ontslag als schoolhoofd;
in 1907 werd hij arrondissementsschoolopziener, hield tal van voordrachten, werkte
mee aan verschillende organen en redigeerde zijn bibliotheek voor de jeugd.
Onderwijsman als Louwerse, bezield met het verlangen, kinderen op te voeden
door lectuur, actief als weinig anderen bij zijn poging, door theoretische
beschouwingen de volwassenen tot beter inzicht te brengen en door het schrijven
van verhalen en het redigeren van een bibliotheek de literatuur voor kinderen op
hoger peil te brengen, blijft hij toch de mindere van de Haagse schoolmeester. Hij
schrijft een goede vertelling, paedagogisch onaantastbaar, psychologisch verantwoord,
behoorlijk gestyleerd, vaak ook met een boeiend gegeven, een niet al te schokkende
intrigue, maar de lezer ontkomt niet aan de indruk, dat hij in plaats van het leven zelf
met zijn dramatische spanningen een kunstgewrocht krijgt opgedist, samengesteld
volgens alle regelen van de haute cuisine, suiker en zout naar de smaak van de
volmaakte chef-kok, ondanks zijn culinaire volkomenheid zonder de glans, het
bouquet en het aroma van wat door zon en wind werd gestoofd. Deze kunstmatigheid
maakt hem tot een der lagere goden op de Olympus, waar Louwerse met grote vreugde
wordt aanvaard. Gloed en geestdrift ontbreken in zijn werk: het heldere inzicht van
de schoolopziener kan het tekort aan kunstenaarschap niet maskeren. Toch - er zijn
onder de verhalen, die uit zijn geduldige pen zijn gevloeid, enkele histories, waarmee
de jongens zich vorstelijk hebben vermaakt. Hij verstond het métier en wist zijn stof
zó te kiezen, dat bij de bewerking er van het mes van twee kanten kon snijden: ze
was opvoedend èn boeiend. En het is geen geringe verdienste, deze combinatie tot
stand te brengen en haar in boek na boek te handhaven. Ook dàt behoorde tot het
emplooi van de maître de cuisine.
Wat waren de regelen, waardoor hij zich liet leiden bij bespiegeling en practijk?
‘Een kinderboek moet boeiend zijn, het moet voedsel bieden voor hoofd en hart.’
‘Het kind moet nooit in verzoeking gebracht worden, het kwaad toe te juichen, omdat
het in behaaglijke vorm wordt voor-

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

98
gesteld.’ ‘Eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen worde in acht genomen.’
Geen bezwaren: de ‘voeding van hoofd en hart’ was een oud recept, wij kennen
het sedert ‘de Trap der Jeugd’ en dergelijke geschriften, het klinkt ons een beetje....
dierbaar in de oren, het lijkt ook geen conditio sine qua non, maar er is zeker alles
voor te zeggen, dat de lezer van een kinderboek en passant iets kan leren en door
zijn lectuur een beetje beter wordt - mits deze werking organisch voortkomt uit het
niet opzettelijk om die reden geconcipieerde verhaal.
Dat het kwaad niet mag worden verheerlijkt, spreekt vanzelf, al kan er
meningsverschil rijzen over de vraag, wat kwaad ìs en op welke wijze het de meeste
schade doet. Tegen de gepredikte objectiviteit - symptoom der tolerantie, die de
verlichting ons had gebracht - is evenmin veel in te brengen, indien ze niet synoniem
wordt genomen met bloedeloze neutraliteit: de kunstenaar gééft zich in zijn werk,
drukt er zijn totale persoonlijkheid in uit, getuigt dus van zijn levens- en
wereldbeschouwing - des te levender zijn kunst is, des te positiever zal zijn belijdenis
zijn. En er is alles voor te zeggen, onze kinderen in aanraking te brengen met levende
kunst, zelfs als de schrijver uit andere beginselen leeft dan wijzelf. ‘Boeiend moet
het boek zijn’; het is een van de eerste keren in de geschiedenis onzer kinderliteratuur,
dat deze eis met alle nadruk wordt gesteld. Vroeger bekommerde men zich daar niet
om; stichtelijk en moraliserend - géén andere voorwaarde behoefde te worden vervuld.
Men was tot het inzicht gekomen, dat ‘voedsel voor het hart’ alleen kon worden
geassimileerd, wanneer dat hart in beweging was gebracht. Het doel blééf in hoofdzaak
‘verbetering van het individu’, maar de methode was anders geworden, men zou
kunnen zeggen: geraffineerder - de portie ‘suycker’ werd groter, het ‘wormcruyt’
werd steeds kunstiger gecamoufleerd. Objectiviteit, zedelijkheid, vorming van gemoed
en verstand, spanning - het zijn eisen, die met enige reserve kunnen worden aanvaard,
maar.... het is onvoldoende. Dat, waar het in de eerste plaats op aankomt, ontbreekt:
de emotionaliteit van de schrijver zelf, de verbeelding, die zijn pen moet besturen,
het talent, in beweeglijke, levende taal vorm te geven aan ontroering en visioenen.
Eerste eis aan de man, die voor kinderen of volwassenen werkt, is kunstenaarschap!
Stamperius is zich dat onvoldoende bewust: het blijkt opnieuw uit zijn studie Over
Kinderlectuur, no. 9 uit de eerste Serie der Paedagogische vlugschriften, onder
redactie van Ligthart en Casimir, Baarn 1910. Er staan behartigenswaardige
opmerkingen in deze brochure: de schrijver protesteert tegen de kleurige beschrijving
van gruwelen en griezeligheden in de boeken, waarin Indianen als een soort van
veredeld slachtvee worden voorgesteld, tegen onverhuld sexualisme, bombast, slechte
vertalingen, infantilisme bij de bewerking van kunst voor kinderen, het
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onoordeelkundig verwarren van kinderlectuur en die der volwassenen,
onkinderlijkheid in taal en inhoud, verheerlijking van tuchteloosheid, vermenging
van wetenschap en phantasie, zucht naar sensatie, wuftheid en oppervlakkigheid.
Wij kunnen hem op bijna alle punten gelijk geven en blijven toch van mening, dat
hier de kern van de zaak niet wordt aangeraakt. Als wij het requisitoir van Stamperius
hebben aangehoord en instemmend hebben geknikt, rijst vanzelf de vraag: ‘Inspecteur,
wat dan wel? Dit is alles negatief en afwijzend - geef ons de normen voor waarachtig
goede kinderlectuur’. Het blijft een vraag zonder antwoord. En ik vrees, dat de
criticus, àls hij gesproken zou hebben, ons in 1910 had toegevoegd, wat hij in 1887
formuleerde: objectiviteit, zedelijkheid.... enzovoort. Hij kon moeilijk anders: zijn
werk is er om te bewijzen, dat hij een voortreffelijk mens was, een welwillend en
welmenend man, die een aardig en leesbaar boek wist te schrijven, beter dan dat van
de meesten zijner tijdgenoten, maar gèèn kunstenaar. En met minder mogen we nu
eenmaal niet tevreden zijn. Wat hij schreef? Het meeste verscheen in zijn Nieuwe
Bibliotheek voor de Jeugd, sedert 1887 door hem geredigeerd, in 1918 verdoopt tot
Stamperiusbibliotheek en pas in 1923 geëindigd; er waren toen 160 deeltjes
verschenen. Daarna kwamen nog, opnieuw onder de naam Stamperiusbibliotheek,
herdrukken van de pers en enkele losse verhalen. In 1921 begon de Kleine
Stamperiusbibliotheek, waaraan geen lang leven beschoren was. De redacteur slaagde
er in allerlei schrijvers voor zijn werk te interesseren. Het sprak vanzelf, dat ze zijn
inzichten dienden te delen. Uit hun samenwerking ontstond een boekenverzameling,
die vooral op de scholen ingang vond, de kinderen van ons volk voedde met degelijke
lectuur - rustige, eenvoudige, zakelijke leesstof, realistisch meestal en met een
avontuurlijk sausje overgoten - en van betekenis werd voor de opvoeding en de
ontwikkeling van onszelf en onze onmiddellijke voorvaderen. Zeer belangrijk werk
is er niet bij, de schrijvers waren gematigde, beschaafde, degelijke lieden zonder
diepzinnigheid of felle geestdrift, maar ze wisten in kinderlijke trant te vertellen, te
vermaken en soms zelfs te verheffen. We vinden de namen van De Rop, Baas, Titia
van der Tuuk, Rudolfs, Brouwer, Heetjans, Reule, Krebbers, Van Leent, Meerwaldt,
Melati van Java, Gijlstra, Otto, Suze Andriessen, Hinse, Van Veenendaal, Kriene,
Kieviet en vele anderen - de meesten volkomen vergeten, geen enkele geniale figuur.
Stamperius' eigen werk is zeker niet het minste; er gaat bijna geen jaar voorbij of
een der vier deeltjes is van zijn hand: Het Veerhuis aan de Oosterschelde (1888), De
Sasmeester en zijn pleegzoon (1889), Frans Naerebout (1890), Drie Kwajongens
(1891), Wilskracht en Genie (1892), Een week vol avonturen (1893), De ondergang
van Reimerswaal (1896), Het verhaal van de toren van Zierikzee (1898), De ezel
van de bakker (1899), Drie jongens op een schip (1903), De Klompenmaker en de
prinses (1905), De
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bootsman op het Gardameer (1908), Toch Oranje boven (1909), Van drie jongens
en een vrije Zaterdag (1910), het zijn zonder uitzondering boeken, die aan de door
de schrijver gestelde eisen voldoen. Algemeen bekend werd Het Verteluurtje (1893)
dat door Stamperius en Hinse werd ‘samengesteld’ - ook andere geschriften van de
ijverige schoolopziener uit Baarn verschenen buiten zijn ‘Bibliotheek’ om. Hij mocht
dan het élan van Louwerse missen, hij verdient onder ons in dankbare herinnering
te blijven leven.
C. Joh. Kieviet (1858-1931). Neen, van de doorwerking der ideeën door Kloos en
zijn bentgenoten met zo groot meesterschap herkend, geformuleerd en gepractiseerd,
is bij de voornaamste kinderschrijvers uit de periode van 1880-1900 niet veel te
bespeuren. Ook niet bij de man, die ons nu moet bezighouden en die tot in onze
dagen behoort tot de meest gevierde en populaire gasten in de met kroost gezegende
gezinnen. Hij was al evenmin een kunstenaar als Stamperius en als mens en scribent
zeker de mindere van Louwerse - er is niets in zijn omvangrijk oeuvre, dat ons aan
de eenheid van vorm en inhoud, aan de kunst als passie, aan l'art pour l'art doet
denken. Ongetwijfeld, hij was een veelschrijver, die vermoedelijk verzot was op
succes en de pecunia niet versmaadde; hij was geen fijne geest en geen
wetenschapsman van brede eruditie, maar hij is er toch maar in geslaagd boeken te
schrijven, die druk op druk beleven, door ouders en kinderen met vreugde ingehaald,
uitgeleend, stukgelezen en bij ieder bekend. Het geheim van zijn populariteit? Er is
in de historische verhalen - hij wist, hoe Andriessen en Louwerse werkten en werden
verslonden - een zekere forsheid van lijn, een typische zwierigheid van behandeling,
die ze onmiddellijk plaatsen naast de romans voor volwassenen. Er is iets in hem
van de èchte romanticus - zoals Oltmans er een was en Schimmel, als hij zichzelf en
zijn formidabele historiekennis vergat - die sfeer en geheimzinnigheid weet te bewaren
en in dat bekoorlijk halfdonker de conflicten van edelaardige en demonische figuren
tot ontwikkeling en oplossing brengt. Wie de stemming van het theater kan oproepen,
is van succes verzekerd. Ik ben niet blind voor de schablone in dit werk, voor het
streven naar grof en goedkoop effect, voor de handigheid van de enscènering, het
simplistische in de typering der personen, die nimmer uitgroeien tot karakters, voor
de rhetorica in stijl en dialoog, maar er is, ondanks en misschien gedeeltelijk ook
door dat alles, iets van leven en beweeglijkheid, van kleur en gloed in deze verhalen,
dat bij Stamperius en zijn adepten ten enenmale ontbreekt. Vermoedelijk is alles
paedagogisch en psychologisch minder volmaakt, en ik kan mij levendig voorstellen,
dat sommige ouders bezwaren hebben tegen het sensationele karakter van enkele der
geschilderde situaties, maar de man, die ze uitbeeldde, had de warmte en de kracht
van een
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artist en het plezier in zijn schrijverij, dat zich aan de lezer meedeelt, wanneer hij
zich niet-critisch laat leiden. Een handig scribent, die in een vloek en een zucht zijn
verhalen neersmeet (in vier of vijf weken volgens de legende), lak had aan alle regels
der kunst en nog meer aan de fijngeformuleerde eisen der gepatenteerde opvoeders,
maar de kinderen wòn. Er was een tweede eigenschap, die hem in de wereld van ons
kroost onsterfelijk maakte; hij bezat de humor, die tot nu toe in de kinderliteratuur
vrijwel ontbroken had. Bij Van Alphen was er geen spoor van te vinden, Heye en
Goeverneur, de laatste meer dan de eerste, bezaten er een geringe dosis van,
Andriessen was de geboren en getogen ernst, in Louwerse was eer een fijne en stille
glimlach dan wezenlijke jolijt en Stamperius bleef de rustige burger, die wel een
grap kan verdragen, maar, welopgevoed, de schater bedwingt. En juist de uitbundige
vreugde is die der kinderen - zoals ze die is van het echte volk. Het verklaart de
ongebroken populariteit van Jan Klaassen en Tijl Uilenspiegel, van Don Quichot en
Sancho in hun groteske tegenstellingen, van Harlekijn, Pekelharing, Pinocchio,
Münchhausen en in wie nog verder de dwaasheid mag zijn of worden geïncarneerd.
Het verklaart ook het succes van Kieviets Uit het leven van Dik Trom, (1892)*), de
genoeglijke grapjas, die in de kindermaatschappij is geworden tot een klassieke
figuur. Inderdaad, hij draagt het stempel van zijn geestelijke vader, in wie noch van
spiritualiteit, noch van fijne geestigheid veel was te vinden. Wij zouden hem graag
wat ethischer willen zien met behoud van zijn Dionysische vreugde; het zou ons
aangenaam zijn, de trekken van de vlerk uit zijn portret te kunnen retoucheren - wij
hebben hem te aanvaarden zoals hij ons is gegeven: een ‘volks’ type, een tikje grof,
en vlegelachtig, maar goedmoedig, boertig in de oude zin van het woord, militant in
zijn oppositie tegen de overmacht der volwassenen, een komisch exemplaar, dat de
lachlust van gezonde kinderen prikkelt en hun de ongeremde vrolijkheid geeft, die
zij vragen. Toen het boek succes bleek te hebben (de 29ste druk verscheen in 1946),
buitte zijn schepper dat onmiddellijk uit: Toen Dik Trom een jongen was (1907), De
Zoon van Dik Trom (1907), Dik Trom en zijn dorpsgenoten (1920), Het tweede boek
van Dik Trom en zijn dorpsgenoten (1923), mochten de roem van de dorpsheld
verhogen, zij waren niet in staat, de reputatie van de schrijver onder critische
volwassenen te versterken: zij speurden er eerder money-making dan literaire
scheppingsdrift in.
Ongelijkmatig is zijn werk, al blijft toch het meeste wel uitsteken boven dat van
de gemiddelde schrijver uit deze en de volgende periode. Het belangrijkste waren:
1890: De twee Neven; 1891: Frans van Dorentil; 1892: Fulco de Minstreel; 1894:
In woelige dagen; 1895: Het badreisje

*) In 1938 ook verfilmd: zie ‘Het Kind’, 1938, p. 13 en p. 41, waaruit blijkt, dat de figuur nog
grover is geworden!
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van Cor Slung; 1897: Het Slot op den Hoef; 1897: Jaepie-Jaepie; 1898: De club
van-zessen-klaar; 1900: Uit de riddertijd; 1900: Wilde Bob; 1901: Slaet opten
trommele; 1901: Frits Wardland; 1903: De club op reis; 1904: Okke Tannema; 1905:
De Kennemer Vrijbuiter; 1905: De hut in het bosch; 1906: De Twee Broeders; 1908;
In den Otter; 1910: Pension Zonneduin; 1913: De Duinheks; 1918: De geheimzinnige
koepel; 1924: De Woelwater; 1927: De zeerover van Oostzaan.
Kieviet is als jongste uit een gezin van elf kinderen te Hoofddorp, het schouwtoneel
van de Dik-Trom-historie, geboren. Hij werd onderwijzer, werkte in Delft,
Haarlemmermeer, Lisse, Den Haag, Oosthuizen en vele jaren als hoofd in Zaandam;
sedert 1917 wijdde hij zich uitsluitend aan ‘de kunst’. Hij stierf in Wassenaar.

VIII. De kinderlectuur van 1900-1920
Zal het ons mogelijk zijn, bij ons onderzoek naar het karakter der kinderliteratuur in
deze periode iets te ontdekken van het individualisme der tachtigers, van hun
verheerlijking der schoonheid, zich uitende in voorkeur voor verfijnde, maar strenge
vormen, van hun wending naar het aardse bestaan, die naturalisme en realisme tot
vanzelfsprekende verschijningsvormen der prozakunst maakten? In het vorige tijdperk
zochten wij die invloed vergeefs. En middelerwijl was het hoogtepunt van dit getij
gepasseerd: de gemeenschap nam steeds meer de plaats in van de afzonderlijke
persoonlijkheid, wijsheid en goedheid hernamen hun oude rechten, de vreugde om
de natuur en het leven maakte plaats voor de bezonnenheid der geestelijke verdieping
en geleidelijk verving de neoromantiek het naturalisme, dat in de verbleekte vorm
van psychologisch realisme kwijnend bleef voortbestaan. De kans, dat, met
voorbijgang van de individualistische phase, de schrijvers en vooral de schrijfsters
van kinderverhalen zich zouden aansluiten bij de sociaal-ethische richting in onze
kunst en de nieuwe romantische stroming, was groot: in hun werk bleef te allen tijde
een opvoedend element en vanouds waren de kinderen romantische naturen. Maar
ook in het psychologisch realisme vonden zij een voedingsbodem voor hun ideeën
en practijk.
Laat ons ook hier eerst nagaan, wat in de gròte kunst voor jongeren toegankelijk
was.
De herleving van de historische roman, bij Van Oordt, Prins en Couperus
begonnen, bij Van Schendel, Aart van der Leeuw en Van Moerkerken krachtig
doorgezet, leverde stof, die niet al te jonge mensen kon boeien en bekoren. Telkens
weer ontdek ik met vreugde, hoe groot de belangstelling van zestien- en
zeventienjarigen is voor Het Fregatschip Johanna Maria, de romans over Tamalone,
zelfs voor de tragediën uit
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Illustratie van Hans Borrebach voor: Cissy van Marxveldt, Een zomerzotheid. Amersfoort, Valkhoff
& Co.

Illustratie van Hans Borrebach voor: Toos houdt moed. Alkmaar, Gebr. Kluitmar.
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Illustratie van W.F.A.J. Vaarzon Morel voor: J.G. Kramer, Het beleg van Groningen in 1672.
Bibliotheek Holl. jongens. Deel 6. Alkmaar, Gebr. Kluitman.

Illustratie van J.H. Isings voor: Cor Bruijn. Keteltje in het veerhuis. Den Haag, G.B. van Goor Zonen's
Uitgeversmaatschappij N.V.
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Van Schendels latere jaren: het heimwee naar het absolute, de armzaligheid van de
mens, die de volstrekte waarden niet verwezenlijken kan, de geheimzinnigheid van
leven, dood en natuur - het vindt alles weerklank in de zoekende ziel van de pubescent.
Niet minder treft hen het weelderige coloriet van de Griekse christen, die in novellen,
romans en verzen zijn liefde voor het Aardse Paradijs uitzingt: zij lezen Ik en mijn
Speelman, De kleine Rudolf, De Gezegenden het liefst. De schrijver van De Gedachte
der Tijden zegt hun minder, al behoort Jan van den Dom tot hun liefste verhalen.
Het zijn de meisjes vooral, die de vrouwenroman verslinden: Ina Boudier-Bakker,
Top Naeff, Jo van Ammers-Küller, Emmy van Lokhorst, Marie van Zeggelen. Voor
wat oudere jongens zijn er enkele romans van Kees van Bruggen (Het verstoorde
Mierennest), vertellingen van Theo Thijssen (Kees de Jongen, Schoolland, De
gelukkige Klas) en voor vroegrijpe exemplaren Kleine Inez van Van Genderen Stort.
Het behoeft hier niet te worden betoogd, dat de belangrijkste dichters uit deze periode:
Van Eyck, Bloem, Adriaan Roland Holst, uitsluitend voor bezonnen volwassenen
toegankelijk zijn; enkele verzen van Jan Prins, Gossaert, Dèr Mouw en Van Collem
liggen binnen het bereik der jongeren. Al is de kloof tussen deze generatie van
schrijvers en het volk minder diep dan in de periode van extreem individualisme, er
is betrekkelijk weinig, dat door jonge mensen tussen 12 en 20 kan worden gelezen
en begrepen.
Wat werd er voor hen en de kinderen vertaald?
Martha van Vloten zette haar bewerking van Andersens sprookjes voort (1900),
in hetzelfde jaar bereikte ons Pinokkio (X) en werd Don Quichot voor de jeugd
vertaald. Margaretha Meyboom leerde ons in 1902 het werk van Carl Ewald (X)
kennen, Turners ‘Moedertje Meg’ volgde in 1903, evenals Tom Tit van Cocheret,
terwijl Nellie de Grieksche Mythen en Sagen van Schwab verdietste. In 1905 begon
men met de vertaling van Nesbit (X) en werd Weinlands ‘Rulaman’, door J. Bokma
de Boer, overgezet (aanbevolen door Nienke van Hichtum), Louwerse bewerkte de
Don Quichot. Van 1906 dateren de Grimm-vertaling van Martha van Vloten en die
van Er was eens een Prins van Mary E. Mann door M.E. Pijnappel. Dickens voor
de Jeugd werd in 1908 door Christine Doorman op de pers gelegd; schrijvers als
May, Marryat, Twain, Verne zetten hun tocht door ons land voort; Sven Hedin volgt
in 1912 (Van Pool tot Pool,) Prikkebeen krijgt in 1913 de negende druk, in 1917 de
tiende, ook William Long vindt zijn vertaler (1914), evenals Pontoppidan
(Kinderbijbel in 1915) en Kipling (X) (1917). Le petit Chose van Daudet wordt in
1919 bewerkt door W.P. de Vries. Een prachtuitgave van Alice in Wonderland, met
illustraties van Rackham, verschijnt in 1920, evenals de 12de druk van Prikkebeen,
de Grimm-vertaling van Nienke van Hichtum, Don Quichot, door G.W. Elberts en
Defoe's Kapitein Bob.
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Op een opgewekt literair leven - voor zover hier van ‘literatuur’ kan worden gesproken
- wijst ook de verschijning van een aantal nieuwe tijdschriften voor kinderen, terwijl
enkele oude lustig voortleven. Wel is het voor de meeste ‘opgaan, blinken en
verzinken’. Wie de geschiedenis van al deze dag-, week- en maandbladen bestudeert,
de krampachtige pogingen van uitgevers en redacteuren ontdekt om telkens iets
nieuws te geven, iets ‘noch-nie-da-gewesenes’ te brengen, ten einde de lastige
concurrenten te vermoorden, bespeurt de tragiek, die zich ook in deze regionen ener
ongeordende maatschappij afspeelt over de onschuldige hoofden der kinderen, die
men zegt te willen dienen. In ieder geval: de inspanning was er en zij leidde in
verschillende gevallen tot betere resultaten: de strijd bleek soms inderdaad de vader
van de vooruitgang. Nieuw verschenen o.a. Jeugd (1902-1920), ‘met kunst- en
slöjd-bijlagen’, onder redactie van M.E.v.d. Velde-Pijnappel en sedert 1916 van Joh.
Been; Ons Thuis (sedert 1902) voor kinderen van 7-9 jaar, onder redactie van de
bekende vertelsters Kath. Leopold en Henriëtte Dietz; Ons Weekblaadje voor de
Katholieke Jeugd (1901-1917); Onze Meisjeswereld (1903-1907), redactrice Th.
Hoven; Jong Leven (1917-1920), redactrice Marie Koenen, Ph. Molkenboer, Felix
Rutten; Vrij en Blij (sedert 1917), red. J.L.F. de Liefde, A.L. Gerritsen, later ook P.
Keuning; Mei (1918-1927), red. J.J. Verbeeten, A.M.v.d. Donk, later ook A.
Steenhoff-Smulders en Broeder Martien; Meisjesleven (sedert 1918, na 1925 De
Jonge Vrouw), red. J.M. Westerbrink-Wirtz en P. Keuning. Er waren er meer, maar
hun leven was kort. Louwerse's drie tijdschriften handhaafden zich krachtig en bleven
aan de spits.
Wenden wij ons nu tot hen, die bewust voor kinderen en jonge mensen schreven.
Dan valt het ons op, dat het aantal schrijvers klein, dat der schrijfsters buitengewoon
groot is. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de literatuur voor volwassenen.
Was vóór 1900 het aantal vrouwen in onze letterkunde gering: Hadewijch, Bertken,
Anna Bijns, Maria Tesselschade en haar zuster Anna, Wolff en Deken, Truitje
Toussaint, A.S.C. Wallis, Hélène Swarth, Henriëtte Roland-Holst - zodra de
feministische beweging een zekere kracht en omvang heeft gekregen en de vrouwen
uitzwermen op alle terreinen van het maatschappelijk leven, komen zij ook in de
kring der literatoren op de voorgrond. Het psychologische realisme heeft haar
voorkeur. Zij verdiepen zich met aandacht en liefde in de problemen van liefde,
huwelijk en gezin - de rustige beschouwing der figuren, de intuïtieve analyse van de
verschillende karakters, hun contacten en conflicten boeien hen ongemeen en geven
aanleiding tot lange, zorgvuldig geschreven familieromans. Deze belangstelling voor
de gezinnen maakt niet alleen het verlangen sterker, kinderen te doorgronden, maar
bovendien de wil paraat hen te beïnvloeden en op te voeden tot de sterke
persoonlijkheden, die men bewondert. En zo ontwikkelt zich
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naast de zondvloed van romans een bescheiden stroom van kinderverhalen en
prentenboeken, die vaak de kinderen zelf in het middelpunt zetten, en hen willen
ontroeren, vermaken en als het kan verbeteren. Wie zich met deze literatuur
bezighoudt, komt tot de volgende conclusie: primair is het verlangen, kinderlijk,
boeiend en als het kan ook vrolijk te zijn, en daarbij een zuivere, natuurlijke vorm
te vinden. Inderdaad, wij zijn Stamperius voorbij. De schoonheidscultus, door de
Tachtigers in zwang gebracht, heeft iedere scribent, vooral iedere scribente, aangeraakt
en haar, in principe althans, gemaakt tot een kunstenares, van klein formaat misschien,
maar onmiskenbaar een artiste. Niet het individualisme van de leiders kon haar
bekoren - zij waren op de gemeenschap gerichte vrouwen, die wilden helpen en
stimuleren. Maar zij gaven toe, dat er harmonie diende te zijn tussen inhoud en vorm,
zij streefden naar een sobere, ongekunstelde stijl, een eenvoudige compositie, een
beeldspraak, die de rhetorica vermeed. En zij werden bij hun poging, iets van
schoonheid te verwezenlijken in hun werk, gesteund door voortreffelijke illustratoren,
door uitgevers, die moeite noch kosten spaarden om het uiterlijk van hun boeken aan
de strengste eisen te doen beantwoorden. Dat zij daarbij de paedagogische tendenz
niet uit het oog verloren, ligt voor de hand: de meesten onder hen waren ‘ethisch
angehaucht’. Maar zij zijn op dit punt minder nadrukkelijk dan hun voorgangers, zij
moraliseren minder duidelijk, trachten de wijze les organisch uit het verhaal zelf te
laten voortvloeien, zonder de moraal opzettelijk te vermelden: zij willen niet
afschrikken, door de deugd vervelend te maken. Dat is inderdaad een zeer belangrijke
winst: al is onder de vele schrijfsters en de enkele auteurs de echte kunstenaar nog
met een lantaarntje te zoeken, al blijft ook hun werk te rustig en te vriendelijk, te
effen en te blank, wij kunnen het dankbaar aanvaarden en zonder gewetensbezwaar
aan onze kinderen in handen geven - ook nu nog.
De belangrijkste figuren zijn Nellie van Kol, Ida Heijermans en Nienke van
Hichtum.
Nellie van Kol (1851-1930). Jacoba Maria Petronella Porrey is in 's-Hertogenbosch
geboren. Zij was een dromerig, idealistisch kind, vol vage verlangens naar goedheid
en de vroomheid der mystiek. Bestemd voor het onderwijs kwam zij in aanraking
met de hoogleraar Muller, die haar inzicht verdiepte zonder haar wil tot een zuiver
leven vol opoffering te schaden. Als gouvernante toog zij naar Indië, ontmoette er
de ingenieur Henri Hubert van Kol (1852-1925), in 1876 naar het verre Oosten
getrokken en al spoedig gegrepen door een ethisch gericht socialisme - zie zijn
beschouwing ‘Christendom en socialisme’, in 1882 onder het pseudoniem ‘Rienzi’
verschenen - en werd zijn vrouw. Zij had toen al de aandacht getrokken door haar
‘brieven aan Minette’ over paedagogische
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onderwerpen - in het ‘Soerabajasch Handelsblad’ gepubliceerd - uiterst modern van
strekking, militant en consequent in overeenstemming met haar christelijk
levensideaal. Hààr pseudoniem was ‘Nellie’ - zij bleek met Rienzi een van geest.
Dapper strijdende naast haar man voor een socialisme, dat niet wetenschappelijk
gefundeerd behoefde te zijn om als eis van gerechtigheid en broederschap te worden
aanvaard, was haar leven niet gemakkelijk. Zij droeg de smaad van allen, die ernst
maken met de ethiek van het christendom, niet kunnen volstaan met een platonische
liefdesverklaring, maar daden eisen en in eigen leven trachten in overeenstemming
met deze principen te handelen. Niet alleen de strijd voor een gezuiverd socialisme
eiste haar op; overtuigd feministe, maar afkerig van de idee der gelijkheid, die met
gelijkwaardigheid werd verward, pleitte zij voor een positie van de vrouw in
overeenstemming met haar eigen wezen en talenten: in haar tijdschrift De Vrouw,
dat zij van 1893-1900 redigeerde, vond zij de volle gelegenheid, haar denkbeelden
te propageren. En de derde groep van ‘verdrukten’, die haar volle aandacht had, werd
gevormd door de kinderen. Met de geestdrift waarover zij beschikte, streed zij voor
een opvoeding, die de kindernatuur geen geweld zou aandoen, die vrijheid gaf om
de spontane ontwikkeling zo weinig mogelijk te schaden, maar die, in aansluiting
bij de natuurlijke drang tot het goede, kinderen zou vormen tot idealistische, moedige
mensen. Bij dat streven kon de kinderliteratuur als machtige factor worden
ingeschakeld. In haar beroemde Gidsartikel (1899) gaf zij de eisen aan, die schrijvers
voor kinderen in acht dienen te nemen. Positief, zoals men dat van haar kon
verwachten, nam zij stelling. Een goed kinderboek als geheel beschouwd moet wezen:
‘Naar het beginsel religieus (d.i. vroom), naar de strekking evolutionnair (d.i.
ontwikkelend), naar de inhoud universeel (d.i. alzijdig), naar de vorm helder.’ Zij
constateert, dat het beter is één goed boek te geven dan een aantal lorren, dat de
meeste kinderschrijvers misbruik maken van hun positie en de kinderen schromelijk
onderschatten. Middelmatigheid is desnoods te aanvaarden, het onbeduidende niet,
het slechte evenmin. Recht tot schrijven heeft alleen wie werkelijk iets te zeggen
heeft: recht, dat aangeboren kan zijn en verdiept is door studie, nadenken, zelfkennis,
liefde voor de mensheid. In de productie voor kinderen ontbreekt zièl en superieur
is alleen dat, wat ziel uitstraalt: Heijermans, Thijsse, Nienke van Hichtum, Frans
Naerebout van Stamperius (al is dit misschien niet superieur uit een oogpunt van
kunst met de pen). Boeken, die alleen vermaak geven zijn te veroordelen - ‘een
onbedorven kind wil altijd leren’. De voornaamste vraag is: ‘Put het kind er
rechtstreeks iets uit voor geest, hart, smaak, verstand, kennis van mensen, dingen,
landen en toestanden?’ ‘Zo ja, dan is het een goed boek en te beter, naarmate vorm,
taal, stijl, bekoorlijker, boeiender, helderder, geestiger zijn.’ Tendenz is nodig! Ze
sluit bezieling niet uit. Het komt er
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op aan, verstandelijk weten te vermeerderen zonder zedelijk schade te doen. Ziedaar
de kern van het betoog, dat meer uitblinkt door enthousiasme dan door logica. Een
analyse is noodzakelijk.
‘Ziel’ in de zin van Nellie van Kol heeft alleen de uiting van een persoonlijkheid,
d.i. een intens levend, harmonisch mens. Bij hem is de eenheid bereikt van een
normencomplex op theoretisch, ethisch en aesthetisch terrein - hij denkt de waarheid,
handelt goed en drukt zich in schone vormen uit, het een zonder het ander is
onbestaanbaar zonder de desintegratie van de persoonlijkheid. Zijn integratie is eer
gevolg van genade dan van wil, alleen te vinden in de mystieke overgave aan Wie
of Wat de mens te boven gaat. Intens leven dwingt tot formulering; iedere uiting van
een persoonlijkheid is dus gekenmerkt door spontaneïteit en oprechtheid, innerlijke
zuiverheid en gaafheid van vorm. Onder deze openbaringen kunnen er zijn, die door
eenvoud van vorm en inhoud voor kinderen verstaanbaar zijn. Zij herkennen intuïtief
de echtheid en aanvaarden de kunstenaar als een der hunnen. Hieruit volgt, dat kunst
voor kinderen ‘iets moet zìjn’, niet ‘aan bepaalde voorwaarden moet voldoen’, maar
‘iets ìs’. De voornaamste vraag is dus niet: ‘Put het kind er iets uit voor geest, hart
enz.’, maar: ‘Is de schrijver een persoonlijkheid, die zich zo heeft geuit, dat kinderen
hem kunnen verstaan?’ Wanneer dat inderdaad het geval is, zal het contact met hen,
die hem lezen, immer vruchtbaar zijn, en helpen bij hun vorming tot persoonlijkheden,
aan hem gelijkwaardig. Wil men de geest van dergelijke lectuur religieus noemen,
ik heb er vrede mee, al geeft het woord licht aanleiding tot misverstand. Dat
‘ontwikkeling’ het gevolg er van zal zijn, ligt voor de hand en, waar de persoonlijkheid
beschikt over grote innerlijke rijkdom, die alle facetten van het mensenleven kent,
kan ‘universaliteit’ in zijn werk niet worden geloochend. Om het ‘leren’ gaat het
niet, om het ‘vermaak’ evenmin. Beide zullen een natuurlijk gevolg zijn van contact
met de kunst, die uit een levende, harmonische mens is ontsprongen. Bewuste tendenz
is overbodig: de integratie van de artist weerspiegelt zich in zijn werk en prikkelt tot
navolging. En zijn taal en stijl zijn ‘bekoorlijk, boeiend, helder en geestig’, als alles
wat spontaan en oprecht uit een persoonlijkheid naar buiten breekt en adequate
vormen zoekt.
Overigens, wie onderschat de sprong, die hier gemaakt is na Van Alphen, na
Andriessen, zelfs na Stamperius? Nellie's artikel is een belangwekkend symptoom
van de evolutie, die zich in de ideeën van schrijvers voor kinderen heeft voltrokken.
De geesten zijn rijp voor werk van meer betekenis, dan ooit in ons land was
verschenen.
Nellie zelf gaf het voorbeeld. Van 1895-1907 redigeerde ze Ons Blaadje, een
onaanzienlijk tijdschriftje, maar fris en fleurig. In 1898 begon ze een Bibliotheek
voor jongens en meisjes, die nog in 1898 werd gevolgd door haar
Volkskinderbibliotheek en in 1914 voltooid. Wie zich in dit
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werk verdiept, voelt zijn eerbied stijgen voor de vrouw, die met zoveel toewijding
het beste heeft verzameld, bewerkt en vertaald, dat de wereldliteratuur oplevert.
Vooral tot sagen, mythen, sprookjes, legenden, tot de oude volksepen voelt zij zich
aangetrokken, stof, die kinderen mòet boeien en die inderdaad ‘voedsel voor hoofd
en hart’ geeft. En toch - haar Volkskinderbibliotheek had niet het succes, dat men er
van mocht verwachten. De oorzaken daarvan liggen voor de hand: de schrijfster
wilde de kinderen van het volk bereiken - zij vroeg van de uitgever, zó goedkoop te
werken, dat ook de smalste beurzen de koop toe zouden laten. Het gevolg was de
verschijning van een serie kleine, slappe boekjes, niet geïllustreerd, weinig
aantrekkelijk van uiterlijk. En juist deze stof vraagt een zwierige uitgave, sierlijke
prenten, een voornaam cachet. Bovendien: bij al haar goede wil en haar heldere
inzichten had de schrijfster niet voldoende artisticiteit om levendig en kleurig te
vertellen. Haar bewerkingen en vertalingen waren degelijk en volkomen verantwoord,
zij had wel gevoel voor de sfeer der oude verhalen en sloot zich zo dicht mogelijk
bij de oorspronkelijke teksten aan, maar voor haar was toch het verlangen om te
onderwijzen en te evangeliseren sterker dan de drang, in levend, tintelend proza de
emoties uit te drukken, die de geschiedenis in haar had gewekt. Er erger werd dit,
wanneer ze nu en dan niet na kon laten, zelf om de hoek te gluren, een vermanende
vinger op te steken en het verhaal voor een korte, vriendelijke, maar hinderlijke
predicatie te onderbreken. Zo werd al dit werk voornamelijk genietbaar voor ernstige,
zakelijk ingestelde kinderen, die dan de moralisaties op de koop toe namen, niet
vroegen naar aesthetische verschijning en zich door de poëzie van de historie zelf
lieten bekoren. Wat voor deze Volkskinderbibliotheek geldt, typeert ook haar overige
werk: de Bloemensprookjes van 1883, de Sprookjes en vertellingen van 1886, Onze
Avonduurtjes (1891), De Bijbel voor kinderen naverteld (1906-1907), Ons groot
Sagenboek (6 delen: 1907-1908), Tooverlantaarn der Eeuwen (2 delen: 1911-1912):
de paedagoge, de christinne zat telkens weer de kunstenares in de weg. Naarmate
het leven haar meer ontgoocheling bracht, nam het piëtisme, in haar aanwezig sedert
haar kinderjaren, toe in kracht. In haar latere werk, niet voor kinderen bestemd,
domineert het volkomen: Stamelingen, Uit de diepte, Mystieke Week, Dankstemmen,
lyrische poëzie, waarin een door het leven teleurgestelde ziel opwiekt naar God.
Niemand kan twijfelen aan de diepe, zedelijke ernst, waarvan dit leven was vervuld,
niemand ontkennen, dat haar Gidsartikel een mijlpaal betekent op de weg naar een
betere kinderlectuur, niemand de grote betekenis loochenen van het oeuvre, dat zij
voor kinderen schiep. Het verdient een nieuwe uitgave met meer decorum dan de
oorspronkelijke - een artistieker pen dan de hare schrijve de vertellingen opnieuw de uitweidingen dienen de weg te gaan van alle zedeprekerij!
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Naast en gedeeltelijk na haar werkte een andere vrouw, practischer en rustiger maar
met niet minder idealisme bezield, als kinderschrijfster minder productief, maar in
fijnheid van stylering zeker haar meerdere.
Ida Heijermans, geboren 1866 in Rotterdam, overleden 1943 in Amsterdam. Haar
zuster zond mij de volgende biographische bijzonderheden:
‘Zij was een uitmuntende leerlinge der H.B.S. voor Meisjes. Haar trots was, dat
zij voor alle vakken het maximum 6 had, behalve meen ik voor handwerken.
Op 18-jarige leeftijd behaalde zij de akte L.O. en een paar jaar later de Hoofdakte,
akte Frans en Engels L.O.
Zij werd dadelijk aangesteld aan de toen opgerichte Industrieschool voor Meisjes,
na enkele jaren ging zij over naar een gemeentelijke eerste-klas meisjesschool, waar
zij les gaf aan meisjes van 6-10 jaar.
In haar vrije tijd hielp ze vader, die haar en later ook aan mij dicteerde, de
uitgewerkte redevoeringen van de leden van de gemeenteraad, waarvan vader de
officiële verslaggever was.
Ook schreef zij toen al artikelen onder de naam Ferdinand Keizer, in het
‘Zondagsblad’, waarvan vader de hoofd- en enige redacteur was, een orgaan, veel
gelezen door Rotterdammers. Het werd Zaterdags met de laatste post bezorgd.
De gemeenteraadsleden volgden Vaders artikelen met grote belangstelling, zo
zelfs, dat zijn stem vaak de doorslag gaf. Zij schreef hoofdzakelijk over Rotterdamse
onderwijsvraagstukken en gaf recensies over toneelstukken.
Toen zij meer tijd wilde hebben voor literair werk, nam zij haar ontslag als
onderwijzeres en kwam weer voor enkele uren aan de Industrieschool.
Haar eerste artikel van belang verscheen in ‘De Gids’ over Meisjesopvoeding.
Haar eerste kinderboek was Uno en Wouter, dat een gunstige pers had.
Zowel aan de Industrieschool Rotterdam, als aan de Haagse Vakschool voor
Meisjes, Den Haag, leidde ze de candidaten op, voor wat men nu noemt Na, Nq en
Nr in de vakken Algemene Ontwikkeling en Opvoedkunde.
Ook was ze jarenlang lid van de Rijkscommissie bij het N.O. voor het examineren
in de vakken Algemene Ontwikkeling en Opvoedkunde.
Nadat Nellie van Kol zich teruggetrokken had uit het blad ‘De Vrouw’, werd zij
in 1900 redactrice aan dit opvoedkundig weekblad. In ongeveer 1925 werd de uitgave
gestaakt, wat zij zeer betreurde, daar zij nu ‘haar eigen spreekbuis’ miste. Prof.
Gunning verklaarde zich dadelijk bereid, haar artikelen te plaatsen in ‘Het Kind’,
wat later, toen D.L. Daalder de redactie overnam, werd voortgezet. Ook schreef zij
veel artikelen in ‘Tijd en Taak’. Zij was ijverig medewerkster aan de Tentoonstelling
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‘De Vrouw, 1898’ in Den Haag. Haar artikelen in de Vrouwenrubriek van ‘Het
Algemeen Handelsblad’ (Amsterdam) vonden veel lezeressen. Tot haar 70ste jaar
was zij redactielid van het maandblad ‘Volksontwikkeling’. Jongeren moesten haar
werk ovememen, vond ze.
Ze was a. mede-oprichtster van het Museum voor Ouders en Opvoeders (1911);
b. van de Vereniging Kinderopvoeding en Onderwijs (1918); c. van de School ter
Opleiding van Leraressen in Kinderverzorging en Opvoeding (1920).
Bij al dit werk blijkt, dat zij in de strijd voor de emancipatie der vrouw altijd het
standpunt verdedigd heeft, dat de vrouw de toekomstige echtgenote èn moeder is;
zij kantte zich sterk tegen de ultra-feministische tendenzen. Talrijk zijn haar
opvoedkundige geschriften, o.a. ‘Uit de Ervaring’ en ‘De Betoverde Tuin’.
Zij zelf vond het heel merkwaardig, dat zij als socialiste uitgenodigd werd door
prof. Gunning, om haar denkbeelden te geven over de opvoeding van prinses Juliana
in een bijeenkomst in het paleis Den Haag (ongeveer 1920).’
Tot zover mej. Heijermans. Ik mag er nog wel het volgende aan toevoegen: wie
het geluk gehad heeft, Ida te leren kennen, weet, dat weinig mensen zich met zoveel
idealisme aan het werk der volksopvoeding hebben gewijd als zij. Zij had een warm
hart voor alle misdeelden, voor de kinderen in het bijzonder. Als bij Nellie ging haar
protest tegen verkrachting van de natuur en ook zij was van mening, dat de
kinderliteratuur een machtig wapen kan zijn bij de vorming van een krachtig,
ongeschonden nageslacht. Het ligt voor de hand, dat ook in haar boeken het ethische
element sterk wordt geaccentueerd. Toch heeft zij te veel smaak om zich aan
moralisering te buiten te gaan en voldoende artistiek talent, om niet alleen een boeiend,
maar ook een mòòi boek te schrijven. Vooral het sprookje trekt haar aan: met fijne
pen tekent zij de figuurtjes uit het land der verbeelding en zij vond een uitgever, die
streefde naar meer harmonie van uiterlijke verschijning en inhoud dan dat bij Nellie
het geval was geweest
Haar voornaamste kinderboeken zijn: Vertellingen van de Maan (1902), In grote
Kring (1904), Zoo mooi als Zonneschijn (1905), Prins Peter (1909), Olaf de Vondeling
(1912), Ons Schemeruurtje (1915), Uit Tantes jeugd (1916), Het goud achter de bron
(1918), De glazen bal (1920), Het Kerstengeltje (1927), Zonnige uurtjes (1927).
Al in 1897 verscheen onder haar redactie een Nederlandsche Bibliotheek. Voor
kindertoneel schreef ze De droom van juffrouw Flims en De Kus der Fee.
Evenwel, belangrijker dan zij, belangrijker ook dan Nellie van Kol is de vrouw,
die zich gedeeltelijk bij hun werk aansluit:
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Nienke van Hichtum (1860-1939). ‘Eindelijk’! zegt de critische lezer van
kinderlectuur, wanneer hij zich heeft verdiept in het werk van Sjoukje Maria Diederika
Bokma de Boer, die als Nienke van Hichtum de dierbare vriendin van alle kinderen
is geworden. ‘Eindelijk’, want in hààr oeuvre vindt hij, wat hij tot nu toe vergeefs
heeft gezocht, een kunstenares, die zich aan de kinderen heeft weggegeven. In haar
is de eenheid van artiste, psychologe en paedagoge, de harmonie van aesthetische,
ethische en theoretische normen, die kenmerkend is voor de echte persoonlijkheid.
Zij kent kinderen als weinig anderen, zij weet, dat zij geen kinderen mogen blijven
en steun nodig hebben bij hun poging, de ‘innerlijke vrede’ te vinden, die het deel
is van de intens levende, evenwichtig ontwikkelde mens, en zij vindt de zuivere,
eenvoudige vorm, vol charme en elegantie, die niet alleen de kinderen, maar ook de
volwassenen bekoort. Er is in haar wezen en haar werk niets van de gewichtigheid
en nadrukkelijkheid, die ons Van Alphen deed afwijzen, ondanks zijn grote
verdiensten, en niets van de zucht tot moraliseren, die hem geen seconde verliet. Zij
heeft het kinderlijke, warme hart van Goeverneur en Louwerse, maar overtreft hen
in rijkdom van geest en gemoed, in eruditie en vormvermogen vooral; alle
schoolmeesterij, waaraan Andriessen niet kon ontkomen, is haar ver en vreemd. Zij
wordt gestuwd door het idealisme van Nellie van Kol en Ida Heijermans, maar zij
preekt, noch theoretiseert over opvoeding en moraal: zij geeft zich, zoals zij is: een
fijne, uitgebalanceerde persoonlijkheid, die opvoedt, omdat zij beter is dan de meeste
anderen, wijzer en dieper, en de beste krachten oproept in ieder, die met haar in
aanraking komt, omdat de zedelijkheid inhaerent is aan haar natuur. In haar boeken
géén aansporing tot deugdzaam handelen, maar de uitbeelding van mensen in situaties,
die tot een keuze dwingen en waarbij het vanzelfsprekend wordt, dat de goedheid
triomfeert: gèèn poging tot het schrijven van leerleesboeken - een genre, waarvoor
zelfs Jan Ligthart capituleerde, en dat in elk normaal land de weerzin en de desillusie
wekt van ieder, die men knollen voor citroenen in de hand heeft gespeeld - en toch
een serie geschriften, waaruit enorm veel valt te leren over mensen, ideeën en
toestanden. Zij, die in kinderliteratuur vóór alles deugd en kennis vragen, kunnen
gerust zijn; er is hier koren op hun molen.
Koren, inderdaad: niet de onverteerbare stenen, die men zoveel eeuwen als brood
heeft willen laten slikken. En in dit tot kostelijk brood verwerkt graan gist het ferment
van de humor; in dit werk is het esprit, de fijne, fonkelende geestigheid, die geen
kind, geen levend mens kan ontberen. In honderden uren van scheppingsvreugde is
dit werk ontstaan: men proeft het geluk, dat de schrijfster ervoer, wanneer ze, niet
denkend aan de kinderen, in haar rustig, vloeiend proza de wezens van haar
verbeelding leven en gestalte gaf. Dat het door kinderen kon worden genoten was
een natuurlijk gevolg van het feit, dat zij in een leven vol smart was
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‘geworden tot een van de kinderkens’. Gemakkelijk was dat leven niet, al scheen het
in zijn opgang niets dan vreugde te voorspellen.
In de pastorie van Nes bij Dokkum, waar ze haar eerste jaren sleet, scheen alles
zonnig en goed. Het leven was er beschut en eenvoudig, zuiver en vroom. Was het
wonder, dat Troelstra getuigde: ‘Zij droeg het stempel van de burgerlijke moraal,
die in het Friese moderne gezin van die tijd wordt aangetroffen.’ Op de school voor
jongedochters van ds Scheltema en mej. Tideman te Dokkum zal wel dezelfde geest
hebben geheerst: zij onderging er in sterke mate de invloed van; vooral het
literatuur-onderwijs stond er op hoog peil. Tijdens een Groninger studentenbal leert
zij Pieter Jelles kennen - in Mei 1885 volgt de verloving, in 1886 het huwelijk. In
die dagen was Troelstra met T.E. Halbertsma redacteur van For Hûs en Hiem,
Tiidskrift for it Fryske hûsgezin. Voor de kinderen van dit blad vertelt ze de
Träumereien an französischen Kaminen van Leander en ze kiest als pseudoniem
Nynke fen Hichtum; Nynke was de naam van een oud vrouwtje, dat de pastorietuin
in Foudgum verzorgde, Hichtum een dorpje bij Workum. Boven het verhaal zette ze
de woorden: ‘Oan e berntsjes fen 8 ta 88 jier’. Zo verschenen de Teltsjes yn
Skimerjoun, weldra ook in boekvorm te Sneek verkrijgbaar. Het was werk, dat al
volkomen beantwoordde aan de eisen, die zij later aldus zou formuleren: ‘Allereerst
voele men het warme, liefdevolle hart van de auteur er in kloppen; dan zij de vorm
artistiek, de inhoud boeiend, maar niet prikkelend en de stijl vloeiend en los, de
woordenkeus eenvoudig en sober, en voor de kinderen begrijpelijk; en last but not
least, als geheel zij het lezen aantrekkelijk voor volwassenen als voor kinderen, en
zo mogelijk door zijn warme, bezielende inhoud van opvoedende kracht, zowel voor
ouders als voor kinderen.’ Middelerwijl werden twee kinderen geboren in de eerste
twee huwelijksjaren. ‘Beeld van een gelukkig familieleven’, schrijft Troelstra in zijn
autobiographie. Maar het geluk was niet duurzaam. Troelstra, gegrepen door het
socialisme, ging een tijdperk van grote zorg tegemoet: vijandschap van velen, een
breuk met zijn conservatieve vader, armoede en miskenning. Daarbij voegde zich in
1892 de ziekte van zijn vrouw: bij Wibaut in Middelburg logerend, ontvangt hij een
telegram, dat hem huiswaarts roept. De genezing komt maar gedeeltelijk tot stand
en geleidelijk komt hij tot de conclusie: ‘Zij is niet opgewassen tegen de moeilijkheden
van mijn leven; ik moet ernstig overwegen, of ik mij niet terwille van haar terug
moet trekken uit de propaganda.’ En hij constateert het feit: ‘Ik vond in mijn gezin,
ondanks het idealisme, waarmee mijn vrouw zich bij mijn werk aansloot, niet de
steun, waaraan ik behoefte had.’
Voorshands blijft het huwelijk intact: de familie verhuist naar Amsterdam, waar
de financiële moeilijkheden een toppunt bereiken. Een bede aan de vader levert.... f
25.- op, niet voor Pieter Jelles, maar ‘voor
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Sjoukje’ bestemd. In 1893 begint de Utrechtse periode, de tijd, waarin Troelstra ‘De
Baanbreker’ volschrijft en er mee colporteert, de tijd, waarin de familie ‘vaak zonder
eten naar bed ging’. Naar de mate van haar zwakke krachten werkt Nienke mee, ze
is niet geschikt voor straatcolportage en vergaderingbezoek. Ze schrijft. Sedert 1896
in Ons Blaadje van Nellie, later (1899) werkt ze mee aan de Volkskinderbibliotheek.
In 1897 wordt de toestand beter, Troelstra wordt Kamerlid, later (1900) redacteur
van Het Volk en na de dood van zijn vader (1906) Fries' directeur van de
verzekeringmaatschappij ‘Neerlandia’. Maar voor het zover was, begon de stroom
van Nienke's geschriften regelmatig te vloeien. Tijdens de winter van 1896/'97 vertelt
ze haar kinderen de geschiedenis van Kane, de Noordpoolvaarder. Dat prikkelt haar
tot nadere studie van het leven der Eskimo's: Sipsu, de knappe jongen (1897 in de
Stamperiusbibliotheek) en Koedlago (1898 in Nellie's ‘Bibliotheek voor jongens en
meisjes’) zijn de vruchten van dit onderzoek. Daarna wendt ze zich tot de Kaffers:
Oehoehoe (1899), Oehoehoe in de Wildernis (1900) en Een Kaffersche Heldin 1901)
vertellen op boeiende wijze over hun leven. Herdrukken bewijzen, dat deze verhalen
de aandacht der kinderen hebben: van Koedlago verschijnt in 1936 zelfs een
Esperantovertaling van S.D. Mannoury. Sedert 1901 redigeert ze een serie
Vertelselboekjes, vnl. door Nellie geschreven. En dan volgt in 1903 het boek, dat
haar bemind en populair zou maken in alle tijden: Afke's tiental. Ligthart had het
plan opgezet, een serie vertellingen te doen verschijnen, waarin de lezers vertrouwd
werden gemaakt met de zeden en gewoonten en de aard der bewoners van bepaalde
streken in Nederland: we zouden dat later ‘heemkunde’ noemen. Als eerste boek in
die reeks verschenen Ligtharts: Een zomervacantie bij de grenzen en In het
Bloembollenland van Anna van Gogh-Kaulbach, beide meer leerleesboeken dan
treffende verhalen. Derde in de rij was het boek over Afke, een historische
persoonlijkheid: Harmke Feenstra uit Warga, de moeder van Nienke's dienstmaagd.
Was dit kinderliteratuur? Nee en ja: het was precies, wat Nienke wilde: voor de
‘berntsjes fen 8 ta 88 jier’. Hoe warm en menselijk is dit boek. Hoe levend en wààr
zijn de figuren. Hoe wijd is het Friese land, waarin zich de kleine, doodgewone
gebeurtenissen afspelen. En hoe lief moet de schrijfster haar ‘minsken’ hebben gehad
om ze zo te begrijpen en zo getrouw uit te beelden. Dit was een gaaf, groot kunstwerk,
zoals het tot nu toe nimmer voor kinderen geschreven was. Het gaf geen enkel
schokkend, sensationeel tafereel, het idealiseerde de mensen niet en riep niet op tot
verheerlijking van theatrale helden, het versmaadde ieder bewust effect, alle
mooischrijverij - het was niets dan pure eenvoud, goedheid en eerlijkheid. De kinderen
nàmen het, de volwassenen niet minder. Ieder kon het lezen - ontwikkeling speelde
daarbij geen rol, wie lèèfde, kon er door worden gegrepen en bekoord. Het wonder
was geschied: een

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

114
Nederlands schrijfster bleek in staat, een kinderboek te schrijven, dat door ieder kon
worden genoten*). In 1937 verscheen de tiende druk - in 1945 de twaalfde - het jaar
tevoren (1936) had Marie Kiersted Pidgeon voor een Amerikaanse vertaling gezorgd:
Afke's Ten. De illustraties van Jetses zijn met de tekst volkomen in harmonie. Isings,
die de elfde druk verluchtte, was minder gelukkig.
Na Afke's verschijning volgen moeilijke jaren: in 1904 sterft Nienke's vader, in
1905 de moeder, aan wie zij zeer was gehecht. En de gezondheid liet op zich wachten:
zelfs een kuur in Dresden bracht weinig soelaas. Al losser werd de band, die de
gezinsleden samenhield. De kinderen werden opgevoed in een Landerziehungsheim,
de vader werd steeds meer in beslag genomen door de politieke actie, een psychische
depressie begeleidde de physieke kwalen van de moeder. Het werd haar duidelijk:
zij was een belemmering voor de man, die haar liefde had. Haar ontroerende brief
uit Troelstra's gedenkschriften onthult ons haar strijd; bereid tot scheiding om geen
hinderpaal te zijn op de weg naar overwinning van de socialistische leider, brak zij
de verhouding, toen een nieuwe liefde bij hem was ontwaakt. Na een korte periode
van bitter lijden kwam het afscheid: ‘innig dankbaar voor alles, wat we elkaar in de
loop der jaren gegeven hadden’.
‘Hij maakt zich grote illusies van deze nieuwe liefde: mogen die bewaarheid
worden en hij er nieuwe frisse krachten in vinden voor zijn levensstrijd’. Het was
1907; in 1908 trouwde Pieter Jelles met Sjoukje Oosterburen - voor Sjoukje Bokma
de Boer waren de eenzaamheid en het verdriet van de verworpenheid. Maar verbeten
vocht ze zich door de moeilijkheden heen; zij mocht niet versagen: er waren de
kinderen, er was ook het Nederlandse volk, dat wachtte op haar werk. En dus werkte
ze. Boek na boek kwam van de pers; wie haar bezocht, vond haar omringd door
stapels geschriften in vele talen - ze zocht in iedere literatuur naar de sprookjes, de
legenden, de sagen, de mythen en de epen, die haar de stof konden geven voor het
werk, dat zij als een opdracht zag: schoonheid, wijsheid en goedheid uit alle eeuwen
en van alle volkeren brengen binnen de kleine, intieme kring van het eigen
gemenebest. Zij zette de taak voort, die Nellie was begonnen: zij deed het minstens
zo intensief en zeker beter. Want zij had, wat Nellie miste: de artisticiteit, die de
dorre feiten tot levende werkelijkheid maakt. Zij genoot zelf van wat ze al speurende
vond en telkens weer was er de bevrediging, als het verlangen ontwaakte, haar nimmer
verzadigd publiek te brengen, wat het vroeg: a thing of beauty, a joy for ever. Zo
een, dan heeft zij begrepen en ervaren, dat het leven van de scheppende kunstenaar
vol is van een

*) Troelstra vertelt in zijn mémoires, dat Mackay, de voorzitter van de Kamer en het liberale
Kamerlid Mees hem complimenteerden met dit prachtige boek.
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geluk, dat alle miskenning en ontgoocheling kan doen vergeten en zelfs de smarten
van een fragiel lichamelijk bestaan. Hoe dapper heeft deze vrouw haar lot aanvaard
- hoe groot zijn haar vreugden geweest. Zij zwierf van plaats tot plaats, hopende op
herstel in nieuwe omgeving. Het mocht haar niet baten en vol berusting wierp ze ten
slotte het anker in Hilversum neer (1926). Het werk ging voort, onvermoeid. Wat
sedert Afke verschenen was?
1904: Een tekst bij De Grasdwergjes van Kreidolf; bovendien Het Apenboek;
1905: Friesche schetsen; 1906: Kinderleven en met haar zuster J. Bokma de Boer:
In het Sprookjesland; 1907; Er was eens een oud vrouwtje (Fries, 1908: Der wir ris
in ald wyfke); 1910: Fortunatus (in 1918 weer als De Tooverhoed); 1911: Moeders
vertellingen en Kajakmannen; 1911 een vertaling van H. Sohnrey: Friedesientjes
Levensloop; 1912: Tien verhalen uit de 1001-nacht; 1913: Oude en nieuwe verhalen;
1913: vertaling van Ethel Turner: De vier kinderen Lomax; 1914: Zwarte Jacob van
den Valkenburg; 1916: De booze wolf en de zeven geitjes; 1917: De Wonderbare
Avonturen van Tom Duim en een vertaling van Kipling: De witte zeehond, ook in
1917: Repelsteeltje, Duimelijntje, Sneeuwwit en Roozerood, De bewoners van het
kleine Tuinhuisje; 1918: Kinderscheurkalender; 1919 vertaling van Ethel Turner:
De Bengel; 1921: Edna's geluk (in 1922 nog van deze schrijfster: De huisjes van
David en Jonathan, Het geheim van de Zee; 1923: Jennifer Dzjin); 1920: Gebr.
Grimm: Gouden Sprookjes; 1921: Vertellingen uit de 1001-nacht; 1922: Het groot
Vertelselboek, Het Sinterklaasboek; 1923: vertaling van Daniel Defoe: Het leven en
de wonderlijke lotgevallen van Robinson Crusoe; 1924; De kleine Gids, Het Nieuw
Vertelselboek, vertaling van Miaula en de Tweelingen, Jetse, Het Vertelselboek;
1925: Het groot Winteravondboek, vertaling van Eduard Mörike: Het Hoetselmannetje
van Stuttgart; 1926: Het Gulden Sprookjes- en Vertelselboek, Kleine Polly uit het
Jan Klaassenspel; 1927-1933 met Cor Bruyn: Uit het Sagenland; 1928: vertaling
van Amelioranna als Koopvrouwtje, Het Wereldsprookjesboek, Oud-Fransche
legenden (niet voor kinderen bedoeld); 1929: vertaling van A.A. Milne:
Winnie-de-Poeh; 1930: De Avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo (naar het
Engels, van V. de Waal-Irving); 1930: vertaling van Andersen: De Prinses op de
Erwt; Oud-Fransche sagen (niet voor kinderen); 1931: De mooiste Wonderverhalen
van Wilhelm Hauff; 1930-1935: Vierduizend Kilometer door Poolwoestijn; 1931:
W.H. Hudson: De kleine Zwerver, door H. van Laar vertaald, met een voorwoord
van N. van Hichtum; Nellie van Kol: Groot Vertelselboek, bijeengebracht door N.v.
Hichtum, Vertellingen en Sprookjes van Overal; 1932: Oom Remus vertelt sprookjes
van de Oude Plantage (vertaling naar J. Chandler-Harris); 1933: Russische sprookjes;
1937: Oude Bekenden, Nellie van Kol: Speelmakkers, bijeengebracht door N.v.
Hichtum; in
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1948: nog posthuum: Geplukte Bloemetjes. Het is ongeveer alles vertaald, bewerkt,
verzameld. Men zie daar niet op neer: alles komt aan op de wijze, waarop deze
verdietsing is geschied. Maar aan het einde van haar leven komt toch weer het
verlangen op naar persoonlijke schepping: Jetse, een Friese vertelling, verscheen in
1924 in een verzamelbundel met werk van anderen, in 1931 ook afzonderlijk. Het
verhaal werd in 1932 uitgewerkt tot Jelle van Sipke-Froukjes, het bereikt niet de
hoogte van het onovertroffen Afke, maar het heeft er een groot deel der superieure
kwaliteiten mee gemeen. In het Fries verscheen het in het Nieuwsblad van Friesland.
Afke werd niet in het Fries overgezet; wel bewerkte Sake Bouma de stof in een
toneelstuk: Op é praestoel. In 1936 verscheen behalve De droom van een
herdersjongen, Schimmels voor de koets - of vlooien voor de koekepan?; in 1937:
Drie van de Oude Plaats, al eerder in het Fries in de Leeuwarder Courant opgenomen.
In 1939, het jaar van haar dood, bereikte ons nog: Nienke van Hichtum vertelt weer
en Mijn laatste Vertellingen. Het licht, dat zo lang had geflonkerd, verdween. Cor
Bruyn herdacht haar in de volgende verzen:
Zij zag als jonge vrouw de stenen over tafel scheren,
toen zij naast Pieter Jelles voor 't geluk van and'ren streed.
Zij groeide door die strijd, en in het felst ontberen
Zag men, hoe zij met sterke lach op 't kinderland toeschreed.
De Zon kwam jaar na jaar tot haar door glazen wanden;
de wijde verten werden haar herinnering;
maar heller dan de zon stond haar warm hart te branden
in 't simpel huis, dat haar krank lijf omving.
De kleine kind'ren kwamen tot haar en de grote;
voor ‘acht tot tachtig’ maakte zij de lasten licht;
haar heeft ‘een kracht, uit Hoger Kracht ontsproten’,
tot op het laatste de trouwe pen gericht.
Nu blies God in haar lamp, als Afke eens in de hare.
Zij ging ter rust. ‘Us Mem’ zei goedenacht.
Maar kindskind'ren van ons zie ik na vele jaren
nog luisteren naar haar. Hun ogen glanzen zacht.

Zo zal het zijn, mits de Nederlandse uitgevers haar werk toegankelijk laten blijven
voor het publiek. Zij hebben zich in het verleden ingespannen om het uiterlijk van
haar boeken in overeenstemming te doen zijn met de inhoud. De besten onder hen
hebben haar vertellingen verzorgd, de fijnste illustratoren hebben ze verlucht. Wie
hunner neemt het initiatief tot ‘De verzamelde werken van Nienke van Hichtum’?
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Naast deze hoofdfiguren zijn enkele anderen te noemen. Allereerst schrijfsters, die
in hoofdzaak voor volwassenen werkten, maar nu en dan een boek voor grote of
kleine kinderen schreven. Tot deze groep behoren:
Top Naeff, Antonia van Rhijn, geboren in Dordrecht, 1878, schrijfster van romans
en novellen, waarin met groot talent, koel en aristocratisch, het leven van Nederlandse
burgers en artisten wordt uitgebeeld, genadeloos eerlijk in haar analysen, waarin zich
een onmiskenbare melancholie verhult in een fleurig gewaad. Over haar
meisjesboeken berichtte mij de schrijfster het volgende:
‘In mijn kinderjaren had ik, als alle meisjes uit die tijd, een grote liefde voor de
boeken van Louise Alcott. Daarop verschenen in Nederland de meisjesboeken van
Tine van Berken, helaas jong overleden. Ik was ongeveer 18 jaar, toen ik meende,
dit ook wel te kunnen, en School-Idyllen schreef. In ééns “in het net”. Daarop volgde
De Tweelingen, en daarop (voor iets oudere leeftijd) Het Veulen. Van deze drie is
het altijd “School-Idyllen”, dat door een steeds jongere jeugd, het meest gelezen
wordt. Op oudere leeftijd schreef ik nog In den Dop, ook voor wat oudere meisjes.
En daarna, ik was inmiddels reeds lang overstag gegaan, heb ik het terrein der speciale
jonge-meisjes-literatuur verlaten.’
‘School-Idyllen’ verscheen in 1900, ‘De Tweelingen’ in 1902, ‘Het Veulen’ in
1903. ‘In den Dop’ in 1907. Eigenlijk waren dit de eerste boeken van betekenis, die
voor oudere meisjes in Nederland werden geschreven; Tine van Berken werkte
voornamelijk voor jongeren en miste het literaire talent van Top Naeff. Wie een boek
als ‘School-Idyllen’ legt naast het meeste, dat in die tijd verscheen, wordt getroffen
door de frisheid, de spontaneïteit, de natuurlijkheid van dit boek. Mogelijk zijn er
enkele paedagogische bezwaren tegen in te brengen, misschien ergeren enkele zéér
bezonnenen zich aan de vlotheid, de speelsheid, de uitbundigheid van verhalen, die
met temperament werden geschreven, wie niet alleen braafheid, maar ook schoonheid
zoekt, wie met Nellie van Kol ‘ziel’ verlangt, verheugt zich over het bestaan van
deze nog immer populaire lectuur.
Jo van Ammers-Küller, geboren Delft 1884: een van de meest gelezen schrijfsters
in ons land; haar romans en novellen blijven, vooral in latere jaren, vrijwel aan de
oppervlakte, maar bekoren door vlugge gang, lenige stijl en interessante, actuele
thema's. Voor oudere meisjes zijn geschikt: Tegen den stroom op (1917), Frans van
Altena's Vuurproef (1920), Het Doornige Pad (1924); ook Een jonge Leeuw van
Vlaanderen (1915) is door de jeugd aanvaard.
Marie van Zeggelen, geb. 's-Gravenhage 1870, dochter van de humoristische
verzenschrijver W.J. van Zeggelen, tekenares en schrijfster,
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debuteerde met De gouden Kris (1908), een van de hoogtepunten uit de Nederlandse
kinderliteratuur. In die dagen gehuwd met de luitenant Kooy, leefde zij in
verschillende streken van Indonesië, ook op Celebes, waar dit prachtige verhaal
speelt. Het is bekoorlijk door de rake uitbeelding van figuren als de vorst Aroe Lipa
en zijn opstandige broeder Deng Pabele, door de verfijnde beschrijving van de
Indische natuur, de stijl vol distinctie en muzikaliteit. Ook in latere kinderverhalen
vindt men dezelfde kwaliteiten. 1910: Jong Java's lief en leed; 1913: De schat van
den armen jongen; teruggekeerd in Holland legde zij zich toe op het schrijven van
goed gedocumenteerde historische romans - ook daarin overwegen tederheid en sfeer.
Haar jongensboek Averij (1928) werd terecht bekroond. Zij verdient een duurzame
belangstelling.
Anna van Gogh-Kaulbach, geboren te Velsen 1869, leerlinge van de Meisjes H.B.S.
in Haarlem, in 1899 gehuwd met W.J. van Gogh, moeder van vijf kinderen, weduwe
sinds 1934. Zij is de schrijfster van een groot aantal romans, novellen, toneelstukken,
die zich hoofdzakelijk bewegen om familie- en gezinsverhoudingen en -problemen,
niet alle even belangrijk en soms te vluchtig gecomponeerd, maar treffend door
eerlijkheid, eenvoud en grote liefde voor de mensen, niet zelden ook door de
oorspronkelijkheid van het behandelde thema. Haar kinderboeken zijn daarmee in
overeenstemming; zij mogen niet tot de allerbeste behoren, zij steken toch ver boven
de middelmaat uit. Het belangrijkst zijn: 1902: Drie Sprookjes; 1902: In het
Bloembollenland; 1910: Roodkapje; 1912: Avonturen van een Leeuwarder jongen;
1914: In de Dierentuin; 1915: Wie reist er mee?, Hektor, de geschiedenis van een
hond, Pommie, de geschiedenis van een poes (1927) en de meisjesboeken: 1921:
Lenie ten Heuvel (3 delen), Willy's Offer, Carla de Stoute, Moed (1925).
Anderen schreven voornamelijk voor jongeren. Van hen zijn de voornaamsten:
C.M. van Hille-Gaerthé, geboren 1881 in Zwolle. Deze schrijfster trok de aandacht
door haar fijn gestyleerde, beminnelijke boeken voor grote meisjes. Zonder ooit te
vervallen in moralisme, zonder gecamoufleerde prekerij, wist zij bepaalde ethische
overtuigingen gestalte te geven in een reeks figuren en gesprekken, die ernstige en
naar zekerheid hunkerende jongeren onder de vrouwen ongemeen boeiden en tot
voorbeeld dienden. De meest bekende van die verhalen, ook nu weer van betekenis,
zijn: 1915: Onder het Stroodak; 1916: Het Kabouterhuis; 1918: Aan de zonzijde;
1920: De plaats, waarop gij staat; 1925: 't Verstopte Huuske; 1929: Kool en Rozen.
Van haar romans kan ook De Heg (1927) door oudere meisjes worden gelezen.
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Illustratie van Pol Dom voor: Chr. van Abkoude, Kruimeltje. Alkmaar, Gebr. Kluitman

Illustratie van Wim v.d. Walle voor: S. Franke, De wegwijzer. Met Jan Huyghen van Linschoten naar
Portugees Indië. Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers. 1945
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Illustratie van Louis Raemaeckers voor: A.C. Kuiper, Een lastige dochter. Alkmaar. P. Kluitman,
1909

Illustratie van Tjeerd Bottema voor: Nienke van Hichtum, Schimmels voor de koets of... vlooien voor
de koekepan? Een schets uit het Friese dorpsleven voor kinderen van 12 jaar en ouder. G.B. van
Goor Zonen's Uitg. Mij N.V., 's-Gravenhage-Batavia

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

119
Marie Boddaert (1844-1914), geboren in Middelburg, gestorven in Den Haag; gehuwd
met de officier Muntz Gelderman; schrijfster van romantisch gekleurde, soms ietwat
pathetische verzen, de roman Sturmfels (1889) en een aantal boeken voor jongeren,
waarvan vooral de aandacht trokken: Jong Leven (1905), Roswitha (1909), Prins
Almanzors Makker (1912), De Schipper van de Jacomina (1913), Jonge Kracht
(1913), Op Wendeheim (1917).
Nannie van Wehl*), pseudoniem van Susanna J.A. Reys (1880-1944), geboren in Den
Haag, gestorven te Rotterdam, kwekelinge bij Jan Ligthart, onderwijzeres en lerares,
in 1908 gehuwd met ir C.M. Lugten. Zij was niet alleen schrijfster van meisjesboeken,
maar ook van levendige essays over paedagogische en feministische vraagstukken.
In theorie en practijk verdedigde ze een opvoeding, die meer vrijheid gaf aan jonge
mensen, dan in ons land gewoonlijk gegeven werd. De geest van haar gezin en haar
boeken wordt uitstekend gekarakteriseerd door de volgende brief van een harer
jeugdige bezoeksters:
‘Over mevrouw S. Lugten kan ik u het volgende mededelen. Haar schrijfnaam
was Nannie van Wehl. Wij, vriendinnen van haar dochter Suus, genoten van haar
boeken, ondanks de opvoedkundige strekking die zeer smakelijk opgedist werd in
het steeds boeiende verhaal. Dit was trouwens ook een eigenschap van de boeken
van Ida Heijermans. Maar waar Ida Heijermans vaak in sprookjes-trant schreef, bleef
Nannie van Wehl meestal met de beide benen op de grond. Zij paste haar
opvoedkundige theorieën ook consequent op haar twee kinderen toe. Er heerste in
huis een kameraadschappelijke verhouding tussen ouders en kinderen, die ook op
ons, vrienden en vriendinnen, een weldadige invloed uitoefende, en ons vaak naar
het gastvrije huis trok. Mevrouw Lugten wilde een vrije omgang tussen jongen en
meisjes. Vrienden, zowel als vriendinnen, waren welkom, wat op andere soms
kortgehouden meisjes diepe indruk maakte. Doordat een grote plaats gewijd was aan
de sport, was deze omgang totaal ongedwongen, en ook de gesprekken waren vrij
en natuurlijk. Tennissen, roeien, zwemmen, hockeyen, chaufferen, leerden de kinderen
vroeg. Op haar 18de verjaardag haalde Suus haar rijdiploma. Roken en drinken werd
niet verboden, maar wanneer Suus en Kees tot hun 21ste verjaardag niet rookten en
niet dronken, kregen zij ieder f 100.- op hun spaarbankboekje. Zij hielden zich er
aan in de strikste zin des woords, ook op de dolste feestjes, ook wanneer vrienden
en vriendinnen het wèl deden.
Tussen het drukke familieleven door, waar ze zich volledig aan gaf, had mevrouw
Lugten haar schrijfsterstalent niet vergeten. Ze schreef haar

*) ‘Nannie’ was de naam van haar beste vriendin en ‘Wehl’ (in de Achterhoek) haar geliefd
vacantie-oord.
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boeken, artikelen in tijdschriften als Huis en Haard, opvoedkundige tijdschriften
enz. met alle administratie, die een dergelijke positie met zich brengt. Toch was zij
steeds om 4 uur met thee present. Wij kwamen uit school, speelden piano,
gramophoon, bepraatten honderden dingen, waar mevrouw Lugten en ook mijnheer
Lugten, als hij thuis was, met volle aandacht naar luisterden om met raad klaar te
staan zo nodig. Maar we mochten ons net zo goed in Suus' kamer afzonderen.
Meisjesgeheimen werden gerespecteerd. Een wederzijds hartelijk vertrouwen heerste
tussen ouders en kinderen.
Nu ik dit als moeder van drie kinderen zit op te halen, na zoveel jaren, kan ik niets
dan dankbaarheid voelen voor deze lieve, intelligente vrouw. Zij was voor ons het
voorbeeld van wat een moderne moeder kan zijn voor haar gezin. Haar dochter is
jong gestorven, twee kleine meisjes achterlatend. Maar ze heeft haar moeder de
mooiste beloning kunnen geven: haar streven was steeds haar dochtertjes dezelfde
opvoeding te geven, als die ze zelf genoten had.’
Tot zover de briefschrijfster. Inderdaad, haar kinderverhalen, meestal voor meisjes
bestemd, hebben naast paedagogische tendenz, een frisheid en charme, die nog altijd
bekoort. Het is geen groot werk, het kan niet in één adem worden genoemd met
Afke's Tiental, het staat achter bij ‘School-Idyllen’, ‘De gouden Kris’ of ‘Roswitha’,
maar het is gul en spontaan en heeft blijvende waarde. Haar belangrijkste geschriften
zijn: 1905: De Boschjesclub (3de druk 1932); 1906: De tante van het Duinveld; 1907:
De Buren; 1908: Meisjesjaren; 1909: Vooruitgestuurd; 1910: Do en Lo Verster en
Huize Labor; 1912: Anneke van den dokter; 1915: Het moeilijke begin; 1916: De
Schillekinderen; 1917: Constance trok van huis tot huis; ook Aan de Waterkant,
waarin de jeugd van haar echtgenoot in Hellevoetsluis wordt beschreven en waaraan
Brusse folkloristische waarde toekende.
Een aantal belangrijke boeken werd uitgegeven door twee illustratrices, aan wie de
Nederlandse kinderen grote verplichtingen hebben:
Nellie Bodenheim, geboren Amsterdam 1874, een van de zeven ‘Amsterdamse
joffers’, opgeleid aan de Rijksacademie en verder gevormd door Jan Veth, die met
haar fijne, elegante tekeningen en silhouetten een totaal nieuwe richting insloeg in
boeken als: Rietjes Pop, Handje Plak (1900), Het regent, het zegent (1901), In Holland
staat een huis (1903), Raadsels (1902), Luilekkerland (1915), Backe, backe Kuchen
(1904), Sprookjes en rijmpjes (1908), Groen, groen grasje (1923), A.B.C. (1917),
Een Vruchtenmandje, Waarom en waardoor, Haken en Oogen, Naatje Papegaaitje,
Chansons de France (1946) en een verhaal met rijmpjes van Lizzy Ansingh. Hier
werd inderdaad kunst van het beste gehalte aan kinderen gegeven, geestig, bevallig
en vol fijne ironie.
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Rie Cramer schrijft: ‘Geboren 1887 te Soekaboemi; tot mijn negende jaar woonde
ik in Batavia. Uit mijn vroegste kinderjaren herinner ik me zelfgemaakte versjes met
dito illustraties, zo in de geest van “Bijtje lief bijtje, o kom toch eens hier. Bloempje,
hef bloempje, met heel veel plezier”. Ik tekende altijd “poppetjes”. Van 9de tot 17de
jaar Arnhem. Kunstoefening. Daarna Den Haag: Tekenacademie, later les van J.G.
Veldheer en W. van Konijnenburg. Op mijn 17de jaar kwam mijn eerste kinderboek
uit: Van meisjes en jongetjes, bij W. de Haan, Utrecht. Hij is mijn uitgever gebleven,
tot hij zijn fonds verkocht aan Van Goor Zonen, voor wie ik tot het eerste jaar van
de oorlog gewerkt heb. Voornaamste illustraties: Andersen, Grimm, de
maandprentenboeken (1938). Voornaamste “literatuur”, naast honderden versjes:
Pommie, Otje de Bas, Pompijntje; een meisjesboek, Babette Josselin (1931) en enkele
romans. In de oorlog heb ik vele prentenboeken getekend voor de firma Mulder in
Amsterdam. Het zouden goedkope boeken moeten worden, 9 kleurplaten en 10 blz.
tekst met zwarttekeningen, en de drukproeven (o.a. van een paar sprookjes van
Andersen: Sneeuw-koningin, Duimelijntje, De Kleine Zeemeermin) zijn bijzonder
mooi van uitvoering, maar in deze waanzinnige na-oorlogse débâcle schijnt er geen
mogelijkheid te zijn ze in Holland te laten verschijnen en worden ze uitsluitend als
deviezen-materiaal naar het buitenland uitgevoerd’.
De bovenstaande, uiterst beknopte autobiographie geeft van twee feiten wel een
zeer onvolledig beeld: niemand kan er uit zien, hoe omvangrijk het oeuvre van Rie
Cramer is en nog minder, hoe groot de waarde daarvan is. Honderden en honderden
tekeningen in prentenboeken, vertelbundels, sprookjesverzamelingen kwistig
verspreid, getuigen niet alleen van de zeldzame activiteit van deze kunstenares, maar
ook van haar groot talent, haar begrip van kinderen en haar liefde voor het materiaal,
dat haar tot illustratie moet inspireren. Haar werk is vlotter, maar minder
oorspronkelijk dan dat van Nellie Bodenheim, die ook in artisticiteit haar meerdere
is; invloed van Rackham is in de oudere kleur-prenten niet te ontkennen en nu en
dan leidde grote productie tot herhaling en eenvormigheid, maar er is onder de
duizenden tekeningen zoveel, dat ongeveer alles in onze illustraties voor kinderen
overtreft, dat wij deze vrouw niet dankbaar genoeg kunnen zijn, voor wat zij voor
ons kroost heeft geschapen.
Johan Been 1859-1930. Brielenaar van de wieg tot het graf. Stadsarchivaris, schrijver
van vertellingen in de Nieuwe Rotterdammer Courant, auteur van een aantal
jongensboeken. Ziedaar de eenvoudige levensgeschiedenis van een onzer beste
auteurs voor de jeugd. Een man, die het rustige leven leidde van een provinciaal,
opgenomen in het kleine, stille leven van het stadje, ‘weinig slechts beroerd door 't
glijden van de
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tijden’, verdiept in de historie van land en volk, in die van zijn geboorteplaats
allereerst. Sommige van zijn boeken werden zeer populair. Terecht - ze zijn van de
goede soort: historisch betrouwbaar, rustig geschreven, maar niet zonder bewogenheid,
vol van interessante feiten, avonturen zonder tal en goede karakteristiek. De
voornaamste zijn: Bestevaer Tromp (1897), Dagen en daden van Admiraal Dubbelwit
(1899), Baasje en Witkop (1892), De drie matrozen van Michiel de Ruyter (1907),
Paddeltje (1908), Spekkie (1909), Drie avonturiers (1919), De scheepsjongen van
‘De gouden Leeuw’ (1920), Om de schatten van Il Tigretto (1921), Twee Jonkers
(1930).
Jhr Jan Feith (1874-1944). Geboren te Amsterdam. Ik mag uit ‘Letterkundig
Testament’ van de schrijver het volgende publiceren:
‘Ook wat dit deel van mijn leven betreft, ben ik een bevoorrecht mens geweest, vele prettige en mooie herinneringen, veel minder onprettige of lelijke. Ik heb veel
geschreven, een leven lang; als journalist en publicist, ook als boeken- en
toneelschrijver. De boekenplanken in mijn kamer mogen er van getuigen. Mijn eerste
boekje draagt reeds het jaartal 1894, de Reis naar de Levant, samengesteld uit
reisbrieven, verschenen in het tijdschrift Hou en Trouw (Amsterdam) en door mijn
Vader als uitgave gefinancierd. Feitelijk is dit jongensverhaaltje aanleiding geweest
voor het kiezen van de schrijversloopbaan; want door mijn Vaders vriendschap met
Jan Boissevain, directeur van de S.M. “Nederland”, kwam ik bij diens broeder Charles
Boissevain bij het Amsterdamse “Handelsblad” terecht. Ik was aan dit blad 25 jaar
als feuilleton-redacteur (ook in andere functies) verbonden (van 1896-1921). Daarna
werd ik hoofdredacteur van De Indische Post, als nieuw Indisch weekblad in 1921
verschenen te Bandoeng (later verschijnend te Soerabaja, in 1940 gestaakt, nadat ik
reeds ettelijke jaren alle banden met dit weekblad had gestaakt). Bovendien was ik
enkele jaren als hoofdredacteur verbonden aan het toeristisch weekblad “De
Kampioen”. Naast mijn journalistieke arbeid bundelde ik verschillende dagblad- en
weekbladartikelen en schreef een aantal boeken in de vorm van romans en
novellenbundels. En niet te vergeten een van mijn prettigste schrijfvormen - mijn
jongensboeken. Mijn liefde voor het toneel bracht mij er toe, een aantal toneelstukken
te schrijven, die voor het merendeel werden opgevoerd. Door de critiek ben ik over
het algemeen welwillend behandeld; wanneer ik er van langs kreeg, was dit
gewoonlijk ook eerlijk verdiend.... Het schrijven is mij steeds tot een tweede natuur
geweest. En het is vooral het schrijven op zichzelf, minder de publicatie daarvan al vormde het mijn broodwinning - welke mij tot innerlijke bevrediging en tot geluk
heeft gestrekt. De weinige gedichten, die ik schreef, hebben geen waarde als poëzie;
ik beschouw ze als stemmingsuitingen voor mijzelf.’
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Tot zover de schrijver. Hij was inderdaad een all-round journalist, vlot en actueel,
auteur van luchtige vertellingen, essays, reisbeschrijvingen en kinderboeken en hij
won zijn lezers door de humor, de goedmoedigheid en de bescheidenheid, die ook
uit het ‘Letterkundig Testament’ spreekt.
Van zijn jongensboeken verdienen bekend te blijven: Uit Piets Vlegeljaren (1906),
De reis om de wereld in 40 dagen (1908 en 1929), De geheimzinnige kleefstof (1909
en 1929), Uit Fiets kantoorjaren (1918), Het voorwereldlijke Monster (1920), De
levende Mummie (1929), Flip en zijn speurhond (1929).
Kees Valkenstein, geboren Utrecht, 2 October 1862. ‘Opleiding: Lagere School,
Normaalschool, onderwijzer in Utrecht 1880-1884, Vleuten 1884-1906.
In Vleuten ontstonden mijn “Vertelsels”, die ook verschenen in de Kindercourant
van het Handelsblad, en ook uitgegeven werden - 'n hele reeks bij W. de Haan,
uitgever te Utrecht. Ik illustreerde al mijn ook later verschenen jongensboeken zelf.
Tekende ook spotprenten voor Braakensiek, die ze op steen overbracht voor De
Groene. Ook in andere tijdschriften leverde ik tekeningen. Schreef ook heel veel
“humoristische dingetjes” in het Handelsblad onder de titel “Uit de Vleutense polder”,
maakte een reis als bijzonder correspondent van het Handelsblad naar Constantinopel
en Klein-Azië en schreef daarover een boek: “In en om Stambul”, dat nu juist geen
goudmijn bleek voor mijn uitgever De Haan. Maar mijn jongensboeken maakten dat
voor hem gedurende vele jaren weer dubbel goed.
Van Holkema & Warendorf hebben ook nog een jongensboek uitgegeven: Keesje
Oranje, bekroond bij een wedstrijd; Nijgh & Van Ditmar bekroonde een historische
roman: Jan Utenham, onder pseudoniem geschreven. Verder schreef ik een comedie,
bekroond in Antwerpen 1914, een reeks revues voor Henri ter Hall (twee en twintig)
en drie Medische Revues voor het Geneeskundig Genootschap.’ Van de jongensboeken
kunnen worden genoemd: De Kabouter in het bos (1906), Vertelsels (1908), Nieuwe
Vertelsels (1909), De Aeroplaan van Mijnheer Vliegenthert (1910), Met de padvinders
op reis (1911), In de Naftabus (1913), De Algebraclub (1915), Tom Tidelium (1916),
De Verdwijnmachine (1917), Minke de zoon van de inbreker (1933).
Noch humor noch fantasie ontbreken in deze boeken. Gedurende een aantal jaren
behoorden ze tot de meest geliefde jongenslectuur. Terecht werden ze in literaire en
paedagogische critieken geprezen - ze verdienen opnieuw de aandacht.
E. Molt, ‘geboren te Hoogeveen (1874), overleden 1943 te Leiden, deed reeds op
18-jarige leeftijd zijn intrede in de onderwijswereld. Hij
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diende het Openbaar Onderwijs aanvankelijk te Stuifzand, vervolgens in Den Haag,
later als hoofd der school te Voorburg en daarna, sedert 1917, te Leiden. In deze
functies heeft hij enkele generaties naast algemene ontwikkeling de liefde voor de
geschiedenis en voor de natuur bijgebracht. Want vooral naar deze beide ging zijn
grote belangstelling uit. Reeds op jeugdige leeftijd schreef hij zijn eerste
geschiedkundige verhalen voor de jeugd. Het succes was enorm: nog steeds worden
deze verhalen, die een negende druk beleefden, gretig gelezen en herlezen. Het was
daarom geen wonder, dat dit eerste werkje weldra gevolgd werd door meer; zijn
oeuvre telt 23 boeken, alle op geschiedkundig gebied, en vele beleefden verscheidene
drukken. Hij schreef: In de Wouden der Germanen (1900), Roderik (1900), Alewijn,
de lijfeigene (1901), Een Valkenjacht op het kasteel Brederode (1902), De laatste
strijd (1903), Dierijc, de schrijnwerker (1902), De kluizenaar van het woud van
Glenchon (1903), Hoste Bruineels (1905), De page van Gravin Hilswinde (1905),
Floris V (1906), De ondergang van een oude burcht (1910), Lamoraal van Egmond
(1911), Napoleon (1912), Geïllustreerde Wereldgeschiedenis (1914), De
Kruisvaarders (1916), Vaderlandse geschiedenis (1927), Oranje Boven (1930), Het
geheim van de torenburcht (1936); bovendien twee delen Geschiedkundige Verhalen,
een Spiegel der Vaderlandse Geschiedenis, Schooljongens lief en leed, Helden en
slachtoffers der revolutie (z.j.).’
Aan deze gegevens der nabestaanden van de heer Molt heb ik niet veel toe te
voegen. Zijn werk kenmerkt zich door grondige studie van historie, degelijkheid en
eenvoud. De verteltrant is levendiger dan die van Andriessen - hij is minder boeiend
en minder warm en menselijk dan Louwerse, ook in artisticiteit zeker niet zijn gelijke.
Toch verdienen zijn serieuze verhalen bekend te blijven.
A.C.C. de Vletter, geboren 17 Sept. 1866, gestorven 9 Nov. 1935. ‘Gedurende 40
jaar is hij bij het Openbaar Onderwijs werkzaam geweest. Op zijn 23ste jaar verscheen
zijn eerste kinderboek: In de vacantie. Dit werd gevolgd door Max en Lo en In dagen
van spanning (1896). Daarna verscheen Paljas (1901) met drankbestrijdingstendenz.
Hieruit ontstond het toneelstuk Jaap Chiferi (Paljas). Met dit stuk is hij in vele
plaatsen van ons land opgetreden. Vervolgens ontstond de serie van de zeven jongens:
Zeven jongens en 'n ouwe schuit (1905), Admiraal Snor (1906), Arendkop (1909),
Het betoverde kasteel (1911), Zeven jongens in de knel (1913), Hein past op de
dubbeltjes (1916), Achttien jongens en 'n ouwe kar (1918), De kromme spijker (1920).
Deze serie heeft indertijd zijn naam gevestigd. In totaal heeft hij meer dan 40
jongensboeken geschreven, waarvan nog speciaal te vermelden zijn: Pipper valt door
de aarde (1912), De lange midvoor van T.T.T. (1929), Twee helden, Voetbalboek
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en Wielrenboek, De Ridders van de halve toren (1921), Om het kampvuur en De Stad
van Karton.
Het schrijven van kinderboeken viel hem erg makkelijk; na enkele aantekeningen
gemaakt te hebben, begon hij in zijn vrije tijd te schrijven en meestal was het
manuscript in drie weken af. Niettegenstaande deze arbeid hem vlot afging en het
succes er van groot was, vond hij daar toch geen absolute voldoening in. Zijn grootste
eigen liefhebberij was voor toneel te schrijven. Maar daarin heeft hij nooit de hoogte
kunnen bereiken, die hij in zijn jongensboeken bereikte. Het dilettantentoneel heeft
verschillende stukken van hem gespeeld: Prins Alexander (dit stuk was ook bekroond
in de prijsvraag van de stad Antwerpen), Dr Thanatos, Tarlatan, 't Verterende Vuur
e.a. Zijn ideaal een doorslaand succes te boeken bij het beroepstoneel heeft hij niet
bereikt. Te noemen zijn ook nog: Harten van Goud en Diamanten, speciaal geschreven
en onder zijn leiding gespeeld voor de Haagse jeugd, ter viering van het St.
Nicolaasfeest op de Haagse scholen. Bovendien schreef hij vier romans en meer dan
700 verhalen voor kindertijdschriften. Eduard Veterman roemde de literaire invloed,
die van zijn onderwijzer op hem was uitgegaan.’
Bovenstaande mededelingen dank ik aan een zoon van de schrijver. Het feit dat
een zo groot aantal boeken een uitgever en dus lezers vond, pleit voor het gehalte
van het werk: er is in populaire boeken altijd iets, dat het algemeen-menselijke raakt.
Maar dat iets was hier vèèl; een enkel verhaal mag wat vluchtig zijn en een ander
wat gewild-origineel, de boeken van De Vletter behoren tot de goede jongensliteratuur:
ze zijn speels en avontuurlijk en ze voeden op zonder te preken.
Chris van Abkoude. Deze schrijver woont in Amerika; aan mededelingen van de
uitgever Kluitman uit Alkmaar ontleen ik het volgende:
‘Wanneer men gaat spreken over de figuur van Chr. van Abkoude als schrijver,
dan denkt men aan Pietje Bell, waarin ook zijn instelling ten opzichte van de jeugd
moge blijken. Evenals de schrijver Brusse, die met zijn Boefje een écht Rotterdams
milieu op het oog heeft, is de heer Chr. van Abkoude een geboren Rotterdammer en
Pietje Bell is een Rotterdamse jongen van het zuiverste water, evenals de figuren
van de schoenmaker Bell (zijn vader, bijgenaamd Jan Plezier), de drogist Geelman
en de voortreffelijke onderwijzer Ster, die zich plaatsen in een Rotterdamse sfeer.
Pietje is echter geen boefje, want hij is niet verwaarloosd en hij gaat nimmer het pad
van de misdaad op.
Zijn jongensstreken zijn vaak voor vele mensen lastig genoeg, maar Pietje is een
argeloze knaap, die overvloeit van bevliegingen en spontane uitingen, welke soms
hemzelf en anderen in grote moeilijkheden brengen. Hij beschouwt Meester Ster als
zijn grootste vriend en hij ondergaat gewillig diens invloed ten goede.
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Men moet dit boek zien als een uiting van levensdrang der jeugd in een tijd, toen er
zo wenig gedaan werd aan jeugdwerk. Een klantje van Pro Juventute zou hij (had
deze instelling in zijn jeugd bestaan) niet zijn geworden.
Kennelijk heeft de aantrekking, die dit boek op de jeugd uitoefent, bestaan in het
gevoel voor humor van de schrijver, al komt ook af en toe een zekere zelfspot naar
voren, waaruit des schrijvers onvoldaanheid over zijn beroep als klasse-onderwijzer
zich aftekent.
Hij zocht een andere werkkring, maar dat ging een dertigtal jaren geleden niet zo
gemakkelijk, zodat hij ten slotte het risico nam, eens in het land van Uncle Sam te
gaan experimenteren. Zulks met uiteindelijk succes, zodat hij zijn vrouw en drie
opgroeiende knapen kon doen overkomen. Vooral muntte hij uit door organisatorisch
talent en door gaven op het gebied der journalistiek. In Alameda (Californië) staat
hij aan het hoofd van een distributie-centrum van grote bladen, waaronder de Saturday
Evening Post. Thans bewoont hij samen met zijn vrouw een zelfgebouwde cottage,
waaromheen een prachtige bloementuin. Zijn jongens hebben ook hun weg gevonden
en zijn uitgezwermd over het hele gebied der U.S.A., waarbij door de grote afstanden
het contact met het ouderlijk huis moeilijk geworden is. Zij zijn gevestigde, gehuwde
staatsburgers geworden. In de werkkamer staan op een plank alle boeken, die “Ome
Chris” geschreven heeft. Hij is er trots op.
Het zijn de volgende titels: Bert en Bram, Hollandse Jongens (1907); Willems Ver
jaarsgeschenk, Hein Stavast (1908); Tim en Tom, Het Jongenskamp (1910); Bob
zonder zorg, De Fietsclub alle Vijf (1911); De Otters, De Ongeluksvogel (1912); De
Voetbalclub (1913); Pietje Bell, Instituut Sparrenheide (1914); Jaap Snoek van
Volendam, Het Waterkamp (1915); Frits van Duren (1916); Hoe Jaap Bekkers een
fiets kreeg, Jolig Strandleven (1917); De Vlegeljaren van Pietje Bell (1920); Dikkie
Pool (1921); De Zonen van Pietje Bell, Kruimeltje (1922); Pietje Bell's Goocheltoeren
(1924); De Circusclown, De Pinkertonnetjes (1926); De Padvinders van Duinwijk
(1927); Pietje Bell in Amerika (1929); In het Land van Uncle Sam (1930); Hoe Fred
Aviateur werd (1931); Nieuwe avonturen van Pietje Bell, Peppie (1932); Pietje Bell
is weer aan de gang (1934); Pietje Bell gaat vliegen (1936).’
Tot zover de heer Kluitman. Ik meen er aan toe te moeten voegen, dat de
paedagogische critiek, m.i. terecht, bij het verschijnen van dit werk, in het bijzonder
bij de eerste Pietje Bell, grote bezwaren maakte tegen de vlegelachtigheid van de
titelfiguur. Latere boeken zondigen op dit punt minder; toch kan Van Abkoude, die
ongetwijfeld Kieviet tot voorbeeld nam, maar heel uit de verte met deze ietwat ruige
humorist worden vergeleken.
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Behalve deze figuren die sterk de aandacht trekken door het gehalte van hun werk
en/of grote productiviteit, zijn er anderen, die uitsteken boven de middelmaat en in
onze herinnering dienen voort te leven: de dames Van Osselen-Van Delden (de serie
van Kleine Frits, 't Jodinnetje van Elspeet e.a.), Van Osenbruggen, Maathuis-Ilcken,
Gruys-Kruseman, Kuipers-Van der Koogh, Anna Sutorius, Rutten-Pekelharing
(Indische Sprookjes, 1916), Tine Gobius, Hellinga-Zwart, Jo Kruyder-Bouman,
Bouman-Van Tertholen, Brinkgreve-Wicherink, Brinkgreve-Entrop, Sijtje Aafjes,
Clara Pinkhof (later mevr. Ascher, Joodsche Kinderliedjes, 1918),
Steen-hoff-Smulders, Agatha Snellen (Klaproos en Korenbloempje, 1902), Elsa
Beskow (Hansje in Bessenland, 1904), Francken-Coster (Ik maak mijn speelgoed
zelf, 1905; Allerlei aardige figuren, 1906, Wat Roosje van een vouwblad maakte,
1912), Knuttel-Fabius, Tierie-Hogerzeil, Ovink-Soer (De Canneheuveltjes, 1912),
Henriëtte Blaauw, Anna Hubert van Beusekom, zij allen geven, deels als schrijfsters,
deels als illustratrices en vaak gecombineerd, verhalen en tekeningen, die niet tot
grote kunstwerken uitgroeien, maar toch fris en levendig genoeg zijn om tijdelijk de
aandacht van de kinderen tot zich te trekken. Ook enkele mannen slagen daarin:
David Tomkins, die alleraardigste kinderverzen schrijft, Kramer en Visscher, die
trouw blijven aan het historisch-romantisch verhaal, Jan Ligthart, wiens Ot en Sien
(1906) en Het Boek van Piet van Dam (1912) ook buiten de school enthousiaste
lezers vinden, Theo Thyssen, die met Jongensdagen (1909) een geestig en pittig
verhaal de wereld inzond, De Sinclair, wiens Wandelende Driekleur (1912) te veel
concessies deed aan de zucht van jongens naar bravour en flauwiteiten, maar ook
betere elementen bevatte; Pieck, schrijver van het voortreffelijke Hoe ik schilder
werd (1912), Loovendaal, die in 1914 met Jong Leven zorgde voor de zingende
gemeente, Hoeksema, die hen aan het knippen, plakken en kleuren zette, Van Buul,
Trelker, Bottema en Bloemink, in en buiten de school bezig met het schrijven en
tekenen voor kinderen op een wijze als het nog maar zelden was geschied
(Zonneschijn, 1909, De Schat des Harten, 1912, Jong Leven, 1913).
Het waren vruchtbare jaren, die tussen 1900 en 1920, waarover ieder, die het goed
met kinderen meent, zich oprecht kan verheugen. Een enkele schrijfster van groot
formaat, een reeks van auteurs en tekenaars, in wier werk eerlijk werd gestreefd naar
fleurige, aesthetische, psychologisch en paedagogisch verantwoorde productie en
die er tot op zekere hoogte in slaagden, hun ideaal te verwezenlijken, een grotere
groep van middelmatige producenten, die in ieder geval geen kwaad deden met hun
werk, een toenemende afwijzing van moralisering en schoolmeesterij, een streven
der uitgevers naar artisticiteit bij de boekverzorging, het is alles wel in staat, ons de
onderstroom van onbeduidende geschriften en prikkellectuur te doen vergeten, die
de reinigende vloed bleef begeleiden.
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IX. De kinderlectuur van 1920-1940
L'Art pour l'art - het was één van de leuzen, die aan de tachtiger beweging stuwkracht
gaf. De kunstenaar, uitsluitend op zijn kunst gericht, bereid die te dienen en die alleen,
onafhankelijk van levensbeschouwing, moraal of gemeenschap. Het was een principe,
dat aanleiding kon, dat aanleiding moest geven tot misverstand en onderlinge strijd
van hen, die het met de mond beleden. Hield het in, dat de kunstenaar a-religieus,
a-moreel, a-sociaal diende te zijn, zoals Kloos het in beperkte consequentiedrift eiste?
Allerminst, hoe fanatiek de wankelende leider der beweging het mocht beweren.
Had hij zelf niet in een zijner critieken gezegd, dat kunst die immers de meest
individuele expressie moest zijn van de meest individuele emotie, belichaming van
gevoelsleven is? En hield niet het een zowel als het ander de mogelijkheid in, dat
deze allerindividueelste emotie, dit zeer persoonlijke gevoelsleven werd gewekt en
gevoed door het mystieke contact met God, door een spontaan en intuïtief herkennen
van de onaantastbaarheid der zedelijke normen, door innige verbondenheid met de
massa uit kleiner en groter kring? Niet ieder wilde en kon als Kloos ‘hard en koud
en vreemd zijn met iedereen’, niet ieder was ‘een God in het diepst van zijn gedachten’
en moest constateren: ‘de hooge houvast buiten ons ontbreekt; wij moeten
voortbestaan als eenzame eilanden van persoonlijk voelende individualiteit’, niet
ieder kon geloven, dat het rücksichtslos volgen van de zinnedrift de mens het opperste
geluk kon geven. Ongetwijfeld - de kunstenaar kan alleen dàn maar zuivere kunst
scheppen, wanneer hij zijn persoonlijkheid gaaf en gevoelig in symbolen weet uit te
drukken. Maar kan niet de kern van zijn persoonlijkheid het diepst door God, zijn
geweten en zijn mededogen worden getroffen? Niets dan de schoonheid, vroeg Kloos.
Kan er iets anders dan schoonheid ontstaan, wanneer deze innige godsdienstige,
zedelijke, sociale ontroering de harmonische gestalte vindt, die de vormkracht van
de grote kunstenaar schept? Was het niet een zinne- en redeloze beperking, de bronnen
van inspiratie en aandoening af te snijden, die ook in het verleden de grootste geesten
hadden gevoed?
Steeds sterker werd de oppositie tegen de geborneerdheid van de man, die de
teugels hield. Verwey zocht diepere wijsheid dan Kloos hem geven kon, in Hegel
en Spinoza, Van Eeden eiste in zijn studie over Shelley naast literaire volmaaktheid
idealisme en wendde zich voorgoed van Kloos af, toen die de uitdrukking ‘een goed
mens’ uit de Nederlandse taal wilde schrappen, Gorter vluchtte uit het individualisme
en de cultus van de zinnelijke schoonheid naar het socialisme en de symboliek: zij
lieten de meester alleen. En steeds verder wijken de wegen uiteen, al naarmate men
met zijn kunst de zinnedrift en het Ik, de zedelijkheid en de Gemeenschap, God of
de Idee wil dienen. Enkele synthetische naturen
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trachtten de divergentie tot convergentie om te buigen door het principe der
persoonlijkheid, de intensief levende, op de voorgrond der discussie te stellen:
wanneer kunst is de zuivere uitdrukking van het hartstochtelijk bewogen individu in
al zijn innerlijke rijkdom, is er geen enkele reden, de uitingen af te wijzen, die door
religie, wijsgerig inzicht, moraal, gemeenschap of de wereld der zinnen worden
opgeroepen, mits de aandoening intens en de vorm adequaat is. En vaag schemert
de mogelijkheid, dat in de grote kunstenaar de eenheid dezer door het critisch verstand
uiteengedachte elementen aanwezig zou kunnen zijn, zich afspiegelend in scheppingen
van universele betekenis.
Deze strijd der meningen tekent zich af in de richtingen binnen de literaire wereld
sedert 1890, in toenemende scherpte en in volle kracht in de periode, die ons op dit
moment bezighoudt. Wel zijn het extreme individualisme en de verheerlijking van
de aardse schoonheid uit het begin der beweging van 1880 verzwakt, wel openbaart
zich in de forum-beweging en in de door het vitalisme geïmponeerde critici en poëten
de cultus van de persoonlijkheid in de zin van Nietzsche, maar ook onder hen leeft
nog de afkeer van ‘Domineesland’ en ‘edeldoeners’ in zo hevige kracht, dat de
tegenstellingen worden toegespitst en socialisten, ethici en christenen, ook door
onderlinge strijd verdeeld, zich ver houden van de groep, die hun bedoelingen miskent.
Er is onder het werk dezer ‘secten’ maar weinig, dat door jonge mensen kan worden
geassimileerd. Enkelen worden door Greshoffs badinages getroffen en door zijn
genadeloze afrekening met de rhetoriciens tot aanvaarding van zijn ideeën gebracht,
Slauerhoffs poëzie, meesterlijke uiting van een eenzaam, melancholisch mens, raakt
menig pubescent dieper dan de meeste volwassenen, maar noch de een noch de ander
noch figuren als Hendrik de Vries, Marsman, Du Perron, Vestdijk, Bordewijk zijn
voor onvolwassenen als geestelijke leidslieden te aanvaarden, geen van hen heeft
ook voor jongeren gewerkt. Er is wel heel weinig in de moderne literatuur, dat zij
kunnen verwerken: enkele verzen van Nijhoff of Werumeus Buning, een paar
humoristische schetsen van Henriëtte van Eyk, een of twee romans van Johan
Fabricius, iets van Den Doolaard (De herberg met het hoefijzer of De grote
verwildering), een paar verhalen van A.M. de Jong, Anton Coolen, Theo Thijssen,
Nine van der Schaaf, Van Nes-Uilkens, Ernst Claes, Streuvels, Timmermans en dan
telkens, als men ze zelf critisch heeft gelezen en zich heeft afgevraagd welke invloed
ze op jonge mensen zouden kunnen uitoefenen. Men kan hier niet voorzichtig genoeg
zijn.
Nieuwe tijdschriften voor jonge mensen werden er maar weinig opgericht in deze
periode. De belangrijkste waren: Droom en Daad (1923) onder redactie van C.M.
van Hille-Gaerthé. De Kinderkrant (1923-1928), De Kindervriend (1923-1926), Voor
de Jeugd (1922 later verenigd
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met Jong Nederland van 1916), red. H.J. Jacobs, Zonneschijn (1924), red. M.
Ovink-Soer, in 1928 H. Cramer-Schaap, wel het belangrijkste tijdschrift na en naast
Voor 't jonge Volkje, Stavast (1928), Contact (1933), Kiekeboe (1930), voor kleuters
van 5-8 jaar, red. D.A.C. Cramer-Schaap, De Vonk, jeugdkrant (1930), Doe Mee
(1936), Meisjesleven (1931), onder red. van W. Pétillon. De kleine Vlaming onder
red. van H. van Tichelen, Ahoy (1946). Een enkel blad nam de Amerikaanse bladen
tot voorbeeld: de ‘strips’ speelden er een hoofdrol in. In deze en andere tijdschriften
ontdekt men steeds duidelijker de scheidingslijnen, die ons volk verdelen; drie
richtingen tekenen zich af: de ‘neutrale’, de roomskatholieke, de
orthodox-protestantse. In de eerste categorie is veel verdeeldheid;
vrijzinnig-christelijken, humanisten, materialisten, gebonden door de idee der
tolerantie en een vage ethiek, handhaven zich bij opvoeding en onderwijs moeilijk
tegenover de beide andere, door een strenge dogmatiek gerichte, groepen. Toch doet
zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat het aantal ‘neutrale’ kinderboeken veel
groter is dan dat der katholieken en protestanten. Het feit hangt ten nauwste samen
met de historische ontwikkeling van ons volk: het overwicht van rationalisten en
liberalen tijdens en lang na de verlichting, de langzame emancipatie der katholieken,
het overwicht en de rijkdom van het ‘moderne’ Holland waar de meeste schrijvers
en uitgevers woonden en de boeken konden worden verkocht; daar komt de
omstandigheid bij, dat een groot aantal der ‘neutrale’ boeken zonder veel bezwaar
door de kinderen van andersdenkenden kunnen worden gelezen - wij zagen al bij
Stamperius de eis der ‘objectiviteit’ en wij ontdekten ook bij latere kinderschrijvers
de handhaving van religieuze en vooral ethische principen - en het ontbreken van
prominente figuren in de beide confessionele kringen. Bovendien is het gevaar groot,
dat men hier terugvalt op de met moeite in de loop der tijden overwonnen zucht tot
femelarij en prekerij, waardoor men zelfs de kinderen uit de eigen kring afstoot, die
liever grijpen naar een pittig amusant, avontuurlijk boek, al is het dan ook ‘neutraal’:
wie de Zondag-schoolboekjes en de Kerstgeschenken van enkele christelijke firma's
kent, weet wat ik bedoel. Concurrentie tegen het ‘neutrale’ boek is alleen dan
mogelijk, wanneer men, uitgaande van de eigen levensbeschouwing en zonder op
dat punt ook maar enige concessie te doen, zorgt voor frisse, levendige, kinderlijke
verhalen door werkelijke persoonlijkheden, kunstenaars in de ware zin van het woord,
uit de innerlijke behoefte geschapen. Steeds meer wordt men zich dat in de beide
positief-christelijke sectoren van ons volk bewust. Wij hebben dus van dit moment
af rekening te houden met drie stromingen in de kinderliteratuur, verschillend door
de levensbeschouwing, die ze draagt, overeenkomstig door het feit, dat kinderen nu
eenmaal kinderen zijn.
Wij onderzoeken eerst, wat er voor belangrijks uit het buitenland werd
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geïmporteerd - beschouwen dan de boeken uit de ‘neutrale’ sector en ten slotte die
uit de rooms-katholieke en protestants-christelijke kringen. Alcott wordt nog
regelmatig gelezen (in 1921 de 8ste druk van De Kostschool van Mijnheer Beer, de
12de van Onder Moeders Vleugels, de 10de van Op eigen Wieken; in 1932 van de
beide laatste een nieuwe vertaling en een ‘prachtuitgave’); ook De kleine Lord blijft
geliefde lectuur: de 20ste druk in 1921, de 22ste in 1935; Aimard, Robinson en andere
klassieken bereiken regelmatig het Nederlandse publiek; Karl May wordt verslonden
door jong en oud; de meeste klassieken worden ook bewerkt voor de kinderen in
Zuid-Afrika: Boekies vir die Kleinspan sedert 1919. Ook is er de Klasse-bibliotheek
onder redactie van Jolmers en Bloemink, die de bekendste werken in de school brengt,
o.a. Alleen op de Wereld. De minder gewenste verhalen van Fr. Hoffmann en anderen
verschijnen nog: o.a. in 1925 Genoveva van von Schmid. Van meer betekenis waren
het geestige Max en Maurits (1922) later door Bertus Aafjes (1948) (Duits van
Wilhelm Busch in 1864), Keizer Witlap de eerste van Bertelli (1921), Jaap Langoor
en Toto van Kearton (1922), Vertellingen uit Zweden van Jeanne Otherdahl (1923),
De Waterkindertjes (X) van Ch. Kingsley (in 1924 vertaald door Marie van Vloten.
Engels: Water Babies van 1863). De Kerstsproken van N. Basenau-Goemans (1927),
werk van natuur-onderzoekers als Long, Lönns en Curwood, fijne dierverhalen van
Allen Chaffee (1925), (De avonturen van Tinteloog, Beertje Kroeshaar, Het
Eekhoornparadijs, Aan het eenzame bos) avontuurlijke jongensboeken van Hans
Dominik (John Workman), John Pitt, Van Krantenjongen tot Millionair (1926 vert,
door Tj. Adema), later gevolgd door Van Herders-jongen tot Diamantkoning (1929)
en Moderne Piraten (1932), ook Buchans De Schat van den Rooirand (1927 vertaald
door A.B. van Tienhoven) trok de aandacht, evenals het werk van E. de Pressensé.
Bunyans Christenreize werd in 1927 en 1933 opnieuw uitgegeven; Tom Mix bereikte
ons hetzelfde jaar, tegelijk met de prachtige Dolittle-serie (X) van Hugh Lofting, jaar
na jaar vervolgd. Dat was ook het geval met de reeks verhalen over Harlekijntje door
Jos. Siebe, waarmee jonge kinderen zich dol vermaakten (1928 e.v.), en met de
originele Bibi-vertellingen van Karin Michaëlis (1929 e.v.). Ook Hawthorne's
vertellingen werden in 1928 vertaald. In 1930 volgden Grace Moon (X) en Kästner
(Emile door Johanna Kuiper, in 1939 Tijl Uilenspiegel, bewerkt door B. van
Eijsselstein, in 1941 De vliegende klas), in 1931 Walt Disney (Mickey Mouse, in
1938 Sneeuwwitje, in 1939 Ferdinand). Oudere jongens lazen met genoegen De
Trompetter van Krakau (1931) en De smid van Wilna (1933) van E.P. Kelly, en D.
Nusbaums Een padvinder in Mesa Verde (1931). Tot de allerbeste der vertaalde
boeken behoorden: De kinderen van de grote Fjeld van Laura Fitinghoff (1931),
Mukerji's Schitterveer (1931) (van hem ook Mensen en dieren in het Oerwoud (1930)
en Kari de
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Olifant) en de twee boeken over de Langerudkinderen van Marie Hamsun (1936 en
1944); tijdelijk trok ook Tirilins reis om de Wereld van F. Rosenfeld de aandacht
(1933). Oudere meisjes voelden zich aangetrokken tot het werk van S. Schieker-Elbe:
Wat nu Sibylle (1932), Een seconde, Sibylle (1934), Kathinka's Inzet (1935), 4+2 op
de Noordzee (1938). Van Pieter Marits verscheen in 1933 de 11de druk; in 1935
begon Willy Corsari haar vertalingen van J.D. Wheelers serie over Billy Bradley.
Interessante boeken van E.T. Lattmore vonden een Nederlandse bewerking van Ch.
Ascher-Pinkhof: Kleine Sjang (1936), Kleine Sjang en zijn vriendjes (1936) en Junior
(1939); ook Lewis' Foe van de Yang Tzi-Kiang verscheen in 1936, Ho ming in 1938.
Vermelden we ten slotte nog A. Saxegaard: Een uur met de Autobus (1940) en Carl
Ewalds: Van dieren, planten en mensen (1938), Een fakkel in haar hand van Bess
Aldrich (1932), L. Adams: Van Indianenjongen tot Medicijnman (1932), J. Schulz:
Wampus (1935), Marjorie Rawlings: Jody en het hertenjong(!) (1940); en de
voortreffelijke Indianenverhalen van Fr. Steuben: Snelvoet en Pijlkind, De vliegende
Pijl, De rode Storm, Tecumseh de Bergleeuw, De stralende ster, De zoon van Manitou
en Tecumsehs dood (1939 e.v.), een reeks geschiedenissen uit het leven van een
historische Indiaanse held, strijdend voor de vrijheid van land en volk - wij zijn hier
wel ver uit boven Karl May, Cooper en Aimard! Onder dit vertaalde werk was veel,
dat dankbaar kan worden aanvaard.
Wanneer wij nu overgaan tot een onderzoek van de ‘neutrale’ binnenlandse lectuur
uit de periode van 1920-1940, mag niet worden vergeten, dat neutraliteit allerminst
genomen moet worden in de zin van bloedeloze abstractie. Het mag waar zijn, dat
in de kringen buiten het rooms-katholieke en orthodox-protestantse volksdeel geen
eenheid van levensbeschouwing wordt gevonden, dat er onderlinge strijd en
verdeeldheid heersen, deze erkenning houdt allerminst in de vaststelling van het feit,
dat er onder hen niet duizenden en duizenden gevonden zouden worden, die
godsdienstig, wijsgerig, moreel een even stevig houvast hebben gevonden als dat in
de confessionele groepen het geval is. Er is meer bontheid en schakering - men vindt
onder hen de zoekers naar schoonheid, wijsheid en goedheid, die in de wereld der
literatuur hun reflexen vonden, maar er is ondanks dit bij het overgrote deel der
leidende figuren, een zekerheid, die het leven kan dragen. Ook in de kinderliteratuur
weerspiegelt zich, hoe kan het anders, naast de nuancen van levens- en
wereldbeschouwing de vastheid van geloof en inzicht, die voor werkelijke opvoeding
onmisbaar is. Het is niet eenvoudig, in deze chaos van kinderlectuur een zekere orde
te scheppen, hoofdfiguren en bijfiguren te onderscheiden, mindere goden, die tòch
nog goden zijn, reliëf te geven ten opzichte van het profanum vulgus; onvermijdelijk
is daarbij de subjectiviteit van de beschouwer; groot de kans op vergissingen en
onbillijkheden.
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Maar het moet worden beproefd. Uit de velen, de ‘veel te velen’ naar Nietzsche's
woord, treden naar mijn mening drie figuren op de voorgrond; onmiddellijk op hen
volgt een lange reeks van schrijvers en schrijfsters, die blijvend aandacht verdienen
- ten slotte noem ik nog namen en titels en wijs op enkele verschijnselen, die van
betekenis zijn. Van de belangrijkste figuren vroeg en ontving ik een korte
autobiographie met de bibliographische gegevens - ik neem die in den regel
onveranderd op, maar voeg hier en daar een jaartal, een opmerking, een nadere
karakteristiek aan het overzicht toe; een enkele maal moest ze om technische redenen
worden omgewerkt.
Mijns inziens zijn de drie hoofdfiguren: Cor Bruyn, Leonard Roggeveen en Mevr.
Selleger-Elout.
Cor Bruyn. Deze auteur van kinderboeken en romans is geboren in 1883 te
Wormerveer. Hij was de oudste van tien kinderen, genoot van de bedrijvigheid in
de Zaanstreek en voelde zich al jong geprikkeld tot literaire productie. Daarover
vertelt hij het volgende:
‘Mijn vader was een intelligent man, met veel liefde voor goede lectuur. Jammer
genoeg moest hij vroeg van school af. In een van mijn romans vertel ik daar de
geschiedenis van. Hij kon goed leren en zoals dat ging, de meester kwam bij zijn
ouders: laat Hendrik doorleren, mensen. Maar er was geen geld. Toen wees meester
op een bok, die bij hen in het veldje liep. “Geef mij die bok, dan zal ik Hendrik wel
les geven.” Alzo geschiedde. Hendrik kreeg privaatles, van de meester. Hoe lang
weet ik niet. Maar op een goede (of een slechte) avond zei meester: “Hendrik, nu
moet je tegen je ouders zeggen dat de bok op is.” Dit was in letterlijke en figuurlijke
zin waar. Ze hadden nog een bok, of een geit, maar die wilden ze niet geven. Toen
was het uit met dat geleer en Hendrik werd flessen-spoeljongen in de “Sociëteit”,
die er nu nog is, bij het station, maar Hendrik is in 1943 overleden.
Later ging hij bij de Wormerveerse Rederijkerskamer “Oefening kweekt Kennis”.
Dat werd een vervulling voor hem. Hij was beter toneelspeler dan zakenman. Afijn,
's avonds zei hij zijn rollen en zong de liedjes, die erbij te pas kwamen en wij zongen
ze mee en we mochten al gauw mee naar de uitvoeringen. Dat waren hoogtepunten
in ons leven en onze vader met zijn blauw met zilveren bestuurslidstrikje was onze
trots. O, dat plaatsnemen van hem in het souffleurshokje! Op zijn kleine boekenrekje
vond ik naast de “Wonderen der voorwereld” de gedichten van Jan van Beers. Ik
was daar gek op, ken door het lezen er van nu nog stukken uit mijn hoofd. In die
dagen begon ik mijn eerste literaire werkzaamheden. Ik schreef kleine toneelstukjes.
En regelmatig begon ik voor een viertal kameraden in de winter 's avonds achter de
koeien, op een melkblok tegen het schot van het hooivak gezeten, voor te lezen,
terwijl de boer
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molk. Weken en weken achter elkaar, boeken van Jules Verne, van F.J. Hoffmann.
Van deze laatste herinner ik mij nog: François Dumourier, behandelend de vriendschap
tussen een Franse en Moorse jongen in de oorlog tegen Algerije. Zelf betrad ik ook
een paar maal met een kleine rol het toneel. En ik herinner me nog, dat ik, eenmaal
op de Kweekschool, het eerste bedrijf van een echt toneelstuk schreef, dat ik daarna
mijn vader zond, die het met zijn opmerkingen terugstuurde. Verder kwam ik toen
echter niet. Waarom ik schreef? Mijn antwoord moet zijn: Ja weet ik dat? Ik had er
plezier in. Net zo goed als in dat lezen achter de koeien. Zo gaat dat. Je hebt er lust
in, of je hebt het niet, en als je het niet hebt, komt het niet eens in je gedachte. Mijn
eerste gedichten schreef ik op mijn zestiende jaar. Ik heb er nog één van. Van
1899-1903 was ik leerling van de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem.
Daar maakte ik zeker wel aardige opstellen, want ik kreeg hoge cijfers en de baas
las er op de leraarsvergadering van voor en stuurde er eens een op naar “School en
Leven”, naar Ligthart, die het terugzond, omdat hij het te sentimenteel vond. Het
was een beschrijving van onze schoolreis naar Nijmegen. Als jong onderwijzer dichtte
ik veel. Waarom? Zie boven. Van 1906-1916 werkende te Laren (N.-H.) aan de
Humanitaire School, schreef ik het eerste jaar bijna alle dagen een gedicht, tot ik er
ten slotte mee ophield, omdat ik meende, dat dit lyrische gedoe achter moest blijven
staan bij het practische paedagogische werk. Toch ontstond juist in deze tijd mijn
eerste werk voor de jeugd, misschien doordat dit een vanzelfsprekende samenvloeiing
was van twee stromen, die door mij heen gingen. Reeds in 1906, het eerste jaar op
de Humanitaire, schreef ik mijn eerste toneelstukje voor de jeugd. Er was toen weinig
van dat goed, de beste weg was het zelf te maken, ook al, omdat ik het dan zo kon
schrijven, dat elk kind er zijn rol in kreeg, tevens een die enigzins naar zijn aard was.
Zo kwamen er dus de eerste jaren enkele te voorschijn. Een er van was: Sneeuwwitje,
toneelspel voor de jeugd in verzen. De school zelf gaf het uit (1909). Dit stukje is op
verschillende plaatsen in ons land opgevoerd. Later schreef ik er nog enkele, ook
voor de kinderen van de schoolvereniging, in Hilversum - ik was daar van 1916-1942
hoofd - waarvan er twee misschien in waarde boven dat van Sneeuwwitje staan:
Eline, sprookjesspel in verzen voor kinderen en De oude strijd, drama in verzen. Ik
gaf ze echter niet meer uit. Waarschijnlijk uit een zekere laksheid, uitgevers van
dergelijke stukjes zijn niet dik gezaaid en ik denk, dat ik geen lust of geen aandacht
genoeg had om er mee op sjouw te gaan. Bij Eline werd nog zeer mooie muziek
geschreven door Jan Broekhuis (John Brouckhouse MacCarthy), het trok avond aan
avond een volle zaal, tot we er om de kinderen mee ophielden.
Nog op de Humanitaire schreef ik toen dat grote drama in verzen De Oude Strijd.
Waarom? Het bloed kroop waarschijnlijk waar het niet gaan
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kon; dat was in 1913. In 1912 had ik mijn eerste kinderboek voltooid: Langs de
Waterkant. In 1915 begon ik aan Keteltje. Waarom? Het schriftelijk vertellen zit mij
in het bloed. Ik zat een keer met mijn vader en mijn oom voor ons huis bij het
blinkende water van de Zaan, op het hekje om ons voorveldje, toen de beide broers
over de oude molens begonnen te praten en zeiden, dat er aan de overkant nog een
molen gestaan had, die aan onze familie had behoord. Later was de molen gesloopt
en de schuur was een tehuis voor daklozen geworden, dat in de volksmond de LORZIE
heette (verbastering van: het logies). Uit dat gesprek ontstond “Keteltje”. Vraag mij
met waarom. Reeds tijdens ons gesprek zag ik hem daar ineens in die schuur en hij
wou verder leven. Daar is niets aan te doen. Zelfs al verzet je je als auteur, zo iets
groeit toch! Dat het een boek voor de jeugd werd, vindt waarschijnlijk zijn oorzaak
in het feit, dat ik steeds met kinderen omging en onder hen werkte, gedeeltelijk
misschien ook, hoewel mij onbewust, door het gevoel, dat dat andere, de heuse roman,
voor mij onbereikbaar was. Ten onrechte natuurlijk. Het meeste van mijn werk voor
de jeugd bevat ook vele elementen, die het voor ouderen genietbaar maken, zelfs
gaan verschillende dingen er in aan de jeugd voorbij, door de stijl, door de diepte.
Onder het schrijven ben ik mij daar meestal wel van bewust geweest, ik meende
echter, dit zo te moeten laten: ten eerste, omdat ik met een andere zegswijze of opzet
mijzelf geweld aan zou doen, en ten tweede, omdat ik het helemaal niet erg vond, ja
het zelfs wel een voordeel achtte, als er in mijn boeken nog iets achterbleef, dat eerst
na herhaalde lezing en of op wat rijpere leeftijd veroverd zou kunnen worden. Dat
daardoor mijn boeken voor de jeugd dicht tegen de literatuur voor volwassenen
aanliggen, acht ik nu nog een voordeel.
Op de vraag waarom? geef ik dus geen ander antwoord dan het meest positieve:
uit de innerlijke drang, die niet nader is te motiveren. Zo stroomt het water van de
bergen naar de zee.
En op de vraag: wat ik er mee wilde bereiken, antwoord ik, in verband met mijn
woorden hier vlak boven: om de onrust te stillen, die mij tot schrijven drong, om de
bevrediging te vinden, die slechts dit schrijven mij kon brengen. Dat mijn boeken,
ook die voor de jeugd, een zekere richting uitgaan, een richting, die ik zelf niet behoef
aan te duiden, dat ze en voorzover ze een eigen sfeer hebben en misschien een eigen
invloed uitoefenen, volgt vanzelf uit het wezen van mijn wezen, uit mijn geaardheid,
uit mijn ervaringen, uit de richting, waarin zich mijn geestelijk, godsdienstig,
philosophisch, maatschappelijk denken en hoe je het verder aanduiden wilt, beweegt
zoals dit denken door mijn geaardheid en mijn ervaringen bepaald werd.’
Tot zover de schrijver zelf. Op de Humanitaire School in Laren, de eerste poging
in ons land om het onderwijs te moderniseren, leerde ik
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hem kennen. Hij was een voortreffelijk docent, een uitermate populaire figuur onder
de kinderen en hun ouders, een goedmoedige en hartelijke collega. Op school nam
hij een dominerende positie in: hij was wat ouder, wat doelbewuster dan de anderen,
hij schreef en hij sprak gemakkelijk, de artist verloochende zich ook in die dagen
niet. Maar hij werd zo in beslag genomen door het hervormingswerk, dat er van de
literaire productie niet veel kon komen. De stroom van zijn boeken begon pas te
vloeien, toen hij Laren voor Hilversum had verwisseld. Hij leefde daar rustiger dan
in de electrische sfeer van de principiële, militante jonge krachten aan de Humanitaire
School - in de stille avonduren werkte hij aan de verhalen, die eerst de kinderen en
later de volwassenen zouden veroveren. Wie hem in zijn werk heeft gevolgd, weet,
dat het in de eerste plaats door menselijkheid is gekenmerkt: deze man kent niet
alleen de typen, die hij uitbeeldt en de situaties, die hij beschrijft, hij houdt van zijn
schepselen, alsof ze wezens waren van vlees en bloed. In hem is de innige
verbondenheid met de armen van geest, de eenvoudigen en de primitieven - of zij
Zaankanters of Terschellingers zijn, doet niet ter zake. En ondanks hun verworpenheid,
hun armoede en hun bitter lijden is er in hen een grenzenloos optimisme, een moedig
aanvaarden van het leven zoals het nu eenmaal is, een niet immer bewust maar nooit
aflatend geloof in de zin van het menselijk bestaan. Met de gelatenheid van de echte
humor wordt dit alles doorleefd - het is wèl de schrijver zelf, die zich in de vele
gestalten van zijn verhalen scherp en zuiver projecteert. Onder zijn kinderboeken
zijn er, die met geen andere zijn te vergelijken - er is nergens een spoor te bekennen
van opzettelijke paedagogiek, maar ze worden gedragen door een geest, die tot
goedheid en zuiverheid dwingt. Om hun literaire kwaliteiten, hun verfijnde
psychologische analyse en hun opvoedende kracht - de combinatie, die als
nadrukkelijke voorwaarde voor een goed kinderboek moet worden gesteld - dienen
ze binnen het bereik van ieder kind te zijn. Het is beter voor de toekomst van ons
volk, dat zijn toekomstige burgers verkeren met Keteltje en Rinke Luit dan met Pietje
Bell of Toffie en Co. Zet ze dus naast elkaar op de boekenplank van uw kroost: Langs
de Waterkant (1917), Keteltje in de Lorzie (1922), Keteltje in het Veerhuis (1923),
Keteltjes thuisvaart (1930) de laatste drie in dundruk-editie als Uit het leven van
Keteltje (1942), Het Vonkende Vuur (1925), Michel de Stroper (1926) (in 1945 in
derde druk onder de titel De Stroper uit de oude molen), Rinke Luit, de vrolijke
veerman (1928), Teun Dammers (1932), De Valk zeilt uit (1935), De dijken breken
(1936), Greetje en Groetje (1940). In 1940 ontstond uit de samenwerking van Cor
Bruyn en zijn vrouw Sijtje, waarin op amusante en ontroerende wijze het leven van
een Westfriese familie is uitgebeeld; in 1941 publiceerde hun dochter Aafje een
kinderverhaal: De doppertjes doppen hun eigen boontjes,
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waaruit ‘erfelijke belasting’ blijkt. In 1947 kwam nog de prachtige bundel Nederlandse
sagen van de pers. De uitgever Schaffstein te Keulen bereidt een Duitse uitgave van
alle kinderboeken voor.
Leonard Roggeveen. De schrijver zond mij het volgende schema:
‘Geboren 2 Maart 1898 te Schagen, van 1912-1916 leerling Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Haarlem (Hoofdakte 1918), onderwijzer te 's-Gravenzande,
Leiden, Den Haag, schoolhoofd Den Haag.
Hield lezingen, gaf poppenvoorstellingen, zat (zit) in vele comité's, schreef (1938)
een officieel toneelstuk ‘Historische taferelen’ (gespeeld voor alle Haagse leerlingen
van lagere en middelbare scholen ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana
en Prins Bernhard), schreef in verschillende Nederlandse en Vlaamse tijdschriften;
was redacteur van verscheidene bladen en leider der AVRO-jeugduitzending ‘De
Schoolbel’.
Boeken:
A. Ontspanningslectuur voor jongens:
1. De Ongelooflijke avonturen van Bram Vingerling (1927). 2. Het geheim van
het oude horloge (1928). 3. De electrische man (1929). 4. Woudstra knapt 't op (1932).
5. In de staart van de Komeet (1935); 6. Wereldkampioen 2003 (Schaak-verhaal)
(1937); 7. Van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts (1941); 8. Draadloze Ogen (1930);
detective-verhalen.
B. Opvoedkundige en gezinslectuur voor jongens:
9. De voetbalclub van de 4e klas (1930). 10. De hoogvliegers (1929). 11. Op stap
met meneer Doncker (1931). 12. De zeven jongens van Duinoord (1931). 13. De
zeven jongens in de sneeuw (1931). 14. De zeven jongens in de lucht (1932). 15. De
krant van Kees (1936). 16. Vier koppen en 'n Fordje (1937). 17. De jongens van de
Klaverwei (1940). 18. De Klaverwei in de Winter (1946).
C. Boeken voor jonge kinderen:
19. Jan Klaassen en de zieke koning (1927). 20. Het prinsesje en de rode tovenaar
(1929). 21 Avonturen van Jantje Kwak (1929); 22. Van een tamme kraai (1929); 23.
Kip, ik heb je (1929); 24. Piep, zei de muis (1929) ‘dierenserie’. 25. Pas op, Toontje!
(1935). 26. Sambo, ga je mee? (1939). 27. Boer, wil jij mijn kat eens vangen? (1939).
28. Wie heeft er trek in een pannekoek? (1939).
D. Serie ‘Okkie Pepernoot’ (1934 e.v.) (6-9 jaar):
29. Okkie Pepernoot. 30. Okkie in de kou. 31. Okkie en z'n vriendjes. 32. Okkie
gaat verhuizen. 33. Okkie en de vogels. 34. Okkie en Moortje. 35. Okkie en Klaasje.
36. Okkie's verrassing. 37. Okkie weet raad. 38. Okkie is jarig.
E. Sprookjesserie (1937 e.v.) (6-9 jaar):
39. Klein Duimpje. 40. Sneeuwwitje. 41. De Schone Slaapster. 42. Rood-
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kapje. 43. Hans en Grietje. 44. De gouden gans. 45. De gelaarsde kat. 46. Assepoester.
F. Serie ‘Daantje’ (1931 e.v.) (tot 10 jaar):
47. De baard van Daantje. 48. Daantje doet boodschappen. 49. Daantje gaat
schaatsenrijden. 50. Daantje past op 't huis. 51. Daantje gaat op reis. 52. Daantje
helpt een handje. 53. Daantje, wat doe je daar? 54. Daantje groot en Daantje klein.
55. Daantje koopt kippen. 56. Wees voorzichtig, Daantje!
G. Serie: ‘Jan-Jaap’ (1937 e.v.) (tot 10 jaar):
57. Hier is Jan-Jaap. 58. Jan-Jaap is jarig. 59. Jan-Jaap en zijn beesten. 60. Jan-Jaap
maakt een sneeuwpop.
Schoolboeken:
H. ‘Vlug naar het doel’ door Betsy van Gelder, door mij herzien: vier deeltjes
(61-64); vier vervolgdeeltjes (65-68).
I. Serie ‘Piet en Nel’ (1933 e.v.):
61. Piet en Nel bij moeder thuis; 62. Piet en Nel gaan naar school; 2de leerjaar.
63. Piet en Nel en hun vriendjes; 64. Piet en Nel hebben vacantie; 3de leerjaar. 65.
Piet en Nel op het ijs; 66. Piet en Nel gaan logeren; 4de leerjaar. 67. Piet en Nel voor
het voetlicht; 68. Piet en Nel stichten een club; 5de leerjaar. 69. Piet en Nel maken
een poppenkast; 70.Piet en Nel nemen afscheid; 6de leerjaar.
J. ‘Historische taferelen’ (met J.J. Moerman):
71.Deeltje I; 72. Deeltje II; 6de leerjaar.
Van verscheidene boeken verschenen buitenlandse vertalingen.
In een begeleidend schrijven zegt de geestelijke vader van dit eerbiedwaardige
kroost: ‘Ziehier het hele stelletje; ik geloof ten minste, dat ze dit zijn; ik schrik zelf
van het grote aantal’. Ik kan er aan toevoegen, dat hij vergat: Van de Sneeuwman,
die praten kon (1930). En in 1948 verscheen nog: Hallo, meneer de...’; in 1949 Het
Gezelschap Vierhout. En als excuus aan de lezers: Ik nam deze lijst in extenso op,
niet uit zucht naar volledigheid, maar om u een serie kinderboeken onder de ogen te
brengen, waarmee u uw hele familie gelukkig kunt maken. Dit is superieur werk.
Waarom zoudt u niet liever dit alles aan uw kinderen geven dan onbeduidende prullen,
die regelmatig in groot aantal blijven verschijnen? Waarom deze vlotte verhalen vol
avontuur, deze ernstiger realistische histories, deze lange reeks vertellingen voor het
grut, vaak geestig door de schrijver zelf geïllustreerd, zozeer onze aandacht verdienen?
De eerste groep, omdat zij tegemoet komen aan de behoefte van onze jongens aan
spanning en geheimzinnigheid, zonder ooit in sensatie te ontaarden: we vinden er
wonderlijke uitvindingen als in de boeken van Jules Verne, zonderlinge situaties,
die een beroep doen op het vernuft van de lezers, gebeurtenissen, waarbij de phantasie
vrij spel heeft. De tweede reeks, omdat we er in aanraking komen met
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doodgewone kinderen in omstandigheden, die ons volkomen vertrouwd zijn, met
meesters, juffen, vaders en moeders, die we kennen uit onze dagelijkse omgeving,
geen ‘Uebermenschen’, maar trouwhartige, eenvoudige typen, die op elkaar gesteld
zijn, wat voor elkaar over hebben en voor wie je je als kind generen zou, wanneer
je je in hun tegenwoordigheid van je slechtste kant liet zien. Er is in dit werk iets van
‘de vergoddelijking van het alledaagse’, die ons met het leven kan verzoenen. En de
derde serie, de kostelijke verhalen van Daantje en zijn Grietje, van Okkie Pepernoot,
Jan-Jaap, Piet en Nel en vele anderen, van Sambo, Toontje, Jan Klaassen en de rode
tovenaar in de eerste plaats om de fijne humor, waarmee deze geschiedenisjes zijn
gekruid. Het moet geen geringe opgave zijn, in zo weinig woorden, met een zo
beperkt vocabulair, bij jonge kinderen zoveel spanning te wekken, dat zij tot het
vrolijke einde worden gecharmeerd, gegrepen door de originaliteit van de toch zo
kinderlijke intrige, geprikkeld tot de vreugde, die het leven goed maakt. Alleen een
kunstenaar is in staat, werk van een dergelijke volmaaktheid te scheppen. Er mag in
de persoon van de schrijver wat minder religieuze en ethische diepte zijn dan in die
van Cor Bruyn, hij is in artistiek scheppingsvermogen zeker zijn gelijke.
J.M. Selleger-Elout. ‘Geboren 1875 te Utrecht. Kindertijd in Domburg. Schoolgegaan
op openbare lagere school, waar je nog paardebonen kon poffen tegen de kachel en
waar je schoenmakerspek kauwde en met lange draden het heerlijke kauwsel van
mond tot mond doorgaf. School in Middelburg. Anderhalf uur met paard en wagen
heen, anderhalf uur terug. Lessen leren in het rijtuig. 's Winters bij een klein
petroleumlantaarntje. Kostschool in Utrecht. Dertien jaar. Eerste verhalen in
schoolkrantje. Vrome school. Eerste gedichten. School in Amersfoort (kostschool).
Slechte leerling. Alleen goed in Ned. taal en opvoedkunde.
Rijmelarij. Twintig jaar: eerste novelle in tijdschrift, waarvan ik de naam niet meer
weet, noch de inhoud van het verhaal. Vrij goed succes: ‘nu ga ik door op deze weg
en zal mij geven aan “schrijven”.’ Het loopt anders uit: Ik kom terecht in het
diaconessenhuis in Den Haag, waar een familielid aan het hoofd staat. Ik ga op in
de duizend en één bezigheden, die me daar wachten. Ik dicht en schrijf alle liederen
en voordrachten voor alle feesten, die daar plaats vinden. Al gauw heet ik daar de
‘hofpoëet’. Onderwijl gedichtjes in Pniël, vroom blaadje van Gunning, gedichtjes in
Ons Tijdschrift? van Hoogenbirk. De schrijf boekjes voor de
Zondagschoolbibliotheek. Alles onder pseudoniem. Bij de kroning van de Koningin
een vurig gedicht in De Nederlander?: ‘Oranje verheugd’.
De feesten in het diaconessenhuis zijn vele. Voor een nieuwe aanbouw schrijf ik
de Bouwzangen voor koor en solo. En ettelijke van die dingen. Op het pad der
novellen begeef ik me niet meer. Het was geen ‘vroom’
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tijdschrift geweest, waarin het eerste product verscheen. Ik wil me bepalen tot
uitsluitend streng godsdienstige bladen. Plotseling beland ik in Genève. Nieuwe
indrukken. Ik schrijf opstellen, kleine stukjes in het Frans. Uitsluitend voor eigen
plezier. Van daaruit schrijf ik nog steeds gelegenheidsgedichten voor het
diaconessenhuis. Dan ontmoet ik Selleger. Hij is theosoof. Ik had daar nooit van
gehoord. Het lijkt me heidens. Christus is alles, Boeddha en anderen zijn
ondergeschikt. Huwelijk. Verwarring in godsdienstig leven. De schrijversbron droogt
plotseling op. Ik word lid van de Theosofische Vereniging en schrijf in Theosophia.
Meest een soort rhythmisch proza om symbolen uit te drukken. Twee zoons worden
geboren. Er wordt een theosofisch kinderblad opgericht. Ik heb er een eigen rubriek:
‘De brieven van Lotusvrouwtje’. Ik begin van allerlei te schrijven en stop het weg
in een la, behalve de dingen, die ik nodig heb voor de theosofische tijdschriften. Ik
woon in Bergen. Ik schrijf en verbrand het weer, of leg het ergens weg. Af en toe
krijg ik aanvragen voor intieme kring en daar voldoe ik dan aan, maar ik heb geen
verlangen naar ‘publiek’. Ik denk daar eigenlijk nooit over na. Er zijn, behalve de
kinderen, veel andere dingen, die mijn aandacht vergen. Ik ben al dicht bij de vijftig,
als er eens van De Haan in Utrecht een colporteur bij mij komt, met verzoek in te
schrijven op een of ander boekwerk. Wij komen in gesprek. Ik vertel hem, dat ik ook
wel eens schrijf. ‘Waarom geeft u dat dan niet uit?’ ‘Ja.... waarom niet? Waarom
wel? Je hebt er zo ook plezier van.’ ‘Bezit u iets, dat ik mee zou kunnen nemen voor
de firma De Haan. Misschien voor Zonneschijn?’ Ja, ik bezat wel iets. Ik ben vergeten,
wat ik hem meegaf. Kort daarop een schrijven van mevrouw Cramer-Schaap. Ze
wou voor Zonneschijn graag een verhaal hebben. Een reëel verhaal. Niet een sprookje.
Ik begon aan Laurientje. Wat was dat opeens prettig schrijven. Ik merkte, dat ik iets
had gemist; het Doel! Het was mevr. C.S., die mij aanraadde Laurientje aan De Haan
aan te bieden als boek. Ik ben haar nog altijd dankbaar, dat zij mij aan mezelf
openbaarde en de weg voor mij opende, die me in breder kring met de kinderen van
ons land in contact bracht. Zonder haar en de colporteur zou ik vermoedelijk nu nòg
wel eens iets schrijven en het in een la stoppen. Van Goor nam, geloof ik, de
kinderuitgaven van De Haan over. Zo kwam ik bij hem terecht en hij verzorgde
Laurientje (1931) en Keesje Pieterselie (1932). Daarna ontmoette ik Carolus Verhulst,
die meer in mijn lijn dacht dan de militante Van Goor en hij gaf de volgende
kinderboeken van mij uit: Lijsje Lorresnor (1932), Een Zomer met Lijsje (1939),
Sanne van de Rozenhof, De kinderen van Kees Populier (1936). De
kampvuursprookjes (1931), Marian en Marion (1934) en in 1947 mijn laatste
kinderboek: Sefs grote avontuur. In 1949 verscheen nog het meisjesboek Kenau. In
die tussentijd schreef ik voor De Kleine Vlaming, een tijd lang voor De Telegraaf en
ook verschenen
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enige boeken voor ouderen, zoals Ruth Teiling (1933), Mensen in de Storm, Jonge
Levens, Vergeef ons onze zonden. Ik meen, dat er nog één was, maar ik kan het niet
meer terugvinden. Trouwens het is u om de kinderlectuur te doen en u zult wel met
me eens zijn, dat de kinderboeken veel beter zijn dan die voor volwassenen. O ja,
nu herinner ik me: er is nog de Luchtreizen van Jantje Puck (1937). Lijsje is nu
vertaald in het Zweeds en in het Noors. Marian en Marion zal dit jaar in Amerika
verschijnen.’
Ik heb aan deze boeiende autobiographie maar weinig toe te voegen. Zij doet ons
de geest van de schrijfster beter kennen dan enige beschouwing mijnerzijds het zou
kunnen doen. Alleen nog dit: van de boeken, door mevrouw Selleger genoemd,
verdienen naar mijn mening de beide ‘Lijsjes’ de hoogste lof. Zonder uitzondering
behoren haar geschriften tot de beste, die wij bezitten - dit tweetal is van een wijsheid,
een tederheid en een warmte, als ik vóór de jaren van 1932 tot 1939 nimmer in
kinderboeken heb aangetroffen. Hier is inderdaad het ideaal bereikt, dat in dit critisch
overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur is gesteld.
Na deze drie hoofdfiguren passeren niet minder dan zeventien schrijvers en zestien
schrijfsters de revue. Ook hun werk is om verschillende redenen de volle aandacht
van onze kinderen waard.
J.B. Schuil, geboren 1875 te Franeker. Hij was leerling van de H.B.S. te Harlingen,
daarna cadet aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en sedert 1896 officier
in Nederlands-Indië. Teruggekeerd in Nederland (1903) diende hij tot na de oorlog
van 1914-1918. Van 1910 tot 1942 werkte hij als toneelcriticus aan Haarlems Dagblad.
Verscheidene toneelstukken, door hem geschreven, werden door het beroepstoneel
gespeeld.
Zijn jongensboeken werden populair. Ze munten uit door boeiende thema's, vlotte
stijl, goede karaktertekening en plastiek. Jongens zijn er de hoofdfiguren, een ietwat
romantisch gekleurd realisme maakt ze voor brede kring aannemelijk; humor is de
schrijver niet vreemd. Hij schreef: De kostschool van Jan van Beek (1910), De
Katjangs (1912), De A.F.C.-ers (1915), De Artapappa's (1920), Doodverklaard
(1928 - in 1932 opnieuw onder de titel Rob en de stroper van Tjot Idi), Hoe de
Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen (1930).
Ir J.P. Valkema Blouw. ‘In het jaar 1925 ben ik begonnen jeugdboeken te schrijven.
Hiermede ben ik tot nu toe doorgegaan. Ik schreef reeds een zestiental boeken, die
uitkwamen eerst bij Brusse, toen bij de uitgeversmaatschappij De Tijdstroom en ten
slotte bij de firma

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

142
Leopold. Als voornaamste werken noem ik: Op zoek naar de schatten van Bidoux
(1925), Het eiland der Apen (1926), Kardon (1926), De gekantelde Karos (1927),
De wedstrijd over de Oceaan (1928), Uit 't leven van Kapitein Prum (1929), Het
verdwenen Parelsnoer (1930), Het goud van de Melusco (1935), 't Smokkelschip
Beredino (1934), Diamanten (1937), De gestolen Bembrandt (1937), In 't diepst van
de wildernis (1937), Drie jongens op avontuur (1939), Het grote avontuur (1943).
Ik heb steeds getracht de boeken zodanig te schrijven, dat zij op blijvende
belangstelling kunnen aanspraak maken. Hetgeen dan ook wel het geval is. De critiek
was steeds gunstig en ik ben van plan met deze taak door te gaan. Naast de
jeugdboeken heb ik ook andere werken geschreven (romans, toneelstukken,
populair-wetenschappelijke werken; een philosophisch boekwerk), maar dat doet in
dit geval niets ter zake.
Veel wil ik aan het voorgaande niet toevoegen. Ik heb steeds met belangstelling
en genoegen mijn werk geschreven en hoop, dat zij enigszins “universeel” aandoen.’
Inderdaad, de critiek was gunstig. Ik heb in Het Kind jaar na jaar deze boeken
besproken, gewezen op hun degelijkheid, de verbeeldingskracht van de schrijver,
het gemak, waarmee de verhalen werden gecomponeerd, het avontuurlijke karakter
der gebeurtenissen, de vermijding van ongezonde sensatie, de forse typering der
personen en de levendigheid van dialoog en beschrijving. Van diepzinnigheid is hier
evenmin sprake als bij het werk van Schuil - boven goede ontspanningslectuur,
waaruit ook nog wel wat te leren valt, komt het werk niet uit, maar ook dit genre is
in de kinderwereld volstrekt onmisbaar.
S. Franke. ‘Geboren 16 Maart 1880 te Middelie. Het was zeer koud die dag, het vroor
dat het kraakte, er was geen werk, de sloten lagen dicht. Vreemd, dat zulke
bijzonderheden je zo hardnekkig bijblijven. Ik voel die kou, hoor het kraken en zie
het dichte water tot op de huidige dag. Maar er was een vuurmand met een dekentje
over de rieten kap en een kooltje in de test en peet Gerritje was er om te bakeren. O,
die peet Gerritje, die kindertjes bakerde, Sinterklaasventte en balletjes verkocht, van
die grote, echte kokkebabbels. Ik heb altijd het idee gehad, dat ik in die vuurmand
al alles wist van die werkloosheid, de dichte sloten en van Peet Gerritje. Later was
er de dikke kruisspin tegen de wand van buurmans huis en de regenwormen op
dauwige morgens in het bleekveldje en moeder, die me hielp, als ik wat in mijn broek
gedaan had, ja, moeder, die me altijd hielp, altijd, tot ze niet meer kon. Weer later
was er de school met juffrouw Barends, die me in de kring zette bij ‘In Holland staat
een Huis’ en weer later een baas en nog een en nog een. En toen kwam Indië en
daarop weer bazen, soms ook kon ik er geen vinden. Dan stond me het dichte water
zeer helder voor ogen.
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Ik ben geëindigd met een eerzaam ambtenaar te worden, die zijn zorgen besteedde
aan de uitvoering van sociale wetten. Er was een vrouw en er kwamen kinderen, die
we opvoedden en die me allemachtig veel plezier gegeven hebben. Ze vroegen me
om verhalen en versjes, die ik tot mijn grote verbazing kant en klaar vond liggen,
als ik in hun ogen keek. En er waren boeken, veel boeken, die me iets trachtten bij
te brengen. Soms gelukte dat ook wel. Publicaties. Versjes: Kleine Liedjes voor
Kleine Mensjes, Gouden vlinders (1927), Vrolijke versjes van 't Artisvolkje. Serie:
Op weg naar school (4 deeltjes), Serie: De Nieuwe Speeltuin (4 deeltjes). Ogen open,
Op Bezoek, Sinterklaas Kapoentje. Verhalenbundels: Olijke, vrolijke verhalen (4
deeltjes), Zo'n stouterd, Het Toverkindje, Sinterklaas, Verdwaald. Verhalen: Hakbek
de Kraai, De Muizen van Jaap, De zoon van Joost Perlemoer (sprookje), Ronkevaar
de Tovenaar (sprookje) (1940), Twee Urker jongens (in het Amerikaans vertaald)
(1933), Hein en Chefke, Jan Blok en de Vliegtocht (1935), Jan Kunst (1948). Verhalen
over Indië: Si Taloe, de Desajongen (1931), Kantjil, het Dwerghertje (1936), Frieda
op Sumatra, Djojo uit de kampong, Si Ardjoe en zijn Buffel (1938), De Wajangpop*),
Sinjo Juul**), Si Boeroeng, bij de Javaanse Vogelnestjesplukkers (1948). Verhalen
die met Indië in verband staan: De Korste Weg (het zoeken van de weg om de Noord.
De Overwintering op Nova Zembla), De Wegwijzer (met Jan Huyghens van
Linschoten naar Portugees Indië), De juiste weg (de eerste Schipvaart met Cornelis
de Houtman), In de Desa: Verhaal voor kleinere kinderen (eervolle vermelding
Garoeda-prijsvraag). Toneel: Tijl Uilenspiegel, Zangspelletje (bekroning prijsvraag).
In het bos van Jinglejoclito. In voorbereiding of reeds verschenen: Serie Herlevende
Volkskunst. Deeltje over Sagen en Legenden, Ie-Wie-Waai-Weg, Phantastisch
sprookje met als stof oude speelliedjes, Anansie, De avonturen van Heer Spin in
Suriname (bekroond prijsvraag Garoeda). Een bundel Oudjavaanse vertellingen, Een
verhaal over de Dijk uit de tijd van Floris V.: Siebe van de Dijkhoeve (1948), Met
de helm geboren (1949).’
Het zijn vooral de Indische verhalen van Franke, die mij hebben getroffen en
blijkens de verschillende bekroningen ben ik niet de enige, die het zo gaat. Als ik
zijn vertellingen herlees, ben ik weer in de tropen, ik voel de hitte, ik ruik de kruidige
geur, ik hoor het kabbelen van de kali in het bergland, de ratelslag van de gecko in
de steden of het melancholieke geroep van de broodventer, die bij zijn walmend
lampje ‘rotí’ langs de huizen draagt. Dit scheppen van sfeer is de grootste verdienste
van dit werk; het is niet de enige. De fijnheid, waarmee mensen en hun verhoudingen
zijn waargenomen en beschreven, het ‘Einfühlungsvermogen’ van de waarnemer,
die de vreemde Oosterlingen en de

*) Voor de oudere jeugd. Bekroond in de Garoeda-prijsvraag.
**) Eervolle vermelding, Garoeda-prijsvraag, Voor de oudere jeugd.
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Javanen tot begrijpelijke figuren voor de westerling maakt, de elegantie van de
verteltrant - het maakt deze boeken tot een kostelijk bezit van ons volk, van onze
kinderen vooral. Ook hier is een kunstenaar hun wereld binnengetreden.
Ph. Exel, 1890-1946, geboren te Duisburg uit Nederlandse ouders; de vader was daar
tijdelijk werkzaam, later leefde het gezin in Gouda en Amsterdam. De echtgenote
van de schrijver meldt ons het volgende: ‘Als jongen leefde mijn man veel in de
phantasie: de sprookjes van Andersen waren zijn geliefde lectuur, maar ook kon hij
urenlang bezig zijn met zijn bouwdozen. Toen hij elf jaar was, stierf zijn vader en
de familie besloot, dat Philip onderwijzer zou worden. Hijzelf was liever architect
geworden of naar zee gegaan, want in die tijd begon zijn lust naar reizen en avonturen
boven te komen, die later in zijn jongensboeken tot uiting kwam. Van zijn 11de tot
zijn 14de jaar was hij in huis bij een hoofd van een school te Schiedam, een kennis
van zijn familie. Daar kwam hij in aanraking met de boeken van Dickens, die hij las
en herlas. Van zijn 14de tot zijn 18de jaar was hij op de Kweekschool voor
Onderwijzers te Haarlem, waar de Tachtigers zijn belangstelling hadden. Hij was
een jaar onderwijzer te Maassluis en verder te Rotterdam tot 1 December 1943, toen
hij afgekeurd werd voor het onderwijs en pensioen kreeg. Hij hoopte zich nu
ongestoord te kunnen wijden aan dat, wat altijd in het brandpunt van zijn
belangstelling en liefde had gestaan, n.l. het schrijven van zijn boeken. Helaas heeft
hij nog slechts een paar jaren geleefd, hij stierf in 1946 ten gevolge van een
hartverlamming. Na de eerste wereldoorlog werden verschillende van zijn gedichten
opgenomen in De Nieuwe Stem, onder redactie van A.M. de Jong en K. Vorrink. In
1922 werd zijn historische roman De Incabruid bekroond. De prijsvraag was
uitgeschreven door Nijgh en Van Ditmar's Uitgeversmij en de jury bestond naar ik
meen uit Dirk Coster, Ary Prins en van Moerkerken. In die jaren studeerde hij M.O.
Geschiedenis, zijn grote belangstelling voor de historie te zamen met zijn phantasie,
deden het plan bij hem opkomen, jongensboeken te gaan schrijven. Bij G.B.v. Goor's
Uitgeversmij, Den Haag, verschijnen dan in 1924: Jan Persijn, een verhaal uit de
tijd van de vierde kruistocht in 1925: De Kleinzoon van den Burggraaf, een vervolg
op Jan Persijn, in 1926 Rutger Moris, de trommelslager van de Manhattans, in 1927
Jan Breydel bij den laatsten koning der Azteken, in 1928 Naar het land van den
Vliegenden Vuurgod, een ontdekkingsreisverhaal in Afrika uit de 16de eeuw; Het
oog van Siva, een avontuurlijk verhaal uit de dagen van de derde kruistocht; Ormin,
een verhaal uit de dagen van Hannibal; in 1929 De Gemaskerde Woudkoning, een
romantisch verhaal uit Noord-Italië omstreeks 1300; in 1930 De vondeling uit het
Land der Druïden, een verhaal uit de dagen van Clovis; De Spook-
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hoeve, een verhaal uit de tijd van Alva en de Boschgeuzen; in 1931 Mijnheer van
der Pigge in China, een verhaal uit China van voor 100 jaar; in 1934 Hans het
Geluksvarken, een verhaal uit de tijd van Klokke Roelant en de Gentse wevers; in
1938 Het Agaten Masker, een verhaal uit de dagen der conquistadores. De Wonderbare
Reis van de Phenix verscheen in 1934 bij L.J. Veen te Amsterdam; in 1946 In het
Huis met de Helm, een verhaal uit Alva's Amsterdamse tijd, bij de Gulden Pers te
Haarlem, het werd geïllustreerd door zijn dochter Ria Exel. Enkele historische romans
en novellen completeerden deze reeks.’
Aan deze mededelingen van mevrouw Exel kan het volgende worden toegevoegd.
Exels jongensboeken munten uit door betrouwbaarheid ten gevolge van grondige
historiestudie - ze zijn boeiend als weinig andere en met zorg geschreven. Ze behoren
tot de beste, die wij bezitten.
Dick Laan, geboren 1898. De schrijver zendt mij de volgende openhartige en
interessante brief: ‘Het schrijven van jongensboeken heb ik steeds als een zeer serieus
werk opgevat. In 1916 maakte ik enkele films over kinderen en heb dit jarenlang
volgehouden. Mijn scenario's schreef ik zelf, maakte ze zo kinderlijk mogelijk, om
niet boven hun denken en doen uit te komen. Daar het filmen later te kostbaar werd
en mijn scenario's te omvangrijk waren, heb ik geprobeerd twee er van als verhaal
te schrijven; dit waren De raad van zeven (1930) en Het geheim van den Zwarten
Monnik (1930). Beide boeken hadden een goede recensie en ook de jongens vonden
ze leuk. Een tijdje later maakte ik een reis naar Malaga en wedde met een oom, dat
ik een jongensboek zou schrijven, dat in Spanje zou spelen, aldus kwam Rudi's
Spaanse Avonturen ter perse (1931). Daar ik zoveel gefilmd had, wilde ik ook eens
iets schrijven over dit métier, vloog naar Berlijn, zag de Ufa en schreef toen
Circusjong (1933). Naar aanleiding van een film van Pabst Kameraadschap, die mij
juist door zijn strekking enorm boeide, terwijl de Volkenbond mijn volle sympathie
had, schreef ik De Berg M (1935). Natuurlijk waren de reizen met de Tarakan naar
Noorwegen zo origineel, dat ik de Maatschappij Nederland vroeg, de reis mee te
mogen maken. Ik filmde de hele reis en schreef Tarakanner tegen wil en dank (1936).
Het laatste jongensboek Het goud van den Amerikaan (1939) heeft net als De Berg
M lang in mijn hoofd gezeten: ‘Geld maakt niet gelukkig’, moest het motief wezen
en ook dat juist die jacht naar geld de mensen slecht maakt.
Ziehier in het kort iets over mijn boeken. Wat uw plan is, weet ik niet precies,
doch ik hoop, dat uw werk invloed zal mogen uitoefenen, zodat de kinderschrijvers
zich wat meer moeite willen getroosten bij hun werk. Naar mijn mening zijn de
meeste jongensboeken te kinderachtig en maken de schrijvers er zich te makkelijk
af. Het plan voor De Berg M had ik al jaren in mijn hoofd, doch kon de juiste vorm
maar niet vinden.
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Toevallig kreeg ik een opdracht om een film te maken van het Lyceum Alpinum in
Zuoz (Engadin). Twee weken ben ik daar geweest; professor Donkersloot was daar
toen leraar. De school was als inrichting prachtig, maar de geest onder de jongens
slecht. Ik kon er niet over schrijven. Een jaar later kwam ik toevallig weer op een
school in Beieren te Schöndorf aan de Ammersee. Een der zes Landheimschüler, dat
was vóór Hitler. Drie weken heb ik gefilmd, met de jongens vriendschap gesloten,
hen uitgevraagd. Dat was de school en het systeem, dat ik hebben wilde, de
wintersport kende ik van nabij, en dus kon ik gaan schrijven. Het is dan ook het boek,
dat mijzelf het best bevalt. Bij elk boek staan drie dingen steeds voorop. Er moeten
echte Hollandse jongens in voorkomen, eerlijk en fair en met liefde voor hun
vaderland, verder moet een boek naar mijn mening een grote dosis avontuur geven,
wat geheimzinnigheid en vooral sport. Verder kan men een kind niet zo maar wat
voorkauwen, daar ze op jonge leeftijd zeer lichtgelovig zijn, ze vertrouwen ons, en
dat mag nooit vergeten worden. Ik haal hier nog even een voorbeeld aan. In Rudi's
Spaanse avonturen wordt een jongen geopereerd aan een blinde darm. De dokter,
die ik om inlichtingen vroeg, zei: ‘Pas maar op, dat je ze niet bang maakt’. Dat heb
ik dan ook niet gedaan. Op een avond werd ik aangehouden door een agent van
politie: ‘Mijnheer Laan, ik moet u even bedanken’. Ik zei, dat ik niet wist waarvoor.
‘Mijn zoontje moest worden geopereerd en was vreselijk bang, maar op een avond
zei hij: “Vader het is niks erg hoor, ik heb het boek van Dick Laan gelezen enz. enz.”
Hij is lachende naar de operatiekamer gegaan.’ Dit geval bewijst weer, hoe voorzichtig
men moet wezen en hoe kinderen alles geloven. Bij de Raad van Zeven zei een jongen
van 17 jaar (niet tegen mij, maar tegen een kennis): ‘Ik wou dat zo'n raad bestaan
had, toen ik zo oud was’. Ik schreef nog een klein boekje Pinkeltje (1939) voor
kinderen van 6 tot 8 jaar (herdruk in 1948). Hierin heb ik getracht geen enkel moeilijk
woord te gebruiken en alle ‘hij en zij's’ er uit weg te laten. Het was me opgevallen
dat kleine kinderen, wanneer je ze wat vertelt, altijd vragen bij hij of zij: ‘Dus dat is
de poes of de vader?’ Over mezelf nog dit. Mijn eerste boek verscheen, toen ik
ongeveer 32 jaar was. Ik ben fabrikant aan de Zaan, en behoor tot de Nederlandse
beroepscineasten, ben in Neuchâtel op de kostschool geweest, ken vele sportlieden,
zag vele scholen, o.m. Eton in Engeland.’
Lezers, deze brief spreekt voor zichzelf. De jongensboeken van Dick Laan vonden
veel vrienden - ze verdienden dat ten volle. Onopgesmukt, recht- en ronduit, geven
ze, wat de schrijver wilde: fair play en avontuur. Het is gezonde lectuur, met élan en
verve geschreven.
A.D. Hildebrand. Deze voor de oorlog zeer gevierde auteur zond mij enkele gegevens
in telegramstijl: ‘Geboren 1907 te Groningen. Volgde

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

147
lessen aan de H.B.S. te Apeldoorn, behaalde einddiploma, Universiteit te Amsterdam;
taalstudie. 1928 aan de omroep. Bracht de eerste echte luisterspelen in Nederland.
Jarenlang omroep, filmscenario's, boeken voor jonge kinderen en jongens, artikelen
en reportages in kranten, en tijdschriften. Veel buitenlandse reizen en reportages en
radiopraatjes daarover. Reclamewerk. Duitse bezetting maakte voor een groot deel
een einde aan deze activiteit. Na de oorlog tot heden in militaire dienst. Beste boeken
(naar eigen opinie): Bolke de Beer, zeven deeltjes (1935 e.v.). Valko Vos, drie deeltjes
(1937 e.v.). Bellefloor en Bonnevu, de twee brave reuzen, drie deeltjes (1939 e.v.).
Postduiven voor de Prins, Beleg en ontzet van Leiden (1941). In 1948 verschenen
nog: De helden van Nova-Zembla en In twee dagen de wereld rond.’
Ik kan het met de schrijver eens zijn: zijn omvangrijk oeuvre is zeer ongelijkmatig
en dìt is wel het meest waardevolle. Wel verloochent zich nergens de ras-journalist,
wel is ieder boek vlot en fleurig geschreven en met verbluffende handigheid
gecomponeerd, maar het werk wordt meermalen geschaad door haast, onrust en
speculatie op effect. Ook het verlangen, een geslaagd procedé, een pakkend thema
onmatig uit te breiden heeft de auteur nu en dan parten gespeeld. Zijn boeken over
Bolke, Valko, Alexander Konijn, hun vrienden en verwanten, over de goedmoedige
reuzen Bellefleur en Bonnevu, late afstammelingen van Gargantua en Pantagruel,
behoren evenwel tot de voortreffelijke kinderliteratuur.
A.M. de Jong (1888-1943). Wat voor het werk van Hildebrand geldt, kan ook worden
toegepast op deze schrijver voor volwassenen, die zich een enkele keer ook tot de
kinderen wendde. Ook bij hem domineren de journalistieke kwaliteiten; hij heeft een
onfeilbare intuïtie voor wat het grote publiek behaagt en laat zich door verlangen
naar succes verleiden tot sensationele veelschrijverij. Daardoor werd hij tot een
populaire figuur; maar een kunstenaar van kleiner formaat dan bij zijn talenten met
diepere ernst en grotere reserve mogelijk was geweest. Onder de kinderen heeft hij
een zeker vermaardheid gekregen door zijn serie boekjes over Bulletje en Boonestaak
(9 deeltjes 1924 e.v.), tekenfilms van George van Raemdonck met bijschriften van
De Jong. Illustraties en tekst munten uit door een zekere ‘volkse’ humor. Kinderen
worden door strips bijzonder aangetrokken: men vindt ze in iedere krant, zelfs voor
volwassenen bedoeld: sommige kregen een grote bekendheid: ik denk aan Jopie Slim
en Dikkie Bigmans, aan de al te sensationele verhalen van Dik Bos, aan Popeye the
sailorman, Bruintje Beer en Tom Poes (1941 M. Toonder) - wanneer schrijvers en
tekenaars er in slagen, een zeker peil van geestigheid en originaliteit te handhaven
en niet in de eerste plaats speculeren op zucht naar sensatie, kunnen wij hun werk
niet anders dan met vreugde
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aanvaarden. Het is niet het enige, dat De Jong voor kinderen publiceerde; hij
redigeerde: ‘De Stichtsche Bibliotheek’ sedert 1918, later ‘Uit het Leven’ waarin
behalve G.v.d. Kraans Ouwe Gerrit e.a. geschriften van De Jong Aan de Stroom
verscheen (1924); in 1930 kwam Vacantiedagen van de pers, in 1933 Münchhausen;
in 1940 Een Bataafs driemanschap: deze boeken, vooral de beide laatste, verdienen
bekend te blijven.
De Jong is geboren in Nieuw Vosmeer; het Brabantse land is met liefde getekend
in de Merijntje-cyclus. Hij was onderwijzer, later journalist, criticus, romanschrijver.
Zijn tragische dood - hij werd in 1943 te Laren (N.-H.) als ‘Silbertanne’-slachtoffer
vermoord - maakte een eind aan een vruchtbaar leven.
Johan Fabricius, geboren 1899 in Bandoeng. Kind van de dramaticus Jan Fabricius,
kwam hij al jong met de wereld van journalisten en kunstenaars in aanraking. De
vader zwierf tussen Holland, Indië, Engeland, de zoon studeerde in Parijs, aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam; hij werkte als tekenaar van
oorlogstaferelen voor de Oostenrijkse persafdeling van het leger in de oorlog van
1914-1918, maar zijn werk verheerlijkte de ‘frischen fröhlichen Krieg’ onvoldoende
- de censuur vernietigde zijn werk en hij hield op als ‘Kriegsmaler’ te fungeren. Na
avontuurlijke dagen tijdens de Duitse revolutie te hebben beleefd, kwam hij in Holland
terug, werd portrettekenaar, verzorgde een propagandaboekje van de Koninklijke
Hollandse Lloyd, waarvoor een reis naar de Canarische eilanden en Zuid-Amerika
nodig was en werkte verder als tekenaar, journalist en schrijver van vlotte verhalen
met weinig diepgang, maar bekorende artisticiteit. In de tweede wereldoorlog werd
hij bekend als radiospreker over Indische kwesties. Onze kinderen danken hem een
paar buitengewoon aardige historische verhalen: Eiko van den Reigershof (1922) en
De scheepsjongen van Bontekoe (1924), door hemzelf geestig geïllustreerd, niet vrij
van ironie, maar boeiend en met talent geschreven. Ook zijn reclameboekjes: Arretje
Nof (voor Calvé Delft) en Bartje Koklio (Van Nelle) mogen er zijn - vooral de
tekeningen zijn bijzonder geslaagd. In 1923 verscheen nog: Hansje Bluf op het
zangersfeest van Koning Langelip.
H.K. Pennarts. ‘Geboren op 21 November 1903 te Düsseldorf. Vader Nederlander,
moeder Duitse. Op anderhalfjarige leeftijd naar Amsterdam, waar mijn vader lid
werd van het Concertgebouworkest. Lagere school en M.U.L.O. te Amsterdam.
Ongeveer zeven jaar kantoorbediende in Amsterdam. In vrije tijd talen, boekhouden
enz. geleerd en practisch elke vrije minuut gelezen. Zeer veel ziek: keel, bronchitis,
hartkwaal, rheumatiek. Daarna: Eindhoven, Helmond, Rheydt bij München-Gladbach.
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Laatste betrekking als correspondent in de vreemde talen en vertaler in Milaan (Italië).
Ruim drie jaar. Korte tijd vertegenwoordiger in Eindhoven, ten slotte schrijver van
goedkope detective- en avonturenromans en vertaler van Engebe boeken. Vier jaren
in Soestdijk gewoond, geleefd van de pen, beziggehouden met literatuur en
wijsbegeerte. 1 September 1939 naar Tuindorp bij Utrecht, Gemeente Maartensdijk.
Gezondheid sterk verbeterd. Na korte tijd in Tuindorp te hebben gewoond, naar
Amsterdam. Daar ruim een half jaar gebleven, toen terug naar Tuindorp. In September
1941 getrouwd. Tot nu toe één kind, jongen. Tijdens de laatste oorlogsjaren
tweede-hands boekenzaak van ondergedoken Joodse vriend voortgezet en daarvan
geleefd. Na bevrijding free-lance journalist, vooral kunstrecensies. Sedert November
1946 redacteur-verslaggever bij de Nederlandse Transport Courant te Rotterdam.
Geschreven: buiten zeer vele voor massa-verspreiding bestemde romannetjes onder
pseudoniem en schetsen en feuilletons voor weekbladen: jongensboeken voor Becht
Jeugdstad (1937), H. Meulenhoff De strijd om het Ven (1940), reclame-uitgave Paul
Keizer De strijd om het nikkelen beertje, Boekdrukkerij Helmond (enige series),
medewerking Doe Mee en Zonneschijn (voor de oorlog). Eén roman bij Helmond
Dreiging uit het Oosten en één roman bij Strengholt Ik zoek een vrouw. In 1948
verscheen: De band der bandelozen, inleiding tot een serie verhalen over beroepen
voor jongens.’
De boeken, die Pennarts voor jongens heeft geschreven, behoren tot de geestigste
verhalen, die wij bezitten. Bovendien doen ze een poging, de ogen van de lezers te
openen voor de mogelijkheid van zelfbestuur in kampen en jeugdorganisaties. Ze
munten uit door goede karakteristiek en levendige verteltrant.
Jac. A. Hazelaar, geboren 4 Augustus 1902 te Amsterdam, studeerde voor onderwijzer
aan de Rijkskweekschool te Haarlem (1917-1921). Hij begon zijn loopbaan als
onderwijzer aan de Ligthartschool te Den Haag en ging in 1924 over naar het
neutraal-bijzonder onderwijs (Nut). Deed enkele akte-examens. In 1943 werd hij
benoemd tot directeur van de neutraal-bijzondere school Mühring te Dordrecht. Van
vroege jeugd af grote belangstelling en liefde voor tekenen, toneel, muziek en
schrijven. Vandaar enige tijd studie te Leiden voor Nederlands, lezingen over
literair-historische en paedagogische onderwerpen. Thans ook muziekrecensent voor
Dordrechts Nieuwsblad. Werkt als illustrator voor uitgevers (boeken en tijdschriften).
Poppenspeler (sinds de oorlog zelden, wegens drukke werkzaamheden), eerste violist
Dordrechtse Orkestvereniging. Van Hazelaar verschenen: Bijdragen in de Nederlandse
Schoolcourant (later redacteur) 1926. Het boek van Jan Klaassen (1927), Floris
Ommeganck (bekroond boek) (1932), De dieren in de wet (brochure) (1933),
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De Zeven Muzikanten (1934), De Wondersteen (kindertoneel) (1935), Jan Klaassen
is weer aan de gang! (1937), De Weg van de kinderen naar de toekomst (brochure)
(1945), Ontboeide Nederlanden (herdenkingsspel) (1945), Het spel van de Donkre
Tijd (openluchtspel 1946) (van de laatste twee waren officiële opvoeringen o.m. te
Dordrecht en 's-Gravendeel), Kinderkalender-Kruseman 1933, '34, '35, '36, '37, '38,
'39. Bijdragen in verschillende tijdschriften o.m. Kaketoe (redacteur), Kieviet, Het
Kind e.a. Illustratief werk voor boeken en tijdschriften. In voorbereiding: Van de
goede Koning Bastiaan, Uit de Oude Speeldoos, muzikale mémoires van het Dordtse
muziekleven. Tot zover de mededeling van de schrijver zelf. Er blijkt uit, dat we hier
te doen hebben met een veelzijdig man, bij wie het aesthetische element domineert;
hij is schrijver, tekenaar, musicus, zijn kinderverhalen treffen door artisticiteit - het
oeuvre is klein, maar welverzorgd en verdient grotere verspreiding.
Tjeerd Adema, geboren 1885 te Middelburg; einddiploma H.B.S.; werkzaam in een
apotheek, in 1910 volontair bij de Middelburgse Courant; achtereenvolgens redacteur
en hoofdredacteur bij de Gooise en de Alkmaarse Courant. Over zijn kinderboeken
schreef mij de heer Adema: ‘In 1926 kwam de heer Kluitman bij mij met een dik
boek, dat hij graag vertaald en bewerkt wilde hebben. Het heette “John Workmann,
der Zeitungsboy” en het was geschreven door Dominik. De bedoeling was, dat het
niet alleen vertaald, maar ook omgewerkt zou worden, want het was zeker 20 jaar
oud en, waar het grotendeels vertelde van couranten en drukkerijen, was het zeer bij
zijn tijd ten achter gekomen. Ik heb het toen onder handen genomen en de nieuwste
uitvindingen o.a. ook vliegtuigen, beeldtelegraphie enz. er in gebracht, zodat het
weer ‘modern’ werd. Tjerk Bottema illustreerde het en ik heb het toen de titel gegeven
Van krantenjongen tot millionnair. Ik kwam toen op de gedachte, zelf te gaan
schrijven en daar ik juist lange gesprekken met mijn oude vriend Dorus Rijkers had,
maakte ik een jongensboek getiteld De koning der mensenredders (1927). Dorus las
het en was er zeer mee ingenomen. Vervolgens schreef ik een boek over de
journalistiek, waarin een jonge verslaggever de hoofdrol vervulde: De Verslaggever
van de Nieuwsbode (1930), waarin ik voor een groot deel op eigen jeugdervaringen
in de journalistiek ben afgegaan. In 1940 en 1941 schreef ik de jongensboeken
Vrienden in de Nood, een ietwat geheimzinnige geschiedenis, waarbij jongens
meehelpen een complot te verijdelen en Drie jongens in een boot, een vaartocht van
drie jongens in een klein bootje van Amsterdam naar Middelburg, waarbij ik gebruik
heb gemaakt van de gegevens, die mij ten dienste stonden, omdat ik zelf die tocht
een jaar tevoren gemaakt had. Natuurlijk moest alles in de ‘jongenssfeer’ worden
overgebracht en moest er - doordat een der jongens ‘gezocht’ werd, voor de nodige
spanning worden gezorgd.
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Illustratie van Jan Lutz voor: Cor Bruijn, De dijken breken. Tweede druk. 's Gravenhage-Batavia,
G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmij N.V.

Illustratie van Willem Backer voor: Leonard Roggeveen, Het draaiorgel van Meneer Doncker. G.B.
van Goor Zonen's Uitg.mij, Den Haag
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Illustratie van Jan Rinke voor: Chr. van Abkoude, Pietje Bell of de Lotgevallen van een Ondeugenden
Jongen. Tweede druk. Alkmaar, Gebr. Kluitman. 1916
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Illustratie uit: Leonard Roggeveen, De baard van Daantje. Verteld en getekend door Leonard
Roggeveen, Den Haag, Batavia, G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V.

Leonard Roggeveen
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Op stapel staan Het geheime Verbond, De jongens van Zeedorp en De zilveren
scheepjes (verschenen 1948).’
Tot zover de schrijver zelf. Ik kan het werk van deze all-round journalist als goede
ontspanningslectuur zonder voorbehoud aanbevelen.
Tjeerd Bottema. Geboren 6 Februari 1884 te Langezwaag (Friesland), leerde aan de
Rijkskweekschool te Maastricht, behaalde na zijn onderwijzersdiploma de akte
tekenen L.O., opgeleid daarvoor door de heer Roosenbeek, tekenleraar M.O. te
Heerenveen. Ging naar Amsterdam, werd plateelschilder aan de plateelfabriek ‘De
Distel’ te Amsterdam, volgde de lessen aan de Kunstnijverheidschool te Amsterdam,
behaalde de akte M.O. voor tekenen, volgde daarna de schilderlessen aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam (professoren A. Allebé en
Van der Waay) en de etslessen van prof. Dupont. Behaalde in 1906 de Prix de Rome
voor vrije schilderkunst met een schilderij Rebecca en Eliezar aan de bron. Maakte
studiereizen naar Italië, Spanje en Marokko, Frankrijk en Engeland. Vestigde zich
in 1911 te Laren N.-H., waar hij schilderde, etste en illustreerde. Dit laatste voor
kïnder-lees- en schoolboeken. Schreef enige kinderboekjes Wondere verhalen van
vader Uggelebug. Vestigde zich in 1919 te Katwijk aan Zee, waar hij schilderde,
illustreerde en kleuretsen maakte naar locale onderwerpen. Hij schreef een
jongensboek: Avonturen van een Hollandse jongen in Arizona, uitgave Van Goor
Zonen, voor welke uitgever hij eveneens vele illustratieve opdrachten uitvoerde. Van
1943-1945 woonde hij in Leiden, daarna in Leidschendam.
Toen de Wondere verhalen van vader Uggelebug verschenen in 1924, Dove Jabik,
Nob, Gnob en Gnobberdegob, in 1925: De baas van de grauwe Donderwolk en
Kleine Jochem en de dolle mol, heb ik gezegd: ‘Eindelijk een serie kinderboeken in
Nederland’. Mijn kinderen waren er gek op - ze leken op geen enkel ander verhaal
en waren zeldzaam artistiek, geladen met een fijne humor, die we vóór die tijd
eigenlijk niet kenden. En het verhaal over de jongen in Arizona, ofschoon minder
oorspronkelijk, was onder de jongensboeken toch een van de meest opvallende. Hier
was een kunstenaar, die voor kinderen werkte, een ‘rara avis’ in hun wereld. En niet
alleen als verteller, ook als voortreffelijk illustrator: Nienke van Hichtum, Van Buul
en vele anderen waren gelukkig met zo'n medewerker! Ook Tjeerds broer Tjerk
werkte nu en dan voor kinderen. Hij is geboren in Boven-Knijpe 1882, was te artistiek
om onderwijzer te blijven, werd algemeen erkend als een der knapste lithografen en
tekenaars van politieke prenten, waarin vooral de nationaal-socialisten het moesten
ontgelden, ging, toon de Duitse legers Parijs naderden, in Bordeaux scheep naar
Engeland, met hem zijn vriend de dichter Marsman; beiden verdronken toen het
schip, de ‘Berenice’, werd getorpedeerd (21 Juni 1940). Een onherstelbaar verlies
voor de Nederlandse kunst.
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Jan Wagenaar. ‘Ik ben geboren in Alphen aan de Rijn op 6 Juni 1888. Ik heb school
gegaan in Alphen en later in Utrecht. Daar heb ik ook de Gemeentelijke H.B.S.
bezocht en m'n einddiploma gekregen. Ik heb toen enige jaren gewerkt bij de
Staatsspoorwegen en bij de secretarie van de gemeente Utrecht. Intussen ben ik in
mijn vrije tijd gaan studeren, speciaal in vreemde talen. In de loop der jaren heb ik
de correspondentie-diploma's voor Frans, Engels en Duits behaald en de akte M.O.
Engels. In 1919 kwam ik als buitenlands correspondent bij de N.V.H.J. Reesink en
Co alhier, een groothandel in ijzer en staal enz. Later werd ik chef van de afdeling
Inkoop-correspondentie. Ik correspondeer in Nederlands, Frans, Duits, Engels en
Spaans.
In 1945 werd ik lid van de Nood-Gemeenteraad alhier voor de S.D.A.P. In de
eerste raadsvergadering werd ik benoemd tot wethouder van Onderwijs. Ofschoon
het een belangrijk financieel offer betekende, heb ik mijn betrekking er aan gegeven,
daar het werk mij aantrok. Ik ben speciaal belast met de zaken van het Onderwijs,
de Volksgezondheid, de Personeelszaken en de Landerijen. In 1946 werd ik als
gemeenteraadslid herkozen en weer in dezelfde functie benoemd. Wat de schrijverij
betreft: ik begon als jongen voor mezelf kleine stukjes te schrijven, maar ik greep
natuurlijk te hoog en kreeg bittere teleurstellingen, doordat ik ze niet geplaatst kon
krijgen. Later (omstreeks 1914) kreeg ik het idee romantische short-stories te
schrijven, zoals de Engelse tijdschriften bevatten. Dat lukte me en tal van m'n verhalen
werden door De Prins, Panorama, Morks' Magazijn enz. opgenomen. In 1920 schreef
ik mijn eerste jongensboek, dat het volgende jaar, ook weer na teleurstellingen, werd
geaccepteerd. Het heet De Bannelingen van den Achterhoek. Daarop verschenen:
Het geheim van den Boschrand, De schatten van den Ouden Slotheer, Waterwilg en
De Buit van den Steenarend (1931). Toen deed De Haan zijn fonds over aan Van
Goor in Den Haag. Voor Van Goor schreef ik toen: Onder kannibalen en
Kokospalmen (1932). Daarop verscheen bij Van Holkema en Warendorf als bekroond
boek: De Vlucht van Nol Wanders (1932). Intussen had ik ook nog voor Van Gorcum
in Assen geschreven een klein boekje Huid voor Huid (1932). Verder schreef ik tal
van verhalen voor Zonneschijn, Stavast en in de kinderrubriek van kranten. Intussen
ging mijn belangstelling ook naar andere richtingen; ik vertaalde een aantal boeken
op het gebied der populaire theologie uit het Engels: Christianity and Progress en
The Meaning of Prayer van dr Fosdick, terwijl ik verder verschillende boeken van
de Japanse Christen en socioloog dr Toyohiko Kagawa hetzij voor Nederland
bewerkte, hetzij uit het Engels vertaalde. Ik noem: Ga uit in de straten,
Levensvernieuwing en van diens vrouw, Haroe Kagawa: Uit het Diensthuis uitgeleid,
Schetsen uit het leven in de Sloppen. Een boek over Kagawa van dr W. Axling
vertaalde ik onder de titel Een wijze uit het Oosten. In het begin van de
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oorlog schreef ik om m'n gedachten af te leiden weer een jongensboek: Nachtelijk
avontuur, dat bij Ruys' Uitgevers-Maatschappij verscheen. Ik heb nog tal van plannen,
maar u weet hoe het is: ‘Hell is paved with good intentions’. En mijn werk als
wethouder is op het ogenblik van zodanige omvang, dat ik vrijwel geen tijd voor
andere dingen overhoud. Ik heb nooit in mijn leven met zoveel genoegen me geheel
aan mijn werk kunnen geven als op het ogenblik. Maar het resultaat is dan ook, dat
ik allerlei dingen in m'n privé leven verzuim en dat mijn vrouw me vaak verwijtend
aankijkt, omdat ik onze kinderen niet regelmatig schrijf, verjaardagen vergeet enz.’
Laat mij één zin mogen toevoegen aan dit levensverhaal: hoezeer ik het toejuich,
dat Jan Wagenaar zich verdienstelijk maakt als wethouder van Onderwijs, ik betreur
het feit, dat die functie hem belet, voor onze jongens te blijven werken: in hem gaat
een onzer allerbeste schrijvers voor de kinderen verloren!
Sedert Heimans en Thijsse was de belangstelling voor de wereld van planten en
dieren enorm gegroeid. Telkens weer verschenen plaatwerken met begeleidende
tekst, waarin de aandacht voor de natuur werd gevraagd. Thijsse's Vogeljaar werd
algemeen bekend, namen als R. Tepe, Jan Strijbos, A.B. Wigman, Nol Binsbergen,
Nico Tinbergen, Rinke Tolman, J. Vijverberg, J. Vriend klinken ieder vertrouwd in
de oren. Kinderen konden van hun werk genieten, ofschoon het niet voor hen bestemd
was. Dat was wel het geval met de prachtige Verkade-albums en ook met enkele
geschriften van een tweetal auteurs, die hier moeten worden genoemd:
H.E. Kuylman, geboren 18 Juli 1881 te Harderwijk. ‘Reeds als jongen van een jaar
of tien’, zo bericht de schrijver, ‘was het mijn grootste liefhebberij, bij de vogelvangers
in de keet te zitten. Daar deed ik mijn kennis op van vogels, die gevangen werden
en waaronder ook vaak zeldzame exemplaren waren. Bovendien was mijn vader een
liefhebber van het buitenleven, had volières met vogels en kocht van de vissers vaak
zwanen en eenden, die op zee gevangen werden, vooral des winters. Daardoor werd
mijn liefhebberij ook opgewekt. Daar kwam nog bij, dat Harderwijk een ideaal plekje
is: zee en wei, bos en hei. Op school muntte ik uit in het maken van opstellen en
daaruit groeide later mijn lust tot schrijven. In mijn vrije tijd, ik werd
spoorwegambtenaar, schreef ik hoofdzakelijk schetsen over dieren voor verschillende
tijdschriften, zoals Buiten, De Levende natuur, De Natuur, Natuur en Techniek, Het
Licht, Stavast, Meisjesleven, Dierenbescherming enz. en voor enkele couranten als
De Gooi- en Eemlander en de Bilthovensche Courant, waarvoor ik nu nog schrijf.

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

154
Toen schreef ik ongeveer in 1925 mijn eerste dierenboeken, Snelvoet, de schrik der
Veluwe (1924), Sneltviek, de Edelvalk (1925), Witpen, het Koolmeesje; Bontje, de
Bergeend (1928) en Roofgauw, de snelle Ulk. Deze werden ook in het Duits vertaald.
In 1934 kreeg ik van de Verkade's fabriek een opdracht en schreef Hans de torenkraai
en daarna De Boerderij. Ook schreef ik in die tijd enige jongensboeken o.a.
Vacantieavonturen van 4 jongens, De Schat van Toon de Smokkelaar, Pechvogel,
Het Spookhuis in het bosch en Koen Borgers. Vóór de oorlog mocht ik nu en dan
eens wat schetsen voor de radio voordragen, terwijl nu nog schetsen van mij dikwijls
ten gehore worden gebracht. Ook in verschillende leesboeken voor de scholen komen
schetsen van mij voor.’
R.J. de Stoppelaar. ‘Mijn wieg heeft gestaan op een grote boerderij in Friesland in
de bos- en weidestreek. Daar is mijn liefde voor de natuur geboren. Ik bezocht de
gymnasia van Zwolle en Leiden, de universiteit van Leiden en de kweekschool der
Doopsgezinden in Amsterdam, was dominé in N.-Holland en in Warga (Fr.), waar
ik begonnen ben te schrijven. Eerst in “Het Vaderland”, later ook in “De Haagse
Post” en stilaan is een serie boeken gegroeid: Waar de greiden groenen, Glinsteringen
van het jaar (1930), Door weer en wind (1930), Wind en water, klank en kleur (1930),
Zon op de golven, Vreugde van het zwerven, Glanzende dagen, Wuivende wieken,
Waar de natuur wenkt, Op Frieslands wijde wateren, Sprake en sproke van het jaar
(1929), Als het voorjaar komt (1932), Blinkende verten. Kinderboeken: Peter van
het Hooge Huis (1941), Peter uit logeren (1945). Peter III is ter perse en ook een
boekje met sprookjes over dieren en bloemen Her en Der.’
Werk als hier werd genoemd, kunnen wij onze kinderen nooit genoeg geven. Wie
als deze schrijver opgroeide in innig contact met de natuur, kan als een veilige gids
worden aanvaard.
P. van Renssen (1902-1938). ‘Een onbekende grootheid’, zal menig lezer van dit
boek zeggen. Inderdaad - maar een der fijnste geesten, die voor kinderen hebben
gewerkt. In de beperkte kring der Christelijke literatoren vond hij waardering om
zijn innig-religieuze lyriek. Onder het pseudoniem Geeraert van Suylensteyn
publiceerde hij de bundels: Gods Gebouw, Liederen van een Vinder, Nieuwe
Nederlandsche Lyriek, Verstolen Schoonheid. Zijn enige boek voor kinderen verscheen
in 1936: Pig Pag Pengeltje. Wie het kent, betreurt het feit dubbel, dat deze kunstenaar
zo jong gestorven is. Zo een, dan was hij in staat geweest, de kinderverzen te
schrijven, die op het niveau van de beste literatuur der volwassenen staan. In deze
ene bundel is alles, dat jonge kinderen vragen: esprit, fijnheid, tederheid, mededogen
met al wat klein en hulpeloos is, humor en de onmiddellijkheid van de oude
volkspoëzie. Laat mij één vers mogen citeren:
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Allemaal mis
‘Dag, beste kachel! Je bent me wat waard.’
‘Nee!’, zei de kachel, ‘ik bèn geen kachel!’
‘Nee!’, zei de kachel, ‘ik ben een haard!’
‘Dag, beste wekker, tik-tak-tok!’
‘Nee!’, zei de wekker, ‘ik bèn geen wekker!’
‘Nee!’, zei de wekker, ‘ik ben een klok!’
‘Dag, mooie kamer, licht van zon!’
‘Nee!’, zei de kamer, ‘ik bèn geen kamer!’
‘Nee!’, zei de kamer, ‘ik ben salon!’
‘Dag, aardig kastje, blank en net!’
‘Nee!’, zei het kastje, ‘ik bèn geen kastje!’
‘Nee!’, zei het kastje, ‘ik ben buffet!’
‘Dag, hoge zold'ring!’ ‘Loop toch rond!’
‘Nee!’, zei de zold'ring, ‘ik bèn geen zold'ring!’
‘Nee!’, zei de zold'ring, ‘ik ben plafond!’
‘Dag, klein ventje, dag, kleine Jan!’
‘Nee!’, zei 't ventje, ‘ik bèn geen ventje!’
‘Nee!’, zei 't ventje, ‘ik ben een man!’
‘Neem me niet kwalijk’, zei ik da'lijk!
Zo mooi als ik maar zeggen kon!
‘Wat niet kwalijk...’, zeiden ze da'lijk!
‘'t Heet niet kwalijk...., 't heet pardon!’

Ten slotte moet van de schrijvers voor jongens worden genoemd: Rein Valkhoff; zijn
vrouw Anke Servaes opent dan tegelijkertijd de rij van schrijfsters.
Anke Servaes (A.G. Valkhoff-Wijdom) ‘werd in 1897 te Tilburg geboren. Spoedig
verhuisde ze naar Rotterdam. Daar ging ze op bewaarschool en lagere school en
behaalde vervolgens het einddiploma van de meisjes H.B.S. Vroeg verloor ze haar
moeder. Eerst haalde ze de akte L.O.; na de dood van haar vader werd ze
kinderverpleegster in Den Haag en behaalde het diploma daarvoor. Bij familie in
Amersfoort in huis gekomen, bekwaamde ze zich enige tijd in Hilversum voor
apothekersassistente, maar onderbrak deze studie door haar huwelijk met Rein
Valkhoff. Eind 1928 verhuisde het gezin naar Bergen. In de volgende

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

156
jaren reisden man, vrouw en twee kinderen veel: Zwitserland, Oostenrijk, Italië,
Zuid-Frankrijk. Eind 1939 ging het gezin over tot de Katholieke kerk. Anke Servaes
hield zeer veel lezingen op literair, religieus, maar vooral op maatschappelijk gebied.
Eind 1945 werd ze benoemd tot lid van de Maatschappij v. Letterkunde te Leiden.
Na de evacuatie bleef het gezin in Alkmaar wonen. Zij stierf in 1947.’
Rein Valkhoff ‘werd in 1899 te Aardenburg (Zeeland) geboren, woonde
achtereenvolgens in Hansweert, Tilburg, Groningen en Maastricht. In laatstgenoemde
stad behaalde hij het einddiploma Gymnasium. Een korte studietijd aan de
Amsterdamse Universiteit werd door ziekte afgebroken. Daarna werkte hij enige
jaren in de uitgeverij van zijn oom te Amersfoort, trouwde er met Anke Servaes, en
in 1928 verhuisde het gezin, om gezondheidsredenen, naar Bergen. Rein Valkhoff
studeerde Italiaans bij prof. Guarnieri en dr Morpurgo te Amsterdam en in Perugia
(Umbria) aan de Università per Stranieri.’
Anke Servaes schreef voor de jeugd: Knolletje (1927), een meisjesboek, dat een
slechte pers vond, maar in veel ziekenhuizen als kostelijk medicijn goede diensten
bewijst aan patiënten, die lachen moeten. Pil (1931), Marianneke (1928), Nora's
Conflicten (1930), Zuster Iet, Puk (1936), Het Asyl, Dokter Els, Fiep's Wonderpan
(1933), Gerda, De Vlucht. Bovendien een aantal boeken voor volwassenen, gewoonlijk
geschreven na een periode van practisch werk in kindertehuizen e.d.
Rein Valkhoff schreef voor kleine kinderen: Dik, Kwik en Sanderijn (1930) (ook
in het Duits vertaald), Bijenkoning, Lieselotje en de Zeep-bellen, Stoute Jaap en
Rozemarijn; voor jongens van 10-15 jaar: Toffie en Co (1927), De Bruinvissen, De
Bokkenrijders van Terblijt (1930), Het Mezennest in de Alpen (1931), Commandant
Padje, De Spekstenen Boeddha, Pension Timtomthea (1935), De Afspraak (1936),
Het Hanenhok, De Uitvindingen van Empie Pit (1931) en, in samenwerking met Piet
Marée: Bob en Ben op stap met de K.L.M., Bob en Ben op Zee, Bob en Ben in circus
Sarrasani, Het Rad van Avontuur. Voor oudere kinderen: Hans Boogaard, Het
Zonnehuis (1931), De Wolkenkrabber, Kinderen rondom Juf, De balling van Florence
(Dante). Bovendien een drietal kinderoperettes, verzenbundels en vertaalde romans
voor volwassenen. In 1947 schreef hij met Anke Servaes Hommel Honniman. Aan
de mededelingen van dit kunstenaarspaar kan ik het volgende toevoegen: ongetwijfeld
staat het werk van Anke Servaes, dat voor volwassenen is bestemd, boven haar
meisjesboeken; het werd om zijn sociale strekking, zijn eenvoud, zijn scherpe
waarneming en zijn snelle, suggestieve notatie algemeen gewaardeerd. Daarbij
vergeleken zijn de bakvisromans soms wat mat en kleurloos, ofschoon ze in veel
opzichten uitsteken boven het meeste, dat dit genre onleesbaar en onaannemelijk
maakt. Valkhoffs Toffie en Co kan ik nog altijd niet bewonderen: de schrijver is een
te nobel man
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om concessies te doen aan de vulgaire verlangens van opgeschoten knapen zonder
beschaving; zijn overige boeken zijn ongelijk van waarde, maar behoren toch tot de
goede jongenslectuur. Een ethische tendenz is in zijn werk onmiskenbaar: hij is een
fijn en gevoelig mens: geen krachtige, maar toch wel zeer sympathieke figuur.
Johanna E. Kuiper. ‘Geboren 10 Maart 1896 in de doopsgezinde pastorie te Warga
(Fr.). Tweede van de vijf kinderen, die in de loop van twaalf jaar geboren werden.
Sterke familieband, grote invloed van de vrome, sociaal voelende vader en de
intellectuele, practische, zeer ontwikkelde moeder. Met vijf jaar naar Amsterdam,
waar beide ouders thuishoorden, veel familieleden en vrienden hadden. School van
Meneer Vrij, een der eerste ‘moderne scholen’. Later verschillende middelbare
scholen, ten slotte, met 21 jaar, studente (wat wel bewijst, dat het schoolgaan geen
succes was - het bleef haar leven lang een nachtmerrie voor haar). Drie jaar gestudeerd
in de theologie, twee jaar als woning-inspectrice in Zuid-Limburg, aan de mijnen.
Daarna jarenlang gezworven: Duitsland, Italië, later ook Zweden. Wie haar boeken
kent, kan de reisroute bijna uitstippelen: elke plaats is wel op de een of andere manier
verwerkt. Ten slotte gehuwd met dr K.A. Schipper, predikant van een klein plaatsje
in Noord-Holland. Moeder van twee zoons. Natuurlijk als kind verhalen geschreven.
Liefst over verschoppelingen en grote voorliefde voor ziekte, dood en andere
narigheid. Tussen de veertien en de acht en twintig was er van serieus werk nooit
sprake. Toen begon het en het werd een lawine. Betuigt zelf, dat zij dat ‘niet helpen
kan’. Het schrijven en vertalen waren haar broodwinning. Van de vertaalde boeken
sinds lang de tel kwijt. Maar het was heerlijk werk. Werk, dat het midden houdt
tussen ambacht en kunst. De oorspronkelijke schrijver moet letterlijk gevolgd en
toch moet er een geheel nieuw werk worden geschapen. Eigenlijk is de vertaler de
enige, die een boek en de schrijver van het boek werkelijk kent. Wie serieus vertaalt,
heeft de schrijver bij zich in de kamer, hoort hem ademen, hoort hem vloeken, als
hij zijn problemen niet ‘over het voetlicht krijgen kan’. Het zelf schrijven: Je hebt
een enkele scène, een van de personen, of de omgeving, waarin het spelen moet, in
je hoofd. Dan begin je. En dan wordt het altijd heel anders dan je bedoeld had. Wat
soms een ramp is! Je maakt met je uitgever een afspraak over onderwerp, omvang
en leeftijd van de toekomstige lezers. Als je bezig bent, vertikken de personen van
het verhaal het, zich aan de afspraak te houden. Drie keer geprobeerd een boek te
schrijven over de verhouding van broertjes en zusjes: lukte niet! Kwam niks van.
Tot eindelijk, in Als je maar wilt, waar een ander onderwerp aan de orde was (de
verhouding ouders en kinderen) opeens de onderlinge verhouding van de kinderen
ook aan bod kwam. Twee dingen: een boek mag niet vervelend zijn. En:
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je mag kinderen niks wijs maken. Gegevens van boeken, die in het buitenland of in
een andere tijd spelen, moeten kloppen. Kinderen kunnen geen detectives zijn, niet
werkelijk veel geld verdienen. Een vervelende tante is, als je aardig tegen haar bent,
misschien wel iets beter dan je dacht, maar toch geen engel. En als, op je vijftiende,
een buurjongen tegen je lacht, betekent dat heel beslist niet, dat je later met hem
trouwt, dus dat je je H.B.S.-boeken wel aan kant kunt doen. Jaren gewerkt aan een
kinderbijbel. Er moet een Kerkgeschiedenis voor kinderen achteraan. Je kunt kinderen
alles vertellen, absoluut alles, als je het maar in hun eigen taal doet. Leermeesters:
Nienke van Hichtum, Nesbit, Ethel Turner, Selma Lagerlöf. Maar ook sterke invloed
van Charlotte Jonge (Daisy-chain, the Pillars of the House).
Herinneringen aan het ouderlijk huis: Riek Noordhof (1926), reis in Italië: Twee
kinderen en de blauwe zee (1931), Een klein meisje in een oude stad (1933), Renzo
en Lucia (1929). Duitsland: Het volle Leven (1933), Lous en Tom op reis (1933).
Reis in Zweden: Mieps en Ge op reis naar Zweden (1935), Kersttijd van Kleine Niels
(1935), Aslaks Marga (1937), Als wij eens in Lapland woonden (1938). Herinneringen
aan Zuid-Limburg: Hou de zon vast (1933). Herinneringen aan een verblijf in
Nieuwendam: Het straatje met de vier huizen (1935), Pim, Het grote plan (1934).
Herinnering aan zomervacanties: Nelleke, Tieneke, Hansje en Merijn, Zonnehei
(1932), Wonderbare Kerstvacantie, Willy op het bewoonde eiland (1940), Kappie
Kootje op de Zuiderzee (1933), Toosje's Wondere winter, Corrie, Jantje Klaasen en
het Paddenstoelenprinsesje. Boeken van het platteland (pastorie-tijd): Als je maar
wilt, Lientje gaat verhuizen (1939), De zangers van de Prins (1940), Zij gaan naar
buiten. Bundel verhalen: De Jaargetijden (1940). Voor de ‘rijpere jeugd’: Van Gods
Geslacht, in 1948: Bijbel voor de Jeugd. Twee noodsprongen uit uiterste nood: twee
boeken (onder pseudoniem) over Pijnenburg. Boek over de zwemsport: De
Waterhoentjes (1940).’
Met grote belangstelling heb ik de ontwikkeling van deze schrijfster gevolgd. Haar
werk is fris en origineel; zij houdt van mensen en vooral van kinderen, kent ze in al
hun eigenaardigheden en weet ze uit te beelden met groot talent. Haar omvangrijk
oeuvre munt uit door veelzijdigheid en fijne humor.
Mevrouw dr S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus. ‘Schrijvende onder de naam Sini
Greup-Roldanus als het belletrie en jeugdlectuur betreft. Geboren 24 September 1893
te Amsterdam: daar vader officier was, lang in kleinere garnizoensplaatsen gewoond;
eindexamen H.B.S. 5 jaar, akte M.O., Ned. Taal en Letterkunde; Staatsexamen;
lerares H.B.S. te Middelburg en Bussum; in 1922 gehuwd te Amsterdam met mr Jan
Regtdoorzee Greup (overleden 1945); geschiedenis gestudeerd aan de Gemeentelijke
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Universiteit te Amsterdam, cum laude gepromoveerd op het economisch-historische
onderwerp Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen; onderwijl wederom in functie
als docente, thans nog, sedert de oprichting, verbonden aan het Gemeentelijk Lyceum
voor Meisjes te Amsterdam; geeft daamaast cursussen en lezingen over historische
onderwerpen. Muziek(zang) heeft naast huishoudelijke bezigheden haar grote
belangstelling; leidster van het Lyceumkoor. Debuteerde in 1912 met Schetsen in
Eigen Haard, Gedichten in Nederland; het Algemeen Handelsblad nam o.a. in 1924
een serie schetsen op. In 1924 verscheen De orchidee van 5a, voor bakvissen (5de
druk 1947) in het Meisjesjaarboek vierde jaar De Bleeke Zonnestraal, in 1928 De
Manke Grapjas (thans De Grapjas (2de druk); in 1937 Catelijne van Ingelmunster,
een meisjesleven, ongeveer 1630 (2de druk 1946), een neven-resultaat van
archief-studiën. 1946 Jacquemijne van der Weyden, een meisjesleven in 1672.’
Hier vinden wij eindelijk meisjesboeken, die in alle opzichten uitsteken boven de
bakvisromans van de gewone soort; serieus werk, met grote zorg geschreven, gedragen
door een vaste overtuiging - géén lectuur voor het vlotte meisjestype, dat de
Amerikaanse flapper imiteert, maar voor de fijnproevers en de ernstiger naturen. Iets
lichter maar toch ook volkomen geslaagd, zijn de boeken van:
Sanne van Havelte, pseudoniem van S.A.M. van Hamersvelt, die mij het volgende
meedeelt: ‘Mijn eerste boek was Hun Geheim (1934), dat gevolgd werd door Mieks
Moeilijkheden (1935) en Hanna's Vlucht (1936), Ietje's Hongerkuur, In de Storm
(1939). Het ene talent (1940) en Toen kwam Tjeerd (1946), die als het ware een serie
vormen, echter zonder bezwaar afzonderlijk te lezen zijn, daar ieder boek een afgerond
geheel vormt. Buiten deze serie verscheen nog: Onder de Mimosa's (1938). Al deze
boeken zijn voor oudere meisjes, vooral de laatste vier: In de Storm (1940), Het ene
talent (1945), Toen kwam Tjeerd (1946) en Onder de Mimosa's (1938) zijn zeer zeker
niet meer tot de kinderboeken te rekenen, maar boeken voor volwassen meisjes, dat
is ook het geval met 't Begon in een stortbui (1948). Verder verscheen nog Het
Complot (1937) voor de leeftijd van 12-16 jaar, dat is dan ook eigenlijk het enige
werkelijke kinderboek, dat ik geschreven heb. Behalve deze boeken verschenen nog
in verschillende week- en maandbladen korte verhalen, bij elkaar ongeveer honderd.
Tot zover de bibliographische gegevens. Wat de autobiographie betreft, ik voel er
niet veel voor bijzonderheden daaromtrent openbaar te maken. Als het iemand
interesseert, wil ik alleen wel vertellen, dat ik nooit uitgeblonken heb in het opstellen
maken.’
Als schrijfster voor jongere en oudere kinderen werd verder van betekenis:
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J.P. Zoomers-Vermeer. Haar jeugd was verre van gemakkelijk. Deel van een gezin
met dertien kinderen - de vader stierf, toen ze tien jaar was - droeg ze mee de zorgen
van de moeder. Ze kon dat doen, door aan het grut te vertellen: haar liefste bezigheid.
Op de grote slaapkamer schaarde ze de kleintjes om zich heen en liet haar phantasie
de vrije loop. En om het geluk te volmaken, schreef ze versjes, die ze ‘haar kroost’
liet lezen. Niet altijd kon de practische moeder, door zware zorgen gedrukt, deze
‘Spielerei’ waarderen. Maar het kind zette door, rijpte, kreeg werk in tijdschriften
geplaatst en behaalde bij een novellen-wedstrijd de derde prijs. Literatuurstudie had
haar volle belangstelling en ondanks de tegenkanting van de moeder, beoefende ze
die actief en passief. Ze werkte in het geheim aan een vertelling voor meisjes,
Boerentrientje, die in 1911 afkwam, maar door crisis en oorlog geen uitgever vinden
kon. Gelukkiger was ze met: Bloemen in Knop en Op de Meerhoeve, die als
meisjesboeken in 1917 en 1918 verschenen. Getrouwd, trok ze uit Brabant naar
Amsterdam; daar vond ze voldoende rust en stilte om regelmatig te werken, niet
alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Toch bleef het kinderboek haar
liefde hebben: ze schreef o.a. Lotgevallen van Krulstaartje (1918), De roode lichtjes
(1919), Reintje van de Watermolen (1922), De vroolijke jaren van Dolf Hazewind
(1923), De vier Uiltjes (1924), Op Rozenhofie (1925), Een klein meisje alleen (1926),
Stormvogeltje (1927), Joosje uit de Heidehut (1929), Het bonte tuintje (1929), Maartje
Onverstand (1933), Martijntje (1930), Katrijntje van de Waterhoek (1934), Japie
Groen goat op avontuur (1935), Hoe Hannie gelukkig werd (1936), bewerkingen
van Alleen op de Wereld en Reinaert (1948). Haar werk is vol fijne details - ze neemt
scherp en liefdevol waar, noteert rustig elk feit, en geeft zo van het dagelijks leven
een ware en treffende reportage. Haar kracht ligt minder op het terrein van de
verbeelding dan op dat van de door een sensitieve geest gebroken indrukken van de
werkelijkheid; zij wordt daardoor tot een aparte verschijning met een zeer persoonlijk
talent.
Emmy van Lokhorst. ‘Geboren Den Haag 1891, meisjes H.B.S., daarna L.O. akte
gehaald - naar Ierland, drie-kwart jaar in Kilkenny - enige jaren Amsterdam, begonnen
met Middelbaar Frans, daarvoor naar Parijs. Drie jaar aan de Sorbonne gestudeerd
en drie jaar door Frankrijk en Italië gereisd. Terug Amsterdam, rubriek ‘Vrouw en
Kind’ aan De Telegraaf. Later twee jaar Toneelrubriek - geheel teruggetrokken uit
de journalistiek - gereisd, weer enige tijd in Frankrijk gewoond, sinds 1938 gevestigd
in Amsterdam. Publicaties voor de Jeugd: Overgang (1930), Strooptochten (1920),
Jessy en de Anderen (1938), Veronica (1940). Verschillende bundels vertellingen,
sprookjesbewerkingen, enz. In 1947 verscheen Onwankelbaar, geromantiseerde
weergave van hetgeen de Koeriersters in de laatste
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oorlogswinter hebben gedaan. In 1940 verschenen zes bundels verhalen: 1001 Avond,
onder redactie van C.J. Kelk en Emmy van Lokhorst (niet voor kinderen bestemd).’
Aan dit summiere overzicht kan ik nog het volgende toevoegen. Mevrouw
Hugenholtz-Van Lokhorst is óók de schrijfster van enkele opmerkelijke boeken over
het liefdeleven van jonge meisjes. De scherpe blik, die zij daarbij toont, gepaard aan
een wel zeer sterke herinnering aan allerlei jeugdervaringen, maakt haar tot een goed
schrijfster van psychologisch volkomen aanvaardbare verhalen voor meisjes uit de
puberteitsleeftijd. Er is in haar romans en verhalen een ondertoon van melancholie,
door milde humor verzacht; het meeste werk munt meer uit door sfeer en fijne
detailtekening dan door grootse conceptie.
Leni Saris. ‘Op 23 September 1917 werd ik te Rotterdam geboren, ging daar later
school op het R.K. Instituut St. Lucia, waar ik ook verder de M.U.L.O. doorliep.
Daarna behaalde ik enkele noodzakelijke kantoordiploma's en werk sindsdien op een
notariskantoor, waar ik onderhand negen jaar ben. Tijdens mijn schooljaren voelde
ik me sterk aangetrokken tot tekenen, ik ben van plan geweest, daarin door te gaan.
Het is er niet van gekomen, maar het behoort nog tot mijn liefhebberijen. In 1935
ben ik ernstig met schrijven begonnen. Mijn eerste boek voor oudere meisjes, Licia
zet door, verscheen in 1938. Omstreeks 1939 en begin 1940 kwamen twee boeken
Villa Zonneschijn en Leontine van de pers. In Mei 1940 zou bij Van Holkema &
Warendorf te Amsterdam Kinderhuis De Toekomst verschijnen, maar aangezien in
de oorlogsdagen de betreffende drukkerij in Wageningen verwoest werd, gingen het
zetsel, papier e.d. met al het andere verloren, zodat de uitgave, naar de firma Van
Holkema mij berichtte, dus niet door zou kunnen gaan. Enkele maanden later kreeg
ik het, voor mij zeer verheugende bericht, dat het toch zou verschijnen; dit gebeurde
eind 1940. Dat was het einde, want in de oorlogsjaren is er niets van mij verschenen.
Zo bleef, noodgedwongen, ook het vervolg op Kindertehuis De Toekomst jarenlang
liggen, maar ik hoop, dat dit nu binnen afzienbare tijd zal verschijnen. Op het ogenblik
werk ik aan De Tocht naar het Licht, wederom een roman voor oudere meisjes; tot
dit werk, jeugdlectuur, voel ik me het meest aangetrokken. Voor de oorlog werden
in enkele couranten, weekbladen etc. korte verhalen, schetsen e.d. geplaatst, maar
de oorlog maakte ook hieraan een einde, want in deze jaren deed ik zoals vanzelf
spreekt, geen enkele poging, in periodieken verhalen geplaatst te krijgen. Als ik tijd
over heb, maar dat gebeurt bijna nooit, schrijf ik soms een kort verhaal, waarvan er
kort geleden een door het damesblad Libelle werd aangenomen. Plannen voor de
toekomst heb ik nog genoeg, maar voorlopig alles op gebied van jeugd- en
kinderlectuur, waartoe ik mij, zoals ik hierboven reeds schreef,
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het meest voel aangetrokken, omdat ik van kinderen houd en daarom het liefst voor
en over hen schrijf.’
Kinderhuis De Toekomst is één van de beste boeken voor oudere meisjes, die ik
ken. Ik heb van deze jonge schrijfster grote verwachtingen.
Anna Hers. ‘Ik werd geboren 29 Juni 1885 te Oud-Beijerland, waar mijn vader dokter
was. In 1906 werden er stukjes en enkele gedichten van mij geplaatst in enkele
periodieken, o.a. ‘De Hollandsche Lelie’. In 1910 debuteerde ik met de roman Jozua
Brunsveld. Studeerde toentertijd voor middelbaar boekhouden. In 1912 werd ik
benoemd tot directrice van Ons Huis en Openbare Leeszaal te Oud-Beijerland. In
1913 verscheen mijn eerste Jeugdboek De familie Welmoed. Toen brak de oorlog
uit, stierf mijn vader. Tot 1924 verscheen er niets van mij, behoudens veel schetsen
in diverse bladen: ‘Eigen Haard’, ‘De Prins’ e.d. Toen, op instigatie van Willem
Kloos, bood ik mijn roman Barbara Rens aan, die in 1924 verscheen. Met mijn roman
‘Jozua Brunsveld’ was ik destijds naar Ida Heijermans gegaan, omdat mijn vader
een bevoegd oordeel verlangde, alvorens ik mijn studie op wiskundig terrein, dat
door een schoolhoofd voor mij was uitgestippeld, afsloot. En toen verscheen in 1928
Martha's grootste Levensles, een boek voor oudere meisjes, dat in de oorlog van
1914-1918 speelt en verscheen Beugeljong bij Van Holkema & Warendorf als
bekroond boek. In 1930 verscheen de Almenshoeve, ging ik uit Oud-Beijerland weg
en kreeg de leiding over het clubhuis De Eendenkooi in Rotterdam, dat na twee jaar
samensmolt met het Wester Volkshuis en De Arend. In 1932 werd ik bekroond voor
Grooter worden, haalde achtereenvolgens diploma's voor onderwijsbevoegdheid in
Esperanto A en B. Daarna verschenen van mij nog: Ko weet uitkomst, Buurtje (1936),
Beugeljong getrouwd (1937), Moeders voorbeeld (1938), Teus ziet het spoor (1939),
Frouwientje's Levenskansen en in 1941 Marjoleintje van de State, waarin het
bombardement van Rotterdam voorkomt. In 1940 verscheen door mij uit het Zwitsers
voor Nederland bewerkt: Das Schweizer Fähnchen van Elisabeth Müller, onder de
titel: Eindelijk toch thuis. Gedurende twee jaar werd er door mij een kinder-courantje
uitgegeven voor diverse clubhuizen. Namelijk Het Jonge Verbond. In 1934 moest
ik mij wegens gezondheidsredenen uit het jeugdwerk terugtrekken, droeg nog wel
hier en daar in verschillende kringen voor, doch ten slotte trok ik mij geheel op mijn
letterkundig werk terug. Toen kwam de oorlog opnieuw in mijn leven. Ondanks alles
heb ik hard gewerkt en aldus veel in portefeuille. Eerstdaags verschijnt een nieuw
jeugdboek Zuster Agnes; in portefeuille heb ik werk op allerlei gebied, ook werk,
dat mij uit de psychische wereld op bijzondere wijze geinspireerd heeft. Momenteel
ben ik o.a. bezig aan een boek, dat de ellende, doch ook de moed weergeeft van hen,
die de oorlog mee-
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maakten op een eiland tussen twee bruggen. Dit boek schrijf ik, om het ineens
internationaal te doen verschijnen, in de Esperantlingvo. Schetsen heb ik alle
geschreven in de bovengenoemde periodieken onder het pseudoniem: Job de Hever.’
Het werk van Anna Hers, ernstig en door ethische motieven beheerst, vindt in
bepaalde kringen van meisjes grote waardering. In het bijzonder de beide boeken
over Beugeljong en het latere Marjoleintje van de State. Zij mist het pétillante van
Cissy van Marxveldt en andere schrijfsters van vlottere meisjesromans, maar overtreft
hen door diepte en zedelijke ernst.
Clémence M.H. Bauer. ‘Mijn levensgeschiedenis is iets wat alleen mijzelf en niet
het publiek aangaat. Uit mijn kinderboeken kan, wie leest, al opmaken, dat ik mijn
jeugd deels in Nederland, deels in de Verenigde Staten, deels op Java doorbracht,
en ook, dat ik tamelijk veel gereisd heb. Van September 1935 tot October 1945 was
ik zelfs onafgebroken in het buitenland, en het lange verhaal Het aangenomen kind,
dat op het ogenblik ter perse is, speelt dan ook ten dele in Duitsland, waar ik de
gehele oorlog meemaakte. Wat verdere bibliographische bijzonderheden betreft:
mijn eerste boekje Miesje verscheen in 1911 of daaromtrent. Al wat ik de eerste jaren
schreef, werd eigenlijk puur tot mijn eigen genoegen en mogelijk ook dat der kinderen
op papier gezet. Van die boeken bleek: Twee zwervelingen in Amerika (1933), een
werkelijk succes-nummer. Ook aan het kindertijdschrift Zonneschijn was ik van het
begin tot het einde een getrouw medewerkster en het heeft me altijd gespeten, dat
dit maandblad het op den duur niet kon bolwerken en van het toneel verdween. In
1916 verscheen Kleine Sarina, het eerste boek met een bepaalde tendenz. Mijn
verontwaardiging was n.l. opgewekt door een voorval in Den Haag, waar een Europese
dame een jonge baboe, die zakdoekjes gestolen had, op straat zette en de politie op
haar afstuurde. Een humaan rechter ontsloeg het meisje van rechtsvervolging, en,
als ik me wèl herinner, zorgde hij er ook voor, dat ze naar haar geboorteland terug
kon keren. Ik had al meer dan eens gehoord en was er ook met mijn eigen ogen
getuige van geweest, dat inlandse bedienden door hun werkgevers verwaarloosd
werden of in onzekerheid gelaten omtrent het tijdstip, dat deze naar Indië terug zouden
keren. Dit verhaal had vooral in Rotterdam succes.... Een tendenz heeft ook Tom
Arlington (1932), het verhaal van negers en blanken in Amerika, hoewel ik volstrekt
niet wilde, noch kàn beweren, dat ik een oplossing weet voor het uiterst moeilijke
kleurlingen-probleem aan de andere zijde van de Oceaan. De kinderen wenste ik
echter onder het oog te brengen, dat een goed mens.... een goed mens is, onverschillig
de kleur van zijn huid. Omstreeks 1932 bracht het lot me met Russische uitgewekenen
in aanraking en het meeste van wat ik in Zangvogeltje en mijn Russische verhalen
in Zonneschijn
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publiceerde, heb ik uit hun eigen mond opgetekend. In 1935 vestigde ik me in
Oostenrijk, dat, zoals bekend is, in Maart 1938 bij Duitsland werd gevoegd, en heb
meer dan tien jaar lang gezwegen, tot ik in de winter 1945-1946 hier in Vaals Het
aangenomen kind begon en voltooide. Het is, ten dele althans, een oorlogsboek,
vertelt van de inbeslagneming van een Berlijns hotel door de Gestapo, van
bombardementen, en ten slotte van de intocht der Amerikaanse soldaten in een dorpje
aan de Rijn. Men zal er echter geen gruwelverhalen in vinden. Ik heb de doodgewone
Duitse en Hollandse mensen in Duitsland niet slechter, maar ook niet beter
voorgesteld, dan ze werkelijk zijn. Zelf herdenk ik met dankbaarheid het vele goede,
dat ik in die jaren van Duitse mensen ondervond. Ter voorkoming van misverstand
moet ik er bijvoegen, dat ik er het tegendeel van Nazi-sympathieën op nahield en ik
onder het Nazi-regiem in de Katholieke kerk werd opgenomen. In dit en ook in mijn
volgende boeken zal men de bewijzen daarvan vinden. In portefeuille heb ik nog De
Izegrim, eveneens min of meer een tendenzverhaal voor iets oudere kinderen, waarin
ik de waarheid aan wil tonen van het spreekwoord “Twee geloven op één kussen....
enz”. Naar ik hoop zal ook dit boek te zijner tijd het licht zien. Aan een vier- of vijftal
van de vertellingen, die alleen als onschuldige tijdpassering voor de jeugd bedoeld
zijn: Het kleine meertje op de heide o.a. en Passagiers van de blauwe tram, verleende
mej. K. Breebaart te Dordrecht mij haar gewaardeerde medewerking, zodat ook haar
naam op het titelblad voorkomt.’
In 1930 verscheen nog Haar Vaders Dochter; in 1937 Amadeus' Avonturen, al
eerder (1927) De grootste deugniet van de klas en Dotje. De karakteristiek, die de
schrijfster van haar werk geeft, behoeft geen enkele toelichting. Het wijkt door de
thema's en de forse wijze van behandeling af van wat door de meeste vrouwen werd
geschreven: niet alleen meisjes, maar ook jongens zullen er van kunnen profiteren.
En niet minder de volwassenen.
Mien Labberton, geboren 1883 in Den Haag. ‘Ik had mijn opleiding in Den Haag op
de H.B.S. voor Meisjes aan de Laan. Daarna akte L.O., voorts akten Frans, Duits,
Engels en ik werkte korte tijd bij het openbaar en bijzonder onderwijs. Maar het
klasse-systeem voldeed mij niet en werd de aanleiding tot studie van
kinderpsychologie. Ik gaf in die tijd veel privaatlessen, speciaal aan kinderen, die
om de een of andere reden psychisch geremd waren. Ook schreef ik vrij veel, maar
zonder te publiceren. Ik hield verschillende leerlingen, totdat ze naar H.B.S. of
Gymnasium gingen, in groepjes, en verving daardoor voor hen de lagere school,
waardoor ze veel meer vrije tijd en liefhebberijen konden hebben. Dat was een prettige
tijd. Later nam het literaire werk mij meer en meer in beslag, ook het religieuze. Het
is altijd een combinatie gebleven van deze drie -
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en dat is het ook nu, na de evacuatietijd weer geworden. Ik zit tot over mijn oren in
het werk, maar heb helaas in ons vernielde Oosterbeek (ook mijn huis en gehele
inboedel zijn verwoest) maar een heel klein en niet rustig plekje, waar het werken
heel wat moeilijker gaat dan vroeger. Mijn illusie is een nieuw kindertijdschrift, maar
voorlopig moet ik mij tevreden stellen met één wekelijkse pagina in het Weekblad
van de Ned. Prot. Bond. Ik redigeerde De Merel van 1927 af. Ik woonde in Den Haag
tot 1908. Toen werd mijn vader gepensionneerd en ging ik mee naar Oosterbeek. Ik
had altijd een hekel gehad aan de stad - ik ben een echt “buitenkind”. Ik schreef
achtereenvolgens (of liever: publiceerde): Kinderstemmen, Schemeringen, Die van
verre staan, Aan de Ingang, Ontwaken, Als de windselen breken, Jeugd in de
Branding, Klein Grut, Kerstmis. Dit zijn alle schetsenbundels, veel over kinderen.
Voor kinderen: Een jaar bij de familie De Bloeme (1931), Jonge Harten (1938), Het
hele jaar buiten (1939), Lentebloesem (verzen, 1926), Bibo's Kindje, Als de Kerstklok
luidt, Grote Blijdschap, en verschillende kleinere boekjes. Sommige met muziek van
mej. Eveline Sypkens. Ik vergat hierbij nog: Hoera voor Tincky! Sinds 1929 heb ik
nogal veel lezingen en cursussen gegeven voor Volksuniversiteiten, Vereniging voor
Huisvrouwen, Vereniging van Plattelandsvrouwen, religieuze verenigingen en
Jeugdkerken, enz. De laatste tijd ook voor de radio, V.P.R.O. en R.V.U.’
Onder de schetsen over kinderen van Mien Labberton zijn analysen, die blijk geven
van gespannen sensitiviteit. Zij dringt dieper tot hun wezen door dan de meeste
vakpsychologen. Bovendien bezit zij voldoende artisticiteit om haar sensaties in
zuivere vorm te verbeelden. Haar grote bedreiging is te allen tijde een zekere
overgevoeligheid geweest, die haar nu en dan bracht tot onjuiste interpretatie en een
pathos, dat in strijd is met haar eenvoudige, oprechte en waarlijk vrome natuur. Iets
van dit alles leeft ook in haar kinderliteratuur, met name in de grote werken ter
religieuze vorming van jonge mensen. Om vele redenen zijn ze te beschouwen, als
de eerste en enige poging in vrijzinnige kring om op natuurlijke wijze door middel
van gezinsliteratuur kinderen tot God te brengen. Een poging, die als geslaagd mag
worden beschouwd.
Willy Pétillon. ‘Geboren te Vlissingen, kort daarna verhuisd naar Amsterdam. Daar
gewoond tot ik 10 jaar was, toen naar Den Haag, op 18-jarige leeftijd naar Zutphen
en twee jaar later naar Groningen. Daar werd ik volontair aan de Provinciale Groninger
Courant, een all-round journalistieke opleiding, waaraan ik met liefde en dankbaarheid
terugdenk. Op 21-jarige leeftijd trouwde ik met A.F. Pétillon, journalist. Wij
vertrokken naar Haarlem en vandaar naar Den Haag. Later in 1912 naar Parijs, waar
mijn man in 1915 overleed. Ik keerde terug naar Den Haag
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met drie kleine kinderen en bleef daar wonen tot 1937, na hertrouwd te zijn met A.B.
van Tienhoven, die als kinderschrijver zeer veel beloofde, doch die overleed, vóór
zijn talent het hoogtepunt had bereikt, in 1931. In 1937 naar Amersfoort, in 1944 het
huis door bommen getroffen. Naar Apeldoorn, daarna Friesland, Juli 1945 terug in
Amersfoort.
Als kind van 8 jaar wist ik al, dat ik schrijfster wilde en zou worden. Het schijnt,
dat ik toen reeds, zij het onbewust, besefte, dat als je maar hard genoeg werkt, het
ook gebeurt. Mijn lieve moeder keek verschrikt, als zij mijn phantastische
toekomstplannen vernam, want ik wilde óók paardrijden en óók honden hebben en
óók kinderen, en dat is allemaal gebeurd ook. Ik groeide op tussen een stel jongens
en had weinig vriendinnetjes, want die vonden mij òf te wild òf te ‘saai’ omdat ik
veel en graag las en niet gaf om kookfornuisjes en serviesjes en handwerkdoosjes
en kleren (geef ik nòg niet om) en alle dingen, waarmee meisjes gelukkig plegen te
zijn. Mijn vader had een vrij uitgebreide bibliotheek en hij liet mij lezen wat ik wilde,
zoals je een veulen in de wei laat eten, waar het lust in heeft. Dante's hel toen ik elf,
Faust toen ik twaalf en Shakespeare in de Burgerdijkse vertaling toen ik dertien was.
Of het fout was? Ik weet het niet. Het gaf mij de honger naar het oorspronkelijke
werk, toen ik er rijp voor was. Terwijl ik Molière niet heb kunnen genieten vóór mijn
vijf en twintigste, omdat we op school een vol jaar l'Avare herkauwden, tot alle smaak
er af was. Ook in mijn bakvistijd weinig vriendinnen, omdat ik te veel tijd nodig had
om te lezen. Naast de tachtigers alles uit buiten- en binnenland, wat maar even een
mystieke tint had, Corelli, biographieën van Swedenborg, Elise van Calcar, Oliver
Lodge, Conan Doyle.... Mijn hoofd moet in die tijd op een omgevallen boekenkast
geleken hebben. In Zutphen en Groningen kwam de tijd om alles te ordenen en te
schiften. Nadat ik hem had leren kennen, die mijn man zou worden, kreeg ik een
grote steun. Wij dachten niet altijd gelijk, maar begrepen elkaar uitstekend en hij
stuurde mij in de richting, die hij meende dat ik gaan moest. Jeugdlectuur.... Dat leek
me in het begin niet gewichtig genoeg. Het klonk zo tam. En ik wilde zo véél. Toen
begreep ik nog niet, dat je beter tot de jeugd kunt spreken, als je iets te zeggen hebt,
omdat zij nog zó gráág luisteren. Mijn eerste boek schreef ik, toen we bijna twee jaar
getrouwd waren, in 1908. Het was een jongensboek: De lotgevallen van een Bengel.
De eerste stap was gezet, maar het was maar een heel klein stapje, kinderwerk. En
daarmee was het voorlopig uit. Drie elkaar snel opvolgende babies, waarvan de
oudste speciale zorg opeiste, beletten mij omvangrijker werk dan korte schetsen en
vertellingen. Het tweede boek werd pas geschreven in 1918 of 1919, toen ik reeds
hertrouwd was. Dat was Ina en haar moeder, een boek, waar ik nòg van houd. De
kinderen waren nu wat groter en dank zij de stimulerende kracht van mijn man,
volgde er een jaar later,
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Moeders Oudste. Sindsdien heb ik elk jaar een boek geschreven voor opgroeiende
of grote meisjes. Huismusch, Marijke van den Molenhof, Beatrix van Eldringen, Het
Huis aan de Rivier, Durf het aan, Tinkers Vrienden, behoren tot mijn bijzondere
lievelingen. Het laatst in 1939 en '40, vlak vóór de oorlog schreef ik Wil trekt naar
Amerika en Wil moet het zeggen. Toen was het uit. En in de donkere jaren tot 1945
heb ik gezegd: voorgoed uit. Er was een bron dichtgegooid met puin. Kort na de
bevrijding van Friesland, in April 1945 kwam opnieuw de inspiratie, wist ik weer te
kunnen schrijven. Het kwam op een zonnige morgen en ik ben de keuken ingehold:
‘Ik weet het weer! Ik mag weer schrijven’. Mijn gastheer en gastvrouw, die mij met
Friese gulheid en hartelijkheid vijf maanden hadden geherbergd, waren bijna even
blij als ik. En het eerste boek, dat ik sindsdien heb mogen schrijven, is aan hen
opgedragen, opnieuw een meisjesboek. Tot zover. Nog veel werk hoop ik te mogen
doen, al zal het misschien niet altijd jeugdwerk zijn. De bron stroomt opnieuw.’
Helaas stierf de schrijfster in 1948. De voornaamste boeken van Willy Pétillon
zijn: De Lotgevallen van een Bengel (1908), Ina en haar moeder (1919), Moeders
oudste (1920), Pop (1921), Vera (1922), Huismusch (1923), Lydia's moeilijkheden
(1924), Marijke van den Molenhof (1925), Huize Onrust (1926), Beatrix van Eldringen
(1928), De kinderen van Reede (1928), Marianne's grote Reis (1929), Op 't Huis ter
Vuere (1930), Het Huis aan de Rivier (1931), Secretaresje (1932), Durf het aan
(1932), Zigeunerkind (1934), Tinkers Vrienden (1935), Brenda weet uitkomst (1937),
Problemen rondom Rex (1938), Den Bouvier (1938), Wil trekt naar Amerika (1939),
Wil moet het zeggen (1940), Als Bladeren op de Wind (1947).
De bron stroomt niet meer.... Er zijn in het werk van deze schrijfster zoveel vaart,
optimisme en geest, dat wij haar in de meisjeswereld moeilijk kunnen ontberen.
Marie (Verhoeven-)Schmitz. Geboren 30 November 1883 te Haarlem, woont sinds
1884 te Dordrecht, waar zij lager en middelbaar onderwijs kreeg. Daarna
kantooropleiding. Administratief werkzaam 1903-1919. Begon in die jaren te
schrijven. Trouwde in 1919 de Dordtse kunstschilder Leen Verhoeven, die in 1932
stierf. Publiceerde op het gebied van jeugdlectuur het navolgende: Naar het lichte
Land (meisjesboek 1926), Suikeren Pietje (kinderboek 1938), De gril van Marion
de Greeff (voor oudere meisjes 1933), Marion de Greeffs geluk (voor oudere meisjes
1935), Jorientjes grote kans (meisjesboek 1936), Bas betaalt haar schuld (meisjesboek
1939), Wat beleven we toch veel (kinderboek), Tumult in III D (1946, jongensboek),
De vriendschap van Rikus en Anja (boek voor jonge mensen). Voorts verscheen in
1947 Tobi en Cobi (kinderboek).
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Suikeren Pietje is een kostelijk verhaal voor jonge kinderen. En de meisjesboeken
van Marie Schmitz behoren tot de allerbeste, die er in ons land geschreven werden.
Het is werkelijk een verademing na allerlei flodderromans-voor-bakvissen een van
haar vertellingen te lezen. Het is ernstig werk, dat aan fleurigheid niet onderdoet
voor veel, dat vlot èn oppervlakkig is.
Mevr. C. van Oven-Van Doorn. Geboren in Den Helder 1885, werd leerlinge van de
Haarlemse H.B.S. voor Meisjes, werkte van 1902-1908 in het uitgeversbedrijf,
redigeerde van 1908 tot 1918 de kindercourant van Het Nieuws van den Dag, woonde
in Amsterdam, Groningen en sedert 1925 te Leiden. Zij is de schrijfster van een
aantal kinderboeken: 1907: Eduard Kerner, 1928: Svens avonturen in het verre
Noorden, 1930: De heldendaden van Pikkie Duimelot, 1931: Krullebol, Kaalkop en
Klein Broertje, 1932: Pikkie Duimelot op reis met Oom Likkepot, 1933: Stuurman
Tjeerd, 1934: Pikkie Duimelot bij Oom Langejaap, 1935: Allermerkwaardigste
avonturen van de aardige aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio, 1936: De Familie
Knutsel, 1936: Koko Duimelot bij Oom Korteknaap, 1938: Het oog in 't zeil, 1939:
Ons Rijmboek, 1940: Vrolijk Plankenland (toneel), 1940: Vader Dirk en Moeder
Dina, 1941: Bij ons op de Boerderij. In 1949 de tekst bij Disney's Pinocchio.
Bovendien enkele prentenboeken en een aantal verhalen in het tijdschrift Zonneschijn.
Ook haar boeken behoren tot de beste, die in ons land zijn verschenen. Ze munten
uit door oorspronkelijkheid, degelijkheid en esprit. De Pikkieserie, waarbij de
kleinsten onder ons publiek met hoofd en handen aan het werk worden gezet, bleek
een vondst. Zolang schrijfsters als deze voor ons kroost werken, kunnen wij gerust
zijn.
Cissy van Marxveldt (Cissy Beek-De Haan), geboren 1889 te Oranjewoud, gestorven
in 1948, behoort tot de meest gelezenen onder de schrijfsters voor bakvissen. Geen
wonder: van haar collega's zijn er maar weinigen, die beschikken over een zo vlotte
pen, die als zij de kunst verstaan, stof te kiezen, die meisjes bekoort en onder een
schijn van luchtige woorden en frivoliteit de levensproblemen aan de orde te stellen,
die nu eenmaal moeten worden opgelost. Een enkele keer doet zij te veel concessies
aan de drang naar populariteit, zoekt men tevergeefs naar diepte en inhoud, maar
haar esprit, haar geestige, losse verteltrant, zeldzame verschijnselen in onze
doodernstige literatuur, maken goed, wat aan degelijkheid mag ontbreken.
Zij schreef o.a.: 1917: Game and Set!, 1919: De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul (in
1946 de 13de druk), 1921: Joop ter Heuls problemen (in 1946 de 11de druk), 1922:
De Kingfordschool, 1923: Joop van Dil-Ter Heul (in 1946 de 11de druk), 1924:
Rekel, 1925: De Stormers, 1925:
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Joop en haar jongen (in 1946 de 8ste druk), 1926: Kwikzilver, 1927: Een
Zomerzotheid, 1928: De Arcadia, 1928: De Louteringskuur, 1929: Marijke, 1930
(met Emmy Belinfante): Confetti, 1931: Puck van Holten, 1932: De toekomst van
Marijke, 1934: Marijke's bestemming, 1937: Pim de Stoetel, 1946: De dochter van
Joop ter Heul; Het Hazenhart; Ook zij maakte het mee.
F. de Clercq-Zubli. ‘Geboren 24 Mei 1902 te Palembang in N.O.I. Een eenzame
jeugd in de verafgelegen rimboe van Sumatra en een reeds op veertienjarige leeftijd
optredende, steeds toenemende doofheid, drukten al vroeg een stempel op haar leven
en zijn de oorzaak, dat haar aandacht als auteur zich niet zozeer richt op de feitelijke
gebeurtenissen, welke zij beschrijft, als wel op de innerlijke strijd, de psychologische
conflicten, welke deze gebeurtenissen begeleiden. Van haar hand verschenen, behalve
een kinderboekje en twee romans, twee jeugdboeken, Het Rimboekind en De Blijde
Stilte, terwijl het derde jeugdboek: De Kathedraal, in samenwerking met mevrouw
A.C. Bordewijk-Roepman werd geschreven. Het Rimboekind (uitgave Van Holkema
& Warendorf) verscheen in 1934 en beschrijft het conflict van een jong meisje van
18 jaar, dat op een eenzaam theeland op de hellingen van het Barisangebergte op
Sumatra opgroeit, nooit op school is geweest of vriendinnetjes heeft gehad en met
behulp van huisonderwijs zichzelf klaar maakt voor “de school in Holland”, het
ideaal, waar zij naar hunkert. Het conflict van deze eenzaamheid wordt uitvoerig in
dit boek behandeld. In 1937 verscheen De Blijde Stilte (uitgave H.J.W. Becht) als
bekroond werk in een prijsvraag voor het beste jeugdboek met paedagogische
strekking. Dit boek behandelt het probleem van een achttienjarig meisje, dat ten
gevolge van een ziekte plotseling doof wordt. Het tekent de psychologische worsteling
in het daaropvolgende jaar, om zich als volwaardig mens staande te houden en de
overwinning in deze strijd. Ook in dit boek wordt het hoofdconflict diepgaand
beschreven. Echter bleven de overige levensproblemen, evenals in Het Rimboekind,
op de achtergrond. Daardoor wordt geen overtuigende overwinning-over-de-hele-linie
bevochten, doch slechts t.a.v. het hoofdgebeuren. De oorlog, welke in 1940 uitbrak,
bracht vele consequenties voor de schrijfster mee. Illegaal werk en gevangenschap
brachten haar in contact met mevrouw Bordewijk-Roepman (in samenwerking met
wie het laatste boek, De Kathedraal is geschreven). Zij vonden elkaar in een
gemeenschappelijk ideaal: de wens, om de diepste oorzaak van de wereldcatastrophe
in de psyche van de mens zèlf te ontdekken, en in het besluit, daartoe in de eerste
plaats het eigen zieleleven tot in de diepste schuilhoeken te doorzoeken. De
Kathedraal is de vormgeving voor de rijpere jeugd van al datgene, wat de schrijfsters
na een jarenlange zelfstudie thans in voordrachten in het maandblad Het
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Dieplood aan ideeën en opvattingen uitdragen. In tegenstelling met de voorgaande
werken, zijn in dit boek alle aangeroerde problemen diepgaand belicht en de figuren
zonder uitzondering psychologisch verantwoord. Geen enkel heilig huisje werd
hierbij omzeild of verdoezeld. De hoofdgedachte van het boek is de overtuiging, dat
slechts in individuele bewustwording de oplossing te vinden is voor de wereldchaos
op elk gebied, in een zich volledig rekenschap geven op alle terreinen des levens van
de drijfveren, welke de mens tot zijn daden voeren, zodat de onzuiverheid en het
zelfbedrog, waarin de mensheid thans te gronde dreigt te gaan, worden ontmaskerd.
De voornaamste problemen, welke in dit boek behandeld worden, zijn: de individuele
aansprakelijkheid voor de oorlog, de huwelijkskeus en het zelfstandig-worden van
de jonge mens. Het is een werk, dat een nieuwe tijdgeest ademt, een tijdgeest, waarin
het verlangen naar waarachtigheid en naar volstrekte zuiverheid in handeling en
gedachte tot uiting komt, een verlangen, dat leeft in véél meer jonge mensen van
onze tijd, dan de gedesillusionneerde ouderen misschien vermoeden. Het boek is
geschreven in een vlotte, gemakkelijk te begrijpen vorm en is bestemd voor de rijpere
jeugd en haar opvoeders.’
Aldus de schrijfster zelf, die om haar eerlijk en ernstig streven alle aandacht
verdient.
Na de vrij uitvoerige behandeling van hen, die ik als hoofdfiguren zie en die zoveel
mogelijk zelf sprekende werden voorgesteld, moet ik volstaan met een sober overzicht
van wat verder voor kinderen werd geschreven. Hier en daar is zeker nog het een en
ander, dat aandacht verdient en mogelijk op hoger plan staat dan willekeurige werken
van wie ik vòòr op het schouwtoneel plaatste. En enkele verschijnselen mogen niet
zonder meer worden genegeerd. Laat mij dan allereerst mogen wijzen op het feit,
dat een aantal schrijvers heeft gezorgd voor tijdpassering in lege uren òf door leiding
te geven bij knutselarij òf door het schrijven van verzamelwerken met raadsels,
grappen, goocheltoeren e.d. Ik noem daarvan: Piet Marée, Daan Hoeksema, beiden
zeer inventief, J. Koning-Coeterier: Wat spelen we op kinderpartijtjes? (1929), Wat
spelen we met kinderen? (1940), J.M. Lugten: Voor de lange winteravonden voor
oud en jong (1940), J.H. Roggeveen: Houtarbeid (1929), H.v. Tongeren:
Kartonmodellen (1932), F.v. Capellen: Lampekappen van perkament (1932), Jan
Coesel: Zaagmodellen (1934), E. Menalda: Zelf boekbinden (1934), P. Marée: Het
boek der bezige bijtjes, (1935), J. Houtman: Knutsel nu met waardeloos materiaal,
H. Vering: Handenarbeid voor zwakke kinderen (1938), M. Smits-Esperstedt: In bed
- toch pret (1935), Aafje Fokker: Vertellen, luister je mee? (1935), Joh. Huber:
Spelend arbeiden (1933), J. Meijer: Eenvoudige Linoleumsnede (1933), Jan Schaap:
150 spelen (1933), mevrouw Hellinga-Zwart: Vertelselboek
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voor Winteravonden (1927), S. Gruys-Kruiseman: Onder de Schemerlamp (1927)
en Moeder leest voor (1932), Ans Meijer: Winterboek voor de Jeugd (1929), E.v.
Lokhorst: Tussen school- en bedtijd (1929), M. van Zeggelen: Kinderen en kabouters
(1930), Tomkins: Raadsels en rijmen (1923); hij schreef ook een interessant
jongensboek: Naar de Kopermijnrivier (1932).
Ook hebben sommigen zich verdienstelijk gemaakt door de aandacht te vragen
voor de vorderingen der techniek, ik denk aan W.N.v.d. Sluys en zijn boeken: Hier
Holland radio! (1938), Duizend kilometer op een groene Jumbo (1938) en Vliegen
en fladderen (1939, met C. van Steenderen), ook aan werk van Viruly, ir Telders en
anderen.
Enkele schrijvers wendden zich tot de oude ridderromans en epen uit het verleden:
Slempkes bewerkte: De Vier Heemskinderen (1924), Vos Reinaert (1929) en Goedroen
(1934), Joh. Vorrink: De Zwaanridder (1930), mej. Sixma van Heemstra
Schimmelpenninck: Middeleeuwse verhalen (1928), later gevolgd door Uit het grijs
verleden, met Oude Verhalen (1923 e.v.), Ferguut, Floris en Blancefloer, De Ilias
deed ik een poging om de belangstelling van middelbaar-scholieren te prikkelen;
Marie de Vries-Vogel vroeg in 1932 aandacht voor Sprookjes uit het Germaanse
Noorden, ook haar meisjesboek Keetje mocht er zijn, terwijl ook Paul Kiroul (Edward
Peeters) sedert 1934 oude stof bewerkte, evenals Hendrik van Tichelen, Vlaming als
hij. Ook de baker-rijmen vonden bewerkers: S. Abramsz en J. Wiegman (1921 en
1938); een fraaie verzameling schreef Tonny Röling: Iene, miene, mutte (1941).
Als schrijvers van jongensboeken, meestal met avontuurlijk karakter, kwamen op
de voorgrond Hans de la Rive Box (sedert 1932), Marcel Artz (1933), beiden niet
altijd met voldoende reserve bij de behandeling van schokkende gebeurtenissen,
evenmin als Paul d'Ivoi, wiens werk sedert 1920 werd vertaald. George van Aalst
volgde (1922) met weinig succes Kieviet en Van Abkoude na. Beter was het werk
van Bert van Reest: Sake Ploegsma (1926), van Leclercq (1927), P. de Rover: Het
water roept (1927), Goudriaan: Twee Zeemansjongens (1928), J.G. Kramer: De
landverhuizers naar Nieuw-Amsterdam (1927), J. van Galen: De tocht naar Chattam
(1930), Piet Hein (1928), Berghuis: De Televisiekelder, De Radiumdiefstal, Het
Radiospook (1929), G. Holle: Pieter Pikmans, A.H. den Hertog: De zoon van het
regiment Ziegler (1929), De Nar van Jakatra (1931), de Amonpriester (1937), G.K.
de Wilde: Krijn Touw (1927), S.D. le Fèbre: Ascon de Fries (1933), P. Visser: De
Overwintering op Nova Zembla (1935), G.C. Hoogewerff: Met Piet Hein om de West
(1935), H.v. Amstel: Jong Suriname op Avontuur (1935), A. de Vries: Ratje (1939),
Arie Pleysier: Van Licht en Donker (1941), De Reuzen-midvoor (1929), Evert
Zandstra: De Friezen van het Flevomeer (1930), Guus Betlem (sedert 1932), R.
Voorhoeve: Tiliauw de Savia
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(1934), De jagers van de Tamirivier (1936), Het geheim van de kloof (1940), Mok:
De jongens van Duindorp (1935), Een nieuwe Baron van Münchhausen (1937), K.
Norel: Land in zicht (1935), Walden: De jongen met de Alpino (1935), P. de Zeeuw
Jgz.: (sedert 1939 de serie Oud Goud), K.v.d. Geest: Pieter Pieterszoon, De Reis om
Kaap Horn (1940), Tomson: Drie maanden aan de Peperkust (1934), De Houtvester
van Kenja (1940), De prins van Mosínia (1938) en A. Visser: In Ballingschap in S.
Trofez (1940).
Voor jonge kinderen en meisjes werkten P.J. Cohen de Vries: Kleine Mieuw en
Grote Kees (1931), Cor van Osenbruggen: De Tweelingen Flip en Henk (1927),
Sannie van Bussum: In de gouden Klok (1933), Hedwig Thoma: Klein, klein Kleutertje
(1927), mevr. Cramer-Schaap: Op de pastorie (1923), Het duiveltje en de prinses
(1924), Fred in het Ooievaarsnest (1926), Op vaste Grond (1927), De H.B.S. in
tenten (1930), Circus Cesarini (1938), Jumbo en Sambo (1940), mevr.
Riemens-Reurslag: De kinderen van het Holthuis (1924), De dokterskinderen, Het
Huis de Gele Brem (1929), Mijn oom uit Engeland (1932), De familie Harringa
(1932), Het eerste prentenboek (1932), Liesbeth (1934). Deze schrijfster maakte zich
ook later verdienstelijk door het verzorgen van lectuur, in het bijzonder voor jonge
kinderen; het echtpaar Midderigh-Bokhorst, (voortreffelijke illustratoren bovendien),
mevr. De Boone-Swartwolt: Omnibusboek (1936); mevr. Hamaker-Willink: Puump
(1937) en andere in facsimile uitgegeven alleraardigste vertellingen voor jonge
kinderen, Uit den Boogaard, die met Swiebertje (1936) e.a. verhalen Roggeveen niet
onverdienstelijk navolgde, Carry van Bruggen: De Klas van twaalf (1926), Tine
Cool: Bloemenmythen (1929), mevr. Vollewens-Zeylemaker: Duvel (1931), Willy
Corsari: Bobbed en Shingled (1927), Jij en ik (1932), Wiek wint (1932), Wieks
Wonderkind (1933), De Fabertjes filmen (1935); Diet Kramer: Stans van de vijfjarige
(1927), Razende Roeltje (1933), later nog: Begin (1933), De Bikkel, Ons Honk (1935),
Roeland Westwoud, mevr. Sirks-Joustra, Maren Koster, Freddie Langeler, ook als
tekenares sedert 1927; mevr. Romein-Verschoor: Aan de Oedjong (1928); T.
Jager-Meursing: 52 Zondagen (1928), mevr. Ascher-Pinkhof: Door's Groeitijd
(1929), Tante Griet (1934), mevr. v.d. Horst-Van Doorn: Indische Sprookjes (1929),
mevr. Ovink-Soer, mevr. Horsting-Boerma: Verhalen uit Marokko (1932), mevr.
Knuttel-Fabius: Liefde (1929), Sterk en Trouw (1932); Anne de Vries: Jaap en
Gerdientje (1939); ook Phiny Dick, M. Toonder, Liesje Havelaar, Dola de Jong
tekenden en schreven voor jonge en oudere kinderen; als boeken in de trant van
Nienke van Hichtum verschenen: Toen het Lente was op Oegehoek door C. de Groot
(1937) en Als de grimmige Noordooster waait door T. Geerstma-Allema (1938),
verder was er werk van H. Laman-De Vries: De Gouden Draad (1936), van Rie van
Rossum: De Kloof zonder Brug,
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van Emmy van Soest, Ro van Oven: Tesseltje (1940) en A.M. Nachenius-Roegholt:
Andy's gouden Stippen (1935). Eenvoudige vertelsters waren de dames Brinkgreve
en Truida Kok. Interessant was de Ster-serie, waarin verhalen over meisjesberoepen
verschenen (1938). Ook enkele erkende kunstenaars wendden zich tot jonge mensen:
van Henriette van Eyk verscheen in 1940 het geestige verhaal over Michiel, de
geschiedenis van een Mug; van Eduard Hoornik en W. Hora Adema in 1940 Joosje,
in 1941 de bundel: Zal ik vertellen? in 1942: Tussen de anderen; Anthonie Donker
vertaalde in 1931 Browning's: Rattenvanger van Hameln en Godfried Bomans schreef
in 1941 Eric, een der geestigste boeken uit deze periode.
Vermelden we ten slotte nog de verschijning van de jeugd-encyclopaedie: Wat is
dat? in 1936, van enkele Jongens- en Meisjesjaarboeken, van het verzamelwerk:
Het Boek voor de Jeugd (1938), dat een hele bibliotheek vervangt en gevolgd werd
door Het Nieuwe boek voor de Jeugd (1941) en Omnibus voor de Jeugd (1949),
waarin een groot aantal erkende kunstenaars aan het woord kwamen. Ook worden
in deze periode pogingen aangewend, toneelstukken voor de jeugd te schrijven (o.a.
door T. van Buul, Charivarius, I. Last-Ter Haar en David Tomkins), terwijl veel
muziek voor kinderen verschijnt. U zult toegeven, dat het een respectabele verzameling
is. Waaruit niet mag worden afgeleid, dat het alles aan de hoogste eisen voldoet - al
wat zonder bezwaar kan worden aanvaard, werd in de lijst opgenomen. Volmaakt
werk blijft hoge uitzondering.

X. De kinderlectuur na 1940
Het spreekt vanzelf, dat gedurende de oorlog het aantal kinderboeken steeds kleiner
werd. Niet alleen was de aandacht op andere en dreigender kwesties gericht, werd
de koopkracht kleiner, verflauwde de belangstelling voor geestelijk voedsel, naarmate
die voor brood en kleding toenam, was er papiernood, maar ook en vooral: de vrijheid
van meningsuiting was verdwenen en ten slotte konden alleen zij nog maar publiceren,
die aansluiting hadden aanvaard bij de Kultuurkamer of het Verbond van Journalisten.
Hun aantal was klein. In 1941 was de nood nog niet groot, het optreden der Duitsers
bleef gematigd, van toezicht op de drukpers was nog maar weinig sprake. Versterking
van nationaal besef is duidelijk te constateren: er verschijnen voortdurend boeken,
waarin de grote figuren en de belangrijke feiten uit het verleden van ons volk worden
herdacht en verheerlijkt. Ook voor kinderen: Het bloedkoralen halssnoer van J.C.v.d.
Does, Het Spookschip der Celebeszee van R. van Goens, De zangers van den Prins
van Johanna Kuiper, drie van de beste verhalen uit onze kinderliteratuur. En er is
meer, dat de moeite
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waard is: prentenboeken van Phiny Dick, De Schimmelhof van T. Gerhard, Jantientje
van mevr. Pothast-Gimberg, werk van Roggeveen, De Stoppelaar, G. de Vries, (Pang
Paneu), Nikkeltje van de molen van Wilkeshuis en Reinaert van De Zeeuw.
Dan begint het tij te ebben, in 1942 verschijnt weinig: de dundruk van Ketelje,
werk van Hildebrand, Pothast-Gimberg, een Daantje van Roggeveen en daarnaast:
Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler! van J. Haarer vertaald door Steven Barends.
In 1943 noteerde ik de namen: Marcel Artz, P. Begeer (Jaap Schilt), Phiny Dick,
Hildebrand, Steuben, Valkema Blouw, H. Wolffenbuttel-Van Rooyen (Leloe), P.
Worm, H. IJzerman en Anna Hers; daarnaast allerlei onbekende grootheden met
voorkeur voor ‘Blut und Boden’-literatuur. In 1944 vind ik vermeld: Prikkebeen van
Gabriël Smit, Noorse Volkssprookjes door Greta Baars-Jelgersma, werk van H.v.d.
Aardweg, Hildebrand, mevr. Riemens-Reurslag; ook de Holenkinderen van A.T.
Sonnleitner en typisch nationaal-socialistische lectuur. In 1945 een herdruk van
Michel de Stroper (nu De Stroper uit de Oude Molen), werk van H.v. Eyk, S. Franke,
Hildebrand, S.v. Havelte, Emmy van Soest, De Stoppelaar - plus volkomen nieuwe
namen.
In 1946 begint de stroom weer driftig te vloeien: Toos Blom begint haar publicaties:
Limmele Hompe, Limmele Hompe's opschrijfboekje, Limmele Hompe's vuurtje,
Chrisjes eerste schooljaar (1946), Het bloedkoralen halssnoer krijgt een tweede
druk, de oude Prikkebeen komt weer te voorschijn, Pietje Bell krijgt de 16de druk,
Dik Trom de 29ste, M. Toonder laat Tom Poes paraderen, H. Wolffenbuttel-Van
Royen geeft Leloe en Abeldijn, verder is er werk van Betlem, Henriëtte IJzerman,
S.v. Havelte, C.v.d. Baan, C. Pothuis-Smit, Blinxma (Ruut de Foxterrier), Anth. v.
Kampen, Diet Kramer, D. Menkens-v.d. Spiegel, T. Mol, K. Norel, J. Otten,
Roggeveen, Rie van Rossum, De Zeeuw, Rein Valkhoff, Marie Schmitz, Anne de Vries,
Evert Zandstra, Cissy van Marxveldt, A.M. Nachenius-Roegholt en vele anderen. Er
zijn veel herdrukken bij - de uitgevers klagen over schaarse papiertoewijzing.
De belangrijkste figuren - ik zeg het onder voorbehoud - lijken mij op het moment,
waarin dit boek wordt afgesloten (1949): C.E. Pothast-Gimberg, Henriëtte IJzerman,
Anthony van Kampen, M.A.M. Renes-Boldingh. Ook Dora van der Meiden-Coolsma
verdient de aandacht; zij is predikantsvrouw en geboren in 1918. Haar Met z'n beiden
op een flatje is een van de geestigste boeken voor oudere meisjes, die ik ooit heb
gelezen.
C.E. Pothast-Gimberg. Op mijn verzoek om nadere bijzonderheden over haar leven
en werk zendt de schrijfster mij een interview, dat zij Mia Bruinsma toestond en dat
ik hier in extenso overneem.
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‘Wij hadden het genoegen voor De Kinkhoorn een kort onderhoud te hebben met
mevrouw C.E. Pothast-Gimberg, de bekende schrijfster van kinder- en meisjesboeken,
in 1900 geboren te Zutphen, doch reeds sedert haar twintigste jaar te Amsterdam
wonend.
“Ja”, zegt mevrouw Pothast-Gimberg op onze vraag, wanneer zij met schrijven is
begonnen, “geschreven heb ik eigenlijk altijd, van jongs af aan. Ik was achttien, toen
mijn eerste verhaaltje in de krant verscheen, en daarna ben ik blijven schrijven. Ik
kon niet anders meer. Regelmatig werd mijn werk gepubliceerd, o.a. in het Algemeen
Handelsblad. Maar mijn eerste boek verscheen pas in 1938, dat was een bundel
Kerstverhalen De Kerstschoof. In die tijd was ik ook bezig met het schrijven van
Jantientje, dat later gevolgd werd door Jantientje en Ko aan de wal en Ergens op
het wijde water, waarin het leven van Jantientje gedurende enkele jaren gevolgd
wordt.”
“Hebt u een voorkeur voor één van uw boeken?”
“Och, ik houd natuurlijk van allemaal. De drie boeken over Jantientje, mijn eerste
werk De Kerstschoof, Wout, de brandweerjongen, De akker wordt bereid - dat was
een boek voor oudere meisjes - het sprookjesboek De kaarsenkroon van
Paarlemoertje, maar het meest ben ik gehecht aan Moeder Geertrui's kabinet. Door
een toeval heb ik dat oude kabinet kunnen kopen - daar staat het - en het was niet
moeilijk om me te laten inspireren op alles, wat de oude kast wel zou kunnen vertellen.
Mijn phantasie is toen geheel met me op de loop gegaan en ik heb het boek met
ontzettend veel plezier geschreven. Het komt er ten slotte helemaal niet op aan,
waarover je schrijft, maar wel hoe je schrijft. Door de goede manier van vertellen
kan je zoveel dingen - alledaagse dingen - mooier maken voor je lezers en lezeresjes.
Ik heb mijzelf altijd het voorbeeld van Nienke van Hichtum voor ogen gesteld. Zij
verstond uitstekend de kunst de gewoonste dingen tot een levende werkelijkheid te
maken voor de kinderen.”
Wij beamen dit en denken ondertussen aan de vele goede critieken, die mevrouw
Pothast-Gimberg zelf reeds ten deel vielen. Zeide dr P.H. Ritter in het boekenhalfuur
niet, dat zij uitblinkt in originaliteit en vindingrijker is dan de andere auteurs op het
gebied der kinderlectuur? Wij herinneren ons een recensie, waarin de schrijfster een
psychologe en paedagoge genoemd wordt van de eerste rang, een vrouw met een
warm en begrijpend hart. En wij weten, dat dit haar boeken zo geliefd maakt, haar
grote genegenheid voor wat zij noemt “de gewone dingen van iedere dag”, die door
haar werk levend worden voor de jeugd.
“Komt u uit een familie van auteurs?”
“Nee, eigenlijk niet, hoewel mijn vader heel veel gepubliceerd heeft. Maar dat
was allemaal op wetenschappelijk gebied. Hij was n.l. archivaris-historicus, en werd
voor zijn verdiensten benoemd tot lid van de Neder-
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landse Maatschappij van Letterkunde. Ik weet nog heel goed, dat hij daar erg blij
om was, hoewel zijn werk helemaal niet op literair gebied lag. Toch zijn er tekenen,
die er op wijzen, dat onder mijn voorouders wel schrijvers geweest zijn. Van de
zeventiende eeuw af komt nl. in ons familie-wapen een hand met een veer voor. Ik
geloof echter niet, dat één van hen ooit literair werk vervaardigde, hun publicaties
lagen meer op geschiedkundig terrein.”
“Hoe denkt u zelf over het boek dat binnenkort verschijnen zal, De Maaier waakt?”
“Ik geloof dat dit een goed boek is geworden. Het is de geschiedenis van een
Amsterdams meisje, dat voor de honger vlucht naar de Wieringermeer en bij boeren
ondergebracht wordt. Zij maakt daar de ramp van de Meer mee. Ik heb veel werk
gehad aan de voorbereiding van dit boek. Iedereen heeft me met gegevens terzijde
gestaan. Ik ben de gehele Meer rond geweest, toen de wegen soms nog nauwelijks
begaanbaar waren en we tot onze enkels in de modder wegzakten. Het land was dood,
er vloog zelfs geen enkele vogel. Alles was even triest en somber, luguber zelfs.
Maar het standbeeld van de Maaier, het symbool van het volk van de Wieringermeer,
was ongeschonden uit het water te voorschijn gekomen. Het zien van dat beeld trof
mij en ik besloot de Maaier in de titel van mijn boek te verwerken. De Maaier, die
waakte over de Meer en zijn bewoners. Ook vóór de oorlog ben ik veel in de
Wieringermeer geweest, en ik heb er vaak genoten. Ik herinner mij nog heel goed,
dat ik eens een vrouw sprak, die mij haar tuin, die een ware lusthof was, het zien.
Zij vertelde mij, dat het haar ontzettend veel moeite had gekost de tuin zo mooi te
krijgen, de eerste twee jaren had er niets willen groeien dan zee-asters. Ze heeft hard
gewerkt, heel hard, en na twee jaar kwam het resultaat. Op een morgen zag zij de
eerste bloeiende papaver. Juist op dat ogenblik reed een auto voorbij, die de
Koninklijke standaard voerde en waarin de Koningin gezeten was. De vrouw plukte
de papaver om hem aan Hare Majesteit te overhandigen, maar de auto was helaas
net verdwenen.”
“De Maaier waakt is voor iets oudere meisjes?”
“Ja, in ieder geval voor meisjes boven de 14 jaar. Rie Kooyman, die al mijn boeken
illustreert, heeft ook hiervan de verzorging op zich genomen.”
Wij hebben reeds te lang beslag gelegd op de tijd van onze gastvrouw en moeten
afscheid nemen. Rest ons nog haar toe te wensen, dat er nog vele boeken van haar
hand mogen verschijnen, en dat zij met evenveel genoegen gelezen zullen worden
door de jeugd, en ook vaak door de ouderen, als tot nu toe het geval was.’
Ik ben het èn met de heer Ritter en met de hierboven bedoelde recensente eens:
haar werk is uiterst oorspronkelijk, de schrijfster heeft een
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warm hart, en geeft de combinaties van kunstenares, psychologe en paedagoge, die
wij als ideaal hebben gesteld. In 1948 verschenen: De brandende lamp, Zo hard als
diamant, Het verlichte venster, Gijs en Geesje.
H.W. IJzerman-Van Bemmelen. ‘Er is niet zo heel veel te vertellen, want ik ben een
huisvrouw en moeder, die het heel druk heeft met man en vier kinderen, waarvan de
oudste 18 en de jongste 8 jaar is. Ik ben in Indië geboren en ging op mijn 17de naar
Holland. Van mijn 10de jaar af heb ik een vriendin en wij hadden dezelfde
liefhebberijen, nl. kinderboekjes schrijven en tekenen en dit zijn wij altijd blijven
doen. Ook nu nog is ze mijn grote vriendin en nog laten we elkaar steeds ons werk
zien en geven elkaar onze critiek en aanmoediging en enthousiasme. Zij is Annie le
Comte. Van haar zijn de laatste tijd meer jonge-meisjesboeken verschenen voor de
bakvisleeftijd. Ik houd me maar bij de kleuters en kom hoogstens tot de leeftijd van
10 jaar.
Voor de kinderen, toen ze klein waren, maakte ik steeds boekjes en toevallig door
toedoen van mejuffrouw Boerlage kwamen er een paar in handen van de
Wereldbibliotheek, die toen acht jaar geleden Hansje Stoffel uitkoos en het drukken.
Dit is dus nooit gemaakt met de bedoeling gedrukt te worden, maar het was als grapje
voor de kinderen bedoeld. Nadien zijn er nog een paar ontstaan, maar zoals ik u al
schreef, hoewel het mijn liefhebberij is, heb ik het toch te druk om mij helemaal er
aan te geven en moet het tussen alle beslommeringen door gedaan worden. Ook in
oorlogstijd is de druk van kleurige platen een teleurstelling geworden en ook nu nog
zijn de uitgevers niet geneigd, kleurige illustraties aan te nemen, daar ze te kostbaar
zijn en niet zo mooi gedrukt kunnen worden als vóór de oorlog. Het gevolg is dus,
dat er een paar boekjes al jaren bij de uitgever liggen en ik er enkele weer teruggehaald
heb en dat ik nu meer pentekeningen maak. Hieronder krijgt u nu het kleine lijstje
van boekjes. Hansje Stoffel (1938, 4de druk 1945), Kindje Hap (1943), Het aapje
Jaapje (1943), Jaapje, het avontuurlijke aapje (1943), Koentje Kikkerbeet, in
samenwerking met mevrouw J. Veeken-Bakker (1943, 3de druk 1945), De zak van
Sinterklaas, (idem 1946), Mie, Aagje en Minetje (idem 1946), Menno en Moro (1946),
Himpie, Tomsi en Pompoen.’
Vooral om de treffende illustraties mag dit werk niet vergeten worden.
Anthony van Kampen. ‘Geboren 28 Augustus 1911 te Hellevoetsluis. Reeds van
jongs af aangetrokken tot het zoute water; stamt van Vaders en Moederszijde uit een
geslacht van zeelui; vertrok met zijn 18de jaar naar Den Helder, waar hij de
middelbare en hogere handelsschool doorliep; gedurende schooltijd reeds korte
verhalen gepubliceerd in diverse kranten; na beëindiging studie, korte tijd werkzaam
aan een reisbureau in het Gooi om daarna in de journalistiek te treden: gedurende
een achttal
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jaren leverde hij journalistiek werk voor de Helderse Courant en trad tevens op als
correspondent voor de grote bladen voornamelijk met maritiem nieuws; ging voorts
mee in de reddingboten en met de sleepboten; momenteel hoofd van een uitgeverij,
gehuwd, woont te Bergen (Noord-Holland).’
Bibliographie: 1933: Een stad sterft (geschiedenis van Hellevoetsluis), 1939:
Stormduivels (biografieën van schippers der reddingboten in Nederland), 1939:
Stukgoed (bloemlezing Werumeus Buning), 1941: Het grote Rallye-avontuur (x),
1943: 't Juttersjong (x), 1945: Variaties op het thema Nieuwediep, 1945: Stormnest,
1946: Pieter Straat; de scheepsjongen van d'Halve Maen (x), 1946: De Burgers van
Den Helder, 1946: Ketelbinkie (x), 1946: Ketelbinkie's Stuurmanstijd (x), 1947: Ik
val aan, volgt mij (biografie van Karel Doorman) (x), 1948: Kapitein Jan van Leeuwen
(x), 1948: Zeeslepers op de evenaar (x).
Alleen de met (x) gemerkte boeken zijn voor jongens bestemd; ze zijn fris en
levendig geschreven, boeien iedere knaap, die sportief is en als de schrijver ‘het zoute
water’ bemint - de journalistieke allure is hier allerminst een symptoom van
oppervlakkigheid.
M.A.M. Renes-Boldingh. ‘In het hartje van de winter werd ik geboren te Nes op
Ameland, waar mijn vader destijds dokter was. Ik heb daar met twee jongere zusjes
gelukkige en beschermde kinderjaren doorgebracht. Vandaar zeker, dat een grote
voorliefde voor dat schone Waddeneiland ons altijd bijgebleven is. Later verhuisden
we naar de vaste wal, waar enkele jaren nadien mijn vader, jong nog, is gestorven.
Na de gewone schooljaren besloten mijn moeder en mijn voogd, dat ik onderwijzeres
moest worden. Vier jaar later was ik dat dan ook inderdaad en toen ik er eenmaal
“in” was, had ik het voor-de-klas-staan met geen enkele andere werkkring willen
ruilen. De natuurlijke uitzondering hierop was mijn huwelijk in 1927. In '28 en '29
werden mijn beide zoons geboren en in 1930 gingen we in de dienst der zending naar
de Bataklanden op Sumatra. We waren voor de scholen uitgezonden door de
Rheinische (Barmense) Mission, die daar toen haar zendingsterrein nog had. We
hebben onvergetelijke jaren in de, aan wild natuurschoon zo rijke, Bataklanden
doorgebracht. Mijn man werd geplaatst aan de mulo te Taroetoeng, waaraan ik zelf
ook nog een klein jaar les heb mogen geven.
Doordat we een eigen auto hadden, konden we de zendelingsfamilies op de meest
afgelegen posten bezoeken, wat voor hen en voor ons telkens weer een grote vreugde
was, terwijl zij ons allerlei bijzonderheden over de geschiedenis en het heidendom
van het Batakvolk meedeelden. Maar ook maakten we daar de z.g.n. malaise-jaren
mee, waarin veel, dat moeizaam en met grote offers was opgebouwd, met rukken
omlaag werd gehaald. Ook onze mulo moest plotseling inkrimpen en het
gouvernement
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was zo vriendelijk, ons over te nemen. We verhuisden dan het laatste van onze zes
jaren naar Padang, dat door de afgeslotenheid van de kleine kustvlakte een zeer heet
klimaat heeft. Toen we eindelijk met verlof naar Holland gingen, werd mijn man
afgekeurd voor verdere dienst in de tropen. We vestigden ons in Zeist, waar we vóór
ons Indisch avontuur ook reeds gewoond hadden en traden hier al spoedig toe tot de
Hernhutter Broedergemeente. Hier zijn de oorlog en de bezettingstijd als een grauw
spooksel aan ons voorbijgegaan. We hebben ons echter alle vier kunnen herstellen
van de lichamelijke en geestelijke nood en hebben ook in de donkerste oorlogswinter,
als zoveel duizenden landgenoten, met dankbaarheid Gods helpende macht mogen
ervaren.’
De volgende kinderboeken zagen het licht; of zullen verschijnen: Jaaps Avontuur,
Van een Schooljongen in Batakland, Edelsteentje, Van een ouden Koning, De
Olifantennacht, Hoog in de Bergen, Het lege Huis, Vaders Held, De blauwe bende,
Storm over Toba, Achter het hoge Duin, Het spook van de Peppelenburg, De
Wielewaal, Een huis op wielen, Annetje's Geluk, De Zoon van den Witten Olifant,
De geheimzinnige gast, Kerstfeest midden in de zomer, Van de heide naar het
Oerwoud, Kinderen in Zonneland. Grotere kinderen kunnen hun vreugde vinden in
Het leven van Mozes, dat ter perse is. Ook een aantal romans, novellen en een
lekenspel werden in de loop der jaren gedrukt. Het werk van deze schrijfster wordt
gedragen door een innig en krachtig geloof. De vastheid, die daarvan het gevolg is,
weerspiegelt zich in de forse compositie en de gespierde taal.
Moet ik bij mijn indeling mevrouw Renes-Boldingh niet brengen onder het hoofd
‘Christelijke jeugdlectuur’? Mogelijk wel - al zijn de grenzen tussen de groepen niet
scherp. In ieder geval is zij een figuur, die zonder bezwaar ook kan worden
ondergebracht bij het overzicht, dat hierachter wordt gegeven door de heer P. de
Zeeuw JGz., die, op dit punt meer competent dan ik, de bespreking van deze literatuur
voor zijn rekening heeft genomen.

XI. Protestants-christelijke kinderlectuur
Historisch-critisch overzicht door P. de Zeeuw JGz.
De protestants-christelijke jeugdlectuur kan beschouwd worden als een vrucht van
het Réveil. Nadat de dichter Van Alphen op het gebied van kinderlectuur hervormend
was opgetreden en de critiek van Potgieter en Bakhuyzen van den Brink het literaire
geweten had wakker geschud, ontstond er in de kring van het Réveil behoefte aan
protestants-christe-
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lijke jeugdlectuur. De eerste, die een poging waagde in deze richting iets te geven,
was ds J. de Liefde (1814-1869). Nadat hij in 1845 zijn boekje: De Diligence of de
reis naar de stad der erfenis had gegeven, dat een imitatie bedoelde te zijn van
Bunyans Christenreis, kwam in 1846 zijn De Mensch en de dieren uit, een boekje,
waarin De Liefde toonde, een uitnemend verteller te zijn. In 1848 verscheen het
eerste deeltje van De Schoolvriend, dat uitgroeide tot een reeks van negen stukjes,
die tot ver in de 20ste eeuw nog werden herdrukt en in de christelijke scholen gebruikt.
Toen, mede onder invloed van het Réveil, allerwegen Zondagsscholen werden
opgericht en men met Kerstmis een Kerstviering begon te houden (met of zonder
Kerstboom), begon men behoefte te gevoelen aan kinderboekjes, speciaal voor deze
gelegenheid geschreven. De eerste, die een Kerstverhaal schreef, was ds J. de Liefde.
Het boekje droeg tot titel: Het Kerstverhaal. Het verscheen bij J. van Hoeve Jr te
Gorinchem. Tegelijkertijd verscheen het eerste Kerstlied van de hand van E. Gerdes,
het zo algemeen bekende lied: Er ruist langs de wolken een lief'lijke naam. Het
volgende Kerstverhaal van De Liefde droeg de titel: De Vrijbuiter. Het verscheen in
1862 en speelde in het Harzgebergte. De Kerstgeschiedenis wordt in dit verhaal niet
verteld in de huiselijke kring, noch in Zondagsschool of kerk, maar in een rovershol!
Het was boeiend geschreven en viel zeer in de smaak der toenmalige jeugd. Men
had ook niets anders, althans niets beters. Van De Liefde's hand zijn achtereenvolgens
een lange rij boekjes voor de jeugd verschenen. Het meest bekende is wel: De
Scherpschutter van St. Martin, een Waldenzengeschiedenis. Het hoofddoel van deze
jeugdlectuur was, naast het geven van boeiende leesstof, evangeliserend in te werken
op de jeugd. Christelijke scholen waren er toen nog weinig. De meeste kinderen
ontvingen onderwijs op de openbare school, die als neutrale school de godsdienstige
vorming der jeugd niet kon bevorderen. Natuurlijk vond De Liefde velen, die hem
navolgden, maar de meesten deden dit met heel weinig succes, omdat zij geen geboren
vertellers waren. Hun verhalen sloegen bij de jeugd hoegenaamd niet in, omdat ze
niet de juiste kindertoon wisten te treffen en daarbij in hun ijver zo sterk
evangeliseerden, dat het verhaal zelf bijzaak werd. De beste leerling van ds De Liefde
was:
Eduard Gerdes (1821-1898), die gedurende zijn lange leven ongeveer 250
kinderboeken en -boekjes heeft gepubliceerd. Gerdes woonde te Amsterdam bij De
Liefde in huis, ontving onderricht van hem en werkte met hem mee in zijn
evangelisatiewerk. Geboren verteller als hij was, begon hij al spoedig jeugdboekjes
te schrijven, die om de prettige verhaaltrant in de smaak vielen, al was het
evangeliserende element vaak veel te opdringend. Met zijn boek In de duinen luidde
Gerdes een nieuw tijdperk in voor de protestantse jeugdlectuur. Dit verhaal werd
gevolgd
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door Uit de duinen, In Utrecht en In Leiden en Vlaanderen. Ze hebben alle als
hoofdpersoon Wouter Harmsen, terwijl ze de periode van 1570-1600 uit onze
vaderlandse geschiedenis behandelen. Een heel bekende en attractieve figuur in deze
boeken is ook de Noortdorpse Vos, een zekere Wijbrandsen, die als verklikker
optreedt. Behalve deze vier heeft Gerdes nog een lange reeks historische verhalen
gegeven. De bedoeling was goed! Naast het geven van evangeliserende jeugdlectuur
wilde men tevens de kennis omtrent de vaderlandse geschiedenis bij de jeugd
verdiepen. Een zeer loffelijk doel.
Historische verhalen hebben dit op andere voor, dat ze steeds een kern van waarheid
bevatten. De jonge lezer, die vraagt: ‘Is dit écht gebeurd’, geeft dit veel voldoening.
Jammer, dat Gerdes z'n historische verhalen, voor zover ze in de Spaanse tijd speelden,
ontsierde door zijn anti-papisme. Alle roomsen waren slecht en alle ketters waren
braaf. Hij kon zich maar zelden tot een hoogte opwerken, waarbij hij beide partijen
recht deed, door toe te geven, dat aan beide zijden rechtschapen mensen en schurken
voorkwamen. Een ander bezwaar tegen zijn lectuur ontstaat door preekjes, die hij er
in last. Gemakshalve sloeg de jeugd die over, maar ook werkten ze storend op de
gang van het verhaal. Toch heeft Gerdes grote verdiensten. Mevr. H. Kuyper-Van
Oord schrijft in De Heraut van 26 Maart 1939: ‘Och, en laat het nu eens uit wezen
met die kleinering van Gerdes. Ik neem het voor Gerdes' lakenswaardig anti-papisme
niet op. Hij was een anti-papist. Maar hij was ook nog wel iets anders. Hij is een
onzer allerbeste vertellers geweest.’ Naast Gerdes traden heel veel andere schrijvers
op, die zich in hoofdzaak ook op het historische verhaal toelegden. We noemen: H.J.
van Lummel, J.C. Luiting, T.M. Looman, P. Vergers, J. Keuning, A.C. de Zwart.
Aangezien het Kerstfeest nog steeds de grote afnemer van de christelijke jeugdlectuur
was, meenden vele schrijvers, wanneer ze geen historische stof behandelden, een
geschiedenis te moeten vertellen, die met het Kerstfeest haar ontknoping vond. Men
kreeg de verhalen van diepe armoede, waaraan dan op het Kerstfeest plotseling een
einde werd gemaakt door een rijke heer of dame, die brandhout liet brengen voor de
uitgebrande haard en een mand met brood, spek, erwten, sinaasappelen enz. Titels
als: Een angstige Kerstnacht, Met Kerstmis thuis enz. wezen daar al op. De
onwaarschijnlijkheid stond er natuurlijk duimendik op. Want wel is waar gebeurt er
soms op de Kerstdagen iets bijzonders, maar dat bijzondere kan evenzeer midden in
de zomer plaats vinden.
Een volgeling van Gerdes, de bekende schrijver van jeugdlectuur A.J. Hoogenbirk
(1848-1920), heeft tegen dit soort verhalen ernstig gewaarschuwd. Hij schreef o.m.:
‘Bij de zogenaamde Kerstvertellingen zie men wel toe. De bruikbare zijn zéér schaars.’
Schrijver dezes levert ook wel eens iets voor de jeugd, maar weigert steeds
‘Kerstboekjes’ te
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schrijven en acht, dat wat hij geeft, ook op andere tijden moet bruikbaar zijn.
Eigenlijke Kerstvertellingen zijn er welbeschouwd niet. ‘Het Kerstverhaal staat in
Lukas II.’
Men zou Hoogenbirk kunnen rekenen tot de derde generatie van schrijvers voor
de jeugd en men zal moeten toegeven, dat hij in het hier geciteerde woord een zuiver
geluid laat horen. De meeste zijner boekjes zijn dan ook vrij van de fouten, die de
werkjes van zijn voorgangers aankleefden. Ook hij zocht vooral zijn kracht in
historische verhalen. Bekend zijn vooral: De boer van Woudhof (uit de tijd van
Luther), De timmerman van Nimes (over de Hugenoten), De koeherder van St. Anne
(Zwingli).
Tegelijk met Hoogenbirk traden op als schrijvers voor de jeugd: mej. J.L.F. de
Liefde, Johanna Breevoort, P. Brouwer, L. Penning, later ook Jan Veltman.
Dat allengs in de protestants-christelijke jeugdlectuur een frisser, natuurlijker geluid
werd gehoord, dat er zich een streven ontwikkelde, de ziel van het kind te leren
verstaan en zich met de lectuur daarbij aan te sluiten, mag voor een groot deel
geschreven worden op de rekening van de ‘boekbeoordelingen’, die jaar op jaar
verschenen.
De Nederlandse Zondagsschoolvereniging, opgekomen uit de geest van het Réveil,
stond op een algemeen christelijk standpunt. In het orgaan der vereniging werd
aangekondigd, dat daarin zou worden opgenomen, ‘zonder het doel der vereniging
te vergeten, met terzijdestelling van dogmatiek, polemiek en exegese, alles wat van
‘algemene, practische, christelijke strekking van christelijke beschaving en
ontwikkeling nuttig kan zijn.’ De Nederlandse Zondagsschoolvereniging droeg in
haar critieken niet weinig bij tot het literair verbeteren van het boek voor de jeugd.
Zij deed dat ook door middel van het uitschrijven van prijsvragen en het bekronen
van Zondagsschoolboekjes. We komen daarop straks nog terug. Niet minder groot
is de invloed geweest, die de boekbeoordeling van de Gereformeerde
Zondagsschoolvereniging ‘Jachin’ heeft gehad. Deze was opgericht in 1871 als
reactie tegen de minder principiële Nederlandse Zondagsschoolvereniging. Sinds
1885 deed zij jaar op jaar haar goed gefundeerde en scherp-principiële critieken het
licht zien. De intentie van Jachins boekbeoordeling was, kort samengevat deze: ‘De
lectuur voor de jeugd ademe een christelijke strekking. Zij biede iets voor hoofd en
hart, vorme het karakter, ontwikkele den smaak en wekke den jeugdigen lezer op tot
nadenken’. Als logisch gevolg van dit principe, prefereert Jachin boekjes, ‘waarin
de goddelijke instelling van het christelijke gezin wordt geschetst. De zegen van het
christelijke familieleven: Vaderlijk gezag, moederlijke godsvrucht en kinderlijke
gehoorzaamheid. Waarin wordt gewaarschuwd tegen verkeerde kameraden, tegen
het bezoeken van verkeerde plaatsen, waarin vooral ook opgewekt wordt tot
getrouwheid en
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standvastigheid te midden van de verleiding. Boekjes dus, die met treffende
voorbeelden de christelijke levenshouding doen zien, welke als in een helderen
spiegel karakterdeugden en óók karakter zouden toonen. En dat steeds in den glans
van Gods Woord’. Jachins boekbeoordeling heeft er aldoor tegen gewaarschuwd,
dat men kinderen niet aan boord moet komen met allerlei zedepreekjes en zedelesjes.
Terecht schreef het weekblad De School met den Bijbel indertijd: ‘Kinderboeken
zijn geen preekjes, geen handboekjes van christelijke ethiek, maar stukjes natuurlijk
christelijk leven, zoals men het alle dagen kan aantreffen in het rijk-genuanceerde
leven onder de mensen, maar dan gezien met het oog van een kind, overdacht in een
geest als die van het kind, geschreven in een vorm, bevattelijk voor het kind’.
Gebrek aan voldoende geschikte kopijen deed de uitgevers vroeger nog al eens
vaak de toevlucht nemen tot vertalingen. Zo kregen we jeugdlectuur vertaald uit het
Engels, Frans, Deens of Duits. Ook hiertegen is menigmaal ernstig gewaarschuwd.
Een buitengewoon goed boek als bijvoorbeeld Verkeerd begrepen en Jessica's eerste
gebed mag er eens tussendoor lopen, maar als regel stelle men, dat voor Nederlandse
jongens en meisjes Nederlandse boeken de beste zijn. Jachin vooral heeft steeds
aangedrongen op goede historische verhalen of verhalen over grote figuren als Luther,
Calvijn, Michiel Adr. de Ruyter, Jan Pieterszoon Coen enz. Terecht schreef prof. dr
J. Woltjer indertijd: ‘Een der voortreffelijkste middelen om karakters te vormen is
het verhalen van het leven van karakters, zoals de H. Schrift, de geschiedenis der
kerk en de geschiedenis van het vaderland ons die doen kennen’. Intussen bleef het
christelijke jeugdboek niet beperkt tot de Zondagsschoolboekjes alleen.
G. Schrijver (pseudoniem voor G.G. van As) (1876-1927) begreep, dat naast het
neutrale jeugdboek ook het christelijke jeugdboek zijn plaats met ere moest kunnen
innemen. Hij wenste het literaire element in het jeugdboek tot zijn recht te doen
komen. Als eerste proeve van zulk een christelijk jeugdboek verscheen in 1908 zijn:
De Jongens van de club, dat in 1926 al in de 5de druk verscheen. Dit boek bracht
inderdaad iets nieuws. Hierop volgde in 1912: Toen moeder weg was, in 1917: In 't
Geuzenhuis, in 1920: Het zwarte Schaap en in 1925: Muisje. Met dit oeuvre heeft
Schrijver onze protestants-christelijke jeugdlectuur buitengewoon verrijkt. Hij kreeg
volgelingen in:
J. Lens, met zijn Rhandensche jongens en Uit Jan Springers jongensjaren; H.
Gordeau Jr, met zijn Twee jongens, Het Meestershuis van Ter Horst, Het
geheimzinnige huis enz. Lens deed meer. Hij stichtte Van Bleeks bibliotheek voor de
jeugd, waarin hij jonge schrijvers stimuleerde, het beste te geven, wat zij konden. In
die bibliotheek schreven o.m. Q.A. de Ridder, P.A. de Rover, G.K. de Wilde, mevr.
Westerbrink-Wirtz, P. de Zeeuw JGz. enz. De bibliotheek wordt thans voortgezet
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door de uitgeversfirma J.N. Voorhoeve en voorziet ons regelmatig van goede
christelijke jeugdlectuur.
Intussen ondervond ook de Zondagsschoollectuur de terugslag van de veranderde
zienswijze. Dank zij een prijsvraag, uitgeschreven door de bovengenoemde
Nederlandse Zondagsschoolvereniging, verschenen in 1909 twee boekjes van W.G.
van de Hulst, nl. Van een klein meisje en een groote klok en Ouwe Bram. Beide waren
bekroond. Twee jaar tevoren had de heer Van de Hulst zijn eerste jongensboek
uitgegeven onder pseudoniem Jan van de Croese. Het was een historisch verhaal,
getiteld: Willem Wijchertsz. En sindsdien is er een stroom van goede jeugdboeken
uit de pen van deze begenadigde schrijver gevloeid. We noemen slechts: Jaap Holm
en zijn vrienden, Om twee schitteroogjes, Niek van de Bovenmeester, Zo'n vreemde
jongen, Peerke en zijn vrienden enz. Bijzondere vermelding verdient zijn serie: Voor
onze kleinen, waarvan nu reeds zestien deeltjes zijn verschenen. De hoofdkenmerken
van Van de Hulsts werk zijn waarheid en eenvoud. Zelf zegt hij hierover: ‘Hoofdzaak
is in het kinderboek niet het verhaal, maar de levende waarheid. De personen en
feiten, die er in voorkomen, zijn slechts de spiegels, waarin de diepe waarheden van
ons mensenleven zich weerkaatsen. Zij zijn slechts de dragers van wat werkelijk,
wat eeuwig is. Niet de dingen zelf, het verhaal zonder meer, doch de wondere,
ongrijpbare sfeer achter en om hen, daarin trilt het leven. De innerlijke waarde van
een kinderboek schuilt in de bewogenheid van de ziel van hem, die het schreef’.
Ongetwijfeld heeft het werk van Van de Hulst - nu reeds veertig jaar lang - een
buitengewone invloed gehad op de protestants-christelijke jeugdlectuur. Het goede
voorbeeld en de gedurige critiek moeten deze lectuur voortdurend beïnvloeden. We
noemden reeds de critiek van Kind en Zondag en Jachins Boekbeoordeling. Daarnaast
hebben we een tijdlang gehad Boekenkeur, een uitgave van de Lectuur-Commissie
van de Bond van Gereformeerde Jongelings- en Meisjesverenigingen, en de
Lectuurgids, onder redactie van dr C. Tazelaar. Niet vergeten mag voorts worden
de boekbespreking in verschillende christelijke tijdschriften en bladen, die vaak op
hoog peil staat. Dank zij de geregelde en eerlijke critiek is de jeugdlectuur van heden
goed op peil en kan zij de vergelijking met de neutrale jeugdlectuur goed doorstaan.
Ook de algemene boekhandel kan het tegenwoordig niet stellen zonder het christelijke
jeugdboek. Vijftig jaar geleden was dit geheel anders. Voor een groot deel lag dit
toen aan de lectuur zelf. Al te veel waren de christelijke jeugdboeken toen te droog
en te prekerig. Dat zijn ze voor het merendeel nu niet. Wie duidelijk wil zien, hoe
groot de vooruitgang is in de protestants-christelijke jeugdlectuur, leze eens naast
de bovengenoemde boeken van E. Gerdes: In de duinen enz., de Luyt Lievens trits
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van H. te Merwe. Beide series vertellen over de Spaanse tijd, maar welk een verschil!
Reeds in de titels komt dit tot uitdrukking. Vroeger moest dit vooral sensationeel
zijn. A. J. Drewes spotte daar dertig jaar geleden al mee in het Christelijke Schoolblad.
Hij noemde toen als afschrikwekkend voorbeeld deze titels van kinder(!)boeken:
Hondentrouw of de moord in het bosch van Bondy.... en een andere niet minder
verschrikkelijke: Het doorgezaagde weesmeisje of de beide bloedige helften. Dat
woordje of was ook typerend voor de oude tijd. De eed op het graf, De grafgewelven
van Tweedsmuur. We zijn nu gelukkig heel wat nuchterder geworden. Natuurlijker
en gezonder. Lees maar eens Ratje van Anne de Vries. Dat lezen grote mensen even
graag als de jeugd voor wie het geschreven is. Men wil wel beweren, dat dit het
kenmerk is van een echt jeugdboek, dat de ouderen het met evenveel genoegen lezen
als de jongeren. Hierin schuilt veel waarheid. Tegenwoordig beschikken we over
een ganse rij van bekwame auteurs, die de protestants-christelijke jeugdlectuur op
peil weten te houden. We noemen slechts: W.G.v.d. Hulst, Anne de Vries, K. Norel,
P.A. de Rover, Hugo Kingmans, H. te Merwe, mevrouw Menkens-van der Spiegel,
J.C. de Koning, Nel Verschoor-van der Vlis, mevrouw Jongejan-de Groot en Jan
Roelfs.
We eindigen met een citaat uit ‘Jachins Boekbeoordeling’ van 1939. Daarin zegt
de samensteller, dr J.A. Tazelaar: ‘Een goed kinderboek te schrijven is inderdaad
een kunst. Studie van de Heilige Schrift en gezette studie ook van het kind en van
de kinderwereld zijn er toe nodig. De auteur voor de jeugd moet meer dan elk ander
schrijver zijn publiek kennen. Broodschrijverij, uit berekening, niet uit bezieling
geboren, is koel en laat ook koel. De arbeid onzer christelijke kinderschrijvers behoort
hun een ere-dienst te zijn, waarbij ze door de ernstige begeerte geleid worden, bij
het opkomende geslacht het heilige vuur te ontsteken of brandende te houden’.
Tot zover de heer De Zeeuw. In zijn voortreffelijke overzicht komt maar eenmaal
de naam van de schrijver zelf voor. Een bescheidenheid, die begrijpelijk is, maar in
een geschrift als dit ontoelaatbaar. Insiders weten, dat P. de Zeeuw JGz. tot de meest
productieven en meest gelezenen behoort, in zijn kring en daarbuiten! Ik heb hem
daarom gevraagd, afzonderlijk een korte autobiographie te schrijven, voorzien van
enkele bibliographische gegevens. Ze volgt hierachter en moge een aansporing zijn
voor ouders en kinderen tot nadere kennismaking met zijn werk.
P. de Zeeuw JGz. te Nijkerk. ‘Geboren 7 Maart 1890 te Ridderkerk. Na te Giessendam,
Barendrecht, Ridderkerk en Boven-Hardinxveld als onderwijzer te zijn werkzaam
geweest, werd hij 1 Februari 1918 hoofd ener
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christelijke school te Nijkerk. Als kwekeling schreef hij verhalen en schetsen in een
weekblaadje, geredigeerd door L. Penning. Later begon hij, naast andere geschriften
ook jeugdboeken te publiceren. Van 1924-1931 was hij redacteur van de jeugdrubriek
in het Dagblad “De Rotter dammer” en van 1935-1942 (toen het door de vijand
verboden werd) was hij redacteur van het christelijke jeugdtijdschrift “Vrij en Blij”,
met de kopbladen: Het Kleine Schouwvenster en Lenteleven. Het tijdschrift “Vrij
en Blij” is 1 Januari 1949 onder zijn redactie weer verschenen en heeft voor een
jeugdblad een uitzonderlijk hoog aantal abonné's. Het wordt uitgegeven bij Neerbosch'
Uitgeverij. Ook was hij enkele jaren redacteur van de door J. Lens opgerichte “Van
Bleeks Bibliotheek voor jongens en meisjes”. In 1930 werd hij benoemd tot lid van
het Historisch Genootschap te Utrecht. Hier volgen de titels van zijn jeugdboeken:
1922: Uit verre landen (zendingsverhalen); 1924: Tussen walvissen en ijsbergen, De
Wachtmeester; 1925: Omdat zij Gods Woord liefhadden, De Pastoor van
Jacobswoude; 1926: Huib, de broer van den Watergeus; 1927: Wendelmoet van
Monnikendam, Zonneglans in Schaduwland (zendingsverhalen); 1928: De schildwacht
en zijn vriend, De Zwarte Wonderdokter, De ondergang van het Roofslot; 1929:
Poncho, het negerjochie; 1930: Alexis, de wolvenjager, Onze Koningin, De Koksmaat
van de Dromedaris; 1931: In veilige hoede, Nunia, het meisje uit Armenië; 1932;
Om vaders hand, Vierhonderd jaar Oranje; 1933: Zwervers; 1934: De timmerman
van Zerbst, Prins Hendrik, de vriend van ons volk; 1935: De wijnboer van St. Victor,
Rondom de kribbe (Kerstverhalen), Een Zeeuwse kwajongen; 1936: De Galeislaaf
van St. Andreas, Opwaarts (samen met H. te Merwe), Van Twee Vorstenkinderen
(samen met M.v.d. Hilst); 1937: De Gemzenjager van Pra del Torno, Neerlands
Vorstenkind; 1938: De Trompetter van Papai, De dappere Ketellapper, Water en
Vuur, Van Prinses tot Koningin; 1939: Pekbroekie, Don Quichotte (Oud Goud, dl
I), De hut van Oom Tom (Oud Goud, dl II), Alleen op de wereld (Oud Goud, dl III),
Baron van Münchhausen (Oud Goud, dl IV), De Gondelier van Venetië, Weer
Kandeelfeest; 1940: De Prediker der Wildernis, Gullivers reizen (Oud Goud, dl V),
Reinaert de Vos (Oud Goud, dl VI); 1941: De reis van Marco Polo (Oud Goud, dl
VII), De Kolenbrander van Radziwill, De geheimzinnige Muzelman, Paul Kruger
(Oud Goud, dl X), Tijl Uilenspiegel (Oud Goud, dl VIII), Pinokkio (Oud Goud, dl
IX); 1945: Vrij; 1946: Verraad en verzet, De schaapherder van Montembour, De
Mijnwerkersjongen van Mansfeld, Willem de Zwijger (Oud Goud, dl XI), Ben-Hur
(Oud Goud, dl XII), De Wraak van de Sluiswachter, Paulientjes Nachtzoen, De
Koningin van huis; 1947: Het vergeten document, De Kajuitjongen van Frederik de
Houtman; 1949: De Schildknaap van Ridder George, De Barbier van St Germain,
De overwintering op Nova-Zembla (Oud Goud, dl XIII), De historie der Vier
Heemskinderen
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(Oud Goud XIV), Michiel Adriaanszoon de Ruyter (Oud Goud, dl XV), De hoefsmid
van Buda.’
W.G. van de Hulst. Deze auteur werd geboren op 28 October 1879. In 1898 werd
hij onderwijzer te Utrecht, terwijl hij van diezelfde school in 1913 tot hoofd werd
benoemd. Als kind vertelde hij verzonnen verhaaltjes aan zijn broertje, terwijl zijn
moeder later zijn schrijvers-ambitie stimuleerde door hem voor elk ‘mooi’ opstel
een stuiver te geven. Die stuivers vormden dus zijn eerste honorarium. Op zijn 19de
jaar behaalde hij een ‘bekroning’ van de Commissie voor Letterkunde in het Chr.
Jongelings Verbond. Hij plaatste toen schetsjes in Eigen Haard, Elsevier enz. In 1907
verscheen zijn eerste jongensboek Willem Wijcherts en in 1909 werden Van een klein
meisje en een grote klok en Ouwe Bram bekroond. Sindsdien bleef de auteur
onafgebroken werken voor de jeugd. In 1934 had een landelijke huldiging plaats bij
zijn schrijversjubileum (25 jaar), welke huldiging door de Ned.
Zondagsschoolvereniging en de firma Callenbach was voorbereid. In 1937 ontving
de auteur een koninklijke onderscheiding; hij werd toen Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Na 42 jaar dienst bij het christelijke onderwijs, waarvan 29 jaar als
hoofd, werd hij in 1940 gepensionneerd. In de daaropvolgende jaren werkte hij veel
voor het heel kleine kind. Kort geleden is van hem verschenen: Het grote
Voorleesboek. Hier volgt een lijst van de meeste zijner jeugd-boeken: De Bijbelsche
Geschiedenissen, Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes, Vertellingen uit de
Bijbel, Fik en 11 andere deeltjes uit de serie: Voor onze Kleinen (er werden al 900.000
exemplaren van verkocht!); Van een klein meisje en een grote klok, Niek van den
Bovenmeester, De Rozemarijntje-serie. De series: In de Soete Suikerbol, De rode
Vlek, Gerdientje, In 't Kraaiennest, Thijs en Thor, Zo'n vreemde Jongen, Om twee
Schitteroogjes, Jaap Holm en z'n vrienden, Ouwe Bram, Peerke en z'n kameraden,
Er op of er onder, Willem van Oranje, Willem Wijcherts, Liefde en trouw, Den
Vaderlandt Ghetrouwe, Wout de Scheepsjongen, Van Hollandse jongens in de Franse
tijd. Van verschillende boeken verschenen vertalingen in het Esperanto, het Duits,
Zwitsers-Duits, Zuid-afrikaans en Noors. Ook schreef Van de Hulst verscheidene
boeken met anderen samen.

XII. Katholieke kinderlectuur*)
Wanneer Philips II deze Noordelijke landen verlaat en in 1559 een nieuwe regeling
van het kerkelijke leven doorvoert door de oprichting van een

*) Zeer tot mijn spijt mocht ik er niet in slagen, een Katholiek deskundige te bewegen, dit
hoofdstukje te schrijven. Wei ontving ik een aantal gegevens, die in dit overzicht zijn verwerkt.
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aantal nieuwe bisdommen, mag men deze handeling zien als een symptoom van
moeilijkheden, waarin de kerk op dat moment verkeert. Ondermijnd, enerzijds door
een tuchteloze en verslapte geestelijkheid, enkele gunstige uitzonderingen daargelaten,
anderzijds door een snel voortwoekeren van protestantse leerstellingen, schijnt de
kerk in ons land tot ondergang gedoemd. Noch de inquisitie, noch het drastische
optreden van Alva en de Raad der Beroerten zijn in staat, de oppositie te breken;
eerder versterken zij de kracht der opstandelingen, die, deels uit haat tegen de Spaanse
mentaliteit - katholieken en protestanten -, deels uit verlangen naar vrijheid voor de
nieuwe leer in zijn verschillende schakeringen - de protestanten alleen - er in slagen,
onder de meesterlijke leiding van Willem van Oranje weerstand te bieden aan
overmachtig geweld. In hun felle afkeer van de oude kerk treden, zodra de
overwinning zeker schijnt, de calvinisten met kracht op tegen de katholieken, die zij,
ondanks hun steun in de strijd tegen de Spanjaarden, niet vertrouwen en vrezen als
geheime instrumenten in de hand van de tegenpartij. Al vóór Augustus 1573 valt hot
besluit van de Staten te Leiden, dat de openbare roomse eredienst verboden zal zijn
in het hele land; eeuwen lang zal de gereformeerde religie de enige erkende zijn in
Holland en Zeeland en practisch ook elders in de gewesten, die zich in 1579
aaneensluiten bij de Unie van Utrecht. Wei is men het er over eens, ten minste in de
kringen der regenten - de predikanten denken er anders over - dat ‘ieder particulier
vrij zal zijn in zijn religie en dat men niemand ter cause van de religie zal mogen
achterhalen of te onderzoeken’. Maar deze vrijheid van geweten hield geen vrijheid
van eredienst in - bovendien was alle deelneming aan de regering, ten minste in naam,
aan katholieken verboden. Strenge plakkaten verbieden aan de geestelijken alle
werkzaamheid, wat kerk of klooster toebehoorde, wordt geconfiskeerd. Toch.... de
kerk stierf niet, ook niet in de dagen der verdrukking. Duizenden bleven trouw aan
het oude geloof, idealistische priesters werkten in stilte voort en geleidelijk werd de
hiërarchie hersteld. Dank zij de gemoedelijkheid der regenten, meer politiek dan
godsdienstig ingesteld, werden de plakkaten maar zelden in al hun gestrengheid
toegepast: het werd in toenemende mate mogelijk, bijeenkomsten van gelovigen te
organiseren (men kon de gerechtsdienaren er voor belonen!) en de sacramenten der
kerk in stand te houden. Sasbout Vermeer (1548-1614), vikaris apostoliek, handhaafde
een strenge tucht onder de lagere geestelijkheid - naast hem, zij het niet immer tot
zijn vreugde, streefden de Jezuïeten naar het herstel der kerk.
In de kring der literatoren, optredende in het openbaar, nam de invloed van het
katholicisme geleidelijk af. Wei bleven Spieghel, Roemer Visscher en zijn dochters
katholiek, ondanks hun vriendschappelijk verkeer met protestanten, maar onder de
dichters der zeventiende eeuw treffen wij geen andere figuren van betekenis aan dan
Stalpaert van der Wiele
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(1579-1630) en Vondel (na 1641). De eerste was ook voor jonge mensen verstaanbaar:
zijn liederen, van innige vroomheid vervuld, vertonen nog grote verwantschap met
de volkspoëzie uit de Middeleeuwen. Bij Vondel, ondanks zijn eenvoud geleerd
renaissancist en na 1641 ook apologeet, is dat niet het geval: al heeft men in de
katholieke kringen der hoofdstad ongetwijfeld zijn verzen gelezen en genoten van
zijn drama's, opgevoerd, ondanks de actie der gereformeerde predikanten, voor hun
kinderen was het meeste, dat hij na zijn bekering heeft geschreven, te zwaar. Wat
zij dan gelezen hebben in onze zeventiende eeuw? Zeker niet de deugdzame
calvinistische lectuur, die wij vroeger leerden kennen - er was onder de oude
volksboeken en de geestelijke geschriften uit de late Middeleeuwen ongetwijfeld
nog heel wat, dat meer genade kon vinden in de ogen hunner ouders.
De achttiende eeuw bracht weinig verandering in de positie der Noord-nederlandse
katholieken. Literatoren van grote betekenis waren er weinig in onze pruikentijd katholieke literatoren geen enkele. En de politieke onmondigheid bleef gehandhaafd,
de gereformeerde religie de enig erkende. Was het te verwonderen, dat zij handelden
naar het woord van de patriot Blauw: ‘Comme ils ont été plus ou moins opprimés,
ils se sont jetés dans la révolution’? Zij kozen voor het overgrote deel de zijde der
patriotten: Kees en katholiek werd voor velen synoniem. Politiek volkomen
begrijpelijk, ideologisch nauwelijks te verstaan: er was een onoverbrugbare
tegenstelling tussen de levensbeschouwing dezer christenen en de op denkbeelden
van rationalisten, materialisten en atheïsten rustende theorieën der Franse Revolutie.
Maar de tolerantie, wettig kind der verlichtingsphilosophie, kwam ook hun ten goede:
bij de staatsregeling van 1798 werden kerk en staat - ten minste in beginsel gescheiden en werd dus een einde gemaakt aan de bevoorrechte positie der
gereformeerde kerk. Terwijl Art. 19 bepaalde: ‘Elk burger heeft vrijheid om God te
dienen naar de overtuiging van zijn hart. De Maatschappij verleent te dezen opzichte
aan allen gelijke zekerheid en bescherming....’ en Art. 20: ‘Geene burgerlijke
voordeelen, of nadeelen, zijn aan de belijdenis van eenig kerkelijk leerstelsel gehecht’.
Toch werd de invloed der katholieken teruggedrongen, naarmate het bewind door
verschillende straatsgrepen gematigder werd. Dr J.H.J.M. Witlox schetste de positie
der katholieken in deze periode aldus: ‘Felle actie voor en na 1795; diepe terugzinking
sinds 1798, vooral na 1800, ook in den Franschen tijd niet hersteld.... Als patriot of
Jacobijn, als men wil, was de katholiek ten tooneele verschenen; als patriot en Jacobijn
werd hij bij de verandering van staatkundige denkwijze als van zelf wederom van
het tooneel verdreven. Als lid eener machtige staatkundige partij had hij ook de moed
als katholiek te spreken. Doch deze moed ontzonk hem, toen hij wederom alleen
kwam te staan, terwijl te gelijker tijd de oude Staatskerk in scherpe reactie trad

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

190
en veler sympathie hervond. Toen herviel de katholiek als vanzelf in de oude
schuchterheid, in eeuwenlange verdrukking gekweekt. Zijn politieke actie, een
oogenblik fel opgelaaid, bleef onder deze drukkende assche nauwelijks smeulen en
vlamde ook na 1813 slechts uiterst geleidelijk wederom op. Men beschouwe 1795
als een explosie, weliswaar van bijzondere kracht, maar ook onder zeer bijzondere
omstandigheden; anders wordt de latere, zoo uiterst slappe houding der katholieken
volslagen onbegrijpelijk’.*)
Toch, zij het geleidelijk, langzamerhand ontwaakt hun kracht, worden zij zich
bewust van hun waarde en van het feit, dat er geen enkele reden is, hen als mens en
burger achter te stellen bij niet-katholieken. Onder de enkele krachtige figuren, die
dit bewustzijn wekken en verwerken, zijn twee literatoren: J.A. Alberdingk Thijm en
H.J.A.M. Schaepman.
Thijm, sterk onder invloed van Bilderdijk in de dagen zijner jeugd en later
regelmatig in aanraking met andere protestantse schrijvers: Heye, Potgieter en anderen,
blijft vurig katholiek. In zijn tijdschrift De Dietsche Warande, in novellen, verzen,
aesthetische studies en vooral ook in Karolingische Verhalen - wij noemden het al
vroeger - wordt hij de leider van een groep jongeren, die door zijn bezielend voorbeeld
tot katholieke actie worden geprikkeld. Schaepman, rhetorisch in zijn verzen, was
het niet minder in zijn politieke strijd. Sedert de Grondwet van 1848 was het laatste
spoor van afhankelijkheid der rooms-katholieke kerk verdwenen door de bepaling,
dat de kerken vrij waren in de briefwisseling met hun hoofden en in de afkondiging
van kerkelijke voorschriften - de beruchte April-beweging van 1853, die Thorbecke
het ministeriële leven kostte en een latent anti-papisme openbaarde, was er het gevolg
van. En naarmate de strijd der politieke partijen zich toespitste, vooral die der
conservatieven en liberalen, werden de anti-revolutionnairen onder Groen van
Prinsterer en later de katholieken onder Schaepman zich van hun kracht en betekenis
bewust. Het duurde lang, voor zij een eigen partij vormden; Schaepman verklaarde
het feit aldus: ‘De geschiedenis der katholieken; hun langdurige gedwongen
verwijdering van het staatstooneel: een zekere huivering, die hun bij de eerste frissche
vrijheidstocht door de leden ging; de wel wat sterk gekoesterde meening, dat
vermeerdering van invloed op maatschappelijk en burgerlijk gebied door het vermijden
van staatkundige bemoeiingen werd bevorderd; de tevredenheid met daden van recht
en billijkheid op bescheiden verzoek soms door de Regeering verricht en door ons
als weldaden aangenomen; het gemis aan vertrouwen op eigen recht en eigen kracht;
de ongewoonte van het zelfbestuur, waar men steeds van der Drosten genade geleefd
had; - al deze dingen verklaren veel’.

*) De Katholieke Staatspartij, 's-Hertogenbosch 1919, bl. 51.
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Groeiend in zelfbewustzijn en invloed neemt het katholieke volksdeel in ons land
vooral sedert het midden der vorige eeuw regelmatig in betekenis toe, ook op het
terrein dat ons bezighoudt, dat van literatuur en paedagogiek. De beweging van 1880
vindt naast Van Eeden in zijn ouderdom als katholiek de jonge Alberdingk Thijm in
haar gelederen: hij is meer naturalist en aestheet dan theoloog, al breekt na ‘de dood
van het naturalisme’ een merkwaardig soort mystiek zich in zijn leven en werk baan;
pas als het extreme individualisme is overwonnen en het aesthetisme op de
achtergrond geraakt, ontwikkelt zich ook in de katholieke wereld in ons land een
literaire stroming van betekenis: de tijdschriften verschijnen en verdwijnen, maar
oefenen hun invloed uit: Van Onzen Tijd (1899-1920), De Beiaard (1910-1926),
Roeping (1922), De Gemeenschap (1925), De Nieuwe Gemeenschap (1934) en namen
als Marie Viola, Brom, Molkenboer, Knuvelder, Van Duinkerken, Engelman, Bruning,
Verhoeven, Coolen, De Man, Schreurs, Van Oosten, Gabriël Smit krijgen algemene
bekendheid. Het ligt voor de hand, dat, enerzijds in samenhang met deze beweging,
anderzijds met theologische, wil men liever apostolische, psychologische en
paedagogische stromingen, zich ook het katholieke kinderboek ontwikkelt, dat dus
over het algemeen van zeer recente datum is. Dat in katholieke kring nu en vroeger
‘neutrale’ boeken voor kinderen werden gekocht en gelezen spreekt vanzelf. Maar
het is volkomen begrijpelijk, dat men in toenemende mate streeft naar de verspreiding
van specifiek katholieke lectuur. Men vreest - en niet ten onrechte - de zuigkracht
der moderne cultuur, die gemakkelijk leidt tot secularisering en daardoor tot
vervlakking en demoralisatie. Overtuigd, dat het heil der kinderen, nu en in de
toekomst, ligt in een onwrikbaar geloof, dat in de vormen der katholieke leer gestalte
heeft aangenomen, tracht men, ook door middel van het kinderboek, de stelligheid
van dit geloof te verzekeren en te versterken, de sfeer te doen voortleven, waarin een
katholiek kind zich van huis en kerk uit, vertrouwd voelt. Dat daar gevaren dreigen,
ligt voor de hand. Wanneer men vervalt in de prekerij en de deugden-verheerlijking
van het zeventiende en achttiende-eeuwse kinderverhaal, spant men de paarden achter
de ploeg: wie de kinderen verveelt en de brááfheid breed uitmeet, spreekt zonder
andere resultaten dan het omgekeerde van wat men bereiken wil. Men is zich dit
alles in katholieke kring volkomen bewust. In het Maart-nummer 1940 van Verleden
en Heden van de Congregatie der Fraters van Tilburg tref ik een artikel aan over:
De Keurraad voor R.K. Jeugdlectuur, waarin gewezen wordt op het halfmaandelijks
tijdschrift voor de Jeugd: De Engelbewaarder (opgericht in 1884); ik noteerde als
katholieke jeugdtijdschriften verder: Onze goede Kameraad (1901-1908), Ons
Weekblaadje voor de Katholieke Jeugd (1901-1917), Roomsche Jeugd (1911-1915),
Roomsch Leven (1911-1912), Kleuterblaadje (1916), Het Weekblaadje voor de
Roomsche Jeugd (1916),
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Jong Leven (1917-1920), Mei (1918-1927), Het Meisjespatronaat (1915-1927), De
Kindercourant (1930). Verleden en Heden noemt verder de Klasse-bibliotheek, die
met haar tientallen van nummers de harten der jeugd heeft veroverd en haar
gelegenheid gegeven zich te verdiepen in een spannend of interessant of ontwikkelend
verhaal. Onder pater Superior Verhoeven werd een jeugdlectuur-commissie ingesteld,
niet alleen om te onderzoeken en te verzamelen, wat er al op gebied van jeugdlectuur
was, maar ook om zelf lectuur te produceren.
Deze commissie stierf een roemloze dood en de huis- en schoolbibliotheken werden
steeds meer gevuld met ‘neutrale’ lectuur. Onder leiding van frater M.S. Rombouts*),
werd toen een kleine catalogus samengesteld van wat er aan katholieke jeugdlectuur
bestond - de oogst bleek gering. Pogingen tot stichting van een nieuwe katholieke
jeugdboekcentrale mislukten; meer succes had de oprichting van ‘een keur-commissie
met stimulerende kracht, die bij de katholieke uitgeverijen pogingen zou aanwenden,
om het jeugdboek te doen verschijnen en die tegelijk alle ouders en opvoeders in
Nederland zou opwekken deel te nemen aan de propaganda voor het Roomse
Jeugdboek’. Op 25 Juni 1924 kwam deze Keurraad voor het eerst samen in Tilburg:
elk der zes congregaties had haar afgevaardigde gestuurd. Een communiqué aan de
uitgevers werd opgesteld en verzonden; medegedeeld werd, dat wat geschikt leek,
voorzien zou worden van het stempel van de Keurraad. Het eerste gestempelde boek
was: De Zwarte Broeders. Het beantwoordde aan de eisen, die aldus werden
geformuleerd:
1. Het boek mag niet in strijd zijn met godsdienst of zeden.
2. Het godsdienstige element moet spreken als de inhoud van het boek of van een
bepaalde situatie dit uiteraard vereist.
3. Het boek moet natuur en leven geven en geschikt zijn voor hen, voor wie het
is bestemd.
‘Wat de stijl betreft, moet het boek de toets van gezonde, degelijke critiek kunnen
doorstaan. Er moet grote zorg besteed zijn aan de vorm en de taal.’
Duidelijk blijkt hieruit, dat de paedagogische, psychologische en aesthetische
elementen met elkaar in harmonie moeten zijn; ook hier de eis, dat een
persoonlijkheid, in dit geval een door het katholicisme gedragen en bezielde
persoonlijkheid, als scheppend kunstenaar van kinderboeken optreedt. De Keurraad
werkte en werkt zeer intensief. In 1934 bleek dat al ‘een millioen exemplaren
katholieke jeugdboeken aangemaakt waren’. In 1939 constateerde het tijdschrift
Studiën, dat bijna 600 boeken met het stempel van de Keurraad waren verschenen.
In Ons Eigen Blad werden de principes van de raad door frater Rombouts herhaaldelijk
en met élan verdedigd - in een achttal vlugschriften (gratis

*) Zie ook zijn studie: ‘Wat laat ik mijn kinderen lezen?’ Tilburg 1915.
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te verkrijgen Fraterhuis, Bossche Weg 399, Tilburg) een overzicht gegeven van wat
men wil en goedkeurt - tentoonstellingen georganiseerd en propagandisten aangesteld.
In 1930 verklaarde het Doorluchtig Episcopaat van Nederland ‘doel en middelen
van de Keurraad te waarderen’: in 1938 werd een Keurraadfonds opgericht met het
doel, het werk van de raad financieel te steunen. Een overzicht van wat door de
Keurraad is aanvaard, vindt men in de brochures no. 5 en 6: 1. Rubriek voor de
kleintjes (prentenboeken); 2. voor de kinderen van 6-9: naast specifiek godsdienstige
lectuur staat een collectie boeken, die in ieder geval ‘het katholieke element’ niet
verloochenen en het religieus karakter altijd doen spreken waar de aard van het werk,
of de beschreven situatie dit vereist.... ‘Zulk 'n boek behoeft niet uitsluitend een
godsdienstig onderwerp te behandelen. Het kan geven, wat elk ander (ook neutraal)
boek geeft, alleen zal het het katholiek gebeuren nooit uit de weg gaan.... Ook zal
worden zorg gedragen, dat nooit het religieus karakter op onnatuurlijke wijze tot
uiting komt, dat het godsdienstig element a.h.w. er met de haren is bijgesleept, maar
dat op waardige, gepaste wijze de levensechtheid spreekt, overal waar die spreken
moet, op gevaar af van onnatuurlijk, onecht en vals te worden. Er behoeft volstrekt
niet te worden gemoraliseerd; de kinderen maken voor zich zelf de conclusie wel;
onweerstaanbaar dringt die zich op en oefent op het kindergemoed een blijvende
invloed uit’. U ziet - van terugkeer tot Van Alphen en zijn voorgangers is geen sprake
meer! Een grote verzameling sprookjes verhoogt de vreugde. 3. 9-12 jaar: Het
sprookje speelt hier opnieuw een rol; daarnaast verschijnen didactische sprookjes
(de serie van Puk en Muk), romantisch gekleurde verhalen ‘met op z'n minst enige
verwikkeling, enige ogenblikken van spanning’ - op natuurlijke verteltrant en fijne,
genuanceerde taal wordt bijzonder gelet; vertellingen met een wetenschappelijk tintje:
aardrijkskundige of geschiedkundige gegevens: padvinders-, verkenners-, club- en
kostschoolverhalen; zuiver godsdienstige werken; boeken met persoons- en
karakterbeschrijving. 4. 12-15 jaar: hier vindt men in hoofdzaak de zes laatste
groepen uit de vorige periode, de meeste zijn voor jongens èn meisjes geschikt, maar
de afzonderlijke lectuur voor meisjes wordt niet vergeten. 5. 15 jaar en ouder: hier
is - het gewone verschijnsel! - de oogst maar klein. En zo ooit: dit is de leeftijd, die
leiding door lectuur behoeft.
Voor de afzonderlijke titels mag ik wel verwijzen naar de lijsten, door de Keurraad
gepubliceerd. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op werk van To Hölscher,
Zuster Theresa, H.M. Denneborg (Houten Kameraden), Kees Spierings, Frans
Fransen (Puk en Muk), H. Wolffenbuttel-Van Rooijen en de Amerikaan Fr. Finn.
Een bijzondere plaats neemt de romanschrijfster Marie Koenen in. Over enkelen
hunner nog een paar woorden:
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Marie Koenen: ‘werd geboren te 's-Hertogenbosch in 1879, woonde sinds haar
vroegste jeugd te Maastricht, welke oud-historische stad, mede met het Zuidlimburgse
landschap, van grote invloed was op haar ontwikkeling. Sinds 1905 schreef ze literaire
bijdragen, vooral voor Van Onzen Tijd en later voor De Beiaard. Eerst in 1912
verschenen haar eerste boeken: De Witte Burcht, een bundel verhalen, de novelle
Het Hofke en een bewerking in Nieuw-Nederlands van Hendrik van Veldekens: St.
Servatiuslegende. In 1913 bundelde ze Van Wenschen en Wonderen, vertelsels voor
de jeugd geschreven. In 1916: Sproken en Legenden, meer van beschouwende aard
en in de bundel De Wegen haar eerste verzen. In 1917 verscheen haar Zuidlimburgse
roman De Moeder, in 1918 de historische roman De Wilde Jager, die zich afspeelt
in de tijd der contrareformatie, in 1919 opnieuw een Zuidlimburgse roman De Andere.
Ook de bijbelverhalen De Redder en De Herdersknaap van Bethlehem, voor de jeugd
geschreven. In 1920 de graalroman Parcival, gevolgd in 1922 door de Merovingische
roman Het Koninkje, waarop het in 1930 verschenen Stormenland, met St. Willebrord
tot hoofdpersoon, eigenlijk een vervolg is. Tussendoor verschenen: Limburgsche
verhalen en Bretonsche Legenden; later Egmondverhalen: de Limburgse roman Het
Nieuwe Begin, Twaalf vertellingen, Het Wonderboek enz. Voor de jeugd: Marie
Koenen vertelt aan de kinderen, vertelsels en sprookjes; enige openluchtspelen:
Davids overwinning; de Sterrenzoon, Vier Rhythmische Koren. In 1941 opnieuw een
Zuidlimburgse roman: De Korrel in de Voor, waarvan weldra het reeds in 1943
voltooide vervolg zal uitkomen, Wassend Graan, terwijl met de uitgave van haar
volledige werken een aanvang is gemaakt (het 14de deel draagt de titel: Voor de
Kinderen) en ook een levensverhaal om de Maastrichtse Bisschop Sint Lambertus
het licht zag. In de latere jaren verbleef Marie Koenen veel in het buitenland, en sinds
1939 woont ze te Nijmegen.’ Aan deze mededelingen van de schrijfster zelf mag
nog het volgende worden toegevoegd: niet alleen katholieken, maar ook protestanten
en ‘paganisten’ kunnen de charme van haar eenvoudige en zuivere werk ondergaan.
Het is doorgloeid van innig geloof, van liefde voor land en volk.
To Hölscher. Op haar denkbeelden over kinderliteratuur krijgt men een goede kijk
door haar beantwoording van vragen door Leonard Roggeveen gesteld en gepubliceerd
in Het Kind, 1939, p. 129 e.v. Zij zegt daar: ‘Het is mijn ervaring, dat de jongste
lezers het meest hebben aan eenvoudige verhalen uit de natuurlijke omgeving van
een kind. Daarbij zou ik vooral de kleine stadsmussen, ten minste in hun verbeelding,
laten genieten van contact met de, hun helaas onbekende, verrukkelijkheden van
natuur en buitenleven. Wie de vervoering gezien heeft van zo'n kleine stedeling om
een levend konijn, een troep rozige biggetjes, een sloot vol heerlijke kik-
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vorsen en zelfs maar een slak, die zich te goed doet aan een paddenstoel, - hij moet
het wel met me eens zijn....
Sprookjes? Persoonlijk geloof ik, dat we ons maar verbeelden, dat de meeste
kinderen zo van sprookjes houden. De fijne philosophie, die er aan ten grondslag
ligt, ontgaat de jonge lezers immers nog geheel. Maar een hartgrondige hekel heb ik
aan de zouteloze rimram over gecostumeerde Pa-hondjes en Ma-katjes en Kwik- en
Kwak-Kikkerkindertjes, die vrolijk leven temidden van de geraffineerde moderne
techniek. Deze wanproducten zijn voor een enigszins verstandig kind niet te harden,
zomin als Mickey Mouse en de snoezepoezige verhaaltjes op dito toon van sommige
radiotantes. Lafontaine's dieren spraken wel is waar, maar niet door een microfoon
en ten minste geen nonsens; en al lijkt het overdreven, ik heb nog nooit een kind
gekend, dat van nonsens hield. Een normaal kind is verstandig, al doet het gekke
dingen, en het waardeert verstandige taal. Hiermee bedoel ik geen ingewikkelde taal.
Het boek van de kleinsten moet gemakkelijk leesbaar zijn. Met korte, goed gebouwde
zinnen en zonder honneponnigheidjes. De 10-12-jarigen zijn dol op “het conflict”
(zo zou ik het gemakshalve willen noemen). Daarom moeten jongens dan van
avonturen lezen; de meeste meisjes ook. De edele held, die na geweldige
moeilijkheden en onverwachte tegenslagen de boze schurk overwint, is een prachtig
onderwerp voor de pas ontwaakte heldenverering van die jaren. Ook
gewetensconflicten boeien sterk. Oneerlijkheid of andere ondeugden - spijt goedmaken - vergiffenis - onze meisjes van tien à twaalf gaan òp in deze strijd,
vechten en overwinnen méé. Ook de ouderen hebben beslist een hang naar “drama”.
Hoe “dolletjes” onze aankomende bakvisjes ook boeken vinden als Joop ter Heul waar ik volstrekt niets tegen vind - haar hart gaat toch stilletjes uit naar meer
schokkende romantiek: Dit zijn de jaren, waarin de goede ouderwetse draken aftrek
vinden. Lààt ze, ze doen weinig kwaad! Er zijn gevaarlijker draken onder de moderne.
Ik bedoel de boeken, waarin halfgare flirt de hoofdschotel vormt. Deze lectuur vind
ik voor elke leeftijd zonder meer ongeschikt. Ik bedoel niet, dat het liefdesprobleem
angstvallig onaangeroerd moet blijven. Het moet gezond behandeld worden....
Ik vind er niets tegen, dat de jeugd boeken leest, die uitsluitend als ontspanning
bedoeld zijn, ofschoon deze lectuur natuurlijk prachtig te combineren is met
onwillekeurige, niet-opzettelijke vorming voor geest en hart’. Tot zover To Hölscher:
m.i. hecht zij te weinig waarde aan de phantasie bij jonge kinderen, maar overigens:
wat een fris geluid en wat een gezonde afkeer van Kitsch.
Kees Spierings antwoordt op dezelfde vragen: ‘Ik schrijf zonder vooropgezette
bedoeling. Zo maar, omdat ik het fijn vind en omdat ik hoop, dat de jeugd naar mij
luistert, zoals wanneer je ze náást en vóór je hebt.
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Eisen.... tja.... spanning, dramatiek in de handeling.... stimulering tot daden, tot
activering van de goede wil.... en verder durf, avontuur, heldhaftigheid, ook
zedelijke....!’ En Roggeveen wijst op Spierings uitnemende sportroman De Uruguees,
opgedragen ‘aan allen, die sport genieten als een feest van levensgeluk, een bron van
schoonheid en een middel tot voller mens-zijn’.
Zolang mensen als Marie Koenen, To Hölscher en Kees Spierings voor de
katholieke kinderen schrijven kan men gerust zijn: alle geborneerdheid en bigotterie
zijn hun volkomen vreemd.

XIII. Friese kinderlectuur
Zeer tot mijn spijt ben ik er niet in geslaagd, een medewerker te vinden, die in dit
boek een historisch-critisch overzicht kon en wilde schrijven over de in het Fries
geschreven kinderliteratuur. Ik moet daarom volstaan met het vermelden van enkele
titels, die ik vond in de ‘Catalogus der Friese taal- en letterkunde en overige Friese
geschriften’ der Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden. Deze
vermelding houdt in geen enkel opzicht een waarde-oordeel in: ik ken de boeken
niet en lees met moeite Fries.
Kindertijdschriften heb ik in deze catalogus niet kunnen vinden; wel ontdekte ik
als vaste medewerkster van For hûs en hiem, tiidskrift for it Fryske húsgesin; útjown
fen Piter Jelles (Troelstra) (sedert 1890 ook T.E. Halbertsma) van 1890-1892 Nynke
fen Hichtum. Al eerder verschenen in dit tijdschrift haar Teltsjes yn skimerjoun,
sedert 1887 ook als boek verkrijgbaar. In 1908 gaf zij in het Fries uit: Der wier ris
in âld wyfke, in âld teltsje for de Fryske bern opskreaun, geïllustreerd door Tjeerd
Bottema (al in 1907 in Nederlandse bewerking). Jelle van Sipke-Froukjes was al
gedeeltelijk in 1924 verschenen onder de titel De jonge prüskeatser, later als Jetse
in De Kleine Gids; in 1932 en '33 werd het langere verhaal opgenomen als feuilleton
in ‘Het Nieuwsblad van Friesland’. Afke's tiental verscheen niet in het Fries; Sake
Bouma bewerkte de stof in het toneelstuk ‘Op 'e praetstoel’; Drie van de Oude Plaats
(1937) verscheen in 1936 in het Fries in de ‘Leeuwarder Courant’. Voor zover ik
weet, is van Nienke geen ander werk in deze taal gedrukt. Behalve in For hûs en
hiem verschenen kindervertellingen in tijdschriften als Yn ús eigen tael, Sljucht en
Rjucht en De Stim fen Fryslân.
De oudste kinderboeken die ik noteerde, zijn van Waling Dijkstra: Blummekrânske
for de Fryske berntsjes (1851), De blîde berntsjes (1853), Hûsnocht for de bern
(1855), Learsum tüdfordrieu for de bern (± 1853), Simmernocht (1853) en in 1856
met T.G. van der Meulen de verzamelbundel: In doas fol âlde snypsnaren, opnieuw
uitgegeven, sterk vermeer-

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

197
derd, in 1882. Daarop volgen verhalen van C. Wielsma: En Thryetal rimkes for de
bern (1872) en For de bern (1886). In 1922 schrijft G. Elgersma: Sipke en ik; Barend
van der Veen bewerkt in Teltsjes en ferskes o.a. een sprookje van Andersen (1927),
maar pas in 1935 verschijnen diens Folksforhalen en mearkes, vertaald door D.A.
Tamminga (2de druk in 1947). Van S. Kloosterman is er een bundel Twiljocht-teltsjes
uit 1928; met T. Hellinga-Zwart geeft hij in 1932 in het licht een Great teltsjeboek
for Fryske bern, gevolgd door een Lyts teltsjeboek in drie delen; zijn medewerkster
had al in 1930 It boek fen Hessel en Nynke geschreven. Omke Jan (J.K. Dijkstra)
richtte zich tot de ‘bern’ in Fen tsien lytse pykjes (1929) met ill. v. Sjoerd Kuperus,
S. Boonstra gaf hun in 1930 een lêsboek Nei skoaltiid en S.M. van der Galiën een
bundel teltsjes: Skimerjounstiid, in 1931 gevolgd door Piter Jildsma, vertaald naar
W. Scharrelmann's Piddle Hundertmark, in 1948 door De Fryske Robinson Crusoë,
nei in âld forhael út 1846. Ook al in 1930 schreef J. van der Ploeg Torda, de
sigeunerhoun, dat bekroond werd, terwijl A.E. Hoekstra in 1931 liet verschijnen Fen
reidmoskjes en wetterhintsjes. Sedert 1931 schrijft R.S. Roorda, die vooral in
tijdschriften publiceert, en van wie o.a. Catherina fen Ruslân, De Slach by Boksum
(1935), Heroldina en Friso (1936), Fodde Lys út de Bûterhoeke to Ljouwert (1936)
verschijnen. W.G.v.d. Hulst wordt bewerkt door P.H. Akkerman: Fen Jolle en Jeltsje
en Janneman (1933); Nicolaas Haisma geeft in hetzelfde jaar Simmerdagen en J.
Piebenga de bundel Snypsnaren: rymkes, riedsels en oar lytsgûd for Fryske bern,
een uitgave van de Fryske Underrjucht-liga, die in 1935 te voorschijn komt met Ut
beppe's fodkoer (teltjes, sankjes, riedlingen en sok spil for Fryske bern) en in 1936
met Fodtsjes en flardtsjes, beide verzameld door Piebenga. Van T. van der Ploeg is
In Fryske jongestiid (1935), van W. Cuperus: Oarreheite pet (1936), van H. Faber:
It geheim fen 'e stratosfear (1937) en van H. de Haas: Lytse Auke (1937), terwijl in
datzelfde jaar verschijnt Bibelforhalen yn it Frysk, verzameld door U. van Houten;
in 1949 verscheen het eerste deel van zijn Friese kinderbijbel. Uit 1941 noteerde ik
Jongens fen Gaesterlân door I. de Jong uit de serie Us Frysk Berneboek, die telkens
werd vervolgd; in hoeverre het Frysk sêgeboek van S.J. van der Molen tot de
kinderlectuur gerekend mag worden, kan ik niet beoordelen. Abe Brouwer, een zeer
productief auteur, laat in 1942 Siderius de Granaet van de pers komen, ‘in forhael
for jonges boppe de toalf jier’. Uit 1944 en 1945 zijn Moarke van A. Meester-De
Vries, ‘Een nog niet gepubliceerde kleine collectie Friese kinderrijmpjes’ door K.
Sierksma, een Frysk Sinteklazeboek van E.S. de Jong, die ook Romke liet verschijnen
en Syn Krystpresintsje (beide in 1946), terwijl Y. fan der Fear (L. Post-Beuckens)
Sike Bern samenstelde; het Abieboek van J. de Haan dateert uit 1945, evenals zijn
Wibe en syn houn en Yn en om de Koaibosk van G. Burgy uit 1946. Th. Kuiper schreef
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‘for bern fan 10-12 jier’ in 1947 Doe 't mem siik wie; in hetzelfde jaar verschenen:
Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer door E.S. de Jong, Op aventûr door
Ruerd Posthuma en Doe 't Marijke lyts wie door Rina (d.i. R.H. Riemersma-Kramer);
in 1948: Kopkewoartel by Japik Krint door Liuwe Brolsma, Utfanhûs by Pake en
Beppe door G. Strykstra en J. Strykstra-Bouma, De jonge fan de Marsheide door
Marten Baersma (d.i. Meint H. Bottema) een herdruk. Dit overzicht zou al te
uitgebreid worden, wanneer er de zangstukken en drama's in vermeld werden, die
nu en dan ook voor kinderen bestemd of geschikt zijn. In ieder geval kan de lezer
uit deze dorre lijst opmaken, dat de Friese volwassenen hun berntsjes niet vergeten
en er naar streven hen toe te spreken in de zoete klanken van ‘ús eigen tael’.

XIV. Vlaamse kinderlectuur*)
Eeuwenlang heeft het Vlaamse volk zich tevreden moeten stellen met de oude
volksboeken, de stichtelijke lectuur uit middeleeuwen en latere tijd, de ‘mannekens
blaren’ voor kinderen. Schmook komt na een grondig onderzoek tot de conclusie,
dat ook in de periode van 1770-1820 in Vlaanderen géén kinderboeken werden
geschreven. En ook daarna bleef de oogst klein. Wel waren er vóór 1900 enkele
schrijvers van in hoofdzaak moraliserende vertellingen (Sleeckx, Virginie Loveling,
Stijns, Van Cuyck, Wattez en Scheltjens), maar het was toch Noord-Nederland, dat
ook hier voor voldoende lectuur zorgde. Na 1900 werd de toestand beter - al kan het
gemiddelde kinderboek in vorm en inhoud nog steeds niet de vergelijking met die
uit het Noorden doorstaan.
Vlaanderen was te arm, de achterstand in culturele vorming te groot om
gelijkwaardigheid mogelijk te maken. Een onderzoek door de Vlaamse Opvoedkundige
Vereniging in 1935 ingesteld en door Hendrik van Tichelen gecommentarieerd in de
brochure Wat onze kinderen lezen (1936), toonde aan, dat naast verschillende goede
boeken een grote hoeveelheid minderwaardige lectuur werd verslonden, geschreven
door ‘de massa krabbelaars aan de weg - of moet ik zeggen “om den brode” -, die
aan de hand van hun “goedkoopheid” en van “gemakkelijk te vullen kinderhanden”
langs school en huis en straat de wereld der jonge onervaren lezers binnenvallen om
er, bewust of onbewust, hun onheil aan te richten’.
‘Nog al te dikwijls is de taal stijf en houterig - iets als de taal van

*) Bewerkt naar artikelen van H. van Tichelen in Het Kind, 1939, p. 478 e.v. en in de
Paedagogische Encyclopaedie onder red. van R. Casimir en J. Verheyen, Groningen,
Antwerpen, z.j., afl. 16, van L. Roggeveen in Het Kind, 1937, p. 152, 168, 195, 210, 244,
272 e.v.; zie ook Roggeveens artikelen in Het Schoolblad, 1947, 1948.
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schoolmeesters, die pas hun studies, hun onvolkomen studies zijn ontwassen - of
grijs en onpersoonlijk, alsof de kinderen niet houden, vooràl niet konden houden van
een taal, die aanspreekt, recht uit het jong gebleven schrijvershart.’ Ook aan het
dialect wordt nog te veel geofferd, terwijl het aatal onderwerpen te beperkt is:
natuurwetenschappelijke verhalen, historische verhalen, biographische verhalen (in
de trant van Hans': Het leven van Hendrik Conscience), volkenkundige verhalen
ontbreken vrijwel geheel, terwijl het aantal goede meisjesboeken buitengewoon klein
is. Tijdschriften zijn er maar weinig: Land en Volk (red. J. Kesler) en Ons Blaadje
(red. N. van Kol en A. Bogaarts) verdwenen; het voortreffelijke blad De Kleine
Vlaming, onder redactie van H. van Tichelen, vulde de leemte. Toch is er wel het
een en ander, dat een belofte betekent. Er zijn prentenboeken met ‘volkse’ rijmpjes
en verhalen van Felix Timmermans en Van Tichelen (Daar was eens ..., Hier is
gebeurd...), Helene van Coppennolle (Zoo), Edward Pellens, Jeanne Hebbelynck
(De reis van Goudvleugeltje en Nachtegaaltje), Vlaamsche Volksvertelsels van
Gezelle, Zeelieden van Streuvels en René de Pauw en Prutske's vertelselboek van
Streuvels en Baksteen; Van Tichelen gaf vier bundels volksrijmpjes en J. Peters
zorgde voor Kleuterrijmpjes.
Aan volkssprookjes is Vlaanderen rijk: bekend is de verzameling van Pol de Mont
en Alfons de Cock; verder zijn er van Victor de Meijere, Edmond van Offel, Jef
Simons; Van Tichelen verzamelde volkssprookjes voor kinderen uit het buitenland,
evenals Maria Belpaire en Hilda Ram. Kunstsprookjes schreven Jef Mennekens en
Paul Kiroul (de bekende paedagoog Edward Peeters); H. Melis berijmde de Reinaert
en E. Bosschaerts bewerkte de Duitse Uilenspiegel.
Daarnaast moeten realistische vertellingen worden genoemd, geschreven door
Stephanie Verzele-Madeleyn, Hilda Casteels, Frans Verschoren, Louis Wachters,
Edmond van Offel, Alexis Callant, Lode Conté, Tine Rabhooij, Lode Opdebeek, Geo
Verbrugge; ook het leven van dieren wordt hier tot middelpunt van verhalen.
Avontuurlijke verhalen zijn zeldzaam: Ant. van de Velde; Lavki, Verhees en R.
van Puymbroeck gaven in dit genre werk van betekenis: vooral de eerste munt uit
door verteltrant, humor en phantasie (Dokter Slim en de microben, Woe's wondere
wandel, Prins Olik en Sire Bietekwiet).
Over enkelen onder de Vlaamse schrijvers enkele nadere bijzonderheden:
Hendrik van Tichelen*), geboren 1883 te Antwerpen. Hij was er leerling van een
gemeenteschool, de Rijksmiddelbare school en het Rijksathenaeum, een tengere,
nerveuze jongen met een scherpe intelligentie,

*) De stof is grotendeels ontleend aan het artikel Zestig, waarmee Joz. Peeters de gedenkbundel
voor Van Tichelen in 1946 opende.
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een uitgesproken belangstelling voor literatuur en een groot verlangen naar inzicht
en begrip. Vooral Pol de Mont, geestdriftig Flamingant, beinvloedde hem tijdens
zijn lessen op het Athenaeum. Hij koos het onderwijs uit roeping, ging over naar de
Middelbare Rijksnormaalschool te Gent, werd leraar in 1903, studeerde Engels, Duits
en begon in 1904 zijn werk als onderwijzer in Antwerpen. Niet alleen de practijk
boeide hem; zijn levendige geest wilde doordringen in de theorie van zijn wonder
ambt. Psychologie en paedagogiek, ook de geschiedenis van het schoolwezen hadden
zijn volle belangstelling. Zijn studie: ‘Een School- en Onderwijsmuseum in
Antwerpen’ (1919) leidde tot de oprichting van dit instituut (1920); aan hem werd
de leiding er van toevertrouwd. Hij werkte daaraan met volle kracht tot 1937; toen
dwong zijn gezondheidstoestand hem tot het nemen van ontslag. Het was geen
wonder, dat hij wijken moest, weinigen, sterk van geest als hij maar fragiel van
structuur, wisten zozeer hun lichaam aan hun geest te onderwerpen; hij werkte van
uur tot uur en gaf al zijn liefde aan zijn jong, bloeiend gezin, zijn ambtsbezigheden
en de literatuur. Al jong stond hij bekend als een voortreffelijk verteller; in de school
boeide hij zijn kinderen door verhalen en lichtbeelden, brak de sleur door
schoolwandelingen en werd een militant onderwijshervormer. In 1906 verscheen
zijn bundel Versjes en Liedjes voor 't jonge volkje, in 1912: Van een kleine wereld,
dat bekroond werd en alom geprezen. Na een humoristisch epos: De waarachtige
geschiedenis van Op-Sinjorken (1927) volgde een vijftal prentenboeken, goed
geïllustreerd door Felix Timmermans en anderen. In 1913 was het kinderblaadje Ons
kleine volk verschenen, in 1914 het maandblad De kleine Vlaming (1914 en
1919-1940), door niemand minder dan Hugo Verriest geprezen als de gezondste
jeugdlectuur. Ook Vermeylen, Streuvels, prof. J.H. Gunning Wz. roemden het om
zijn zuivere taal, goede uitvoering en belangwekkende inhoud. Zelf droeg de schrijver
het risico van de uitgave gedurende een aantal jaren; hij gaf het alle kracht, die ander
werk hem liet. Vertalingen van Andersen (1930), Volkmann-Leander (1933),
Scharrelmann (1934, 1937), Grimm, Hauff en anderen (Koningen van het Sprookje)
(1937) completeerden zijn werk voor de Vlaamse kinderen: iedere lezer wordt
getroffen door de natuurlijkheid van taal, de zuiverheid van zinsbouw en rhythme.
Voor volwassenen vertaalde hij: Peter Schlemiel van Chamisso (1942), Op reis door
mijn kamer van Xavier de Maistre en Dickens, Een Kerstlied in proza (1942). Zijn
Engelsche volksvertelsels (1931) en Sprookjes en vertellingen uit den vreemde
(1927-1930), geïllustreerd door Victor Stuyvaert, behoren tot het beste van zijn werk.
Over zijn paedagogische geschriften wordt hier niet gesproken; wel moet hier de
aandacht worden gevestigd op de studies: Over Boeken voor Kinderen (1928), Voor
het Kinderboek in Vlaanderen (1931) en Wat onze kinderen lezen (1936). De
kinderlectuur had zijn volle belangstelling; verteller bleef hij
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en niet alleen op papier! Zich volkomen bewust van wat in Vlaanderen op dit punt
ontbrak, heeft hij zich volledig gegeven aan de taak, die hij uit roeping op zich had
genomen. Vlaanderen eert hem als een van zijn beste zonen en een van zijn werkelijke
volksopvoeders.
Stephanie Verzele-Madeleyn. Geboren in Ostende in 1895, in 1914 werd ze
onderwijzeres in haar geboorteplaats, in 1919 in De Panne. Nadat ze de akte
schoolopzienster had behaald, werd ze in 1928 als zodanig aangesteld. Zij schreef
onder invloed van Gezelle en Pol de Mont verzen; in 1927 verschenen drie eenakters
voor kinderen, die in ieder opzicht geslaagd zijn. Haar Warden D'Haenes Zevental
(1935) wordt door Roggeveen op één lijn gesteld met Afke's tiental. Het vond in
Holland maar geringe verspreiding.
Jef Mennekens, geboren in 1877 te Herenthals; gemeente-secretaris en directeur van
het Onderwijs in St. Jans-Molenbeek (Brussel), particulier secretaris van de minister
van Onderwijs - in de laatste oorlog vermoord (1943). Hij was dichter, dramaturg,
novellist, maar vooral schrijver van voortreffelijke sprookjes. Zijn studie Kinderpoëzie
in verband met Onderwijs en Opvoeding verdient alle aandacht.
Paul Kiroul (Edward Peeters), geboren in 1873 te Berchem-Antwerpen; in 1897, na
een korte militaire loopbaan, onderwijzer; in 1907 stichtte hij de ‘Nouvelle
Bibliothèque Pédagogique’, in 1909 het ‘Bureau International’, in 1915 de Belgische
School te Oostburg, in 1920 Het Schoolblad voor Vlaanderen, in 1922 de Vlaamse
Opvoedkundige Vereniging. Man van grote gaven en uitzonderlijke activiteit bewoog
hij zich op het terrein der paedagogiek met een zo groot enthousiasme, dat zijn
gezondheid er door werd ondermijnd. Na zijn ziekte begon hij (1926) onder de naam
Paul Kiroul met het schrijven van sprookjes; hield opnieuw voordrachten, overwerkte
zich weer en leefde sedert 1936 ‘als kluizenaar’; gebogen, maar niet gebroken. Hij
stierf in 1937 te St. Andries bij Brugge. Uit zijn vaardige pen vloeiden 123 geschriften,
± 80 daarvan zijn kinderboeken, voornamelijk sprookjes. Zijn werk is minder fijn
dan dat van Mennekens, maar krachtiger en onstuimiger. Haast en gebrek aan
zelfbeheersing hebben zijn werk geschaad. Toch is er onder zijn vertellingen veel,
dat de aandacht overwaard is.
Anton van de Velde, geboren 1895 te Antwerpen; hij studeerde te Herenthals en
Antwerpen, streed in de eerste wereldoorlog, schreef en regisseerde toneelstukken
voor het Vlaamse volkstoneel en was van 1932-1935 kunstleider bij de radio. Daarna
was hij voornamelijk journalist. Naast zijn drama's schreef hij kinderboeken.
Roggeveen zegt van zijn
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werk: ‘Hij bezit een sterk persoonlijke, buitengewoon levendige verteltrant: hij
“goochelt” met de pen.... zijn boeken zijn paedagogisch verantwoord en hebben een
sociale ondergrond; ook voor volwassenen zijn ze stellig zeer interessant; op
onnavolgbare wijze hekelt hij menselijke fouten en gebreken, dikwijls zeer scherp
en honend; nooit echter vergeet hij, dat hij voor kinderen schrijft, en nergens verzuimt
hij “de weg-tot-verbetering” aan te geven.’ Zijn voornaamste kinderboeken zijn:
Woe's wondere wandel, Knagelijn, Lotje, Perle-fine.
Geo Verbrugge, geboren in 1896 te Gent; hij streed mee in de eerste wereldoorlog,
werd onderwijzer in Gent; in 1928 behaalde hij het inspecteurrsdiploma en werd
enkele jaren later hoofdinspecteur. Van zijn werk voor kinderen waren vooral van
betekenis: In 't Vraagsteertje, de historie van een schoolclub en Tijbaert en Lotje,
een kattengeschiedenis; bovendien werkte hij voor de verbreiding van de vredesidee
(Kinderbibliotheek, Mijn Vredesboek). Geestig is het nieuwe lied op een aangename
wijs: Jan den Mosselman.
Schrijfster van meisjesboeken is verder Leen van Marcke.
Voor verdere bijzonderheden over het Vlaamse jeugdboek moet ik verwijzen naar
de publicaties van Hendrik van Tichelen en Roggeveen.
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Buitenlandse klassieken
In deze schets van de geschiedenis der Nederlandse kinderliteratuur is herhaaldelijk
gesproken over boeken, die ons uit het buitenland hebben bereikt. Daaronder zijn er
van grote vermaardheid. Over hun ontstaan, geschiedenis en verspreiding volgt
hierachter het een en ander.

Kinderbijbels
Het is hier niet de plaats, over de geschiedenis van de Bijbel, noch over de betekenis
van dit Boek der Boeken te spreken. De geweldige rol, die het in ons land, ook in de
wereld der kinderen heeft gespeeld, en spelen zal, is al voldoende besproken. Van
het Nederlandse Bijbelgenootschap ontving ik onderstaande Lijst van Kinderbijbels,
die ik zeer verkort laat volgen.
Chronologische lijst van in de laatste eeuw van protestantse zijde verschenen
kinderbijbels en bijbels voor de jeugd of voor de jongeren.
Als regel werden niet opgenomen de bijbelse geschiedenissen en de handboeken
voor godsdienstonderwijc, die uitgegeven werden ten gebruike op de lagere en
middelbare scholen en evenmin de series van kleine boekjes, die dan telkens een
enkel persoon of een enkele bijbelse geschiedenis behandelen, zoals bijv. de
Bijbelboekjes voor 't kleine volkje van Mary Entwisle en de Serie kleine Bijbelboekjes
voor de kleuters van Anne de Vries.
1811-1834: Bijbel voor de jeugd, door J.H. van der Palm, 24 stukken, in 1834
nieuwe uitgaaf in 12 delen; 1855-1857 nieuwe uitgave in 3 delen met 50 staalplaten,
portretten en levensbeschrijving van de schrijver; 1857-'58 idem, volksuitgave, 4
dln. 1839: Rijmbijbel, door N. Beets. Bewerking van Erz. aus dem Leben Jesu für
die Jugend zu Oliviers Volksbibel dichterisch bearbeitet v.W. Hey, Hamburg; 1862
2de herz. druk met gelith. platen. 1841: Bijbelse Gesch. v. kinderen, naar de 13de
uitgave uit het Engels van B.H. Draper, onder toezicht van J. de Liefde. 1850: Bijbelse
Gesch. in beknopte verhalen voor de jeugd. Het Hoogduits vrij gevolgd. Iste stuk
O.T. 1850-1855: De Bijbel voor jonge kinderen, door N.A.v. Charante. 1861:
Kinderbijbel; de geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament aan jonge kinderen
verteld, 2de druk. 1850: Kinderbijbel of de Bijbelse en kerkelijke geschiedenis
gemeenzaam en bevattelijk verhaald voor jonge kinderen. 1852: Taferelen uit de
Bijbel. 1852: De Bijbel voor kinderen, n.a.v. Farbmann's uitstreksel uit de kinderbijbel
v.C. Schmid met staalgravures. 1852: Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend,
met een voorrede van L.C. Lentz, met houtgravure. 1852-1853: De Bijbel ten gebruike
van kinderen, S. van
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Dissel, m.m.w.v. C.S. Adama van Scheltema. 1853: Bijbel voor kinderen, door C.
Schmid, naar het Hoogduits, van J.M.L. Roll, 3 delen, 4de druk; 1864: 5e druk,
1899-1900: 7de druk. Uitgave voor huisgezinnen en scholen. 1855-1856: Kinderbijbel
van Wiedemann. Handboek voor ouders en onderwijzers en leesboek voor kinderen.
Naar het Hoogd., door S. Piccardt, 1860: 2de uitgave met staalplaten. 1857:
Natuurlijke gesch. des Bijbels. Een leesboek voor jeugdige Bijbelvrienden, met 100
afb. Naar de 6de druk uit het Hoogd. door J. Kerbert. 1858: Kinderbijbel, of Bijbelse
verhalen voor jonge kinderen, door A.B.v. Meerten-Schilperoort. Amsterdam, 1885:
5de druk. 1860: Bijbelse gesch., naar de Statenvertaling, met bijvoeging van
toepasselijke teksten. Leesboek voor het huisgezin enz., door W.R. Veder en B.
Riemstra. 1860-1867: Christelijke Huisbijbel. Statenvertaling, geordend en ingericht
voor de huiselijke bijbellezing en het godsdienstig onderwijs, door C.E. van Koetsveld,
3 delen. 1861: Het Heelal. Leesboek voor de lagere scholen. Vrij naar 't Hoogd.,
door J.P. Hebel, door J.F. Jansen. 1864 nieuwe uitgave. 1862: De Kaapse Kinderbijbel
of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen, vooral
voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der gereformeerde kerk in Zuid-Afrika,
met 130 houtsneeplaten. 1890 3de druk, 1891 goedk. uitg., 1910 uitg. A: 130 platen;
B: 1 plaat. 1866: Verhalen uit de Bijbel naar de nieuwere opvattingen meegedeeld
aan jongelieden, 1ste stuk O.T., door H.G. Grosjean. 1877 2de druk; 1867 2de stuk
N.T.; 1878 2de druk; 1885 3de druk. 1870: De Bijbel. Leesboek voor scholen en
gezinnen, naar het Frans van Green, door P.A. Exel. 1870-1872: Prentbijbel voor
kinderen, door P. Huet, met bijschriften. 1871-1874: De Bijbel voor jongelieden,
door H. Oort en I. Hooykaas, m.m.v. A. Kuenen, 6 delen. 1875: Register der
behandelde Bijbelplaatsen. 1872-1874: Bijbel voor de jeugd, door E. Gerdes
(voorwoord van J.J. van Oosterzee). 1874-1876: Het Leven van Jezus. Een boek voor
het christelijk gezin, door G.J. Vos Azn, met 64 platen. 1875: De kinderbijbel of de
gesch. des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen voor jonge kinderen. Met
17 pl. van G. Doré. 1879 2de druk. 1876-1881: Kinderbijbel, naar de ‘Bijbel voor
jongelieden’, door A.J. Oort, m.m.v. H. Oort, I. Hooykaas en A. Kuenen. 5 delen,
1888 2de druk, 1904 3de druk, 2 delen. 1877-1879: Taferelen uit de Schrift. 6
kinderboekjes, elk met 7 gekl. pl. met tekst. 1880-1882: Bijbel voor de jeugd, door
A. Loeff, met 48 chromolithografieën, afl. 1-9, 1883-1887 afl. 10-25. 1885-1887:
Prentbijbel voor kinderen, met bijschriften. Met een voorrede van J.W. Felix, 2de
druk. 1886: Vertellingen uit de Bijbel, door Agatha (mej. R. de Goeje). Ill. C. Jetses,
1895 2de druk, 1905 3de druk, 1916 4de druk, 1926 5de herz. druk met 16 platen.
1887-1888: K.A. Wagner's Bijbelse verhalen, naar de 16de druk omgewerkt en
aangevuld door H.U. Meyboom, 2 delen. 1891: Bijbelse Gesch.,
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vooral ten dienste van jongelieden, door F. van Kooij. 1892: Bijbelse Gesch. voor
kinderen, door A.W. Bronsveld, met 24 platen van A.G.A. van Rappard. 1892: Het
Nieuwe Testament voor kinderen geschikt gemaakt door Christine. 1893-1894: Stap
voor stap door de Bijbel, naar het Engels, van E. Ralph, door Christine, 2 delen,
voorber. v.L.C. Schuller tot Peursum. 1894: De Bijbel voor kinderen, door J.H.
Gunning J. Hzn, 16 pl., 1909 2de druk met 24 pl. 1895: De kleine prent- of
beeldenbijbel. Woorden en beelden uit de H. Schrift en Apocriefe Boeken. 1898:
Bijbelse gesch., met 200 platen, door S. Ulfers. 1906 2de druk, 1911 3de druk, 1917
4de druk, 1927-1928 5de herz, uitgave met 33 platen. 1900: Bijbelse gesch. aan
kinderen, verhaald door C.F. Schöttelndreier, 1916 5de druk. 1902: De Bijbel aan
kinderen, naverteld door Nellie (mevrouw Van Kol), 1ste en 2de deeltje.
Volkskinderbibliotheek. 1904-1907 idem, 3 delen, dl I en II O.T., dl III N.T. 1902:
Kinderbijbel, door Louise Stuart. 1910: Nieuwe goedkope uitgave. 1904: Kinderbijbel
voor de hele kleintjes, door Annette, 1 pl. 1907: Afrikaanse kinderbijbel. Bijbelse
gesch. voor de jeugd, door MacGregor, met 16 gekl. pl. 1909-1910: Geïllustreerde
kinderbijbel, door W. Andringa Gzn. 1910: De Bijbelse gesch. aan kinderen verhaald,
met een woord vooraf door J.H. Dormer, 9de druk, met 100 plaatjes; 1883 1ste druk,
1916 10de druk, 1924 11de druk. 1914: De Bijbelse gesch. in het taal-eigen der
Heilige Schriften, voor school en huis, door dr. G.P. Marang en L.C. Post, 1919 2de
druk. 1915: Kinderbijbel, naar het Deens, van Morten Pontoppidan, door Marg.
Meyboom, met 32 platen van G. Doré, 1920 2de druk, 1938 3de druk. 1916:
Vertellingen uit de Bijbel, door Betsy (mej. De Heer). 1917: Bijbelse verhalen voor
de jeugd, van A. Hoog, 1ste en 2de serie. 1918-1919: Vertellingen uit de Bijbel voor
de kleintjes, door F.W. Ortt. Geïll. door W. Papenhuizen, 3 boekjes. 1918-1920: De
Bijbelse Geschiedenis in vertellingen, door W.G.v.d. Hulst. Geïll. door J.H. Isings
Jr. 1924 2de druk, 1933 7de druk. 1921: De heilige Historie aan kinderen verhaald,
door J.C. de Koning, met tekeningen van J.H. Isings, inl. v.J.J. Knap Czn. 1936 4de
druk. 1921-1922-1925: Vert. uit de Bijbel voor kleintjes door F.W. Ortt, geïll. door
W. Papenhuizen, 1926 2de druk, 2de, 4de, 7de boekje. 1923-1925: Verhalen uit de
Bijbel voor kinderen, 6 boekjes. 1925: Verhalen uit de Bijbel voor kinderen van 10
jaar en ouder, met platen van W. Hardenberg. 1924: Bijbelse verhalen, door Hetty
Laman Trip-de Beaufort. 1924: Eerste Lichtstralen, godsdienstig onderricht aan
jonge kinderen, door A. Hoog. 1924: De Bijbel naverteld (The Story of the Bible),
door H.W. van Loon. Met medewerking van de schrijver, voor Ned. bew. door C.P.
Gunning, 15 platen. 1924: Ons Vertelboek, door R.H. Walda. 1925: Bijbelse gesch.,
met plaatjes, door A.A. Sepp. 1925: Vertellingen uit de Bijbel, door F.W. Rappold,
geïll. door W. Hardenberg. I. Gesch. v.h. Isr. volk. II. Uit het N.T. (Goedk. uitg.: Het
boek
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voor het kind, deel V en VI). 1926: Jeugdbijbel, door A.M. van de Laar Krafft, met
ill. van Rembrandt. 1926: Het grote boek, verteld voor de kleinsten, door J.C. de
Koning. Met 50 pentekeningen van Henk Poeder. 1937 2de druk. 1926-1930: Bijbelse
vert. voor onze kleintjes, door W.G.v.d. Hulst, met tekeningen van Isings, 10 platen.
1938 5de druk. 1927: Bijbels vertelselboek voor de vijfjes, door M. van Voorts van
Beest, 2 deeltjes. 1928-1929: Bijbelse vert. voor de kleintjes, door M. van Voorst
van Beest en V. Witte Eechout. 1928: Het Huisgezin te Bethanië, door H.C.
Voorhoeve Jzn, 3de druk. 1929: De Bijbelse vertellingen voor het moderne leven.
De Patriarchen, door P. Stegenga Azn. 1929: Het Bijbelverhaal van de Schepping
van de wereld af, tot de herbouw van de tweede tempel, door M. Gaarkeuken. 1929:
Bijbel voor de jeugd, uit vrijzinnige kringen, door Joh. Veenbaas. 1930: Het leven
van Jezus, voor jongens en meisjes, door Paterson Smyth. Voor het Nederl. bewerkt
door Lucie Dijkema, m. inl. v.C.P. Gunning. 1931: De schat der eeuwen. Het
Bijbelverhaal voor kinderen verteld, door Sara Gazon. Uitg. op initiatief en met
medew. van de Joodse Vrouwenraad in Nederland. 1932: Het leven van Jezus aan
de kinderen, door Jager-Meursing. 1932: Vertellingen uit de Bijbel voor onze hele
kleintjes, door S.J. Matthijsse. Met 4 gekl. en zwarte pl. van Rie Cramer. 1933:
Bijbelse Prenten, door W.G.v.d. Hulst. 24 platen. 1933: De Bijbelse verhalen voor
het moderne leven, door P. Stegenga Azn, 2 delen. 1934: Kinderbijbel, door G.P.
Marang. 1934: Jezus' leven aan de kinderen verteld (The life of our Lord), door Ch.
Dickens, vert, door E. Wanting, met ill. van G. Doré. 1935: Het leven van de Koning
(A life of Jesus), door Basil Mathews, bewerkt door J.C. Helders, met 34 ill. 1936:
De Bijbelse gesch. voor de jeugd verteld, door Tine Bonnema. 1936: Wat ons uit het
oude boek verteld wordt, door Spelberg-Stokmans. Bijbel voor jonge kinderen, door
henzelf geïllustreerd, 6 afl. 1938-1943 2de druk. 1938: Bijbel voor jongeren, onder
toezicht van H. Th. Obbink en A.M. Brouwer, samengesteld door T. van Buil. 2
delen. Geïll. 1938: Kinderbijbel, door H.A. van Hoven van Genderen, met een woord
vooraf, door J.N. Bakhuyzen v.d. Brink. Met 100 gekl. platen naar G. Doré, door J.
Faure. 1938: Bijbels vertelboek voor onze jongens en meisjes, door V. Witte Eechout
en M. van Voorst van Beest. 6 delen. 1938: Groot vertelselboek voor de Bijbelse
geschiedenis, door A. de Vries. Ill. C. Jetses, 2 delen. 1948: Johanna Kuiper: Bijbel
voor de Jeugd. 1945: Wolf Meesters: De Bijbel behandeld voor jonge mensen.

Fabel en dieren-epos
In het leven der mensen heeft alle eeuwen door het dier een rol van betekenis gespeeld.
Het was één der spelers in het weispel, het werd huisgenoot, niet zelden zelfs magische
figuur; een bedrieglijke god als
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Loki: de haas in Afrika, de kantjil en de spookaap in Indonesië, de spin in West-Indië,
de coyote en de raaf in Amerika. En in ieder geval werkte het fascinerend; men stond
voor een geheim en tòch scheen er verwantschap te zijn met de homo sapiens.
Vertoonde het geen eigenschappen, die men kende uit het eigen leven, waren er geen
dieren, die schenen te lijken op mensen en te handelen als zij? Inventieve vertellers
schiepen sprookjes, waarin de dieren een rol vervulden, geantropomorphiseerd en
dichter bij gebracht en niet zelden was er in deze verhalen een critisch element, een
moraliserende strekking: het sprookje werd tot fabel. Was er één volk, dat als schepper
van de fabel fungeerde? Vermoedelijk niet - er zal wel sprake zijn van polygenese:
overal kwamen dieren voor, overal waren mensen, die wijsheid in verhalen
verkondigden en de dierenwereld tot voorbeeld voor hun soortgenoten maakten. En
mocht dat nièt het geval zijn geweest, dan zijn er toch zeker dierensprookjes verteld,
zonder critiek, zonder paedagogische tendenz, zonder spot en satyre - in samenhang
misschien met de mythen, waarin de levensbeschouwing der primitieven zich
kristalliseerde.
Wie de oudste fabels heeft geschapen, niemand kan het ons zeggen. Wij weten,
dat Hesiodes, een Griek uit de 8ste eeuw voor Christus, fabels kende; dat,
vermoedelijk in de 6de eeuw voor Christus, een slaaf van Jadmos, ergens op Samos
of in Phrygië, een volkomen mythische figuur, fabels heeft verteld: Aesopus, de
geheimzinnige vader der latere fabelliteratuur, verzamelaar en schepper van verhalen,
die mondeling werden overgeleverd. In de 4de eeuw voor Christus, misschien later,
ontstond de beroemde Batrachomyomachia, het verhaal van de oorlog der muizen
en kikkers. En niet alleen in Griekenland, ook in Voor-Indië bloeide het genre: de
Pançatantra, ofschoon ze pas 300 na Christus een min of meer definitieve vorm
ontving, bevat diersprookjes en fabels van hoge ouderdom; dat is ook het geval met
de Hitopadeça, berustende op een zuidelijke redactie van de Pançatantra. Langs een
omweg kwamen ze naar Europa: op een noordwestelijke redactie van de Pançatantra
berust een Perzische bewerking uit de 6de eeuw, die bekend is geworden door een
Arabische vertaling: de Kalila wadimna. Zij werd de bron van verschillende Aziatische
en Europese bewerkingen, o.a. de Hebreeuwse van Rabbi Joël, die in 1270 door
Johannes van Capua als Directorium humanae Vitae in het Latijn werd vertaald. Uit
deze kwamen de vertalingen in de meeste Europese landen voort. Het spreekt vanzelf,
dat ook door mondelinge overlevering Indische fabels naar het Westen werden
overgebracht. Al eerder was dat het geval met de Griekse, die men sedert de 11de
eeuw de Aesopische noemt. Babrios had in de 2de eeuw na Christus dergelijke
fabelen in verzen verzameld; dit is de oudste Griekse bundel, misschien berustende
op scheppingen van Aesopus, die in excerpten waren bewaard. Phaedrus, een
Macedoniër, vrijgelaten slaaf van keizer Augustus,
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bracht al in de 1ste eeuw na Christus 90 Latijnse fabels bijeen: Aesopiae fabulae,
geschreven in korte zes jambische verzen; in de 4de of 5de eeuw ontstond een
dichterlijke Latijnse bewerking van 42 fabels door Avianus - vaak in de scholen
gebruikt en in volkslectuur verwerkt. Uit de 10de eeuw is ons bekend de verzameling
van een schrijver, die zich Romulus noemt; van zijn 83 fabels stammen er 50 uit
Phaedrus. Ze worden in de 11de eeuw in proza omgezet, o.a. de Weense Romulus
met 81 fabels en de Romulus Nilanti uit Engeland, waarin 52 fabels voorkomen.
Marie de France dicht naar dit Engelse voorbeeld in de 12de eeuw een Yzopet,
waaruit in de 13de eeuw de Nederlandse Esopet is ontstaan, volgens Maerlant door
Calfstaf en Noydekiin vertaald: hij deelt ons mee, dat de ‘favele’ van Esopus zijn
verdietst ‘in rime scone ende fijn’ en roemt de bewerking om de ‘spellecheit’ (=
vermakelijkheid) en de ‘wijsheit van zinne’. Over Reinaert was hij later minder goed
te spreken. De schrijvers hebben de bedoeling, wijze lessen uit te delen. De proloog
begint met de woorden:
Ic wille u, in die ere ons Heren,
Bi beesten ende bi vogelen leren,
Wisen ende wel bedieden
Die nature van den lieden.

Het slot van de meeste fabels uit de Esopet bevat gewoonlijk een opzettelijke ‘moraal’.
De vos was al geworden tot de sluwe bedrieger, toen dit bundeltje werd geschreven:
‘van reinaerts spele spelen’ heeft bij de schrijvers al de gewone betekenis.
Er is niet aan te twijfelen: uit Indië en Griekenland hebben dierverhalen, sprookjes
en fabels, langs verschillende wegen, schriftelijk en mondeling, het Westen van
Europa bereikt. Was er verband tussen deze twee bronnen? Heeft Benfey gelijk,
wanneer hij Griekenland ziet als de oerbron der fabels, Indië als die der sprookje1s
en een uitwisseling van beide aanvaardt? De strijd over dit punt is niet ten einde,
maar ongetwijfeld is de situatie gecompliceerder, dan ze door deze grondlegger van
het vergelijkende sprookjesonderzoek wordt voorgesteld. Het is in ieder geval zeker,
dat sommige Aesopische fabels van Semietische oorsprong zijn. En mocht hij in
hoofdzaak gelijk hebben, dan zijn toch beide gebieden opgetreden als leveranciers
van West-Europa. Bestond daar een oorspronkelijke, Oudgermaanse fabelliteratuur?
Kaarle Krohn meent van wel - hij neemt aan, dat in Noord-Europa wolf en vos
optraden in een fabelcyclus, die van niet minder betekenis is geweest dan die uit
Griekenland en Indië. De mogelijkheid, dat hij in principe gelijk heeft, is niet
uitgesloten; waarom zouden in deze landen, waar ook dieren en mensen leefden in
dagelijks contact, geen sprookjes en fabels zijn ontstaan? Maar
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wel is het dan vreemd, dat in de Oudgermaanse letterkunde geen spoor van deze
fabels is te ontdekken, ondanks de enthousiaste ontboezeming van Grimm bij de
uitgave van Reinhart Fuchs (1834): ‘Uit de Duitse diersage komt ons de
Oudgermaanse boslucht nog tegen’. Wel in de Latijnse letterkunde van de
Middeleeuwse Germanen vindt men deze dierverhalen: in de kroniek van Gregorius
van Tours, bij Paulus Diaconus, Alcuinus en anderen, mogen de verhalen doen
denken aan die van Aesopus, het karakter is typisch Germaans. In het bijzonder is
dat het geval bij de beroemde Ecbasis captivi, ± 940 door een monnik uit het klooster
van Saint-Aper te Toul geschreven; in de Alveradae asina, Sacerdos et Lupus, Gallus
et Vulpes uit de 11de eeuw. Sedert Grimm wordt over dit Oudgermaanse karakter
fel gestreden. Deze romanticus verdedigde de stelling, dat de Germanen van ± 400
al diersagen bezaten met beer, wolf en vos als hoofdfiguren. Hij wijst daarbij op de
Germaanse diernamen in de Reinaert; op de sfeer van ieder verhaal. Sedert 1834
vond deze theorie veel aanhangers: Fauriel, Gervinus, Jan Frans Willems, Jonckbloet
verdedigden haar. Maar in 1861 verwierp Paulin Paris in zijn Nouvelles recherches
sur le roman de Renart de denkbeelden van Grimm; volgens hem zijn Romulus en
andere Grieken en Latijnen de enige bron der fabels en dierenepen in het Westen.
Suare (1893: Les Sources du Roman de Renart) beschouwt daarentegen de
middeleeuwse Europese folklore als de oorsprong: ‘Le Roman de Renart existait
presque tout entier sur les lèvres des conteurs avant qu'on lui eût donné une forme
littéraire’. Gaston Paris sluit zich daarbij aan: toch aanvaardt hij als bron dezer
‘contes’ ook mondeling overgeleverd Aesopische fabels. Het is niet nodig, de
wisselende standpunten hier alle te noemen: na de vermelding der denkbeelden van
Carl Voretzsch, H. Suchier, L. Foulet komt prof. De Keyser, aan wiens studie over
dit onderwerp ik veel heb ontleend, tot de conclusie: Autochtone diersprookjes,
fabulae rusticae zijn voorafgegaan en hebben de dichters beïnvloed - een gedeelte
daarvan was misschien van Oosterse oorsprong. En Van Mierlo concludeert: ‘In het
dierenepos als in het chanson de geste schuilt heel wat Frankisch erfgoed’. Zó zal
het wel zijn: inheemse motieven, vermengd met herinneringen aan uit Indië en
Griekenland binnengedrongen fabels, hebben een stof doen ontstaan, die inspirerend
op schrijvers kon werken*). Van de dierenepen, die op deze wijze werden geschapen,
zijn er twee, die ons nader moeten bezighouden: de IJzengrinus en de Roman de
Renart. De eerste is een Latijns epos, ± 1150 door een zekere Magister Nivardus
geschreven, volgens Kalff eerst monnik in het klooster Blandinium, later scholaster
der kerk van S. Pharahilde te Gent. Hij heeft, voornamelijk in de vorm van al

*) Men denke aan de woorden van Darmesteter: ‘La littérature populaire, c'est le trésor des
idées et des imaginations, non point créées par le peuple, mais acceptées par lui, conservées
par lui et recueillies de ses lèvres’.
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te uitvoerige dialogen, een aantal fabels bewerkt; onder de klassieke vormen en de
grote geleerdheid zijn de Vlaamse leute en oubolligheid met moeite verborgen; de
ironie van de latere Reinaert, de critiek van de geleerde Malcontenten uit de 12de
eeuw leeft krachtig in dit werk. Grimm ontdekte het handschrift in 1814, maakte het
in 1817 bekend; Mone vond in 1828 een oudere tekst en gaf die in 1832 met weinig
zorg uit onder de titel: Reinardus Vulpes (n.b. de titel, waaronder in 1272 Balduinus
Juvenis Van den Vos Reinaerde in het Latijn had vertaald!); een klassieke uitgave is
die van E. Voigt als IJzengrinus (1884), steunende op vijf handschriften. Van de
twaalf ‘avonturen’ uit dit Latijnse geschrift zijn er elf genomen uit de ‘branches’,
die samen de Roman de Renart vormen, de verzameltitel van een aantal
vossenverhalen. Ook in deze verhalen is sprake van een vermenging der inheemse
en buitenlandse motieven: de jakhals, die in de Indische fabels een voorname rol
vervulde, heeft overal plaats gemaakt voor de vos. Vermoedelijk is een der branches,
de belangrijkste ± 1176 of 1177 geschreven door Pierre de St. Cloud: avonturen van
de vos, strijdende met de wolf, gaan aan de kern van de historie, het geding, vooraf,
deze geschiedenis is verder het best bewaard gebleven in de Middelhoogduitse
bewerking Isengrines not van de Elzasser sprookspreker Heinrich der Glîchezâre
(1182): een reeks van de Franse branches wordt hier tot een geheel samengevoegd.
Ongeveer 1180 verschijnt een verzameling in Frankrijk, die men kan beschouwen
als de proto-roman-de-Renart of de hypothetische vite. Een der branches, bekend
als le Plaid of le Jugement werd in de eerste helft van de 13de eeuw of in het eind
van de 12de in het Vlaams bewerkt, volgens sommige geleerden (Muller) door twee
schrijvers Aernout en Willem, volgens anderen (Van Mierlo) door Willem alleen; het
tweede deel van deze Van den Vos Reinaerde is min of meer oorspronkelijk. De
bewerking munt uit door levendige behandeling, snelle gang, rake karakteristiek.
Men mag van mening verschillen over de vraag, of het gedicht bedoeld is als een
parodie op de ridderromans (ja, volgens Kalff en Muller, neen, volgens Van Mierlo),
of het een moralistisch-didactische strekking heeft en een satire wil zijn, gericht tegen
de adel, niemand zal kunnen ontkennen, dat het een kunstwerk is van de eerste rang,
dat de figuur van Reinaert imponeert, vooral door zijn ‘hovesceit’, die distinctie,
zelfbeheersing, mensenkennis, tact en intelligentie insluit, en dat het om zijn humor
en zijn eenvoud in staat is jong en oud, eenvoudigen van geest en geleerden, te
vermaken en te boeien. Wij bezitten van het epos twee volledige handschriften: het
Comburgse van ± 1400, het Dijckse van ± 1340; van beide zijn diplomatische uitgaven
verschenen - belangrijk is die van J.W. Muller (Gent 1914), gevolgd door een Critisch
Commentaar (Utrecht 1917). Het aantal latere uitgaven en bewerkingen is
buitengewoon groot: wij leerden de Latijnse Reinardus Vulpes (1272) al kennen; ±
1375 werd het Middel-
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nederlandse gedicht opnieuw bewerkt door een onbekende, die het uitbreidde en
door moraliseringen bedierf. Deze Reinaert II of Reinaerts Historie is
vertegenwoordigd door een volledig handschrift in Brussel, een fragment in Den
Haag. Van deze tweede Reinaert verscheen in 1487 te Antwerpen een rijmdruk, door
Heinric van Alkmaer van aantekeningen voorzien en in hoofdstukken verdeeld. Zij
werd de bron voor de Nederduitse prozabewerking van 1498 (Lubeck), vele malen
in het Hoogduits vertaald en door Goethe in Reinecke Fuchs onsterfelijk geworden.
De Nederlandse prozabewerking van Reinaert II werd in 1479 gedrukt: daarmee
deed het volksboek van Reinaert zijn intree, geliefd en gelezen tot in onze tijd. Ook
Van den Vos Reinaerde werd herhaaldelijk uitgegeven: J.W. Muller (2de druk 1939),
Grimm (1834), J. Fr. Willems (1836 en 1850 door dr F.A. Snellaert), W.J.A.
Jonckbloet (1856), Martin (1874), W.L. van Helten (1887), dr F. Buitenrust Hettema
(1909 en 1921), C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart (1909 en vele malen daarna); Paul
de Keyser gaf in 1938 Reinaerts Historie uit. Naast deze wetenschappelijke uitgaven
bestaat een aantal bewerkingen voor volwassenen en kinderen van zeer uiteenlopende
waarde. Ik noteerde uitgaven van 1564 (Antwerpen), 1589 (Schinckel te Delft), 1661,
1778, 1826, 1855, 1871, 1883, 1890, 1899, 1914, 1922, 1933, 1939, 1941, 1946,
1948, een lijst, die verre van volledig is. In Engeland verscheen deze ‘unholy Bible
of the World’ in 1481 (Caxton's Reynard the Fox), door de Engelsen beschouwd als
hun oudste kinderboek. Reinardus Vulpes was een der eerste voortbrengselen van
de drukkunst (1473), de eerste Duitse, maar ongekuiste bewerking voor kinderen
dateert van 1836, van onze kinderbewerkingen werden vooral bekend die van
Goeverneur, Louwerse, P.A.E. Oosterhoff en De Zeeuw (Serie Oud Goud), nieuwe
staan op stapel. Interessant is de ‘herwrochting’ van Stijn Streuvels.
Ook de fabels van Aesopus bleven populair: de Engelse Aesop is van 1484, de
Vlaamse van 1485, Avianus werd in 1512 in het Vlaams overgezet, in 1548 verscheen
als eerste amusementsboek voor kinderen in Duitsland de Gantz new gemachte
Esopus van Burkard Waldis; Aesopus' Fabulae et vita behoorde tot de eerste gedrukte
boeken in ons land. De Staten van Holland steunden de verspreiding van deze
literatuur en de dames Wolff en Deken interesseerden zich er voor (haar bewerking
werd in 1946 opnieuw uitgegeven). Van zeer bijzondere betekenis werd de
fabelbewerking van Jean de Lafontaine (1621-1695). Maakt hij, zorgeloos man en
lustig levensgenieter, nu en dan de indruk van de vos, die de passie preekt, niemand
is immuun tegen de charme, die van zijn werk uitgaat. Hij ontleende de stof voor
zijn fabels aan de Aesopische verzamelingen, aan Phaedras vooral, putte uit Rabelais,
Horatius en vele anderen, soms ook uit het eigen leven;. maar hij maakte van iedere
fabel een pittig drama, gaf de dieren een eigen en constant karakter en schilderde
met

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

212
zwierige pen de natuur, waarin zij optraden. De aandachtige lezer ontkomt niet aan
de indruk, dat hij de ondeugd met een zeker welbehagen incarneerde en achter de
statige moraal een fijne ironie verborg en hij begrijpt, dat Rousseau en Lamartine
bezwaren hadden tegen deze wijze van opvoeden, maar het zou hem leed doen,
wanneer deze bekoorlijke, elegante poëzie niet bleef behoren tot de literatuur, die
kind en volwassene vreugde kan geven. Ze geeft geen geïdealiseerd beeld van de
wereld, ze heeft een open oog voor de zwakheid van de mens en de betrekkelijkheid
van al zijn zekerheden, ze is inderdaad ‘la comédie humaine’ in klein formaat. Maar
het kan geen kwaad, dat onze oudere kinderen leren zonder oogkleppen door de
wereld te gaan!
De Contes verschenen in 1664, de eerste bundel Fables in 1668: beschermd tegen
de ongemakken des levens door Mme De la Sablière kon de dichter, die zijn verfijnde
poëzie met zorg schreef, in 1678 nog 5 bundels Fables Nouvelles doen verschijnen.
Na een leven vol jolijt stierf hij als een vroom Christen (1695). Zoals het past bij een
man van zijn structuur: aan het eind van de gracieuze fabel komt steeds de moraal!
Ook in Nederland drong zijn werk door. Er zijn vertalingen en bewerkingen van
1708, 1805 (door J. Nomsz), 1814, 1868, 1871 (door Ten Kate met platen van Doré),
1882, 1889 (door Fiore della Neve), 1941 (door Jan Prins en Martinus Nijhoff). Een
bewerking voor kinderen schreef Jan Wiegman, die de fabels ook illustreerde (1941).
Enige aandacht schonk men in ons land ook aan de Duitse fabeldichters: Hey
(Goeverneur), Von Hogedorn (navolger van Lafontaine), Gellert, Lessing en anderen.
Het duurde vrij lang, voor men zich, ten minste in de wereld der kinderliteratuur,
ging interesseren voor de fabels uit Indonesië. Hun aantal is groot, de meeste hebben
de Pançatantra als bron. Daarnaast bestaat een uitgebreide serie verhalen, die de
kantjil, het dwerghert, tot middelpunt hebben (op Java en Sumatra) of de spookaap
(in Midden-Celebes). De rol van deze vlugge en intelligente dieren stemt volkomen
overeen met die van de vos in het Westen. Publicaties van C.A. Mees, dr Snouck
Hurgronje, Adriani, Brandes, P. Voorhoeve en anderen wijzen op de diepere
ondergrond van deze vertellingen. Voor oudere kinderen is van deze stof veel te
vinden in de beide bundels Volksverhalen uit Oost-Indië, door J. de Vries (1925-1928),
S. Franke gaf voor jongere kinderen de mooie verzameling Kantjil, het dwerghertje
uit (1936).
Ten slotte moet ik nog wijzen op de uiterst belangwekkende verzameling van
negerfabels, bijeengebracht door de Amerikaanse journalist Joel Chandler Harris
(1848-1908), geboren in Extonton, Georgia. Hij leefde in moeilijke omstandigheden,
slaagde er in klerk te worden bij Joseph Turner, de eigenaar van een uitgestrekte
plantage. Harris ontwikkelde zich daar onder leiding van Turner en diens vrouw;
zwervende
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tussen de negers, die op de plantage werkten en wier lot zéker niet zo droevig was
als De Negerhut het ons doet geloven, leerde hij hun mythen, sagen, legenden, fabels
en sprookjes kennen; ook de melodieën, die uit het verleden waren overgebleven.
Later werkende aan de ‘Atlantic Constitution’ kwam hij, na het lezen van een artikel
over negerfolklore tot het publiceren van al deze literatuur. Hij schiep de figuur van
een neger-verteller, Uncle Remus, die de karaktertrekken vertoont van ‘Uncle Ben’
en ‘Aunt Betsy’, slaven van Turners plantage, en legde hem de histories in de mond,
die hij zich uit zijn jeugd herinnerde. De verhalen trokken onmiddellijk de aandacht
en Remus werd tot een populaire figuur. Harris was zeker geen groot artist, een
typisch provinciaal, die niet uitkwam boven het gewone formaat der journalisten,
maar de stof, die hij bewerkte - oeroude vertellingen uit het verre Afrika, verwant
met wat in oude diersproken en fabels tot ons is gekomen - is zó universeel, dat ook
een modern publiek er de bekoring van onderging. Figuren als Brer Rabbit, het
konijn, dat zich door zijn slimheid uit iedere situatie redt en Brer Fox, die het kind
van de rekening wordt, zijn onsterfelijke figuren geworden: Uncle Remus deelt hun
reputatie. In 1880 verscheen de eerste bundel Uncle Remus, his Songs and his Sayings,
the Folklore of the Old Plantation, het werd gevolgd door Nights with Uncle Remus,
Uncle Remus and his Friends, Mr. Rabbit at Home e.a.; er ontstond een Uncle Remus
Magazine, een Uncle Remus Genootschap en Harris' geboortedag wordt nog immer
op de scholen in Georgia herdacht. Nienke van Hichtum liet in 1932 Sprookjes van
de Oude Plantage verschijnen.

Sprookjes
Het woord ‘sprookjes’ wijst, precies als het Duitse ‘Märchen’, het Franse ‘conte de
fee’ en het Engelse ‘tale’ op het mondelinge meedelen van een verhaal. Sprookjes
zijn van huis uit ‘vertellingen’. Een tweede kenmerk is het feit, dat niet als in sage
en epos over historische gebeurtenissen wordt gesproken en dat niet, als in de mythe,
goden een rol spelen in deze verhalen. En in de derde plaats is kenmerkend het
optreden van àndere bovennatuurlijke wezens: heksen, elfen, dwergen etc. - een
kenmerk, dat door Grimm onvoldoende in acht is genomen. Ook hier komen we weer
in aanraking met de alleroudste en meest verspreide en uiterst populaire literatuur.
Er is geen volk zonder sprookjes - de grens met de mythe is, vooral bij de primitieve
volkeren, vaag. Merkwaardig is daarbij de omstandigheid, dat, ten minste in Europa
en een groot deel van Azië, maar ook wel daarbuiten, het aantal motieven beperkt is
en vrijwel overal dezelfde motieven voorkomen. Het ligt voor de hand, dat dit feit
aanleiding heeft gegeven tot verder onderzoek en.... tot vinnige strijd. De
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Grimms, kinderen der romantiek, meenden in deze motieven de weerslag te vinden
van de oude heidense mythen in de volksoverlevering, ‘een erfenis uit de Arische
voortijd’. Benfey nam daartegen stelling in zijn voorrede bij de Pançatantra: Indië is
de bakermat van het sprookje, door de Boeddhisten opgetekend en schriftelijk
overgeleverd aan Europa. Voortschrijdend onderzoek der ethnologen, die telkens
weer getroffen werden door allerlei overeenstemming in gewoonten en opvattingen
van ver van elkaar verwijderde volkeren, bracht organisch een critiek op Benfey's
oriëntalistische theorie. Bastian, Andrew Lang, E.B. Tylor, Bédier, werden de
verkondigers van de gedachte der polygenese: in de ontwikkeling der verschillende
volkeren zou een eigenaardig parallellisme zijn te constateren, waarbij in een bepaalde
phase spontaan soortgelijke denkbeelden optraden: m.a.w. de sprookjesmotieven
ontstaan telkens opnieuw. Contra Bédier ontwikkelden Finse onderzoekers - Kaarle
Krohn, Antti Aarne - een theorie, die aan Benfey doet denken; in de plaats van de
schriftelijke komt echter de mondeling overlevering en voor de Boeddhistische
literaratuur het echte Indische volksverhaal. Bovendien werden de Finnen, daartoe
geleid door hun onderzoek naar de bronnen van de Kalevala, de scheppers van de
historisch-geographische methode. Naar het voorbeeld van Hahn, die Griekse
sprookjes analyseerde, stelde Aarne een systematiek samen, waarin de motieven naar
typen werden gerangschikt - het werd door de Amerikaan Stith Thompson uitgebreid.
Men zoekt zoveel mogelijk varianten en gaat uit van de veronderstelling, ‘dat de
vorm, die het vaakst wordt aangetroffen, of het verste verbreid is, in het algemeen
oorspronkelijker moet zijn dan een minder verspreide, terwijl de vorm, die het meest
logisch en natuurlijk is, de voorkeur verdient’. Een stelling, die recht geeft tot critiek,
wanneer men de logica ziet als een verschijnsel van latere tijden in de ontwikkeling
der mensheid. Ook het onderzoek der Finnen wijst op de centrale plaats van
Voor-Indië. Wesselski ontkent de waarde van de vergelijking der varianten. Hij komt
tot de conclusie, dat de volkstraditie niets meer is dan de neerslag van literaire
producten. Von der Leyen zoekt, onder invloed van Freud, de oorsprong in de droom,
individueel en collectief. Met de Zweed von Sydow komen we ten slotte terug bij
Grimm; ook bij hem zijn de sprookjes oeroud en door voortdurende mondelinge
overlevering verspreid onder de Indogermaanse volkeren. Wij herkennen in deze
tegenstrijdige meningen dezelfde tendenzen als in de beschouwingen over het ontstaan
van fabels en sagen. Romantische en artistieke naturen hebben de neiging, een grote
plaats toe te kennen aan de scheppende kracht der volkeren - de nuchtere, critische
onderzoekers zien zeldzame kunstenaars als de ‘vinders’ en ‘vormgevers’ der
verhalen. Vermoedelijk ligt de waarheid in het midden: artisten, vaak niet als zodanig
herkend en erkend, treden op als scheppers in beiderlei zin - de massa assimileert,
conserveert, distribueert, wijzigt
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bij haar mondelinge verbreiding - vaak maken dan latere kunstenaars zich meester
van deze stof, breiden haar uit en verdiepen de betekenis. Wij zien dit proces duidelijk
bij de sprookjes, die door de Grimms werden opgetekend - motieven er uit werden
later door Andersen en anderen opnieuw gebruikt. Dat er samenhang is met de mythe,
is onbetwistbaar - men vergelijke maar Doornroosje met Brunhilde. Dat menig
sprookje een diepe zin heeft, zal wel niemand ontkennen - evenmin, dat bij de
‘verklaring’ er van in latere rijd de neiging tot ‘hineininterpretieren’ nu en dan
phantastische vormen heeft aangenomen.
Het is ondoenlijk, in kort bestek de geschiedenis van het sprookje in de
wereldliteratuur te beschrijven. Ik moet mij tot een paar hoofdlijnen beperken, daarbij
rekening houdend met de Nederlandse kinderliteratuur.
Over Indië en zijn Pançatantra is al bij de fabels gesproken. Ook sprookjes zijn
door dit werk overgebracht. Indië was er buitengewoon rijk aan: in de Vikramaçaritra
en de Çukasaptai komt een groot aantal van deze phantastische verhalen voor: de
laatste bundel deed het Perzische Tuti Nameh ontstaan, dat als Papegaaienboek bekend
werd.
Wereldberoemd werden de Arabische Sprookjes van de 1001 nacht. In de 14de
eeuw vond het boek een definitieve vorm: Indische, Perzische, Griekse, Egyptische
invloeden zijn er in te constateren. In de 18de eeuw drong het door tot West-Europa:
de Fransman Galland was de eerste serieuze vertaler (1704), zijn vrije bewerking
werd de aanleiding tot vertalingen in allerlei landen; ook voor kinderen. Wie het
oorspronkelijke boek kent, weet, dat het in die vorm voor kinderen absoluut ongeschikt
is. Gautier breidde Gallands vertaling belangrijk uit (1822). Ook Nederland kon door
Sheherazade's stem worden bereikt; onze kinderen leerden Aladin, Ali Baba en
Sindbad de Zeeman kennen en bewonderen, al kan hun populariteit niet worden
vergeleken met die van Roodkapje, en Klein Duimpje. Louwerse bewerkte de verhalen
in 1891 en 1900, Gerard Keller in 1891, Christine Doorman in 1899, Nienke van
Hichtum in 1912 en uitgebreider in 1921; er zijn latere bewerkingen uit 1925 en
1938; ook Krebbers en Stamperius beproefden er hun krachten op. Sedert 1948
verschijnt een prachtuitgave onder leiding van Albert Helman (16 dln).
Van twee beroemde Italiaanse verzamelingen (Straparola 1550 en de Pentamarone
van Basile 1637) zijn mij geen andere Nederlandse vertalingen bekend dan die van
Rein Valkhof (1948). Uitermate populair werden de Sprookjes van Moeder de Gans
van Charles Perrault (1633-1703). Ze verschenen in 1697 onder de titel Histoires
ou Contes du Terns passé. Avec des Moralitez: A. Paris chez Claude Barbin; Avec
Privilège de Sa Majesté. De bundel bevatte acht contes de fées: ‘La Belle au bois
dormant, Le petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maître Chat ou le Chat Botté,
Les Fées, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à le Houppe en Le Petit
Poucet’.
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De titelprent vertoont een kamer, waarin een spinnende boerenvrouw een verhaal
vertelt aan een jong meisje en twee kinderen. Tegen de deur op de achtergrond leunt
een bordje met de woorden: Contes de ma mère l'oye. Het boek is opgedragen aan
‘Mademoiselle’, d.i. Elisabeth Charlotte d'Orléans, zuster van de latere regent. De
opdracht staat op naam van P. Darmancour, d.i. Pierre Perrault d'Armancour, Charles'
derde zoon en ook met het privilege is dat het geval. Deze eenvoudige feiten hebben
aanleiding gegeven tot langdurig onderzoek en felle pennestrijd. Door vergelijking
van alle literatuur over dit onderwerp komt G.W. Wolthuis tot de volgende conclusies:
1. De uitgever A. Moetjens in Den Haag drukte in zijn Recueil de pièces curieuses
et nouvelles tant en prose qu'en vers de contes van Perrault over, al naar mate
ze waren verschenen; de eerste uitgave is dus Frans en niet Hollands, zoals vaak
wordt beweerd.
2. Het is moeilijk aan te nemen, dat de vernuftige schikking en bondige stijl der
sprookjes met hun talloze contemporaine toespelingen, hun ironie en
levenswijsheid het werk van een jong debutant zouden zijn (Pierre was in 1697
negentien jaar), die daarna op literair gebied niets meer van zich heeft laten
horen; ook is het niet waarschijnlijk, dat Charles uit vrees of schaamte het
auteurschap geloochend heeft (vgl. Hazard: ‘Un Académicien peut composer
des poèmes burlesques, s'il en a envie; il peut préférer les Modernes aux Anciens,
et du coup déchaîner des tempêtes: mais ce qui est inouï, c'est qu'il ose imprimer
des contes pour les enfants’); er moet dus een andere reden zijn geweest, waarom
Charles het boek op naam van Pierre liet verschijnen; zekerheid daaromtrent
bestaat niet, wel een vermoeden - maar aangenomen moet worden, dat Charles
zelf de auteur was.
3. ‘Moeder de Gans’ is niet ‘La Reine Pédauque’, een vrouwenfiguur met een
ganzevoet onder de beeldgroepen van enkele middeleeuwse kerken,
geïdentificeerd als de Westgotische koningin Ranahilde, de heilige Clotilde, de
koningin van Saba of Berthe de Bourgogne, zelfs als de godin Berchta, maar
een doodgewone sprookjesvertelster, vermoedelijk een huisgenote van Charles'
nicht Marie Jeanne l'Héritier de Villandon, die na het verschijnen van Perraults
sprookjes de woorden schreef:
Le conte de Peau d'Asne est icy raconté
Avec tant de naïveté
Qu'il ne m'a pas moins divertie
Que quand, auprès du feu, ma nourrice ou ma mie
Tenoient en le faisant mon esprit enchanté!

Met ‘contes de ma commerce l'oye’ bedoelde men een bepaalde groep van sprookjes,
genoemd naar de vertelsters ‘die snaterden als een gans’.
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Perraults sprookjes werden in korte tijd uiterst populair. ‘Pour la première fois les
enfants de Paris et puis tous les enfants du monde eurent un livre selon leur coeur,
si beau, si frais que jamais plus ils n'ont voulu l'abandonner.... Perrault est frais
comme une aube; on ne finit pas de découvrir ses qualités. De la malice, de l'humour.
Et cette grâce aisée.... Et ce clair langage! Et cette simplicité, ‘la seule qualité qu'on
ne se lasse jamais de louer’ comme dit Sainte-Beuve, la seule qui touche toutes les
âmes....’ Aldus, en volkomen terecht, Paul Hazard. Het is waar, ze verschenen ‘avec
des moralitez’, ze bevatten volgens Perrault zelf ‘tous une morale très sensée, et qui
se découvre plus ou moins, selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent’, maar
voor het luisterende kroost staat die moraal op de achtergrond, al doet ze haar invloed,
gelukkig, gelden! De schrijver was zich bewust, dat hij méér gaf dan ‘des moralitez’.
Hoor zijn woorden, als hij spreekt over zijn gefascineerd publiek. ‘On les voit dans
la tristesse et l'abattement tant que le héros ou l'héroïne sont dans le malheur, et
s'écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive.’ Zo is het altijd - mits een
kunstenaar het woord voert. Perrault was een van deze zeldzame figuren in de historie
der mensheid. Zijn boek veroverde de wereld. Jong en oud las het stuk - er zijn zo
goed als geen exemplaren van de oudste drukken over: één er van (van 1781) werd
geveild voor 260.000 francs! In de 18de en 19de eeuw verschenen minsten
tweehonderd uitgaven; ook een aantal in ons land, waar gewoonlijk naast de Franse,
de Nederlandse of Engelse tekst werd afgedrukt: ‘Zeer dienstig voor de Jeugdt om
haar zelve in het Fransch-Hollandsch te oeffenen’; sedert 1805 wordt de Franse tekst
weggelaten. In de Haagse uitgave van 1742 wordt de volgorde der ‘contes’ veranderd
- dat blijkt ook later het geval. Fraaie Franse uitgaven zijn die van 1862 (ill. van
Doré) en 1928, een jubileumuitgave met 22 litho's van verschillende artisten. Een
facsimile-uitgave van 1697 verscheen in 1920 te Parijs. Nederlandse bewerkingen
voor kinderen uit latere tijd zijn die van Ising (met de ill. van Doré) (1852 en 1863),
Van Leent (1891), Marie Hildebrandt (1915, met platen van Rackham), Joha.
Wildvanck (1917), Jan Wiegman en Freddy Langeier (1926), Christine Doorman
(1930 en 1948) (al eerder in 1907), Emmy van Lokhorst (1928).
De elegante Franse sprookjes van de Countess d'Aulnoy (1650-1705) hadden voor
Duitsland meer betekenis dan voor ons: Wieland en Musäus ondergingen haar invloed
(Contes nouveaux ou les Fées à la mode, 1697-1698).
In Duitsland was Musäus (1735-1787) de eerste, die in Volksmärchen der
Deutschen (1782-'87), de oude verhalen verzamelde, maar ze schaadde door
persoonlijke uitweidingen. Van veel meer betekenis was het werk van Jacob
(1785-1863) en Wilhelm Grimm (1786-1859). Geprikkeld door de activiteit van
Brentano en von Arnim, die in 1805 hun eerste
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verzameling volksliederen publiceerden: Des Knaben Wunderhorn, begonnen de
broeders in 1806 met het opsporen van sprookjes. Zij namen vooral Hessen als
werkterrein, maar ontvingen ook uit andere streken gegevens. Hun eerste bundel
Kinder- und Hausmärchen verscheen in 1812 (41ste druk in 1893); in de voorrede
deelden zij mede: ‘Es ist uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir haben
nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt, keinen Umstand und Zug des Sage
selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen
hatten’. In 1814 kon de tweede bundel op de pers worden gelegd: het was vooral
Frau Viehmännin uit Niederzwehrn bij Kassel, die door haar vertellingen de stof er
voor had geleverd: ‘Sie bewahrte die alten Sagen fest im Gedachtnis. Dabei erzählte
sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig, mit eigenem Wohlgefallen daran, erst
ganz frei, dann, wenn man es wolte, noch einmal langsam, so dasz man ihr mit einiger
Übung nachschreiben konnte. Manchen ist auf diese Weise wörtlich beibehalten.’
Een derde deel met een aantal parallellen verscheen in 1822. Aan de inhoud is dus
door de Grimms - Wilhelm vooral was de onderzoeker op dit terrein - weinig
veranderd: de vorm is voor een belangrijk deel hun schepping (dasz der Ausdruck
und die Ausführung des einzelnen groszenteils von uns herrührt, versteht sich von
selbst). In totaal werden 200 sprookjes en 10 kinderlegenden door hen verzameld.
Die begonnen al spoedig hun reis over de wereld. De eerste Nederlandse vertaling
is van 1826; uit latere tijd noteerde ik 1873 (A.v.d. Velde), 1893, 1904, 1905, 1906
(door Martha van Eeden-van Vloten met ill. van Midderigh-Bokhorst), 1913 (Alb.
Steenhoff-Smulders), 1917 (Christine Doorman), 1918, 1920 (N.v. Hichtum), 1922,
1923 (Does de Laive), 1934 (Eug. de Sayer), 1943 (volledige uitgave door M. de
Vries-Vogel met inleiding van prof. dr J. de Vries), 1943 (René Verbeeck).
Als navolger in Duitsland moet worden genoemd de verzamelaar Ludwig Bechstein
(1845: Deutsches Märchenbuch, 1856 Neues Deutsches Märchenbuch).
Men heeft de gewoonte, volkssprookjes en cultuursprookjes te onderscheiden.
Van de eerste ligt de oorsprong in het duister van de eeuwen verborgen, de laatste
zijn scheppingen van een bepaalde, meestal bekende artist. Zo schreven in Duitsland
Wieland, Goethe, Tieck (die ook Volksmärchen verzamelde, o.a. in de Phantasus
1812-1816), Brentano (na zijn tijd door Görres uitgegeven, 1846), E.T.A. Hoffmann,
een der geniaalste romantici, maar voor kinderen onbegrijpelijk, Chamisso (1814:
Peter Schlemihl, in het Nederlands vertaald door H. van Tichelen, 1942*). Meer
bekend dan deze allen werd in ons land Wilhelm Hauff (1802-1827). Deze
jong-gestorven dichter, al in zijn jeugd een typisch romanticus, na

*) Zie ook de bundel Demonie en Droom door D.A.M. Binnendijk en N. Brunt, serie De
Onsterfelijken, Amsterdam 1943.
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een korte theologische en philosophische studie goeverneur, gaf in 1826 een
Märchenalmanak für Söhne und Töchter gebildeter Stände uit. De sprookjes daaruit
ontlenen hun motieven aan volkssprookjes, o.a. die van de 1001-nacht (in Duitse
vertaling sedert 1824); verbeelding en werkelijkheid zijn er onscheidbaar verweven:
Kalif Storch, die Geschichte von dem kleinen Muck, der Zwerg Nase behoren tot de
wereldliteratuur. In 1834 verschijnt zijn werk in Nederlandse vertaling (D. Bomhoff);
later weer in 1872 (Agatha, opnieuw in 1897), 1908, 1913 (Alb. Steenhoff-Smulders),
1912 (Kaspar van Limberg), 1931 (N. van Hichtum).
Belangrijker dan deze allen is Hans Christian Andersen (1805-1875). Men kent
zijn leven - het is zelf als een sprookje. Zoon van een eenvoudige schoenmaker,
leefde hij als een dromerig, gesloten kind in Odense; veertien jaar oud trekt hij naar
Kopenhagen, hij wil zanger worden, verliest zijn stem en zoekt dan contact met de
toneelwereld. ‘Ik wil beroemd worden’, had hij bij het afscheid tegen zijn moeder
gezegd. ‘Men moet eerst zo vreselijk veel moeilijks doorleven en dan wordt men
beroemd. Als alles heel ongelukkig gaat, dan zendt Hij hulp, dat heb ik gelezen, en
dan brengt men het tot iets.’ Hij werd niet teleurgesteld - vindt steun bij anderen, bij
de koning ten slotte, wordt student en is in staat tot reizen. In Duitsland komt hij in
aanraking met Tieck en Chamisso, sluit in Italië vriendschap met Thorwaldsen,
bezoekt Noord-Afrika, Klein-Azië; ook in Nederland, Frankrijk, Spanje, Griekenland,
Zwitserland, Turkije zwerft hij rond. Zijn pen draagt hij overal met zich mee, ook
zijn intelligentie en het warme, snelbewogen hart. Reisbeschrijvingen, operateksten,
drama's, romans volgen elkaar in een onafgebroken stroom. Ook, tussen 1835 en
1852, sprookjes. Als Hauff zoekt hij eerst stof bij het volkssprookje. In de Sprookjes
voor kinderen verteld (1835) zijn er drie van de vier ontleend: Het Vuurslag, Grote
en kleine Klaas, De Prinses op de Erwt. Alleen De bloemen van de kleine Ida is
origineel. Maar hij schrijft uit zijn herinneringen en is daardoor toch oorspronkelijker
dan de Grimms. Steeds meer echter komt hij tot het inzicht, dat wat aan zijn
verbeelding ontspringt, treffender is dan wat hij navertelt. Wel maakt hij gebruik van
enkele motieven, die tot de internationale literatuurschat behoren, maar het meeste
is zijn persoonlijke schepping. Leed en vreugde uit het eigen leven vinden er een
zuivere uitdrukking; een met moeite veroverde levensbeschouwing, een spontaan
geloof bepalen de ontwikkeling van het thema, een milde humor, vaak tot fijne ironie
toegespitst, geeft aan ieder verhaal glans en kleur. Hier is een kunstenaar aan het
woord, die tot allen spreekt. Niet alleen voor kinderen zijn zijn sprookjes bedoeld,
zelfs niet in de eerste plaats - hij heeft het op zijn sterfbed getuigd. Maar ieder kind
voelt zich magisch tot dit werk aangetrokken - gegrepen door de kwaliteiten, die
echte, onmiddellijke kunst bezit. Van alle sprookjesschrijvers is hij ongetwijfeld de
grootste. Zijn vertellingen
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zijn van alle mensen en van alle tijden. Verouderen is uitgesloten - de menselijke
problemen, die er hun uitdrukking in vinden, zijn eeuwig en onveranderlijk; de
kunstenaar, die een kinderziel weet te behouden, wordt een schepper van
onvergankelijke poëzie*). In 1835 begint zijn werk Duitsland te veroveren (1840 vert,
door Chamisso), in 1842 Frankrijk, in 1847 Engeland en ook in 1847 ons land. Daarna
is het aantal vertalingen en bewerkingen voor Nederlandse kinderen niet meer te
overzien. Men vindt ze o.a. in 1848, 1850, 1851 (een volksuitgave), 1864, 1868 (Ten
Kate), 1873 (Suze Andriessen), 1874 (Goeverneur, ook in 1882), 1899 (door Martha
van Eeden-van Vloten en ook door Christine Doorman), 1902 (G. Velderman), 1913
(J.v.d. Moer), 1915 (Chr. Doorman), 1922 (J.C. de Cock), 1922 (R. de Bruyn), 1922
(Marie Nijland-v.d. Meer de Walcheren), 1932 (W.v. Eeden), 1934 (mevr. Van
Oven-van Doorn), 1937 (volledige luxe-uitgave), 1941 (Antoon Coolen, 3de druk
1946), 1943 (Friese uitgave, door D.A. Tamminga), 1943 (Marie W. Vos). En de
stroom zal ongetwijfeld blijven vloeien.
Naast Andersen schijnen de overige figuren zwak en bleek, hoe verdienstelijk hun
werk mag zijn. In Duitsland werken nog als sprookjesvertellers: Theodor Storm,
Eduard Mörike (wiens Stuttgarter Hutzelmännchen in 1925 door N.v. Hichtum werd
bewerkt), Ludwig Anzengruber en Volkmann-Leander, met wiens Träumereien an
französischen Kaminen (1871) Nienke van Hichtum haar vertaalwerk begon.
In ons land vonden nog een zekere bekendheid:
Zakarias Topelius (1818-1898), Fins romanticus, maar Zweeds schrijver, nationalist
en toch universeel in zijn streven naar een schonere menselijkheid, waarbij hij,
verlangend naar een samenwerking met Zweden, botste tegen de Finse chauvinisten:
‘zwaar is het te wandelen in 's levens dal; de hoogte heb ik lief; die is het, die ik
kies!’ Als sprookjesschrijver gaat hij schuil achter Andersen - toch is er in zijn
phantastische verhalen vol humor, waarin Finland leeft, veel, dat ook onze kinderen
kan bekoren (1850). Nellie nam het een en ander van hem op in haar
Volkskinderbibliotheek (1903), ook mevr. Basenau-Goemans in haar bundels
Kerstsproken; Christine Doorman gaf in 1934 in drie kleine boekjes uit: Het
Toverschip, De Berk en de Ster, Het Toverfluitje; in 1937 vertaalde ook Piet Schepens
uit zijn werk. Selma Lagerlöf schreef een biographie over de dichter, die naar ik
meen niet in het Nederlands is vertaald.
Carl Ewald (1856-1908), Deens onderwijzer en literator, in ons land bekend
geworden door zijn fijne boekje Mijn kleine jongen, schreef ook een aantal sprookjes,
meer psychologische analysen dan primitief-kinderlijke vertellingen; dieren en planten
spelen daarin een belangrijke rol. In 1902 verscheen in ons land, ingeleid door
Margaretha Meyboom

*) Paul Hazard ‘Andersen est roi, parce que personne, comme lui, n'a su pénétrer l'âme des
êtres et des choses’.
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De anemonen en andere sprookjes, door Claudine Bienfait, in 1905 gevolgd door
haar In Veld en Bos, in 1920 en 1938 vertaalde L. Chabot-Steenberg opnieuw werk
van Ewald: Van Dieren, Planten en Mensen.
Tot de sprookjes behoort ten slotte: Nils Holgersons underbare resa (1906-1907),
van Selma Lagerlöf, waarin een jongen op de rug van een gans gezeten, over Zweden
vliegt. Het was bedoeld als een aardrijkskundeboek voor Zweedse kinderen, en werd
ook in het Nederlands vertaald (1912).
In 1948 gaf J.P. Wiersma uit: Friese volkssprookjes en mevr. J. Riemens-Reurslag
een verzameling: De oude sprookjes.

Sagen, mythen, legenden
Genres, die, wonderlijk genoeg, in de Nederlandse kinderliteratuur van zeer weinig
betekenis zijn. Er ligt hier een uitgestrekt terrein braak, dat wacht op intensieve
cultivering.
De grens tussen sagen, mythen en legenden is vaag; ook worden de woorden
herhaaldelijk als synoniemen gebruikt. Gewoonlijk denkt men bij het woord sage
aan een mondeling overgeleverd verhaal, dat min of meer historische feiten met veel
phantasie beschrijft en dus gebonden is aan plaats en tijd. Vaak geven natuurvormen
aanleiding tot een dergelijk verhaal (ethnologische sagen), soms is het woord primair
en de sage tracht een verklaring daarvan te geven (etymologische sagen). De mythe
is een kind der verbeelding; zij tracht te verklaren, hoe de dingen ontstonden en
waarom zij zijn, zoals ze zijn; zij heeft een bepaalde voorstelling van het goddelijke
en kent geen historisch fundament. Van een legende wordt gesproken, wanneer het
verhaal een stichtelijk karakter draagt, wonderen vertelt over heiligen en reliquieën.
Onder alle volkeren leven deze histories onverwoestbaar voort. Vooral de Duitse
letterkunde is rijk aan sagen: Musäus eerst (1782), de gebroeders Grimm vooral
(1816 en 1818) hebben deze verzameld en verbreid: ze hadden minder succes dan
de sprookjes. Al veel eerder waren ze gedeeltelijk in de beroemde Volksbücher
bewaard gebleven (vgl. de Engelse chapbooks en de Franse bibliothèque bleue):
Schwab, Klee en Simrock zorgden voor latere uitgaven, de eerste ook voor kinderen.
Sommige daarvan bereikten Nederland. De firma Thieme te Zutphen verblijdde ons
met een serie goed verzorgde bundels: Sagen, mythen en legenden uit alle landen.
Jammer genoeg dragen ze een half-wetenschappelijk karakter en de vertellers waren
evenmin kunstenaars als de vertalers. Alleen zakelijke kinderen met een natuurlijke
belangstelling voor deze materie vinden hier veel van hun gading. Min of meer is
dat ook het geval met de overigens poëtischer bewerkte foliant: De tuin der goden,
waarin door prof. Obbink,
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dr De Vreese, prof. Kuiper en prof. Van Hamel de mythen van Egyptenaren,
Voor-Aziaten, Indiërs, Grieken, Scandinaviërs en Kelten worden besproken en
gedeeltelijk verteld; in 1948 verscheen een tweede deel. Dichter bij kinderen staan
vele verhalen uit Nellie's Volkskinderbibliotheek, haar Grote Sagenboek en haar
bewerkingen (naar Schwab en Vosmaer) van Ilias en Odyssae.
Nederlandse Sagen werden verteld door Cor Bruyn (1947) en al eerder door Joseph
Cohen (in de serie Thieme); Gust. van de Wall Perné verzamelde Veluwse Sagen,
Pierre Kemp en Felix Rutten Limburgse Sagen, J.J. Kleintjes en dr H.H. Knippenberg
Limburgse, Gelderse en Brabantse Sagen. Voor schoolgebruik zijn bestemd: Cor
Bruyn en N. van Hichtum: Uit het Sagenland en Jac. van der Klei en Joh. Veenbaas:
Oude Verhalen, beide door J.H. Isings geïllustreerd. Maar dit is dan ook wel het
voornaamste. Al eerder is gewezen op twee bundels van mej. Sixma van Heemstra
Schimmelpenninck: Middeleeuwse Verhalen (1928) en Uit het Grijs verleden.
Een belangrijk deel van deze stof is verwerkt in de oude Volksboeken, een naam,
die eerst in het begin van de 19de eeuw in Duitsland in gebruik is gekomen (Görres
1807). Hij bedoelt ermee de boeken, die van ouder tot ouder onder het volk hebben
geleefd; gewoonlijk wordt de naam beperkt tot de oudste producten der
boekdrukkunst, waarin de Middeleeuwse verhalen over ridders en heiligen, zwervers
en jonkvrouwen in proza werden naverteld. In de 15de en 16de eeuw verschenen nu
en dan kostbare uitgaven; sedert de 16de en vooral in de 17de eeuw raken ze door
de klassieke literatuur in discrediet: Cats waarschuwt tegen Faustus, anderen
beroemen zich er op, dat zij dergelijke minderwaardige lectuur niet kennen, spreken
van ‘kinderachtige verhalen’, Balthazar Bekker kettert tegen de ‘Paapsche grollen
en romans van Amedis van Gaule, van den ridder Malegijs en sulk slag van quakken
meer, die op het breedste van den Duivel schrijden’. Het volk blijft ze lezen en
bekommert zich noch om de critici, noch om het slechte papier, de weinig verzorgde
druk, de primitieve houtsneden, die vaak thuishoren in totaal andere teksten. Men
las om het verhaal en duidde de prentjes op zijn eigen manier. Ook gedurende de
18de eeuw bleven ze bij het ‘klootjesvolk’ in trek, voor zover men er lezen kon. Nog
in 1778 verschijnt: Een seer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaert de
Vos met hare moralisatiën. En zelfs in de 19de eeuw geniet de kleine Hendrik
Conscience in de poesjenellenkelder van Doctor Faustus, Ourson en Valentijn,
Genoveva, die dus werden vertoond en voort bleven leven als Puppenspiele op de
marionettentheaters, terwijl hij van zijn ‘speelgeld’ Fortunatus beurse, Aymons
kinderen, Reinaert en Malegijs koopt. Maar dit is de armelijke rest van wat eertijds
bloeide. Tijdens de 15de eeuw werden Karel ende Elegast en Reinaert ongewijzigd
herdrukt, in proza verscheen
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o.a. Alexander, een paraphrase van het 4de boek der Spieghel Historiael, Apollonius
van Thyro en, omgewerkt, Sydrac, Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale
in Hispanien geschiede (Het Rolandslied), de vier Heemkinders, Malegijs, Floris
ende Blancefloer (waarvan in de loop der tijden minstens 28 drukken het licht zagen)
en vele andere. De veranderingen zijn vaak ingrijpend, ook de geest van de
geschiedenissen krijgt vooral bij de verdere drukken een ander karakter. Hoort bv.
Kalff over de Reinaert van 1778: ‘Onze oude vriend Reinaert, die wij in de 15de
eeuw in de handen der geestelijkheid lieten, bezig met zijn ‘credo’ te leren, heeft
sedert aanmerkelijke vorderingen gemaakt. In 't Antwerpense volksboek van 1564
laat hij vrouwe Hersinde, de wolvin, met vrede; hij spot niet meer met bedevaart,
aflaat en het pauselijk hof; hij bijt geen pastoors meer’. In 1661 wordt onder leiding
van Van Eynatten de Reinaert volkomen gekuist en geapprouveerd met het argument,
dat het boek dienen kan tot ‘recreatie’ en ‘moralisatie’. Wat is van dit alles nog voor
onze kinderen bereikbaar? Maar weinig. Slempkes bewerkte de Heemskinderen
(1924) en Reinaert (1929); De Zeeuw gaf in Oud Goud de laatste opnieuw uit; ik
trachtte Ferguut en Floris en Blancefloer te laten herleven (1923): al eerder waren
er verschillende bewerkingen van J.A. Alberdingk Thijm en Felix Timmermans, niet
voor kinderen bedoeld. Maar een systematische bewerking ontbreekt.
Naast deze in de oude volksboeken verwerkte epen blijft nog een aantal sagen
over, die in de wereldliteratuur een belangrijke rol spelen, maar voor de meeste
kinderen, ook de oudere, vrijwel ontoegankelijk zijn: de sagen van de Trojaanse
oorlog (voor volwassenen o.a. bewerkt door Van Mander (de eerste 12 boekjes van
de Ilias), vóór 1597, Coornhert 1561 (de eerste 12 boeken van Odysae), mr Jan van
's Gravenweert: Ilias 1808-1818, Odyssee 1823, Carel Vosmaer: Ilias 1880, Odyssee
na zijn dood, Aeg. Timmerman: Ilias 1931 - voor kinderen, door Nellie van Kol,
Laura Orvieto (vert, door J. Henzel 1927) en A.J. Church (vert. naar Stories from
Homer 1878) - in Oude Verhalen III, trachtte ik (met weinig succes) het eerste verhaal
dichter te brengen bij H.B.S.-ers, de Oedipussage, De Sage van Don Juan, De
wandelende Jood (vele malen bewerkt, maar niet voor kinderen), De Vliegende
Hollander (in een middelmatig jongensboek van J.H. van Balen), Tristan en Isolde,
De Nibelungen, De Dietrichsagen, Lohengrin, Tannhäuser, Robert le Diable, De
Cid, Faust (Goeverneur 1885), Wilhelm Tell, Fortunatus, in de 16de en 17de eeuw
een zeer geliefd volksboek; in 1700 bv. ‘Een nieuwe Historie van Fortunatus Borse
ende van sijnen wensch hoet, seer geneughlijck ende playsant om te lezen, leerende
hoe een jonghgezelle heusselijck houden sal in handel ende wandel, met woorden
ende wercken, bij hooge ende lage. Van nieuws oversien ende verciert met veel
schoone nieuwe figueren’ - men was in die dagen verzot op lange titels. Goeverneur
gaf
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in 1882 een kinderbewerking, Nienke van Hichtum in 1910; Amleth. Niet alles stof
voor kinderboeken, meestal wel voor 14- à 15-jarigen, een ware Fundgrube voor
auteurs, die boeiende stof wensen. Zij kunnen die ook vinden in de vele legenden,
in de Griekse, de Germaanse, de Indische, de Keltische mythologie (Cucchulin!) en
de epen uit het verre verleden: Gudrun (Slempkes in 1934), Beowulf, de Aeneïs, De
Os Lusiadas, Parcival, de Edda en de Kalevala. Wie hier zoekt, zal zeker vinden.
Onze grote kinderen wachten er op!

Baker- en kinderrijmen
Ook hier hebben we te maken met.... wereldliteratuur: ‘de kinderrijmen van geheel
Nederduitsland, de Oostzee-provinciën en Pommeren tot Frans-Vlaanderen komen
vaak wonderlijk overeen’. Aldus G.J. Boekenoogen in zijn samenvattende studie
over deze materie. En niet alleen is er een gemeenschappelijk karakter van deze
poëzie in alle Germaanse landen, ook Romaanse en Slavische rijmen zijn er mee
verwant.
De constatering van dit feit voert ons weer in het oude net van problemen. Resten
van Arisch erfgoed? Over de omliggende landen verspreid? Of ergens een kern, waar
ze ontstonden en die ze deed uitstralen over de wereld? Mondelinge of schriftelijke
overlevering? Volkskunst of schepping van enkele auteurs? Een positief antwoord
op al deze vragen is niet te geven. In ieder geval toont nader onderzoek aan, dat de
oorsprong dezer lustige sotternieën verschillend is: sommige rijmen zijn oeroud,
andere van recente datum. Zo nu en dan komen er nieuwe bij en wat er is, wordt
vaak onherkenbaar vervormd, vooral wanneer verouderde woorden of begrippen niet
worden herkend. Er ontstaan series van varianten en het is vaak uiterst moeilijk, na
te gaan wat de oorspronkelijke vorm van het lied is geweest. Meermalen ook worden
rijmen versmolten, die niets met elkaar te maken hebben: een toevallige
klankcombinatie, de dolle bui van de man, die z'n kind laat hobbelen op zijn knie en een nieuwe variant, een lappenedeken misschien, is ontstaan. Boekenoogen heeft
kunnen constateren, dat sommige rijmen samenhangen met bekende verhalen
(Moriaantje) of volksliederen (Scheepjes zeilen over de mast); dat historische
gebeurtenissen er aanleiding toe geven (Hop Mariannetje uit de Franse tijd, Paul
Jones uit 1779, Mijnheer van Son uit 1748). Kortjakje stamt uit een 18de-eeuws lied
en Ik voer al over zee uit een 17de-eeuws. Enkele liederen hebben een religieuze
ondergrond (Achter de grote kerk....), 's Avonds als ik slapen ga is al in 1319 vermeld
en Hansje sjokken hangt samen met de gewoonte van bannelingen uit de
Middeleeuwen om, de hand aan de mantel van een binnentrekkende bisschop, de
stad weer te bereiken. En ten slotte zijn er rijmen, die verband houden
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met oude Germaanse opvattingen en riten: Engelland uit Koene kranen, witte zwanen
is het land van de Engelen en Anne met de lappen blijkt de doodsgodin te zijn. De
meeste rijmen daalden pas in de loop der tijden af naar de kinderwereld: hun vorm,
verschillende dialectwoorden, het optreden van alliteraties en heffingen als in de
oude Germaanse poëzie, de oude, eentonige melodieën, vaak niet meer dan een
recitatief, tonen de hoge ouderdom. In de kinderwereld zijn ze springlevend: niet
alleen worden ze gezongen bij de wieg, hebben ze betrekking op handjes, vingertjes,
voetjes, dienen ze als begeleiding bij het paardjerijden en het schuitjevaren, dus tot
ontwikkeling en vermaak, maar ze leven voort bij dans en spel, bij het aftellen, het
schelden en spotten; ze hebben betrekking op vogels en planten, geven raadsels op,
begeleiden onze feesten en scanderen het rhythme van de arbeid, zorgen voor wijsheid
en uitbundige vreugde. Wij wachten nog altijd op een volledige verzameling met de
meest verspreide varianten, de melodieën en, als het kan, de historie van ieder rijm
afzonderlijk. De Duitsers hebben voortreffelijke verzamelingen van Simrock (1839),
Böhme (1897) en anderen*) - bij ons hebben Waling Dijkstra, Van Vloten (1872 - 4de
druk 1894) en Boekenoogen (1893) zich op dit terrein verdienstelijk gemaakt. Ook
Het Spel van Moeder en Kind, door Sj. Troelstra-Bokma de Boer en dr Jop Pollmann
(1936) geeft veel tekst en melodie. Voor de kinderen zelf verschenen verzamelingen
van S. Abramsz (1921), Jan Wiegman (1930), Tonny Röling (1941) en Nelly
Bodenheim (1900 e.v.). De ‘Koninklijke Nederlandsche Academie van
Wetenschappen’ (Trippenhuis te Amsterdam) heeft een speciale afdeling, die zich
belast met het optekenen van kinderspelen en kinderrijmpjes in Nederland en
Vlaanderen.

De ABC-boeken
Na het verschijnen van het buitengewoon interessante boekje van E. Tierie-Hogerzeil:
Hoe men het ABC begeerde en leerde, Utrecht/Brussel 1946 kan ik over dit onderwerp
kort zijn. Het geeft niet alleen een goed overzicht van de ontwikkeling der methoden,
die bij het lezen-leren gebruikt werden, maar heeft een overvloed van afbeeldingen,
‘meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen’. Wij leren er uit, dat
al vóór 1400 de edele kunst van lezen werd geleerd met wat men in Engeland
hornbooks heeft genoemd: eigenlijk geen boekjes, maar plankjes, waarop het alphabet,
de negen cijfers en het Onze-Vader beschermd werden door een doorzichtig
hoornblaadje; vermoedelijk werd het in de 15de eeuw vervangen door het abcdarium,
enkele bladzijden groot en bedrukt met

*) Al eerder Herder in Stimme der Völker (1778) en Arnim en Brentano in Des Knaben
Wunderhorn.
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het alphabet en de voornaamste gebeden; als ‘tweede deel’ sloot er zich bij aan het
Benedictie Dominus. Mevr. Tierie haalt Spieghels versregels aan:
‘Ons kindsheids kerke-kinder-leer
Die hield alleen van node
Het Vader ons, 't Geloof niet meer,
Beendijst, en tien geboden’,

waaruit blijkt, dat men geen hoge eisen stelde aan het onderwijs. Als ‘derde deel’
volgde het Confiteor, bestemd voor de jongens, die bij het misdienen de priester
moesten antwoorden. Later worden het alphabet en de gebeden gescheiden door
lettercombinaties: ab, eb, ib etc. De hervorming bracht weinig verandering: alleen
werden de gebeden ‘gemoderniseerd’. Tot de oudste protestantse A-B-boekjes behoren
het Cleyne francijnen Bedingen en Groot Embder Bedingen, in de 16de eeuw en nog
lang daarna algemeen in gebruik. Wat later werden daarnaast gebruikt de Haneboeken,
die in inhoud ook maar weinig verschilden van de rest. Het bleef: a - b - c +
speloefeningen + stichtelijke lectuur. Ze worden zo genoemd naar de haan, de
symbolische morgenwekker, die op of achter het titelblad prijkte met een opschrift
als ‘Zeer nuttig voor jonge kinderen om te leeren’ en er onder een vers in de trant
van
‘'s Morgens de Haan zijn ijver vroeg bewijst
Leert, jonge jeugt, dat men u ook so prijst’.

Het zou nog lang duren voor onder invloed van schoolhervormers als Wester,
Nieuwold, Rijkens en Prinsen deze abcdariën in onbruik raakten en de klankmethode
voor de spelmethode in de plaats kwam. Natuurlijk zorgde men ook vroeger wel
voor wat afwisseling; er ontstond het poppen-A B C van Luyckx (± 1800), er waren
ambachts-A B C 's, wirtschäftliche, zedekundige, humoristische (Schmook); het in
1931 door Gesler uitgegeven Brugse Livre des Mestiers ofte Bouc van den ambachten
is al zeer oud (1340). In Duitsland was de toestand dezelfde: de Fibel stemt volkomen
overeen met onze A-B-boeken - zelfs de haan ontbreekt niet. Na de Fibel kwam de
Katechismus, die met de Bijbel tot 1772 school-leesstof verschafte. Basedow werkte
met een A B C van koek; ook in Engeland heeft men daar soms de hornbooks van
gebakken. Op de scholen in Frankrijk was een soortgelijk abécédaire in gebruik.

Tijl Uilenspiegel
Men toont in Mölln aan de bezoekers een grafsteen met een uil en een spiegel. Men
wijst op een mededeling uit de Hettlingsche Sassenchroniek
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van 1350: ‘Eyne pestilenciën was sere gruwelick over de gansche werlde, dat yt wart
geheten de Grote Dot;.... dosulffest sterff Ulenspeygel te Mölln’. En men leidt daaruit
af: Tijl, de koning der grappenmakers, is in 1350 te Mölln gestorven en begraven.
Is dit juist? Er leefde in het Brunswijkse tijdens de 14de eeuw een familie
Ulenspeygel, maar er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de held van het
volksboek tot die familie behoorde en inderdaad Uilenspiegel heette. Groter is de
kans, aangenomen, dat hij een historisch persoon is, waarvoor de zekerheid ontbreekt,
dat hij om de symbolische betekenis de naam heeft geléénd. Vermoedelijk leefde er
in die tijd of later een min of meer opvallende potsenmaker, die tot middelpunt is
geworden van streken, door hemzelf, maar veel meer door anderen bedreven. Hij is
de personificatie van de zwervers uit de 15de en 16de eeuw, die men Aernoutsbroeders
noemt, wanneer ze handwerkslieden, kermisklanten, bedelaars en studenten zijn, en
Everaertsbroeders, als ze tot de verlopen geestelijken behoren. Ze kwamen aan de
kost door te speculeren op de domheid en de goedgelovigheid van de gewone man,
verschooierden en verarmden volkomen en eindigden in het gasthuis, precies als Tijl
zelf, die immers ook te lui was om een ambacht te leren. Prof. Te Winkel en Van
Mierlo willen hem zien als de boer, die de stadsman bedriegt, als de bohémien van
het type Flierefluiter, een losse kwant en vrije vogel, spottend met conventie en
gewichtigdoenerij. Hij is veeleer de gezel, die alle inspanning schuwt, de zon niet in
het water kan zien schijnen en uit dépit zijn streken uithaalt.
Zijn geschiedenis, of beter, die van zijn type, werd in het eind van de 15de eeuw
door een onbekende in het Nedersaksisch op papier gezet (1483?), de taal van het
land, waar hij een deel van zijn ‘heldendaden’ verrichtte. Die tekst ging verloren.
Overgebleven als oudste der handschriften is een Hoogduitse redactie uit Straatsburg
van 1515; uit 1519 dateren twee bewerkingen: die van Servais Kruffter uit Keulen
en die van Thomas Murner uit Straatsburg, een rusteloze, sarcastische geest, aan wie
dit verhaal sympathiek moet zijn geweest. Op de redactie van Kruffter en die van
1515 gaat het Nederlandse volksboek terug, dat niet vóór 1520 gedrukt kan zijn en
zeker niet in 1512, zoals de uitgever M. Nijhoff in de facsimilé-uitgave van 1898
heeft gesuggereerd*). Het werd voor het eerst gedrukt door Michiel Hillen van
Hoochstraten te Antwerpen, onder de titel: Van Ulenspieghels leven ende schimpelycke
wercken ende wonderlycke avontueren, die hi hadde, want hi en liet hem gheen
boeverie verdrieten. Wie Uilenspiegel alleen kent uit de kinderbewerkingen van zijn
jeugd en daaruit een zekere sympathie voor de vagebond heeft overgehouden, wordt
bij het lezen van dit volksboek wel zéér gedesillusioneerd. Het is zelden geestig,
gewoonlijk plat-grappig en dikwijls vies. Zijn enige

*) Opnieuw uitgegeven door D. Th. Enklaar in 1943; aan diens studies over Tijl Uilenspiegel
is het meeste van dit hoofdstukje ontleend.
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waarde is het scherpe beeld van de bonte wereld der 15de en 16de eeuw, dat er in
wordt getekend. Voor kinderen is het in zijn oorspronkelijke vorm volkomen
ongeschikt. In 1570 werd het op de index geplaatst; terecht zag men in Van
Hoochstratens uitgave een ketterse tendenz. Gelezen werd het toch; in de 16de eeuw
verschenen nog drie uitgaven, 1575, 1580 en kort daarna; in 1558 werd het door
Joannes Nemius in het Latijn vertaald; in 1671 verschijnt ‘Den Roomschen
Uijlen-Spiegel’, in de 18de wordt Tijl de held van een Zuidnederlands kluchtspel,
en later zijn er bewerkingen, sommige ook voor kinderen, uit 1828, 1872 (Goeverneur,
opnieuw in 1882), 1877, 1893 (Van Zeggelen, 6de druk), 1899 (in knittelverzen,
door J.H. Ramberg), 1903 (onder Kieviets toezicht), 1905 (Louwerse, 5de druk in
1933), 1906 (Wereldbibliotheek), 1929 (L.M. Coster: Uilenspiegelverhalen in
Indonesië), 1939 (Ben v. Eijselsteyn naar E. Kästner), 1941 (De Zeeuw: serie Oud
Goud), 1948 (Jan Mens-serie: Boeken, die men nooit vergeet), 1948 (W. Brugmans);
in 1948 gaf de Wereldbibliotheek het volksboek uit (L. Debaene en P. Heyers). Het
spreekt vanzelf, dat men hem hier herhaaldelijk heeft geïdealiseerd en iets in hem
heeft gelegd van ‘de Held’, waarover Verwey spreekt, ‘die de waarheid spreekt,
onder de gedaante van een zot.’
Van alle bewerkingen, die de Uilenspiegel-sage heeft ondergaan, is verreweg de
belangrijkste die van Charles de Coster (1827-1879). ‘Na een leven zonder veel lijn,
maar vol emotie - hij studeerde, maar was te ongedurig voor systematische arbeid,
werkte op een kantoor, in een wijn-zaak, aan een staatsarchief, schreef en hield
voordrachten, vervreemdde van het meisje, dat hij liefhad - schreef hij in 1867: La
Légende et les aventures héroiques, joyeuses et glorieuses, d'Ulenspiegel et de Lamme
Goedzak au pays de Flandres et ailleurs, een boek dat hem onsterfelijk heeft gemaakt.
(Moi je ne m'estime que tout juste dans le présent et beaucoup dans l'avenir.) Zijn
bron was een gekuiste uitgave van het volksboek: Het aerdig Leven van Thijl
Ulenspiegel. Waer in verhaelt wordt niet alleenelijk veele aerdige en klugtige Poetsen
en Boeverijen, maer ook bezonderlijk zijne wonderlijke Avontueren, die hem
geduerende zijn Leven gebeurt zijn, zoo hier als in andere Landen. Verciert met
schoone Verbeeldingen; uitgegeven te Gent bij L. van Paemel, boekdrukker op den
Brabanddam. Maar hij heeft de stof uiterst vrij bewerkt en aan Tijl het karakter
gegeven van een typische nonconformist, strijdende voor de vrijheid van het Vlaamse
volk tegen zijn belagers. Naast hem staat de trouwhartige vrouw Nele - der ‘Dritte
im Bunde’ is Lamme Goedzak, een figuur uit een mennekesblad uit het eind van de
18de eeuw, een verre verwant van Jan de Wasser, door zijn ‘calleken’ volkomen
beheerst, maar zich troostend met de vetpotten van het goede Vlaamse land. Het
verhaal heeft de plastiek en de levendigheid, ook de humor van Reinaert en Rabelais,
het is sappig als het oude volksboek, maar verfijnder en vol van

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

229
onstuimig individualisme. Voor kinderen is het ongeschikt - alleen de oudste groep
onder hen kan het lezen. De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1896, de
tweede druk in 1914 (R. Delbecq en René de Clercq).

Don Quichot
Hazard deelt ons de volgende anecdote mee: ‘On raconte que Philippe III voyait de
son balcon un étudiant qui lisait dans la rue et qui souvent interrompait sa lecture
pour rire à plein gosier, s'écria: Ou bien cet étudiant est fou, ou bien il lit les aventures
de Don Quichot’. Deze lachende student, verdiept in het meesterwerk van Cervantes
(1547-1616) is het symbool van de mensheid, die zich sedert 1605, het jaar, waarin
Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha te Madrid verscheen,
vermaakt heeft met en gesticht werd door de daden van de dolende ridder en zijn
goedmoedige schildknaap. Men lachte er om: de tijdgenoten zagen er niets in dan
een vermakelijk verhaal, amusant als de ridderromans over Amadis en zijn stoet van
galante jonkers en tedere jonkvrouwen, en tegelijkertijd een realistische historie,
waarin het Spaanse leven met al zijn dagelijkse gebeurtenissen vol humor werd
getekend. Een persiflage ook, een parodie op deze romans, zoals Cervantes zelf had
gezegd. Pas later, in de dagen van de Romantiek, toen de harten gevoeliger schenen
dan in het begin van de 17de eeuw, ontdekte men, dat dit wonderlijke verhaal even
diepzinnig en weemoedig is als vermakelijk en romantisch. Toen pas kreeg men oog
voor de tragiek van de hidalgo, de onpractische idealist, die, het hoofd naar de sterren
geheven, struikelen mòet over de stenen voor zijn voet. Speurde men het eeuwige
conflict, de ondraaglijke spanning van ideaal en werkelijkheid. En toen ook zag men
de tegenstelling van de beide symbolische figuren: de dromer, die de aarde ontvlucht
en zijn daden door de verbeelding laat besturen en de aan die aarde gebondene,
nuchter en gezapig, maar menselijk als de meester zelf, zij het op lager niveau. ‘Le
chevalier et son écuyer sont l'expression suprême de deux formes de réalité.’ Hoe
sober is deze historie, hoe eenvoudig en onmiddellijk de uitdrukking van de geest,
die haar schiep: geen enkel stijlmiddel is bewust aangewend, alle pathos ontbreekt;
ze geeft niets dan een serie van visioenen, scherp gezien en feilloos uitgebeeld.
Wie de schrijver was van dit grootse werk? De zoon van een arme chirurg, kind
uit een groot gezin, dat zwierf tussen Madrid, Valladolid Cordova, Sevilla; ondanks
schulden en honger toch student aan het ‘college de la Ville’ in Madrid (1568); in
het gevolg van de jonge kardinaal Aquaviva naar Rome (1569), het volgende jaar
soldaat in het leger, dat de Turken bestrijdt, gewond in de slag bij Lepanto (1571),
dan weer
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student, maar opnieuw in de oorlog betrokken door de expeditie tegen Tunis (1573),
in 1575 door zeerovers gevangen en als slaaf in Algiers, vier keer ontvlucht en telkens
gegrepen, in 1580 vrijgekocht door de ‘pères Trinitaries’. Terug in Spanje hoopt hij
vergeefs op steun van de koning, wordt betrokken in liefdesavonturen, trouwt in
1584 met de negentienjarige Catalina de Palacios Salazar, een adellijk, maar arm
meisje en schrijft in hetzelfde jaar de herdersroman Galatea, die maar weinig afwijkt
van de pastorale poëzie uit zijn tijd. In 1587 is de fortuin hem gunstig: hij wordt
proviandmeester voor de ‘Onoverwinnelijke vloot’, maar laadt de haat der tot levering
gepreste boeren op zich en zit nu en dan gevangen wegens schulden en tekorten en
eenmaal om de te geringe opbrengst van zijn knevelarij! Zo gaat zijn leven in onrust
voort; hij schrijft zoveel het hem mogelijk is: verzen, toneelstukken zonder veel
succes. Dan, hij is weer eens opgesloten in de ‘carcel’ van Sevilla, ontstaat plotseling
de idee van de Don Quichot. In Valladolid ontvangt hij verlof van de koning tot het
uitgeven van een boek over El Ingenioso Hidalgo de la Mancha: ‘gij hebt ons doen
weten’, zo schrijft men hem namens het hof, ‘dat dit boek door u geschreven, u grote
inspanning heeft gekost en nuttig en profijtelijk is’. De lezers krijgen de indruk, dat
het eerste niet waar is en het tweede anders uitviel, dan de koning het bedoelde! Het
succes was enorm: in 1605 verschenen al vijf drukken in Madrid; de beroemde roman
la Picara Justina uit dat jaar noemde het in een adem met Lazarillo en Célestina; in
Amerika is het onmiddellijk beroemd, binnen tien jaar verschijnen Franse (1614) en
Engelse (1611) vertalingen, later Duitse (1617) en Italiaanse (1622) - vooral de
Engelsen voelen zich sterk tot het boek aangetrokken om het relativisme, de
vermenging van realiteit en verbeelding, de humor, die uit twijfel en weemoed
ontstaat, de milde menselijkheid, waarvan het op iedere bladzij getuigt. In 1615 liet
Cervantes een tweede deel verschijnen; al in 1614 had Avellaneda een vervolg
geschreven, dat min of meer critisch was bedoeld. Van verzwakking is in dit vervolg
geen sprake - eerder is het tegendeel het geval. In 1613 verscheen de prachtige
novellenbundel: Novelas Ejemplares en in 1616 nog de roman: Les trabajos de
Persiles y Sigismunda, een avontuurlijk verhaal, dat vooral in Spanje zeer populair
werd. Naarmate zijn leeftijd klimt, nijgt Cervantes zich dieper naar godsdienst en
kerk. Hij sterft als zijn held: in wijsheid en overgave (1616).
De Don Quichot is van enorme invloed geweest op de wereldliteratuur en de
historie. Het boek werd in alle talen der beschaafde wereld overgebracht, geanalyseerd,
gecommentarieerd als geen ander. Flaubert getuigde: ‘Je retrouve mes origines dans
le livre que je savais par coeur avant de savoir lire, Don Quichot.’ Beeldende
kunstenaars vereeuwigden de hidalgo, in lied en spreekwoord leefde hij voort. De
eerste Nederlandse vertaling is van 1657: Den Verstandigen Vroomen Ridder, Don
Quichot

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

t.o. 230

Marie Schmitz. Foto Wereldbiblioth. Archief

J.M. Selleger-Elout

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

t.o. 231

Tjeerd Adema

Cor Bruijn

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

231
de la Mancha, geschreven door Miguel de Cervantes Saavedra; En nu uyt de
Spaensche in onze Nederlantsche tale overgeset door Lambert van den Bos (7de
druk, 1732). In de opdracht aan Pieter de Sond zegt de vertaler: ‘Bijna al de deelen
van de Christenwerelt hebben desen verstandigen sot willen hooren spreeken, en dat
elk in zijn eijgen taal, omdat juist veel verstandigen, die juyst de Spaensche taal niet
verstaan, van dit vrolijck onderwijs niet souden berooft blijven. Wij alleenich zijn
tot nog toe van dit vermaeck berooft geweest, waerover ick mede eyndelijck
voorgenomen heb, onse lantslieden het selve mede te deelen, en dat niet uyt eenige
afgelegde Rivier, maer uit de fonteyn self getrocken’. De 2de druk verscheen in 1678,
de 6de in 1707. Langendijk bewerkte in 1700 een episode uit het tweede deel in het
blijspel Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Van J. Campo Weyerman is de
prachtuitgave van 1746. In 1819 zorgde J.C. van Kesteren voor een nieuwe druk van
beide delen; C.L. Schuller tot Peursum gaf een vertaling in 1854-'59 (opnieuw
1877-'79), in 1930 volgde René de Clercq zijn voorbeeld, later J.W.F. Werumeus
Buning en C.T.A. van Dam; het eeuwfeest van 1947 plaatste Cervantes opnieuw in
het middelpunt. De eerste Duitse kinderbewerking is van 1787; bij iedere onkiese
uitlating van Sancho, zegt de bewerker: ‘Wieder ein Ausdruck à la Sancho, aber
Sancho hatte in seiner Jugend keine Erziehung’. Nederlandse bewerkingen voor
kinderen verschenen in 1887 (Goeverneur), 1880 (Titia van der Tuuk), 1900, 1903,
1905 (Louwerse - 3de druk 1933), 1911 (S.J. Barentz-Schönberg), 1920 (G.W.
Elberts), 1922 (G.D. Ell), 1939 (De Zeeuw, Serie Oud Goud, 3de druk in 1946),
1948 (C. Wilkeshuis, serie: Boeken, die men nooit vergeet).

Robinson Crusoe
Daniel Defoe (1659-1731), een der interessantste en geheimzinnigste figuren uit een
van de meest bewogen perioden der Engelse historie. Kind uit een zeer eenvoudige
familie, door eerzucht beheerst, gekweld door het verlangen, een rol van betekenis
te spelen, avonturier, die de intrigue om het spel zelf bemint, publicist van groot
talent, schrijver van schelmenromans, hekeldichten (The Trueborn Englishman, in
verband met de komst van Willem III), pamfletten over religieuze of politieke
kwesties, uitgever van tijdschriften (The Review, Mercator), geheim agent der
regering, door Whigs en Tories gebruikt en gewantrouwd, kan hij het middelpunt
worden van een roman, die een kleurig beeld geeft van zijn omgeving en een
indringende analyse van hemzelf. Van zijn meer dan 250 geschriften behoort er een
tot de wereldliteratuur. Het verscheen in het voorjaar van 1719 en droeg de titel: The
live and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner, written
by himself; enkele maanden
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later volgde: The Farther Adventures of Robinson Crusoe en in 1720: Serious
Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe: with his
Vision of the Angelick World. Ofschoon de boeken niet op naam van Defoe
verschenen, was al spoedig bekend, wie als auteur moest worden beschouwd. Een
historisch feit ligt aan het verhaal ten grondslag. William Dampier, zeeschuimer,
ontdekkingsreiziger, handelaar, geograaf, schrijver van avontuurlijke verhalen (New
Voyage round the World, 1697; Voyage to New Holland, 1703) zette op een van
zijn tochten in de Grote Oceaan na een twist en op verzoek van het slachtoffer zelf
een zijner boekaniers, de Schot Alexander Selkirk, oorspronkelijk Selcraig, af op het
onbewoonde eiland Juan Fernandez; de man bleef daar van Sept. 1704 tot Febr. 1709
en werd toen door een expeditiegenoot, Woodes Rogers, verlost. Rogers vertelde
Selkirks lotgevallen in een verhaal van 1712*); het is wel zeker, dat Defoe het heeft
gelezen en er door werd geprikkeld tot het schrijven van zijn Robinson. Heeft hij
daarbij ook gebruik gemaakt van het in 1708 te Amsterdam verschenen boek:
Beschrijvinge van het Magtig Koningrijk Krinke Kesmes, door Henrik Smeeks, een
chirurgijn, die als scheepsjongen verdwaald zou zijn op een klein eiland, achtergelaten
en pas later gered?**). De kans is niet groot: Defoe kon vermoedelijk geen Nederlands
lezen en uit niets blijkt, dat hij uit Smeeks' werk heeft geput.
Maar de Robinson veroverde de wereld. Vóór 1720 verschenen van het eerste deel
vier drukken in Engeland, ook het tweede deel beleefde verscheidene uitgaven. Het
derde niet: dat droeg een totaal ander karakter - het was moralistisch en trachtte deel
een en twee te interpreteren als een allegorie. Volgens Ullrich verschenen in Engeland
196 drukken en 20 bewerkingen; in 1720 en '21 in Duitsland vier verschillende
vertalingen; de Franse volgde in 1720, de Nederlandse onder de titel: Het Leven en
de wonderbare Gevallen van Robinson Crusoe: 1720, dl I, 1721, dl II, 1722, dl III.
De vertaler prijst het ‘om de beschrijving en de bewegingen zijner hartstogten en de
Lijdingen zijner ziel’, om de ‘eenvoudige zedigheit en oprechtheid en 't godvrugtig
gebruik van alle zijne uitkomsten’, hij verdedigt Robinson tegen het verwijt van
onrechtzinnigheid en zegt, dat deze altoos een goed Protestant in zijn hart is geweest;
de lezer wordt aangemaand, ‘dese Historie niet te verwerpen om het gebrek van
Geest en de eenvoudige stijl’ (Kalff V: 508). Ook de uitgevers verzekeren, dat het
‘een waare Historie is en geen verdigte Roman’ -

*) Ook Capt. Edward Cooke beschreef Selkirks avonturen (1712); Steele gaf in The Englishman
een hoofdartikel over de eenzame man op het eiland (1713).
**) Latere onderzoekingen hebben aangetoond, dat Smeeks, die misschien ook de auteur is van
Bucaniers of America (Nederland 1678, Engeland 1684) heeft gefantaseerd. Krinke Kesmes
is, met geringe wijziging een omzetting van zijn naam Henrik Smeeks.
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Holland bleef toch altijd maar Holland! Rousseau keek dieper: hij huldigt Defoe als
zijn voorganger, de Robinson is het enige boek, dat aan Emile wordt toegestaan. De
kracht en de eerlijkheid van de vertelling, de aanraking met de ongerepte natuur, het
constructieve element, de afwezigheid van alle diep verfoeide schijnbeschaving
bekoorden Jean Jacques. Taine roemde de realistische vertelkunst - zelden werd een
boek geschreven, waarin de verbeelding zo onopvallend het kleed der werkelijkheid
droeg. Wat onmogelijk is, wordt tot feit door de zakelijkheid van de voorstelling.
Hierin ligt voor een groot deel de ongemene bekoring, die van dit boek uitgaat. Op
geleerden en armen van geest, op volwassene en kind. Voor de kinderen was het niet
geschreven. Waarom zou de man, die zijn eigen acht kinderen nauwelijks telde, voor
het kroost van anderen werken? Hij schreef om geld te verdienen (zelfs een
paedagogische verhandeling: The Family instructor 1720) om eer te behalen of te
behouden - door de lust tot formuleren gedreven misschien - maar aan kinderen heeft
hij bij zijn Robinson niet gedacht. Terecht merkt Hazard op: ‘Defoe ne l'avait pas
écrit pour les petits? Les petits l'ont pris pour eux, sans cérémonie’. En hij voegt er
aan toe: ‘Les enfants aiment détruire d'accord; mais ils aiment aussi construire’. Ook
dàt trof hen: het buitengewone vernuft, waarmee de banneling cultuur wist te scheppen
zonder hulpmiddelen van betekenis. Het was Campe (1748-1818), die dit laatste punt
in zijn bewerking accentueerde (1779): Robinson der Jüngere; zijn Robinson heeft
in den beginne niets van het schip over; pas later, als hij een makker heeft, wordt het
eigen werk met de cultuurgoederen van een wrak aangevuld. ‘Campe was more
logical than Rousseau and more honest than Defoe.... His Robinson was a
straightforward castaway. He had no well-equipped wreck.... he had nothing but his
head and his hands to depend on for his preservation’ (Harvey Darton). Toch staat
Campe's bewerking ver achter bij de oorspronkelijke Robinson - hij was nu eenmaal
Philantropijn en paedagoog en kon dus het preken niet laten. Terecht merkt Hettner
op: ‘Von der hohen Poesie des ursprünglichen Robinson Crusoe ist hier wenig zu
finden, ebensowenig von dessen tiefen Gedankeninhalt: alles geht hier nur auf eine
nüchterne Moral und auf eine ganz entsetzliche altkluge Anpreisung mechanischer
Fertigkeiten und Geschicklichkeiten hinaus; aber der Stoff des Robinson ist so
unverwüstlich, dasz er selbst in dieser breiten Verwässerung seine hinreiszende
Anziehungskraft behauptet.’ Al in 1781 verscheen de Nederlandse vertaling van
Campe's werk: Handleiding tot de nationale opvoeding of Robinson Crusoe geschikt
voor de jeugd; herdrukken en vervolgen verschenen in 1802, 1808, 1815, 1820, 1867,
1877, 1880 (Goeverneur), 1898 (M.K. de Jong); ook in 1807 een vervolg op Campe.
De èchte Robinson was in 1720, al vòòr de Nederlandse bewerking in het Frans
vertaald òf door Justus van Effen òf door Saint-Hyacinthe òf door beiden; in 1735
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en 1736, ook weer in 1752 volgden herdrukken van de eerste Nederlandse vertaling.
En dan breekt langzamerhand de vloed los. Niet alleen wordt Defoe's werk op alle
mogelijke (en onmogelijke) manieren bewerkt en vertaald, uitgebreid en besnoeid,
maar een stroom van navolgingen breekt zich baan. In ieder land, in elke taal: 43
Robinsonades in Frankrijk tussen 1840 en 1875; tientallen in Engeland en Duitsland*),
vertalingen tot in het Nieuwzeelands, het Maleis en het Soendanees. Dr Staverman
noemt in totaal 38 Nederlandse bewerkingen (ongerekend de vele herdrukken en met
gering verschil verschenen omwerkingen); zijn dissertatie verscheen in 1920 - ik
noteerde na dat jaar nog minstens 14 uitgaven: onder de bewerkers vinden we N.A.
van Charante (1863), dr L.P. Ouwersloot, de vertaler van ‘de paedagogische’, ‘met
medewerking van opvoedkundigen’ vervaardigde Robinson van de Duitser dr G.A.
Gräbner (1869, latere drukken door P. Louwerse), Gerard Keller (1866), Goeverneur
(1871, 7de druk in 1920), P.J. Andriessen (1876), W.F. Oostveen (1883), mej. A.v.
Schouwenburg, (1888), D.H. Engelberts (1888), G. Velderman (1889), P. Louwerse
(1891), Agatha (mej. R. de Goeje) (1893), K. Beversluis (1908), C.S. Jolmers (1921),
N.v. Hichtum (1922), S. Greup-Kruseman (1924), A. Marits (1934), J. Schraver
(1946), J. Mens (1948). Van de vertaalde navolgingen noemt Staverman er 22, o.a.
de Saxische Robinson (1744), de Silezische (1754), de Sweedsche (1733), ook de
Zwitsersche Robinson of de met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant,
waarvan het origineel in 1812 door de aalmoezenier J.R. Wijsz in Bern was
geschreven; het trok zeer de aandacht: verschillende drukken en vertalingen bewijzen
het (1815, 1836, 1871: Goeverneur, 1874); ook de uitlating van Beets: ‘Een
lievelingsboek, ettelijke malen gelezen en herlezen’; verder werken van Marryat,
Mayne Reid, Jules Verne e.a. Van de niet-vertaalde navolgingen noemt hij er 11,
o.a. de ‘Gevallen van den Oude en Jongen Robinson’ (1753), de enige van deze
groep, die door vlotte verteltrant en karaktertekening uitmunt. Tot de Robinsonades
vóór 1719 (een viertal) behoort Krinke Kesmes; ook zijn er enkele
toneel-bewerkingen. Over het algemeen is de oogst groot, maar de voedingswaarde
gering.
Engelse schrijvers roemen als een goede navolging Adventures of Philip Quarll,
the English Hermit, in 1728 als De Kluizenaar in Nederland vertaald. Duitsers wijzen
op die Wunderlichen Fata einiger Seefahrer von Ludwig Schnabel (1731-1743),
door Tieck in Insel Felsenburg verwerkt (1827). Volgens Staverman krimpt het
Robinson-motief in al deze Robinsonades steeds meer in, wordt het gemoedsleven
van Robinson, zo treffend in het origineel, al minder uitgebeeld, is van de poëtische
natuurbeschrij-

*) ‘Uferlos ist die Flut der Robinsonades, und die Reihe deutscher Aufgaben des echten Robinson
für Kinder aus der Zeit von 1780 bis auf unsere Tage ist achtunggebietend genug’. (Hobrecker)
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ving weinig meer over; pornographie neemt van dit alles nu en dan de plaats in.
Robinson ontaardt tot een doodgewone avonturier, wiens lotgevallen ons maar weinig
meer kunnen bekoren en interesseren. En steeds meer wenden de volwassenen zich
af van het genre - alleen de onontwikkelden blijven het trouw en de kinderen bovenal.
In de 19de eeuw verschijnen uitsluitend bewerkingen voor hen.

Gullivers reizen
Swift? Een schrijver voor kinderen? Allerminst. Iemand met een zo gecompliceerde
natuur voelt zich in de kinderwereld niet thuis. In die der volwassenen trouwens
evenmin. Geniaal en uiterst gevoelig, eerzuchtig en militant, sceptisch en vol
verlangen als geestelijke een rol te spelen, in strijd met de Whigs, met de Tories
daarna, eeuwig miskend en ontgoocheld, bitter en sarcastisch als weinig anderen uit
zijn tijd, moet hij een eenzame figuur blijven onder de mensen. Als student lijdt hij
onder armoede en afhankelijkheid, onder het formalisme van de wetenschap en de
geborneerdheid der professoren, als secretaris van William Temple onder eigen onrust
en onvoldaanheid, als politicus onder de kleinzieligheid van het partijleven, als
huiskapelaan, priester, deken ten slotte onder de onmacht van de kerk in haar
opvoeding van het publiek. En immer is hij in twisten gewikkeld: in Battle of the
Books (1705) in de strijd pro en contra de klassieken, in Tale of a Tub (1704) in die
der kerkelijke richtingen, in The Conduct of the Allies valt hij Marlborough aan
(1711), in Gulliver's Travels (1726-1727) de Engelsen en eigenlijk heel het menselijke
geslacht. De eerste sporen van zijn geestesziekte openbaren zich daarin, in 1740
wordt zijn rede volkomen verduisterd. Hij sterft, 68 jaar oud, zoals hij het had
voorspeld: ‘like a poisoned rat in a hole’ (1745). ‘Beau, bien fait, spirituel, érudit
comme s'il possédait la science infuse, généreux, toujours prêt à prendre le parti des
faibles, il ne lui manquait, comme on l'a dit, que deux ou trois qualités secondaires,
la patience, la modération; il n'en avait pas besoin pour son talent, qui était de l'ordre
génial; mais elles auraient changé la conduite de sa vie’ (Hazard).
Gulliver's Travels, als de Robinson een volkomen eenheid van werkelijkheid en
verbeelding. Met de nauwkeurigheid van een scheepsjournaal worden de reizen van
Captain Gulliver beschreven - zó simpel is de mededeling van de meest
wonderbaarlijke feiten, dat de illusie wordt tot doodgewone realiteit. In deze
schijnbare nuchterheid ligt een van de verbluffende kwaliteiten van deze
reisbeschrijvingen - zo suggestief, dat de lezer moeite heeft, zijn twijfel te handhaven.
Een tweede element is het bijtende sarcasme, waarmee de instellingen der mensen
worden bespot. Gaande van Lilliput met bewoners van ‘six inches’ naar Brobdingnag,
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waar ‘the people were as tall as a church steeple’, zwervende door het zwevende
eiland Laputa, waar de wetenschap het leven beheerst en ten slotte node scheidend
van de paardmensen, de intelligente Houyhnhnms, die zich door de Yahoos, armzalige
menselijke wezens, laten bedienen, heeft Gulliver telkens weer de gelegenheid, de
dwaasheid van de ‘beschaafde wereld’, van de strijd der religieuze secten, de eerloze
ambtenaren en de schaamteloze hovelingen te herkennen en te veroordelen. Het is
de wraak van de geniale artist op de vulgaire wereld, die hij had leren verachten en
die hem had miskend.
Dit is geen geestesgesteldheid voor de kinderwereld. En toch, ook dít boek heeft
zij zonder aarzelen genààst. Om de politieke en kerkelijke twisten heeft zij zich niet
bekommerd, de satire is haar volkomen ontgaan - zìj onderging de charme van de
wonderwereld, die voor haar gretige blikken werd opengesteld: de wereld van dwergen
en reuzen, van een eiland boven de aarde, van de sprekende paarden en hun aapachtige
onderdanen, een wereld, die er niet zijn kan en die er toch blijkbaar is: ging niet de
heer Gulliver op 4 Mei 1699 naar Lilliput en op 20 Juni 1702 naar het land
Brobdingnag? En zo begon ook dit boek zijn reis naar die andere Lilliputters, immer
op zoek naar mensen, die het land van de droom te voorschijn toveren in het leven
van iedere dag.
In 1728 verscheen in Engeland een vereenvoudigde bewerking, ook voor kinderen
geschikt. In Nederland werd de reis naar Lilliput al vertaald in 1727; ik vond opgaven
van latere bewerkingen in 1791, 1816 (J.W.N. Mosselmans), 1822, 1867 (S.J.
Andriessen), 1869, 1887 (Goeverneur), 1888 (Albert Verwey!), 1907 (Kieviet en
Jan Rinke), 1912 (Stella Mare, naar Otto Ernst), 1922 (Kieviet), 1933, 1941 (De
Zeeuw Serie Oud Goud, 3de druk, 1946).
Mag ik eindigen met een tweede citaat van Hazard, waaruit opnieuw blijkt, dat
dit werk niet ongewijzigd aan kinderen in handen mag worden gegeven en waarin
de idee gekarakteriseerd wordt met de scherpte van deze grote historicus: ‘Tout est
relatif: la force, les systèmes politiques, l'histoire, la philosophie, la science, les
croyances, les moeurs, la beauté, nos plus hauts rêves.... Rien n'est vrai, rien n'est
sûr, sauf l'infinie misère de l'humaine condition’.

Münchhausen
Op het landgoed Bodenwerder (Hannover) leefde van 1720-1797 Karl Friedrich
Hieronymus Freiherr von Münchhausen. In dienst van de Russen nam hij deel aan
de oorlog tegen de Turken, beleefde daar verschillende avonturen en vertelde daarover
in de kring van zijn vrienden. Hij was een man met een grote verbeeldingskracht;
onder een goed glas wijn
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sprekend over zijn lotgevallen, phantaseerde hij er lustig op los, vlocht in zijn verhalen
episoden uit geschiedenissen, die hij had gelezen en gehoord en won de sympathie
van zijn vermaakt publiek. Van ‘liegen’ was er geen sprake - de dwaasheid van zijn
vertellingen sprong wel zó in het oog, dat niemand hem kon geloven. In 1781-1783
verschenen in het 8ste en 9de deel van het Vademecum für lustige Leute zeventien
van Münchhausens geschiedenissen, voor een deel ontleend aan oude
Schwanksammlungen. Rudolf Erich Raspe (1737-1794), professor en bibliothecaris
in Kassel, gevlucht naar Engeland en in Ierland gestorven, vertaalde deze verhalen
en gaf ze uit onder de titel: Baron Münchhausens narrative of his marvellous travels
and campaigns in Russia (Oxford 1785). Aangevuld met 13 nieuwe avonturen werd
dit boek in het Duits uitgegeven door G.A. Bürger (1747-1794) als: Die Wunderbaren
Reisen zu Wasser und zu Land, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von
Münchhausen (1786 naar de tweede Engelse uitgave, 2de druk, vermeerderd in 1788,
later opnieuw 1926); pas in deze uitgave vindt men de echte humor, die de baron
onsterfelijk heeft gemaakt.
Immermann gaf in de roman Münchhausen een satire van zijn tijd (1838-1839),
Carl Haensels Dos war Münchhausen schildert de Freiherr als een oud man; ook
anderen herdachten hem in drama's of romans. De eerste Nederlandse vertaling is
van 1787, in 1793 verschijnt een 7de druk (naar Raspe), met de ondertitel: ‘of de
ondeugd van het liegen duidelijk aangetoond’; in 1790 was al van de pers gekomen:
De verrezen Gulliver, behelzende de zonderlinge reizen en avonturen van den Baron
van Münchhausen. Latere bewerkingen, voor kinderen bestemd, zijn die van 1850
(Gerard Keller, opnieuw in 1882), 1881 (Johan Gram, opnieuw in 1916), 1883 (Frans
Cornelius), 1893 (door B.v.M., naar Théophile Gautier, opnieuw in 1937), 1895
(berijmd door D. Klein Jr) 1900 (D. de Bruyn, 2de druk 1917), 1913 (S.J.
Barentz-Schönberg), 1933 (A.M. de Jong), 1937 (M. Mok), 1940 (De Zeeuw Serie
Oud Goud), 1948 (mevr. Cramer-Schaap, serie: Boeken, die men nooit vergeeet).

Piet de smeerpoets
Men kent de anecdote van de vader, het kind en de Venus van Milo. Wanneer het
kind zich verwondert over de armstompen van het beeld zegt de paedagoog met het
ernstigste gezicht van de wereld: ‘Zo gaat het met nagelbijters!’ Precies zo deed
Heinrich Hoffmann (1809-1894) (leitender Arzt an der städtlichen Irrenanstalt te
Frankfort a/Main van 1851-1889), toen hij op Kerstdag 1844 voor zijn driejarig
zoontje de caricaturen tekende, die hem wereldberoemd zouden maken. Hij was de
stad ingegaan om een prentenboek te kopen, had zich geërgerd aan de
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moraliserende inhoud en het zalvende karakter der literatuur die men hem had getoond
en kwam, tot verwondering van zijn vrouw, thuis met niets dan een leeg schrift.
Daarin schreef hij voor zijn jongetje een paar verhaaltjes in versvorm, en versierde
die met naïeve en drastische figuren, die het kind verrukten. Maar niet alleen zijn
eigen familie, ook zijn vrienden genoten er van. Zij drongen er op aan, dat hij het
boekje toegankelijk zou maken voor het grote publiek. En zo geschiedde: in 1845
verscheen het onder de titel: Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön
kolorierten Tafeln für Kinder von 3-6 Jahren. Pas in 1847, bij de derde druk, kreeg
het de naam van Struwwelpeter, waaronder het algemeen bekend is geworden. Van
de eerste drukken, voor duizenden Marken geveild, is niet veel meer over: ze
behoorden tot de boeken, die door de kinderen stuk gelezen werden. In de latere
drukken zijn de tekeningen, zoals een Duitse criticus geestig opmerkt: ‘verbessert
und verbösert’. De na 1845 verschenen boeken van Hoffmann hadden weinig succes:
Bastian der Faulpelz, Prinz Grünewald und Perlenfein, Im Himmel und auf der Erde,
alleen König Nuszknacker und der arme Reinhold heeft nog iets van de eigenschappen,
die de Struwwelpeter tot een ‘succès fou’ hebben gemaakt. Welke kwaliteiten dat
waren? Allereerst de kinderlijkheid van tekeningen en tekst: ze hebben volkomen
het karakter van primitieve krabbels, sluiten zich dus onmiddellijk aan bij het begrip
van de kinderen voor wie ze zijn bestemd, in vorm en kleur. In de tweede plaats de
eenvoud van de thema's, aan het gewone leven van de kinderen ontleend en in
overeenstemming met de wijze lessen en raadgevingen, die ze dagelijks te horen
krijgen. Hier is ook moralisme, maar in de vorm van de geestige caricatuur, die treft
en nimmer verveelt. Ook dit boekje begon al spoedig zijn tocht over de wereld. In
drie vormen werd het in Duitsland oneindig veel keren herdrukt; een facsimile-uitgave
is die van Karl Hobrecker in de Insel-Bücherei (no. 66). Van de Nederlandse
bewerkingen noem ik die van P.J. Andriessen (1897) en in het bijzonder die van J.
Riemens-Reurslag (1943); vermoedelijk is de eerste Nederlandse vertaling uit 1848.
Een veel groter kunstenaar dan Hoffmann was Wilhelm Busch (1832-1908), die
in schijnbaar onnozele, in werkelijkheid uiterst artistieke en daardoor oer-komische
rijmen en prenten koddige histories vertelde. Zijn Max und Moritz (1864) verscheen
ook in Nederlandse bewerking (1922), opnieuw in 1948 (Bertus Aafjes).

Prikkebeen
Op 31 Januari 1799 wordt te Genève geboren Rodolphe Töpffer als tweede zoon van
de schilder Wolfgang Adam Töpffer. Ook hij grijpt al jong het penseel - een
oog-aandoening belet hem zijn roeping te volgen:
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hij studeert klassieke talen, wordt in 1822 leraar en sticht in 1824 een
jongenskostschool in zijn geboorteplaats; in 1823 was hij getrouwd. Aan zijn school
doceert hij eerst Grieks en belast zich later alleen met de leiding, trekt met zijn
discipelen vaak de natuur in en sedert 1832 werkt hij ook als ‘professeur de rhétorique’
aan de academie te Genève, is het middelpunt van een kring geleerden en niet minder
van zijn gelukkig gezin. Maar de schilder in hem sterft niet. Als hij toezicht houdt
bij zijn scholieren, amuseert hij zich met het maken van krabbels, hij versiert de
verslagen van zijn vacantietochten er mee en tekent, puur voor plezier, histories in
beeld, van de soort die later in de vorm van de Amerikaanse strips populair zou
worden als weinig andere. Niemand minder dan Goethe krijgt ze in handen en roemt
ze in zijn gesprekken met Eckermann. In de loop van de tijd ontstonden er zeven:
mr Jabot (1835), de geschiedenis van de man, die er komen wou, mr Crépin, de
tragische historie van de zwakke paedagoog met de 11 kinderen en de lastige vrouw,
mr Vieux Bois (1837), het type van de verliefde dwaas; mr Pencil (1840), een
komische revue vol tijdbeelden, dr Festus (1840), een parodie op de wetenschap,
Histoire d'Albert (1840), caricaturen in verband met revolutionnaire bewegingen.
De zevende is mr Cryptogame, waarvan het handschrift in 1844 in het bezit kwam
van Töpffers neef, de uitgever Dubochet, die het in 1845 in elf vervolgen liet
verschijnen in l'Illustration: de gravuren van Töpffer werden, met de nodige wijziging,
door anderen voor de druk gereed gemaakt. Nog hetzelfde jaar verscheen een Engelse
uitgave in boekvorm: The veritable history of mr Bachelor Butterfly, showing how
it was diversified by many changes: for after being married in the belly of a whale
he narrowly escaped bigamy and he became the stepfather of eight hopeful children;
in 1846 werd het ook in Frankrijk als boek uitgegeven; het beleefde er een aantal
herdrukken. In 1847 verscheen een Duitse bewerking van Julius Kell te Leipzig:
Fahrten und Abenteuer des Herrn Steckelbein, eine wunderbare und ergötzliche
Historie in lustigen Reimen noch Zeignungen von Rodolphe Töpffer (in 1919 de 11de
druk). De onderschriften in proza uit mr Cryptogame waren hier vervangen door
zesregelige, statige rijmen. Goeverneur kreeg de Duitse vertaling in handen en zorgde
voor een Nederlandse bewerking (1858): Reizen en Avonturen van Mijnheer
Prikkebeen, eene wonderbare en kluchtige historie naar teekeningen van Rodolphe
Töpffer; zijn poëtische ontboezemingen overtroffen die van Kell in ieder opzicht. In
de Duitse en de Nederlandse drukken is de situatie belangrijk gewijzigd; Steckelbein
of Prikkebeen heeft Ursula tot zuster gekregen; de amoureuze avonturen zijn tot een
minimum gereduceerd; Kells ‘Bärbchen’ wordt Goeverneurs Pieternel. Ook in ons
land werd het verhaal met zijn komische prenten, zijn phantastische gebeurtenissen
en zijn vlotte rijmen snel populair, onder kinderen en volwassenen (10de druk in
1917). De nieuwe uitgave van Gabriel Smit en

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

240
Aart van Ewijk (1944) kan de concurrentie van het oude boek m.i. niet doorstaan;
dit verscheen in andere vorm in 1946 opnieuw bij Donker te Rotterdam (7de druk
in 1948), waar ook een facsimile-druk van de oorspronkelijke Cryptogame werd
uitgegeven (1946). Töpffers volledige werken werden in hetzelfde jaar in Genève
herdrukt.
Wie meer wenst te weten van de tekenaar, die de vader was van de onsterfelijke
Prikkebeen, wie de verhouding wil kennen van zijn werk, dat van Thomas
Rowlandson, Heinrich Hoffmann en Wilhelm Busch, leze het interessante boekje,
dat dr F.K.H. Kossmann in 1946 liet verschijnen: Rodolphe Töpffer, de vader van
mr Cryptogame; aan zijn studie werden de bovenstaande bijzonderheden ontleend.

James Fenimore Cooper (1789-1851)
Niet altijd is een schrijverscarrière het gevolg van de spontane drang tot het scheppen
van kunst. Dat bewijst afdoend het leven van de man, die onze jeugd met zijn
phantastische verhalen over het leven der Indianen heeft begeleid. Hij kwam tot
schrijven door een weddenschap met zijn vrouw. Gedoemd haar de verhalen voor te
lezen, die in het begin der 19de eeuw hun weg naar Amerika vonden - we leven in
de tijd der Romantiek en Scotts vruchtbare pen levert de ene historische roman na
de andere - beweerde hij in een moment van wrevel, dat hij zelf ook wel in staat was,
dergelijke boeken te schrijven. Daarmee begon de productie, die leidde tot een groot
succes. Niet alleen schreef hij romans voor volwassenen: Precaution, The Spy, een
verhaal uit de Vrijheidsoorlog, The Pioneers, The Pilot, The Red Rover, The Bravo,
maar ook een serie boeken, die misschien niet voor jongens waren bestemd, maar
gingen behoren tot hun meest geliefde lectuur, ondanks (of door?) de bonte en
bloedige taferelen, die door Cooper worden geschilderd. Ze werden gedeeltelijk in
Europa, gedeeltelijk in Amerika geschreven. De schrijver was opgeleid aan het
Yale-college te Newhaven, diende kort bij de marine, reisde in 1826 door Engeland,
Frankrijk, was van 1826-1829 consul van de Verenigde Staten in Lyon, daarna
privaat-docent in Dresden; hij bezocht Zwitserland en Italië, keerde in 1831 terug
naar Amerika en wijdde zich daar aan zijn letterkundige arbeid. Van de
Indianenverhalen werden het meest bekend: The Last of the Mohicans (1826), The
Pathfinder (1840), Deerslayer (1841). Uit niets blijkt, dat de auteur het leven der
Roodhuiden grondig heeft bestudeerd: het was hem niet te doen om ethnologische
wetenschap, maar om de decors voor romantische avonturen vol afwisseling en
spanning. Vooral Goeverneur en Jan Hendrik van Balen maakten zich verdienstelijk
door de bewerking voor Nederlandse kinderen.
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Ieder kent: De laatste der Mohikanen, De Strikkenzetter, De Wilddoder, De rode
Vrijbuiter, Padvinder en Lederkous; sedert 1841 vloeit de stroom der vertalingen
driftig voort: 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1867, 1876, 1882, 1885, 1886,
1898, 1900, 1904 en nog zeker vele jaren daartussen en daarna, ook nog in 1946.

Captain Marryat (1792-1848)
Avonturen te land gaf Cooper - captain Frederick Marryat zorgde voor avonturen
ter zee. Geen wonder, hij was een all-round zeeman en militair, nam deel aan de
oorlog in Amerika en reisde in 1823 naar Indië, waar hij optrad als kommandeur van
de vloot, die de Birmanen tot rede en onderwerping moest brengen. Lust tot vertellen
bracht hem tot het schrijven van verhalen, waarin zijn leven vol wisseling van het
lot wordt gespiegeld. Ze waren nìet voor kinderen bestemd - mijn verhaal wordt
eentonig, lezer! - maar ze werden door de kinderen verslonden. Liever lazen zij deze
kleurige histories dan de al te deugdzame boeken, die Marryat speciaal voor hen had
geschreven. Hij was een degelijk man, geen groot kunstenaar, maar een goed verteller,
die vooral de werkelijkheid eerlijk wilde weergeven. Voor hem was niet het woord
geschreven: ‘Truth and probability do not matter when you read it. Events do!’ Toen
hij zijn beroemde Masterman Ready schreef (1841) na het verzoek van zijn kinderen,
om een vervolg op de Zwitserse Robinson, stelde hij vast, dat dit boek van Wijsz:
‘does not adhere to the probable, or even the possible’ en hij maakte een totaal nieuw
boek: ‘founded upon realities’. Terecht merkt Harvey Darton op, dat dus zijn fout
was: ‘putting a didactic ideal above straight forward story-telling’. Dichter bij de
Robinson staat het latere: The little Savage (1848), waarvan het tweede deel door
zijn zoon is geschreven en dat zeker tot zijn beste boeken behoort. Toch - het
didactische en moralistische element vormde geen grote hinderpaal voor de
populariteit der verhalen-voor-volwassenen in de kinderwereld: daar sloeg men
eenvoudig over, wat op geleerdheid en prekerij leek en men las alleen, wat kon
schokken en vermaken. Zo zijn Peter Simple (1829), Jacob Faithful (1834), mr
Midshipman Easy (1836), Japhet in searche of a father (1836), The phantom Ship
(1839), Poor Jack (1840), Masterman Ready (1841), The Children of the New Forest
(1847), The little Savage (1848), van algemene bekendheid geworden. Ook in ons
land, waar sedert 1836 de vloed van vertalingen begon; in 1837 verschenen Pieter
Simpel en Jacob Eerlijk, de rest volgde en de ene herdruk na de andere kwam van
de pers; in het bijzonder trokken Stuurman Flink (1843), en De Kinderen van het
Woud, de aandacht. Als vertalers traden o.a. op:
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P.J. Andriessen en Goeverneur; vooral de firma Van Holkema & Warendorf zorgde
voor vrij volledige uitgaven.

De Negerhut
Geen literair werk van de eerste rang, maar een boek, zo geladen met sentiment, een
zo fel en menselijk protest tegen een der grootste zonden uit de geschiedenis der met
schuld belaste mensheid, dat het duizenden en duizenden ontroerde en voor de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Amerikaanse Staten van enorme betekenis werd.
Men kent de historie: in 1619 komen de eerste negerslaven in Virginia aan, het
gebruik van deze goedkope werkkrachten neemt hand over hand toe, misbruiken
treden in als gevolg van wat op zich zelf een smaad en een schande was en het
geweten van de besten onder de Amerikanen wordt diep verontrust. Door het pleidooi
van John Woolman komen de Quakers in beweging, Franklin richt in 1774 een
anti-slavernij-genootschap op, Parkers prediking werkt als een brandend vuur en
Garrisons artikelen voeden de elementaire verontwaardiging van dag tot dag. Van
meer betekenis dan dit alles was de verschijning van Uncle Tom's Cabin, eerst als
feuilleton in The National Era, in 1852 als boek. De schrijfster was Harriet Beecher
Stowe (1812-1896); kind uit een predikantenfamilie, gehuwd (1836) met een
hoogleraar in ‘Biblical Literature’ werd zij door een streng en levend christendom
tot een der diepst overtuigden van de verfoeilijkheid der slavernij. In haar kring werd
dit inzicht gedeeld en verdiept: geprikkeld door haar broer, die de ellende der slavernij
kende uit eigen aanschouwing, geschokt door wat zij zelf zag in een plantage te
Kentucky, publiceerde zij het verhaal, dat wereldberoemd zou worden en een
geweldige stoot zou geven tot de uitbarsting, die aan de volledige uitbanning der
slavernij vooraf moest gaan: de oorlog tussen Noord en Zuid. Het werd onmiddellijk
verkocht: de eerste druk, tien duizend exemplaren, was in korte tijd onder de mensen;
Engeland kocht er 1.500.000 binnen een jaar. Toen men haar tijdens een verblijf in
dat moederland eenzijdigheid en overdrijving verweet, trachtte zij in een Key to
Uncle Tom's Cabin (1853) aan te tonen, dat zij in hoofdzaak feiten uit de werkelijkheid
had weergegeven. Volkomen ongegrond was het verwijt overigens niet - Uncle Remus
leerde ons zien, dat er in menige plantage patriarchale verhoudingen bestonden. Maar
dat nam de schande der onderworpenheid niet weg, het grenzenloze onrecht, dat aan
de slavernij ten grondslag ligt.
Een tweede roman: Dred, A Tale of the Dismal Swamp (1856), waarvan de
strekking met die uit de Negerhut overeenkwam, had niet het succes van de eerste.
Dat werd, door zijn eenvoud, oprechtheid en diepe verontwaardiging, door zijn beroep
op het menselijk geweten, een van
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de meest gelezen boeken ter wereld. Het bereikte ons land in 1854; toen zorgde C.M.
Mensing voor een vertaling naar de 20ste Amerikaanse druk, de 2de, 3de, 4de en
5de druk verschenen nog in hetzelfde jaar, een volksuitgave en de 6de druk in 1868,
de 8ste in 1870, de 10de in 1932. Ook anderen bewerkten het: 1853 (tante Marie),
1882 (Goeverneur), 1893 (B. Scholten), 1933 (Frieda van Felden), 1933 (H.J.v.d.
Munnik, in 1937 beknopte jubileum-uitgave hiervan door N. van Wehl), 1938 (De
Zeeuw Serie Oud Goud), 1948 (Jan Mens-Serie Boeken, die men nooit vergeet). Ook
ander werk van Beecher Stowe werd vertaald; evenwel zonder veel succes. Haar
speciaal voor kinderen geschreven boeken (Queer little People, Daisy's first Winter)
vonden trouwens onder dit jonge publiek veel minder lezers dan Uncle Tom's Cabin.

Jules Verne (1828-1905)
Zijn levensgeschiedenis is spoedig verteld: geboren in Nantes, leerling van een klein
seminarie, waar hij uitblonk in wiskunde en gymnastiek, daarna aan het Koninklijk
Lyceum in Nantes en sedert 1847 juridisch student in Parijs; contact met Alexandre
Dumas; schrijver van ‘ comédies’, waarvan de eerste in 1850 wordt opgevoerd in
Parijs, maar te Nantes als ‘te lichtzinnig’ wordt beschouwd; meester in de rechten,
maar (tegen de zin van zijn vader, die zijn toelage inhoudt, als hij doorzet) als schrijver
in de hoofdstad; armoede; studie van natuurwetenschappen en literatuur; secretaris
van het théâtre lyrique; steun van de moeder; teksten voor operettes; in 1854 weer
door de vader in genade aangenomen en gesteund; ingekocht in een makelaarskantoor
te Parijs; in 1857 huwelijk met mevrouw Morel-de Viane, die weduwe is met twee
kinderen; in 1859 reis naar Schotland; telkens weer operette-teksten; studies over
Poe en over luchtvaart; aanleg van een wetenschappelijk kaartsysteem; in 1861 reis
naar Skandinavië en IJsland, in hetzelfde jaar zijn enige kind geboren; - kortom, de
levensgeschiedenis van een bescheiden, eenvoudig man met enig literair talent en
een behoorlijke dosis wetenschappelijke belangstelling, niet in staat van zijn pen te
leven. Dan in 1863, komt de grote verandering in zijn leven. Hij is in aanraking
gekomen met luchtvaartenthousiasten, o.a. Felix Tournachon, schrijver en tekenaar,
bezig met de bouw van een ballon, de Géant; dit brengt hem tot het schrijven van
zijn eerste wetenschappelijke roman. Hij biedt het manuscript aan bij Jules Hetzel,
ondernemend en vooruitstrevend uitgever, zelf als schrijver bekend onder de naam
P.J. Stahl (Maroussia 1878) en enthousiast hervormer van de Franse kinderliteratuur
(contre le livre niais et vulgaire et contre le livre mal imprimé et pauvrement illustré):
deze is bereid, Verne's werk uit te geven, indien hij het omwerkt tot een avontuurlijk
verhaal. Zo ontstaat Cinq semaines
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en ballon, voyage de découverte en Afrique par trois Anglais (1863). Het draagt het
kenmerk van Robinson en Gulliver: wat alleen in de verbeelding kan bestaan als een
realiteit voorgesteld: schijnbaar wetenschappelijk gefundeerd en onaantastbaar, in
werkelijkheid - ten minste voorshands - niet te verwezenlijken. En zozeer is Hetzel
overtuigd van de juistheid van dit principe voor de kinder-, neen voor de
wereldliteratuur, dat hij de schrijver, die het wist toe te passen op geniale manier,
voorstelt, 20 jaar lang ieder jaar twee boeken voor hem te schrijven, tegen een
beloning van fr. 10.000 per deel. Verne, verlost van iedere moeilijkheid, accepteert.
En daarmee begint de productie, die hij door zal zetten tot zijn dood. Het heeft geen
zin, hier een opsomming te geven van wat hij presteerde. De voornaamste boeken
zijn alom bekend en geliefd: Les Aventures de Capitaine Hatteras (1866), Voyage
au centre de la terre (1864), Les Enfants du Capitaine Grant (1867), Vingt mille
Lieues sous les Mers (1870), Aventures de trois Russes et trois Anglais (1872), Le
Tour du monde en 80 Jours (1872), l'Ile mystérieuse, een Robinsonade (1875), Michel
Strogoff (1876), Hector Servadac (1877), - in totaal meer dan zestig verhalen, ongelijk
van waarde, verschillend van karakter, maar zonder uitzondering de vrucht van studie,
toewijding, intelligence en phantasie. Terwijl hij werkte, dag aan dag, werden de
zorgen minder. De familie betrok een betere woning, eerst in Auteuil, dan in Crotoy,
er was geld voor een zeilbootje eerst, de St. Michel I, een jacht daarna, de St. Michel
II, een stoomjacht ten slotte, de St. Michel III; er ontstond een bibliotheek, die telkens
nieuwe mogelijkheden schiep en de financiën lieten enkele reizen toe: de Middellandse
Zee, Nederland, de Oostzee, Noorwegen, Schotland, Ierland; er waren momenten
van vreugde: de romanprijs van de Académie, de vertalingen tot in het IJslands,
Chinees en Maleis, het succes bij de toneel-bewerkingen van Le Tour du Monde en
Michel Strogoff, de lof van Poe en vele anderen, het legioen van eer - er waren ook
ogenblikken van verdriet; financiële zorgen in 1870, miskenning en achterdocht, een
aanslag op zijn leven door een waanzinnige bloedverwant, vermindering van
belangstelling voor het latere werk in binnen- en buitenland, verzwakte gezondheid
en toenemende blindheid; er was altijd de stille, bescheiden teruggetrokken werker,
die het lidmaatschap van de Académie niet begeerde en nergens beter thuis was dan
in zijn studeerkamer met het register, de wandkaarten en de boeken. Aan duizenden
heeft hij geluk gegeven, ook en vooral aan de kinderen. In ons land heeft tot 1890
Elsevier alles in vertaling uitgegeven, wat in Frankrijk was verschenen; een conflict
met Hetzel, vermindering van verkoop, maakten daaraan een einde tot 1949. Anderen
namen het werk over, maar niet alles werd vertaald. In 1864 verscheen als eerste
boek: Vijf weken in een luchtballon; ook hier werd Verne een populaire figuur. Soms
was zijn werk te ‘wetenschappelijk’ - de kinderen elimineerden ook hier, wat niet in
hun kraam
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te pas kwam. Zij zochten het wonder. En wat wonder schéén, bleek op den duur
werkelijkheid te worden. Had hij het zelf niet voorspeld: ‘Al wat een mens in staat
is uit te denken, zullen andere mensen in staat zijn uit te voeren?’

Gustave Aimard (1818-1883)
Wie de gelijkwaardigheid der mensenrassen aanvaardt en niet overtuigd is van de
superioriteit der blanken, wie bang is voor de overmatige spanning van ‘bloedbedropen
verhalen’, moet wel zeer voorzichtig zijn bij het verschaffen van Aimards vertellingen
aan zijn zonen.
Toch heeft zijn werk ook kwaliteiten, die het boven honderden spektakelverhalen
verheffen. Het draagt onmiskenbaar het stempel van echtheid, het heeft de sfeer van
wilde wouden en stromen, van eindeloze savannen, de stilte en de eenzaamheid van
het leven der verworpenen en avonturiers. Geen wonder - deze man heeft artisticiteit
genoeg om uiting te geven aan wat hij beleefde: Parijzenaar van oorsprong kwam
hij als kajuitsjongen in Amerika en leefde daar meer dan vijftien jaar in de wildemis.
In de ‘Préface’ van Les trappeurs de l'Arkansas (Parijs 1863) zegt hij zelf: ‘Tour à
tour squatter, chasseur, partisan, gambusino ou mineur, il a parcouru l'Amérique
depuis les sommets le plus élevés des Cordillères jusqu'aux rives de l'Océan, vivant
au jour le jour, heureux du présent, sans souci du lendemain, enfant perdu de la
civilisation.’ En ook daarna bleef hij avonturier, reisde door Spanje, Turkije, de
Kaukasus, nam deel aan oorlogen en complotten en werd ten slotte officier bij de
garde mobile. Van zijn uitgebreid oeuvre werd veel ook buiten Frankrijk bekend.
Les trappeurs de l'Arkansas (1858), Les Franc-Tireurs (1860), Le Lion du désert
(1864), La Forêt vierge (1870-1872), Les Scalpeurs blancs (1873) e.a. De invloed
van Cooper op zijn werk is niet te ontkennen. De vertalingen van zijn werk in
Nederland beginnen in 1862 (De Pels-jagers van de Arkansas, met een voorrede van
Goeverneur, de onvermoeibare!); L.C. Cnopius, S.J. Andriessen e.a. treden als
vertalers op - verschillende uitgevers zorgen voor ‘Verzamelde werken’. Vooral De
Goudkoorts (1866), Het fort Duquesne (1876), Edelhart (1865) en Vrijkogel (1863)
vinden veel lezers.
Terecht merkt Schmook op, dat er wel enig verschil in mentaliteit is tussen deze
verhalen en een boek als Van Indianenjongen tot Medicijnman, van Laura
Adams-Armer; ik voeg er nog de serie van Steuben over Tecumseh aan toe!

De Waterkindertjes
Bij de Wereldbibliotheek gaf, nu al weer vele jaren geleden (1924), mevr. M. van
Eeden-van Vloten, een vrije bewerking uit van The Water
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Babies, a Fairy Tale for a Land-Baby (1863), voorzien van illustraties door G.V.d.
Wall Perné. Het boek trok weinig aandacht, ongetwijfeld minder dan het verdiende.
Men vindt er de wonderbaarlijke geschiedenis van een jonge schoorsteenveger, die
verandert in een waterwezen en in die gedaante een eindeloos aantal avonturen
beleeft. Het verhaal is met groot talent, met humor en vernuft geschreven: het wil in
de vorm van een echt sprookje bewust opvoeden. De lezer ondergaat ongetwijfeld
de charme, waarmee Kingsley zijn verbeeldingswereld heeft geprojecteerd, hij
waardeert de liefde tot de natuur, de fijnheid van geest, de eruditie van de artist. Maar
hij blijft zich te zeer bewust, dat de schrijver niet in de eerste plaats optreedt als
kunstenaar, maar als moralist. Het is wel niet meer als bij de oude kinderliteratuur:
‘bitter of wholesome powder in a very small portion of jam’, maar zelfs hij, die een
open oog heeft voor de tragiek des levens en kinderen niet wil sparen voor de smarten,
die het ieder geeft, mag niet vergeten, dat er onderscheid is tussen organisch,
natuurlijk, uit de situatie en de mentaliteit der handelende personen voortkomend
leed met de wijsheid, die daaruit kan worden gevonden en een opzettelijke dosering
van moraal, die, hoe fijn en schrander gecamoufleerd, toch de zuivere smaak bederft.
Het bloed kroop weer, waar het niet gaan kon: Kingsley (1819-1875) was nu eenmaal
predikant en maatschappelijk hervormer, vurig protestant, getuige zijn roman
Westward Ho (1855), en zelfs, misschien juist, als hij voor kinderen schreef, kon hij
het moraliseren niet vergeten. En zo werd dit verhaal, te lang gerekt bovendien, toch
weer ‘wormcruyt met suycker’, veel suycker zelfs en extra geraffineerd, maar door
kinderen intuïtief gemeden, zodra ze de list doorzien. Het bereikte een tweede druk
in de Nederlandse vertaling (1941), het werd toch niet, wat het om zijn literaire
kwaliteiten had kunnen worden, een overweldigend succes. Wie het naast Andersen
legt, ontdekt onmiddellijk de fout!

Alice in Wonderland
Een wijs man maakte eenmaal de opmerking: als de koele Engelsman eenmaal uit
de band springt, komt hij gemakkelijk tot dwaasheid. Misschien is deze constatering
op het ontstaan van Alice in Wonderland toepasselijk. Ziehier de feiten: Rev. Charles
L. Dodgson (1832-1908), scherp denker, docent in wiskunde te Oxford, schrijver
van boeken over geometrie en algebra, vrijgezel, gaat, zoals vaak zijn gewoonte was,
op een mooie zomerdag, 4 Juli 1862, met drie kleine meisjes, dochtertjes van een
van zijn vrienden: Lorina, Alice en Edith Liddell een boottochtje maken. De kinderen
waren dol op de dwaze verhalen, die hij vertellen kon. Pas aan boord, vraagt Lorina
om ‘a story’. ‘Yes’ voegt Alice, zijn
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elfjarige favoriete er aan toe: ‘and I hope there will be nonsense in it’. ‘Very well’,
antwoordt de knappe lector: ‘the story today will be about Alice. We shall imagine
she goes down into the ground en meets with adventures.’ En daarmee begint...., ‘the
nonsense’. Alice glijdt van het ene wonder in het andere, wordt kleiner of groter al
naar de phantasie van de verteller het nodig maakt, ontmoet de zonderlingste wezens
en beleeft, wat geen sterveling ter wereld ooit ergens anders beleven lean dan in een
verhaal met veel dwaasheid. En de kinderen luisterden - zoals kinderen kunnen
luisteren, wanneer zij de toverwereld van de verbeelding worden binnengevoerd Harvey Darton kenschetst het moment door de volgende regels te citeren:
All in the golden afternoon
Full leisurely we glide....
Anon, to sudden silence won,
In fancy the pursue
The dream-child moving through a land
Of wonders wild and new,
In friendly chat with bird or beast And half believe it true.

Zo, op de grens van droom en werkelijkheid, daar, waar de zintuiglijke wereld
overgaat in die der phantastische voorstellingen leeft dit verhaal. De verteller, zelf
volkomen bevangen door zijn eigen gemoeds- en hersenspinsels, geniet van wat hij
spontaan weet te scheppen. En telkens weer zijn er vervolgen, tot het verhaal compleet
is en de ‘story’ wordt afgesloten. Dan, in lege momenten, schrijft hij de geschiedenis
op, illustreert het manuscript en geeft het Alice cadeau. Een paar jaar later komt het
in handen van een bezoeker, die aandringt op verdere verspreiding. En zo verschijnt
ten slotte Alice's Adventures in Wonderland, met prachtige platen van John Tenniel
(1865); de schrijver koos het pseudoniem Lewis Carroll (zijn voorletters waren C.L.).
De oorspronkelijke versie werd in 1886 gepubliceerd als Alice's Adventures
Underground, het manuscript met de tekeningen van Dodgson is verzekerd tegen
een fabelachtige som en wordt in een asbesten omslag bewaard. De door M.L. Parish
geredigeerde catalogus van de tentoonstelling, georganiseerd in de Columbia
University te New York, ter gelegenheid van Dodgsons jubileum is op zichzelf 550
$ waard (Schmook). Kinderen zijn geen bibliophielen, maar ze hebben een onfeilbaar
instinct voor wat echt is en zuivere kunst. Daarom hebben ze ook dit boek aanvaard
en zullen ze het lezen, zolang er kinderen zijn. Het is niets dan ‘dwaasheid’, bevat
geen enkele moraal, geen wijze les, maar het is argeloos als de kinderen zelf. ‘Carroll,
a bachelor specialist in a precise subject, living in a period of accepted
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inhibitions, who suddenly, for a few glorious moments, sees quite clearly and lovingly
all that mixture of credulity, acumen and innocence which we call a child, and
becomes argeless himself’ - met deze woorden van Harvey Darton is Charles Dodgson
op het moment van zijn schepping volkomen gekarakteriseerd. Hij schreef later meer:
Through the Looking-Glass and what Alice found there (1872, The Hunting of the
Snark (1876), Sylvie and Bruno (1889 en 1893). Van deze is alleen het eerste min
of meer te vergelijken met Alice in Wonderland; toch is de vermenging van droom
en werkelijkheid er minder ‘natuurlijk’ dan in het verhaal van 1862. In 1899 verscheen
de eerste vertaling er van te Leiden. De tweede, met illustraties van Rackham in
Amsterdam (1920), de derde in vertaling van M.C. Oven-van Doorn, geïllustreerd
door Rie Cramer in 1933 te 's-Gravenhage; in 1948 kwam van de pers De Avonturen
van Alice in het Wonderland en De Avonturen van Alice in het Spiegelland, met de
platen van Tenniel, vertaald door C. Reedijk en Alfred Kossmann.

Mark Twain (1835-1910)
Het is moeilijk te zeggen, wat romantischer is: het leven van Samuel Langhorne
Clemens of zijn boeken. En waar de laatste een eerlijke weerspiegeling zijn van het
eerste is dat ook niet te verwonderen. In armoede geboren (Florida, Missouri) als
kind van een jonggestorven vader, die alleen maar in zijn phantastische dromerijen
fortuin kon maken, verlaat hij op zijn twaalfde jaar de school en wordt drukkersknecht.
Hij werkt in New York, Philadelphia, St. Louis. Dan grijpt de Fortuin of de
Voorzienigheid in: op straat vindt hij een blaadje uit een boek van Jeanne d'Arc. En
dat boeit hem zo, dat hij gaat lezen.... lezen.... lezen.... En wéér vindt hij op straat
een blaadje, nu een biljet van 50 dollar. Het stelt hem in staat, naar het Zuiden te
reizen: in New Orleans wordt hij stuurman op de raderboten, tot zijn grote vreugde.
Hij hoort er de matrozen, die het dieplood uitwerpen, ‘mark twain’ roepen, zodra
diep water (2 vademen of 12 voet) is bereikt. Het is de term, die hij als pseudoniem
zal aanvaarden, zodra hij gaat schrijven. Lang duurt dat niet - door de zilverkoorts
gegrepen, trekt hij naar Virginia, wordt er straatarm, maar redt zich door reportages
voor de plaatselijke krant. Daar ontdekt hij zijn schrijverstalent: het brengt hem aan
grotere bladen in San Francisco - daar vestigt hij de aandacht op zich door het geestige
relaas, bij een kampvuur gehoord, over: The Celebrated Jumping Frog, in 1867 met
andere verhalen gebundeld en bron van succes en fortuin.
Als reiscorrespondent komt hij op de Sandwich-eilanden, later in Europa en
Palestina; zijn verslag over de laatste tocht maakt hem algemeen be-
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kend, The Innocents Abroad (1869), het is de typische reactie van een Amerikaan
met weinig cultuur op de gecompliceerde verschijnselen van oude Europese
beschaving; met humor en grenzenloze naïieveteit worden de indrukken van een
onbekende wereld geformuleerd. Terug in Amerika trouwt hij met een rijke
Amerikaanse, die ook op zijn literaire productie grote invloed heeft gehad. Als
redacteur, spreker, uitgever, schrijver van satirieke beschouwingen, van kleurige
verhalen uit zijn avontuurlijk leven onder de goudzoekers, ontplooit hij een geweldige
werkzaamheid. Een studie over Jeanne d'Arc (1896) herinnert aan het psychologische
moment uit het verleden, A Connecticut Yankee at the Court of King Arthur (1889)
moet bewijzen, dat er sedert de Middeleeuwen inderdaad van vooruitgang kan worden
gesproken. Mark Twain ontwikkelt zich tot een populaire schrijver, ook buiten
Amerika algemeen bekend. Als zijn uitgeverij failliet gaat, weet hij de enorme schuld
door de opbrengst van een lezingentournée te dekken; zijn energie en zijn optimisme
krijgen een knak door de dood van zijn dochter Susan - dáár staat hij tegenover een
kracht, die sterker is, zelfs dan de Amerikanen. Voor de wereldliteratuur waren van
de grootste betekenis zijn jeugdherinneringen, boeken over zijn leven op en bij de
Mississippi, waarin een scherp, door royale humor verzacht beeld wordt getekend
van de bonte wereld, waarin hij zo volkomen was opgegaan. Tom Sawyer (1875),
Life on the Mississippi (1883), The Adventures of Huckleberry Finn (1885). Jongens
hebben ze tot hun lievelingsliteratuur gemaakt: de aaneenschakeling van avonturen,
waarin Tom en Huck worden betrokken, romantisch versierde memoires, de
aanschouwelijkheid, het humoristische element, ze hebben er alle toe bijgedragen,
dat Mark Twain werd tot een figuur, die in de kinderliteratuur een blijvende positie
inneemt. Ook het genoeglijke, fijne verhaal: The Prince and the Pauper (1881),
verdient de bekendheid, die het heeft gekregen. Tom en Huckleberry Finn zijn
historische figuren, ook Sid: de schrijver zelf, zijn vriend Tom Blankenship en Twains
broer Henry. Men wijst in Hannibal nog immer de eilanden en de grot aan, die in
deze boeken worden genoemd en die het tafereel vormen, waarop zich de
gebeurtenissen afspelen. Een van de eilanden is naar Tom Sawyer genoemd. In 1877
verscheen het boek over deze knaap in Nederlandse vertaling (door Myra); nieuwe
drukken in 1878, 1879, 1880, 1881, 1884, 1894, 1903, 1948; Myra vertaalde ook
Prins en Bedelknaap (1882); A.J. van Dragt in 1885 Huckleberry Finn (opnieuw
1907).

Louisa Alcott (1832-1888)
Tot de door Emerson beheerste Club der Transcendentalisten, waar de ideeën der
Europese romantici een mystieke inslag ontvingen, behoorde
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ook de marskramer-onderwijzer Amos Alcott (1799-1888); hij schreef verdienstelijke
sonnetten, vage, maar geestdriftige beschouwingen over religieuze en wijsgerige
onderwerpen en hij was een zó fijn en onpractisch idealist, dat hij niet in staat was,
zijn vier dochters Anna, Louisa, Elizabeth en Abby behoorlijk te voeden en te kleden.
Ook de school, die hij in Boston had opgericht (1834) werd een mislukking: ze was
voor de nuchtere bevolking te progressief en haar leider was het tegenovergestelde
van een organisator. Toch was zijn invloed op de ontwikkeling van het Amerikaanse
onderwijs vrij groot - als schoolopziener deed hij goed werk. De moeder was een
beminnelijk, huiselijk type: geen verwijt trof de man, die voor het harde leven te
idealistisch en te dromerig was. Gelukkig bracht een erfenis wat verlichting: het
gezin verliet de ‘cottage’ in Concord en men bouwde er een eigen huis. Contact met
de Emersons en de Hawthornes verdiepte het dagelijks leven - ondanks de zorgen,
die bleven, was het gezin gelukkig, de sfeer was er zonnig en zuiver, men droeg er
elkanders lasten en de kleine dagelijkse gebeurtenissen hadden een milde glans.
Louisa werd onderwijzeres, publiceerde, was verpleegster tijdens de burgeroorlog
in Washington. Haar Hospital Sketches, de novelle Moods vertellen over haar
ervaringen. Maar van veel meer betekenis dan deze, ook belangrijker dan haar in
1855 verschenen Flower fables, is Little Women (in 1867-1868 in twee delen gedrukt.)
Het is één van de vertellingen, die de wereld hebben veroverd. Nu niet door het
verhalen van wonderen, niet door de grootse verbeelding of uitzonderlijke avonturen.
Het is uiterst simpel, rustig en vriendelijk. En juist daardoor wint het de harten van
de meisjes in de eerste plaats, maar ook van jongens en volwassenen. Men vindt er
niets dan de schildering van het dagelijks leven, het doodgewone gebeuren van alle
dag - er is geen schokkend tafereel, geen hevige emotie - alleen de weerspiegeling
van de huiselijkheid en de natuurlijke verhoudingen uit het gezin-Alcott, het spel
van kinderen, de overpeinzingen van mensen, die het goed met elkaar menen, de
vrede, die het leven te dragen maakt. En het is alles gezien en getekend met de
roerende eenvoud, de volmaakte zuiverheid van een blank gemoed, dat zich innig
verbonden weet met mens, dier en ding. Little Women werd gevolgd door een groot
aantal verhalen: Little Men (1871), Proverb Stories (1868), Eight cousins (1875),
Rose in bloom (1876), Jack and Jill (1880) en vele andere. Nederlandse vertalingen
verschenen o.a. in 1870, 1873, 1875, 1876 (Onder Moeders Vleugels - Little Women
en Op eigen wieken = Good Wives, beide door Almina), 1878, 1880 (De Kostschool
van Meneer Beer = Little Boys, eigenlijk een paedagogisch boek voor volwassenen),
1881, 1889; in 1895 de Verzamelde Werken (door Almina); in 1932 opnieuw Onder
Moeders Vleugels en Op eigen wieken, door G.W. Elberts, in een zeer fraaie uitgave.
E.D. Cheney's L. Alcott, aller kinderen vriendin werd in 1889 vertaald door O.D.A.
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Alleen op de wereld
Tot de groep artisten, die zich om de uitgever Pierre-Jules Hetzel schaarden, de man,
die door zijn in 1864 opgerichte Magasin d'Education et de Récréation (38 delen,
met meer dan 5000 prenten) en zijn bemoeiingen met het kinderboek van zo
ontzaglijke betekenis is geweest voor de verbetering van de lectuur voor de kleine
Fransen, behoorden, behalve Jules Verne, ook Jean Macé, Louis Ratisbonne, Jules
Sandeau en Hector Malot. Macé is de schrijver van de Contes du Petit-Château en
Théâtre du Petit Château (1862); Ratisbonne, van La Comédie Enfantine en Dernières
Scènes de la Comédie Enfantine (1862); de eerste werd door Huet geprezen als
‘geestig, bevallig, fijngevoelig, naïef’, de tweede gequalificeerd als ‘een kinderdichter
voor grote mensen’ (Litt. Fantasiën IV, 1878). Van deze groep is Veme ongetwijfeld
de meest bekende geworden in ons land, al mag Malot (1830-1907) zich vermoedelijk
verheugen in nog grotere populariteit. Hij is geboren in La Bouille, Rouaan, gestorven
in Fontenaysous-Bois, studeerde rechten, werd advocaat, maar wijdde zich bij
voorkeur aan de literatuur. Zonder groot succes: operateksten, zoals ook Jules Verne
die schreef, toneelcritiek (in de Lloyd Français), politieke pamfletten - het was alles
niet in staat, hem bekend en nog minder om hem rijk te maken. Toch zijn twee van
zijn latere boeken, niet voor kinderen bestemd, maar veel door hen gelezen, de
oorzaak geworden van zijn onsterfelijkheid: Romain Kalbris (1869) en vooral Sans
famille (1878); het laatste ontving de prix Monthyon. Ieder kent Vitalis, de
romantische zwerver, de aap Jolicoeur, en Capi, de hond - ieder herinnert zich de
ongelukkige Remi, die, als in ieder sprookje, de zoon van een prins blijkt te zijn. Het
is een kostelijk verhaal, met talent gecomponeerd, door humaniteit en esprit
uitstekende boven de zee van middelmatige ldnderboeken. Als een der klassieken
zal het bij de kinderen in ere blijven tot in lengte van dagen. in 1880 verschenen twee
Nederlandse vertalingen, een van Horsa, Zonder Familie, de andere van Gerard
Keller. De laatste won de wedstrijd en onder zijn titel Alleen op de wereld werd het
ook in ons land algemeen bekend. In 1949 werd de 25ste druk door J.M.
Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink verzorgd, in 1939 nam De Zeeuw het op in de
serie Oud Goud, in 1948 bewerkte mevrouw Zoomers-Vermeer het voor de serie:
Boeken, die men nooit vergeet. Romain Kalbris kreeg een Nederlandse vertaling in
1871 (G. Kool Pz. - 2de druk 1881), maar het werd minder verspreid. Als
schoollectuur speelt het een rol van betekenis.

Schateiland (Treasure Island)
‘Ik was een en dertig jaar; ik was hoofd van een familie; ik had mijn gezondheid
verloren; ik had nog nimmer mijn eigen kost kunnen ver-
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dienen; ik had nog nooit meer verdiend dan tweehonderd pond per jaar.’ Zo schildert
Robert Louis Stevenson (1850-1894) de toestand, waarin hij verkeerde, tot hij zijn
wereldberoemde roman Treasure Island begon te schrijven (1881). Hij had volkomen
gelijk. Zijn vader, ingenieur en inspecteur van de vuurtorens aan de Schotse kust,
was al vele jaren met zorg over zijn zoon vervuld. Hij kende de zwakke gezondheid,
die het de jongen onmogelijk maakte, zijn ingenieursstudie te voltooien. Hij stemde
toe in wijziging van het studieplan, maar vreesde, dat ook de rechten zijn artistieke
zoon niet voldoende zouden kunnen bekoren. Ongelijk had hij niet - wel werd de
juridische studie voltooid, maar de literatuur had een zo fascinerende kracht, dat van
een advocatenpraktijk niets kon komen. Al jong schreef hij verzen (A Child's Garden
of Verses), in 1878 ontstonden in verband met allerlei zwerftochten, vaak per kano:
An Inland Voyage en Travels with a Donkey; essays hebben zijn liefde. Al in 1876
had hij een Amerikaanse leren kennen in Fontainebleau: mevr. Osborne. Hij reist
haar na - in 1880 wordt zij zijn vrouw - zij brengt een zoon Lloyd in het huwelijk
mee. Terug in Europa, in contact met de Franse artisten, rijst in hem opnieuw het
verlangen naar het scheppen van kunst. Het is het moment, waarin hij de klacht over
zijn geringe succes in het leven uit. En hem kwelt de herinnering aan het verleden,
aan de dagen, waarin hij kaarten tekende van een geheimzinnig eiland, aan latere
tijd, waarin hij Mayne Reid las en Cooper, Verne en Marryat. Waarom zou hij niet
gehoorzamen aan de drang in hem, een verhaal te schrijven van avontuur en
verbeelding, de historie van een boekanier, zoals hij die zich had voorgesteld bij zijn
tochten langs de fjorden in het Schotse bergland? Jong van hart, eeuwig een kind,
begint hij te werken: Hij leest vóór, wat hij heeft geschreven, aan de twaalfjarige
Lloyd en zijn vader, beiden blijken even sterk geboeid. ‘I had counted on one boy:
I found I had two in my audience. My father caught fire at once.’ Hij had het geheim
ontdekt: iedere man blijft een jongen, verzot op intrigue en de sensatie, die daaruit
ontspringt. Zo ontstaat, zij het in étappes Treasure Island, het verhaal van de
verborgen schat, waar velen op azen, oorzaak van strijd tussen de ontdekkers van de
plaats en de boekaniers, die weten van haar bestaan, het verhaal in de eerste plaats
van de duistere John Silver, een figuur, die aan iedere definitie of karakteristiek
ontsnapt. Een historie, die thuishoort in de wereld der Robinsonades en de
Far-West-literatuur, maar door haar sfeer en plastiek óók tot die der kunst. Zij
verscheen in Young Folks, daarna ook als boek en zij werd een verbluffend succes.
Vol geestdrift begon Stevenson aan ander werk New Arabian Nights, Kidnapped
(1886), The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), wonderlijke en
huiveringwekkende verbeelding van het dubbel-ik, bewerkt voor toneel, opera en
film in de loop van de tijd, The Master of Ballantrae. In 1889 reist hij naar Samoa,
keert er in 1890 terug en vestigt er zich. Onder de
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bewoners wordt hij een geziene gast: Tusitala (Teller of Tales) of the Great White
Chief. Het klinkt opnieuw als een avontuurlijk jongensverhaal. Hij stierf er in 1894.
Op zijn graf prijkt het gedicht, dat hij zelf ervoor bestemde:
Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.
This the verse you grave for me Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from the hill.

Onder de titel Goud-eiland verscheen de eerste Nederlandse vertaling in 1885. Theun
de Vries bewerkte het opnieuw in 1943 als Schat-eiland en voorzag het van een
interessante inleiding; J.v.d. Ster vertaalde het in 1948.

Jongensleven
In Januari 1886 haalt Edmondo de Amicis (1846-1908), officier, daarna redacteur
van een militair tijdschrift l'Italia Militari, schrijver van Rome libera (1872) en
globetrotter (hij reisde in Spanje, Nederland - l'Olanda 1874 - Noord-Afrika, Engeland,
Turkije, Frankrijk en Zuid-Amerika), zijn zoontje van school en ontdekt daar, dat
het kind een arme jongen uit de klas omhelst. Dat ontroert de man diep: hij heeft op
zijn reizen weinig broederschap onder de mensen gevonden en komt tot de conclusie,
dat de school, dat in het bijzonder de klas een levensgemeenschap kan zijn, die elders
vergeefs wordt gezocht. En hij neemt zich plotseling voor: ik ga een boek schrijven
over het schoolleven. Zo ontstaat Cuore (1886) = het hart, een geschrift, dat binnen
vier maanden werd voltooid en ongemeen populair werd. Het is een verzameling
korte verhalen, bijeengehouden door fragmenten uit het schoolbestaan en een
vertellende meester. En het is vóór alles een nationaal, een patriottisch boek: de
militair verloochende zich in de schrijver niet. Het is geworden tot een demonstratie
van de Italiaanse eenheid, de bundeling van de vele landstreken en hun bewoners.
De meester kiest zijn verhalen zo, dat iedere groep haar beurt krijgt: de kleine
Florentijnse schrijver, de kleine Lombardische schildwacht, de kleine tamboer van
Sardinië - ieder kent de histories. En bij de prijsuitdeling gaat het precies zo: elke
landaard wordt bedacht. Zegt de meester, die een kleine Calabriër als nieuwe leerling
begroet, niet de gedenkwaardige woorden: ‘Herinner je wel, wat ik jullie
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zeg. Om te maken, dat een kind uit Calabrië zich thuis voelt in Turijn en een kind
uit Turijn in Reggio Calabria, heeft ons land 50 jaar moeten vechten en zijn 30.000
Italianen gesneuveld....’ En nauwelijks is het land gezeten, of zijn buren geven hem
pennen en een plaatje en een leerling van de achterste bank toont hem een Zweedse
postzegel (Hazard). Het is alles ietwat geforceerd en geëxalteerd. Maar de vertellingen
van de meester zullen stand houden, ondanks de sentimentele entourage. In Italië
verscheen al in 1895 de 159ste druk! Het werd in ons land vertaald in 1887 als
Jongensleven (W. Seiffert en M. ten Brink); de 5de druk is van 1919.

Pinokkio
Italië is het moederland van een serie theaterfiguren, die sedert de zestiende eeuw
een triomfantelijke intocht hielden in alle Europese landen. Uit het blijspel had zich
de Commedia dell'Arte ontwikkeld, waarin beroepsspelers, alleen gebonden door de
grote lijnen van een scenario, al improviserende de zotste kluchten vertoonden, waar
toch niet immer de weemoed ontbrak. Wij kennen deze klassieke gestalten: de
Capitano, de man van bravour met het hazenhart, zijn evenbeeld Scaramuccia,
Pantalone, de belachelijke grijsaard, Pullicinella, de gebochelde clown met het zwarte
masker, de tragische Pierrot van het Franse theater - immer kind van de rekening de Dottore, parodie van de geleerde wereld en Arlecchino, die door zijn bonte tooi
en zijn houten zwaard een der bekendsten onder hen is geworden. Zij zijn verwant,
ondanks hun fijnere stractuur, met de Engelse Pickelhering, met de Duitse Hansworst,
en de latere Kasperle van de marionettentheaters. Ook met onze Jan Klaassen, die
wel hun geest deelt, maar van goed-Nederlandse afkomst is. In de Italiaanse
kinderwereld in dit type geworden tot Pinocchio, de houten pop, dwaas als zijn
voorgangers, naïef en lichtgelovig, vol van goede voornemens, maar zwak bij de
uitvoering er van, verzot op al wat verboden is en niet comme il faut, militant en
impulsief, en door dat alles voortdurend verwikkeld in zonderlinge en komische
avonturen, die hem zijn vrolijkheid niet doen verliezen - kortom: het type van de
mens, zoals er dertien in een dozijn gaan en wie niets menselijks vreemd is, van
kinderen in het bijzonder, die in hem zichzelf herkennen en schateren om het beeld
uit de lachspiegel, die hun wordt voorgehouden. Zijn geestelijke vader is Carlo
Lorenzini, in 1826 geboren in Florence en daar in 1890 gestorven, een dier typische
Toscaners, waarvan Hazard getuigt: ‘Impossible de trouver un Toscan sans esprit et
sans verve’. Met de Toscaanse vrijwilligers nam hij deel aan de veldtocht van 1848,
stichtte daarna de satirische Lampione, in 1849 verboden en in 1853 vervangen door
La Scaramuccia, tot in 1860 de Lampione weer kon verschijnen. Hij werd
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als journalist bekend onder het pseudoniem Collodi (het geboortedorp van zijn
moeder), werkte in de commissie voor theatercensuur en ten slotte aan de prefectuur
in Florence. In 1875 vertaalde hij Perrault en schreef een aantal kinderboeken, waarvan
het geestige Pinocchio internationale vermaardheid kreeg. Het verscheen in 1880 in
de Giornale dei bambini en veroverde geleidelijk de wereld der kinderen. In 1900
werd het in het Nederlands vertaald door Delforno, in 1915 door Marie Hildebrandt,
in 1927 door Louise J. van Everdingen (tekeningen van Attilio Mussino), in 1930
met illustraties van Rie Cramer; in 1932 verscheen Pinokkio's Geheim (door Louise
J. van Everdingen, naar G. Remba di Mongierdini); in 1933 Pinokkio in Afrika (Van
Everdingen naar E. Cherubini); in 1941 kwam van de pers een vertaling van De
Zeeuw (naar Alberto - 3de druk in 1946; serie Oud Goud); in 1948 een bewerking
door mr A.v. Seters. De filmbewerking van Disney bracht het verhaal, helaas te
sensationeel, opnieuw onder de aandacht.

Karl May (1842-1912)
Met een zekere aarzeling zet ik deze veelomstreden figuur in de beeldengalerij van
de kinderschrijvers. Men heeft hem, zowel in de wereld der paedagogen als in die
van de kunstenaars, overal de deur gewezen. Alleen de kinderen en veel enigszins
primitieve volwassenen (de primitieven alleen?) juichen, als hij de huiskamer
binnenkomt. Ze lezen hem met brandende wangen en een kloppend hart. Hij is onder
hen populair als géén ander.
Een wonderlijk exemplaar, deze verguisde en gevierde man. Geboren in
Hohenstein-Ernstthal als zoon van een wever, blijft hij tot zijn vijfde jaar blind. Later
wordt hij onderwijzer, maar krijgt ontslag wegens ‘seelische
Entartungserscheinungen’, die in mijn bronnen niet nader worden gedefinieerd;
blijkbaar was deze straf niet voldoende - wegens verschillende misdrijven wordt hij
voor geruime tijd in een werkinrichting opgesloten. Vrij gekomen, wordt hij schrijver.
Hij heeft ontdekt, dat de Duitse jeugd, eigenlijk heel het Duitse volk, belangstelling
heeft voor avontuurlijke verhalen. Men las er met graagte de historische ‘romans’
van Weinland (Rulaman 1878, ook in het Nederlands vertaald), Würdig, Roth, Jahnke,
liever nog de bonte geschiedenissen uit het leven van zeelieden, Indianen en andere
vreemde volkeren van S. Wörishöffer (Robert der Schiffsjunge, 1873), A. Bourset,
F. Pajeken (Bob der Fallensteller, Das Geheimnis der Koraiben e.a.), A.H. Fogowitz,
C. Falkenhorst, die gedeeltelijk ook de Nederlandse kinderen bereikten. Waarom
zou May niet delen in hun succes? Hij begint te werken en slaagt beter dan enig
ander. Het zijn pittige cocktails, die hij serveert: twintig procent van de
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intrigue der speurderromans, gelijke hoeveelheden van reisbeschrijving, humoristische
voorvallen, edelaardige gedragingen van de held der historie, meestal Karl May zelf
en dit alles innig vermengd met een behoorlijke scheut conservatief Christendom;
was het wonder, dat in het bijzonder ‘die Jugend’ zich er een roes aan dronk, dat de
ouders er zich mede aan laafden en zelfs de geestelijkheid genadig knikte bij een zó
‘moralische’ dronk? Laat ons het nadrukkelijk vaststellen: het meeste is Kitsch en
een deel van het werk onversneden prikkellectuur. Wie eenmaal het Schablone heeft
gezien, weet eens en vooral, dat er sprake is van een handige constructie, een bijna
schaamteloze speculatie op de naïeveteit van een weinig critisch publiek. En toch....
enkele van zijn boeken kunnen zonder bezwaar en zeker met voordeel door jongens
worden gelezen. Hun behoefte aan heldenverering vindt er bevrediging, de ik-figuur,
Old Shatterhand, Winnetou en anderen kunnen als voorbeelden geen kwaad, en de
spanning wordt voldoende door humor gebroken. Er dient alleen te worden gewaakt
tegen de leuze: Karl May.... dus goed! Wie zich verenigt met de eisen, die wij aan
kinderschrijvers hebben gesteld, kunstenaarschap, psychologisch inzicht en
paedagogisch begrip, kan maar weinig van dit werk aanvaarden. Hij laat zich niet
imponeren door de zelfverzekerdheid van de schrijver, die vermoedelijk wel het
Nabije Oosten, maar misschien nimmer of pas in het laatst van zijn leven de
Amerikaanse oerwouden heeft gezien, noch door de geïdealiseerde autobiographie
(Mein Leben und Streben, 1910, later tot Ich uitgebreid: 1916, 11de druk 1932), de
enorme productie (meer dan 60 ‘romans’), de Karl May Stiftung, voor behoeftige
schrijvers (1913), het Karl May Jahrbuch (sedert 1918), het Karl May Museum te
Radebeul (1928), waar de schrijver overleden is. Hij zal waakzaam blijven, ook bij
de vertalingen in het Nederlands, die sedert 1890 in een doorlopende stroom over
ons zijn uitgegoten. Van de Indianenserie kan hij zonder veel schade De schat in het
Zilvermeer (1895), Het geheim van de witte Bison (1895), Het testament van de Inca
(1896), Winnetou (1904), Winnetou's dood (1911), De Duivelskop in het Rotsgebergte
(1907) in handen geven van zijn kinderen, van de Balkan-serie Kara Ben Nemsi
(1903) en Van Bagdad naar Stamboel (1909). Verder bepale hij zich liever tot Steuben
en Grace Moon!

Rudyard Kipling (1865-1936)
Over Kipling kunnen wij kort zijn - hij is in de Nederlandse kinderwereld een weinig
bekende figuur. India had zijn voile belangstelling, hij is er geboren, ontving wel
zijn opleiding in Londen, waar zijn leven in een vreemd gezin verre van gelukkig
was, maar keerde terug, werd er redac-
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teur van een krant in Lahore, later in Allahabad, reisde en vestigde zich in 1896
voorgoed in Engeland. In 1907 ontving hij de Nobelprijs; zijn oeuvre is zeer
uitgebreid, het werk ongelijk van waarde, de strijd over de betekenis van zijn
kunstenaarschap nog steeds onbeslist. Vaak is de stof voor zijn verhalen en verzen
aan natuur en leven in het Verre Oosten ontleend; de geheimzinnigheid er van is hem
niet ontgaan: ‘East is East and West is West’. Van zijn werk, waaronder enkele
geschriften voor kinderen, werd vooral bekend The Phantom Rickshaw (1889), Wee
Willie Winkie (1889), The Light that Failed (1890), The Jungle Book (1894), The
Second Jungle Book (1895), Stalky and Co (1899), Kim (1901), Just So Stories (1902),
Puck of Pook's Hill (1906), Rewards and Fairies (1926), Land and Sea Tales for
Scouts and Guides (1923). Het is gekenmerkt door een heldere stijl en levendige
verbeelding - vooral de dierverhalen kunnen kinderen bekoren (de Padvinderij!).
In Nederlandse vertaling voor kinderen kon ik alleen ontdekken: 1901: Flinke
zeelui (A.J.C.M. Tervooren), 1917: De witte zeehond en andere verhalen (N. van
Hichtum), 1934: Djungelboek (M. en J. Duyvewaert; de W.B. gaf dit uit in 1949).
Er is echter ook in 1896 al werk van Kipling vertaald.

Edith Nesbit; Ethel Turner (1858-1924) (1872)
Als in Engeland trok in Nederland het werk van E. Nesbit enige tijd de belangstelling.
Groot was haar lezerskring evenwel niet. Door haar opvoeding in Frankrijk, Duitsland
en Londen werd haar gezichtskring breed - haar verhalen verdienen aandacht om de
oorspronkelijkheid, waarmee huiselijke taferelen en kinderleven worden gezien en
getekend. 1896: The Bad Child; 1899: The Bastable Children; 1899: The Story of
the Treasure Seekers; 1904: The New Treasure Seekers; 1901: The Wouldbegoods;
1910: The Magic City. Als vertalingen verschenen: 1905: Een ondernemend zestal
(voorwoord van N. van Hichtum); 1906: Goede voornemens; 1907: Nieuwe avonturen;
1909: Spoorwegkinderen (alle door G.W. Elberts); 1927; Het Amulet (door
A.J.R.B.-K.); 1940; Wij met ons vijven en Madeleine (N. van Krimpen).
Geestiger is het werk van Ethel Turner, opgevoed in ‘The Girl's High School’ in
Sydney, in 1896 gehuwd met H.R. Curlewis (1894: Seven little Australians; 1900:
Three little maids; 1909: Furgitives from fortune; 1915: The Cub; 1920: Laughing
water; 1924: Nicola Silver e.a.) Vooral Nienke van Hichtum interesseerde zich sterk
voor haar (Zie: Ethel Turner en haar werk (1905).) Van de vertalingen noem ik:
1896: Zeven kleine Australiërs; 1896: De geschiedenis van een kind; 1897: De
bewoners van

D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker

258
Misrule; 1898: Broer; 1913: Moedertje Meg (G.W. Elberts 2de druk); 1913: De
kinderen Lomax (D.H.v.d. Stok); 1916: Een gewichtige dag; 1918: Een verloving;
1919: De Bengel (N.v. Hichtum); 1921; Edna's Geluk (Id.); 1923: Jennifer Dzjin
(Id.); 1926: Nico Silver. Ook van Lilian Turner werd vrij wat vertaald.

Dr. Dolittle
Over het leven van Hugh Lofting kan ik weinig vertellen: hij is opgeleid aan St.
Mary's College in Chesterfield, trouwde eerst met Flora W. Small, in 1928 met
Katherine Harrower-Peters en in 1935 met Josephine Fricker. Uit het eerste huwelijk
werden een zoon en een dochter geboren - en dìe zijn voor ons van belang. Want
gedurende de eerste wereldoorlog, gedoemd tot verveling en ellende in de Vlaamse
loopgraven, trachtte Lofting het hoofd boven water te houden door het schrijven van
humoristische verhalen, die in de brieven aan zijn kroost naar Engeland gingen. Het
waren de histories, waarin dr Dolittle het middelpunt is geworden, de vriend van alle
dieren, de man met het warme hart voor alles wat lijdt en hulpbehoevend is. Wel
was de tegenstelling groot tussen deze wereld vol barmhartigheid en die, waarin
Lofting te leven had - de serie vertellingen was de wensdroom van een man, die
gruwde van zijn bedrijf, een zuivering, die de kunstenaar kan doorleven. Toen de
verhalen werden gedrukt, vonden ze duizenden lezers. De humanitaire tendenz, de
wonderbaarlijke phantasie, de zonderlinge situaties, de dwaasheid en de humor
vormden de charme er van - en ook was de behandeling zakelijk, de wereld van de
verbeelding opgelost in de nuchtere realiteit. G.W. Elberts vertaalde de serie: 1927:
De zeereizen van Dr. Dolittle; 1928: Dr. D's postkantoor; 1930: De Dierentuin van
Dr. D.; Dr. D's circus; 1931: Dr. D's Tuin; Dr. D's Woonwagen; 1932: Dr. D. op de
maan; 1934: Dr. D's terugkomst; in 1930 ook: De geschiedenis van juffrouto Tubbs.
De kranten meldden zijn dood in 1947. Latere berichten delen mee, dat in 1949
nog verscheen: Dr. Dolittle and the Secret Lake.

Winnie-the-Pooh
Alan Alexander Milne, geboren in 1882 te Mutimer Road, Kilbum, vertelt ons in zijn
autobiographic het volgende: zijn jeugd was goed (childhood is not the happiest time
of one's life, but only to a child is pure happiness possible), zijn vader en moeder
waren verstandige en allesbehalve sentimentele opvoeders (a mother's job is not to
prevent wounds, but to bit up the wounded), maar het was vooral de eerste, die hem
beïnvloedde,
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een man met ‘courage and a sense of humour’, maar schuw en nerveus, zonder enige
boosheid; later pas begreep hij de betekenis van zijn moeder, eeuwig in actie bij de
leiding van het internaat, aan de school van de vader verbonden: ‘she was simple,
she was wise, she was affectionate’. Alan had twee jeugddromen: zeeman worden
en onafhankelijk zijn door de dood van iedereen! Als schooljongen schrijft hij zijn
eerste verzen, pas in Cambridge krijgt hij zijn limericks gedrukt. Zijn studie mislukt;
hij wordt schrijver, ziet werk in Punch geplaatst, voert een zware strijd, maar slaagt
als redacteur en artist. Behalve humoristische schetsen en drama's publiceert hij
kinderboeken; in 1924: When we were very young. In verband daarmee schrijft hij
de volgende behartigenswaardige woorden: ‘There is no artistic reward for a book
written for children other than the knowledge that they enjoy it. For once, and how
one hates to think it, vox populi vox Dei.... Not the work of a poet becoming playful,
nor of a lover of children expressing his love, not of a prose-writer knocking together
a few jingles for the little ones, it is the work of a light-verse writer taking his job
seriously even though he is taking it into the nursery. It seems that the nursery, more
than any other wom in the house, likes to be approached seriously.’ Hij is niet bepaald
verzot op of geinteresseerd in kinderen, maar ‘their appeal to me is a physical appeal
such as the young of other animals make’. In zijn werk leeft de herinnering aan de
eigen kindertijd en ‘the imagination which every writer must bring to memory and
observation’. En hij ontdekt bij ieder kind: ‘an artless beauty, an innocent grace, an
unstudied abandon of movement’ plus ‘a natural lack of moral quality, which
expresses itself in on egotism entirely ruthless’. Dit citaat heeft geen enkele toelichting
nodig: het opent de mogelijkheid óók tot het verstaan van de uiterst merkwaardige
boeken, die na 1924 verschenen en die, met de voortreffelijke tekeningen van Shepard,
met een ietwat gereserveerde lof werden ontvangen en zelfs in Nederland ingehaald:
Winnie-the-Pooh (1926) en The House at Pooh-Corner (1928). Over zijn
kinderfiguren zegt hij: ‘I described them rather than invented them.... Only Rabbit
and Owl were my own unaided work’.
Nienke van Hichtum ontdekte ook dit superieure werk. Zij vertaalde Winnie-the
Pooh in 1929 (2de druk 1936, nieuwe uitgave 1940) en spoorde Toos Blom aan tot
de bewerking van Het huis in het Poehhoekje (1934) en Toen wij heel jong waren
(1936).

Grace Moon
Met haar man Carl Moon (gehuwd 1911), die haar boeken illustreerde, leefde zij
(Grace Purdie, geboren in Indianapolis) vele jaren tussen de Navajo-Indianen en in
Hopiland; hun boeken zijn eerlijk en onopgesmukt,
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ze zijn ook menselijk, want de schrijvers begrijpen de rode broeders en voelen zich
aan hen gehecht. Er is wel een brede kloof tussen deze fijne schetsen uit het dagelijks
leven van deze door de romantiek zozeer misbruikte figuren en de wilde vertellingen
van Cooper, Aimard en Karl May. Folkloristisch en ethnologisch is hun werk van
buitengewone waarde: 1916: Indian legends in Rhyme; 1918: Lost Indian Magie;
1922: Wongo and the wise old crow; 1925: Chi-Wee; 1926 Chi-Wee and Loki; 1927:
Nadita; 1928: The runaway Papoose; 1929: The magic trail; 1930: The missing
Katchina; 1931: The arrow of Teenay; 1932: Far away desert; 1932: Book of
Nah-wee. Vertaald werden in 1930: Nadita, Nah-tie, Tsjie-wie; in 1931: Tsjie-wie
en Loki, kinderen der woestijn; in 1932: De gestolen Katchina.

Karin Michaelis
Geboren 1872
‘Karin Marie Bech, Deens schrijfster, geboren in Kanders, was van 1895-1911
gehuwd met Sophus Michaelis, later met professor Ch. Stangeland. Zij heeft haar
gehele leven lang gereisd (Duitsland, Oostenrijk, Amerika, Engeland), heeft veel in
Duitsland vertoefd, verdedigde het sedert 1914, deed veel sociaal werk, heeft een
groot aantal romans en novellen geschreven en werd beroemd door de Farlige Alder
(1910), waarin zij de erotische crisis van een 40-jarige vrouw beschrijft, die zij als
het normale vrouwentype van deze leeftijd wil tekenen’. Aldus mijn encyclopaedie.
Voor ons is belangrijker het feit, dat zij een aantal kinderboeken schreef, fris, geestig
en origineel, die voorzien van de voortreffelijke illustraties van Hedwig Collin, ook
in Nederland werden uitgegeven en niet mogen worden vergeten: 1929: Bibi; 1930:
Bibi's grote reis; 1931; Bibi en Ole; 1933: Bibi en de gezworenen, alle door G.W.
Elberts. In 1940 verscheen nog Lotte's grote feest (door I. Carvalho).
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Boekverzorging en illustratie
Vóór de boeken werden gedrukt, moest alles, wat men wilde mededelen aan
niet-aanwezigen, worden geschreven. Dit schrijven was oorspronkelijk het maken
van inscripties op steen of in zachte klei (Babyloniërs en Assyriërs), het schilderen
met een penseel of een rietje op papyrus (oorspronkelijk in Egypte en vandaar wijd
verbreid), het griften met een stilus op met was bedekte plankjes (de codex der
Romeinen), het tekenen met een ganzepen op perkament of francijn (huid van kalveren
of schapen) en sedert de 14de eeuw ook op papier (een oud Chinees product, waarvan
de uitvinding sedert de 12de eeuw toepassing vond in Spanje en Italië). Het
klankenschrift, door de Egyptenaren uit hun hiëroglyphen gevonden, door de Semieten
aan de Phoeniciërs overgedragen en door de Grieken via Sicilië en andere koloniën
in de 9de eeuw naar Italië overgebracht en daardoor algemeen in Europa aanvaard,
maakte de schriftelijke verspreiding van denkbeelden en gevoelens gemakkelijker
dan in de tijden daarvoor. Versiering van de oude handschriften - dit woord te
onderscheiden van oorkonden of charters, die uitdrukking geven aan de besluiten
van officiële lichamen en personen - was al spoedig een geliefde bezigheid. Het begin
der hoofdstukken werd aangegeven door met minium of menie (een rode verfstof)
getekende beginletters (Lat. ruber = rood, denk aan rubriek): de z.g.n. miniaturen.
Ze worden, zij het in andere vorm, al aangetroffen in de dodenboeken der oude
Egyptenaren; de handschriften in het Westen vertonen een toenemende verfijning
en gecompliceerdheid in hun verluchting - beroemde kunstenaars houden zich met
het tekenen van miniaturen bezig. In de tweede helft van de 7de eeuw (Ierland), de
8ste (de Paleisschool van Karel de Grote), de 9de (St. Gallen), de 10de (Reichenau,
Keulen, Regensburg), de 11de (Winchester, Canterbury), de 12de (Noord-Frankrijk
en in België de Maasschool; Luik, Stavelot), de 13de (Bologna, Frankrijk: de
Gothische miniatuur), de 14de en 15de (Frankrijk, België, Noord-Nederland) is er
telkens sprake van een bloeiperiode. In het Noordelijke lage land bij de zee is uit de
14de eeuw maar weinig bekend; Utrecht wordt in de 15de tot een middelpunt van
betekenis (o.a. de ‘Meester van Zweder van Culemborg’, werkende onder invloed
van Jan en Hubert van Eyck); de bloeitijd duurde maar kort. Sedert de 15de eeuw
concurreren handschrift en drukwerk. Het eerste blijft in trek tot het midden van de
16de eeuw, de laatste tijd alleen bij kapitaalkrachtige kopers en bibliophielen - aan
de drukkunst is de zege beschoren. Ze was al oud: het is zeker, dat de Chinezen sedert
de 10de eeuw drukten met gesneden houtplaten (xylografie); vermoedelijk
onafhankelijk daarvan ontwikkelde zich deze blokdruk in het begin van de 15de eeuw
ook in Europa: de eerste producten waren speelkaarten en afbeeldingen van heiligen
- daarnaast en daarna ontstonden ook blok-
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boeken, evenwel niet in groot aantal: men drukte aan één kant en plakte telkens twee
bladen op elkaar. Het was goedkoper dan het maken van afschriften, maar tot bloei
kon de drukkunst pas komen door het gebruiken van losse letters. De uitvinder
daarvan? Men heeft nog altijd geen zekerheid: verschillende namen worden genoemd
naast de bekende van Coster en Gutenberg. Een feit is alleen, dat in het laatst van
de 15de en het begin van de 16de eeuw het drukken van boeken een grote omvang
aanneemt: vooral Italië (Venetië), Frankrijk (Claude Garamond), Engeland (William
Caxton) en Nederland (Haarlem, Utrecht, Leiden, Delft) trekken de aandacht. In de
17de eeuw worden in ons land en daarbuiten bekend Blaeu en Jansonius, in de 18de
eeuw Wettstein en Van der Aa: men is niet alleen drukker, maar ook uitgever in den
regel. De versiering van de eerste, nog vóór 1500 gedrukte geschriften, de
wiegedrukken of incunabelen, geschiedde aanvankelijk door dezelfde rubricatoren,
die de handschriften van miniaturen voorzagen - al spoedig liet men dit over aan de
drukkerijen: het beroemde Psalterium van 1457 bezit al gekleurde gedrukte initialen.
Ook titel en titelblad verschenen in die tijd: figuren van kunstenaars als Dürer,
Cranach (Wittenberg) en Holbein (Bazel) zorgden voor de verfraaiing ervan. De
perkamenten omslagen, die de handschriften moesten beschermen, werden vaak met
dun hout steviger gemaakt - versiering met gesneden figuren, filigraan en edelstenen
kwam meermalen voor, ook edelsmeden zorgden voor kostbare metalen ‘banden’,
die beter dozen genoemd kunnen worden. Naarmate de weelde der banden
verminderde, nam het gebruik van leer toe: ook dit leer werd op verschillende wijzen
bestempeld of besneden - de vergrote productie leidde tot het regelmatig gebruik van
cliché's. Ruwe houtsneden dienden in de eerste producten der boekdrukkunst als
illustraties. China en Japan kenden het procédé al eeuwen. In West-Europa komen
houtsneden van ± 1400 af voor. Soms werden de afdrukken in zwart en wit met de
hand gekleurd. Na een periode van grote bloei en toenemende verfijning, waaraan
de namen van meesters als Lucas van Leyden, Dürer, Cranach, Hans Holbein der
Jüngere en anderen verbonden zijn, raakte deze sierkunst in discrediet. Alleen in de
volksboeken en op de kinderprenten paste men deze goedkope methode nog lang
toe. Aan het eind van de 16de eeuw maakt ze bij de illustratie steeds meer plaats
voor de kopergravure, die ook al veel eerder door Dürer e.a. werd beoefend en zich
ontwikkeld had uit de ciseleerkunst der edelsmeden. Vooral de geïllustreerde bijbels
interesseerden ook de kinderen. Heel de 17de en de 18de eeuw blijft ze naast de
etskunst de boekversiering beheersen; dan wordt ze geleidelijk vervangen door de
lithographie, die voor de kleurendruk van de grootste betekenis werd en sedert het
midden der 19de eeuw door de foto-chemigrafische procédé's. Het spreekt wel
vanzelf, dat ook het kinderboek deze algemene ontwikkeling volgt, zij het op
eerbiedige afstand. Het karakter der prenten
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is volkomen in overeenstemming met de geest van de tijd, die zich ook weerspiegelt
in de tekst. Men tracht al vroeg boeken een beetje fleurig te maken door de invoering
van enkele rode letters, versierde initialen, een enkel vignetje, afwisseling van
Gothische, Latijnse en cursieve typen, een houtgravure, soms van een kleurtje
voorzien, tot de diepdruk en de litho wat meer speling mogelijk maken. Het papier
is meestal goedkoop en slecht, de boekjes zijn maar zelden met zorg ingenaaid en
de illustrators blijken zwakke artisten te zijn - kunstenaars van groot formaat hebben,
ten minste in ons land, pas veel later hun weg naar de kinderwereld gevonden.
Christina Chalon is een der grote uitzonderingen. Als de boekversiering, als alle
toegepaste kunsten, in het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw, sterk
achteruitgaat, is het kinderboek mee de dupe. Wel werkten in Duitsland in de eerste
helft der 19de eeuw en daarna, voor kinderen, goede tekenaars als Menzel, Speckter,
Richter, Pocci, Hosemann, Hoffmann, Busch, trok in Frankrijk het werk van
Grandville, Cham, Töpffer en vooral dat van Gustave Doré de aandacht, maar het
was toch Engeland, dat in het laatste kwart van die eeuw de leiding nam bij de
verbetering der boekversiering. Groot is daarbij de invloed van William Morris,
vijand van alle mechanisatie, strijder voor herstel van het handwerk, voor de eenheid
van inhoud en vorm en van Walter Crane, die evenals Randolph Caldecott en Kate
Greenaway het principe huldigt, dat tekst, illustratie, band en bladverdeling een
decoratieve eenheid moeten vormen.
Onder hun illustraties is er een aantal voor kinderen bestemd. Hun invloed is in
Zwitserland te bespeuren bij Ernst Kreidolf, wiens Blumenmärchen (1897) ook in
Nederland bekend werden, evenals Die Wiesenzwerge (1902) (Nienke van Hichtum).
In ons land werken in de geest van Crane en zijn vrienden: Der Kinderen, Dijsselhof,
R.N. Roland Holst, Jan Toorop, George Rueter, Theo Molkenboer e.a., niet voor
kinderen helaas. Maar hun ideeën en hun voorbeeld werken inspirerend, ook op
illustratoren van kinderboeken. Vrijwel onafhankelijk van dit streven staat Theo van
Hoytema, die enkele prentenboeken van sierlijke litho's voorzag - sterker is hun
invloed te bespeuren bij het echtpaar Midderigh-Bokhorst, Rie Cramer, Nelly
Bodenheim en de velen, die na hen kwamen: Wenckebach, Vaarzon Morel, Tjeerd
en Tjerk Bottema, C. Jetses, W.K. de Bruyn, Isings, Sjoerd Kuperus, Jan Wiegman,
Jan Sluyters en anderen. Sommigen van hen verraden ook de invloed van Rackham
en Dulac. Onder de jongeren, waarvan een enkele het voorbeeld van Walt Disney
volgt, traden de laatste jaren op de voorgrond: Freddie Langeler, Phiny Dick, Hugo
Poldermans en vooral Rie Kooyman.
Dit boek mag niet worden afgesloten zonder een woord van lof voor de Nederlandse
uitgevers, die het kinderboek een goed hart toedragen. Sommigen hebben het geheel
aan dit genre verpand. De voornaamste
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firma's onder hen zijn: Van Goor Zonen, Den Haag, die het kinderboekenfonds van
De Haan, Utrecht, grotendeels overnamen, Kluitman, Alkmaar, Van Holkema &
Warendorf, H.J.W. Becht, J.M. Meulenhoff, H. Meulenhoff, De Wereld-Bibliotheek,
De Arbeiderspers, De Bezige Bij te Amsterdam, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam,
De Tijdstroom te Lochem, J. Philip Kruseman en Servire te Den Haag, De Fontein,
Utrecht, het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, A. Voorhoeve, Bussum, Callenbach te
Nijkerk.
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Chronologisch overzicht
Alleen wat belangrijk was of de aandacht trok, werd hierin opgenomen. Van de
buitenlandse boeken uitsluitend, wat voor de Nederlandse kinderliteratuur van
betekenis werd en voor zover het mogelijk was, de oorsprong er van op te sporen.
Uit de jaren na 1880 kon ik alleen namen of titels vermelden van enkele schrijvers
en boeken. Voor hun overige werk moet ik verwijzen naar de tekst.1)
Nederland

Buitenland

Voor Chr.
8ste eeuw

Hesiodes (Gr.)

6de eeuw

Aesopus (Gr.)?

4de eeuw

Batrachomyomachia
(Gr.)?

1ste eeuw

Phaedrus (Lat.)

2de eeuw

Babrios (Gr.)

Na Chr.

Oude Testament
(Hebr.)
3de eeuw

? Pançatantra

4de eeuw

Nieuwe Testament
(Alexandrië)

5de eeuw

? Avianus (Lat.)

6de eeuw

? Kalila wadimna
(Ar.)

10de eeuw

? Romulus (Lat.)
± 940: Ecbasis
captivi (Lat.)

11de eeuw

Weense Romulus
(Lat.)
Romulus Nilanti
(Eng.)
Ridderromans

12de eeuw

Karel ende Elegast,
Roelantslied, St
Servaes (± 1165),
Renout van

Marie de France:
IJzopet (Fr.) ± 1150;
Nivardus:
IJzengrimus (Lat.), ±

1) Am. = Amerikaans; Ar. = Arabisch; Den. = Deens; D. = Duits; Eng. = Engels; Fr. = Frans;
Gr. = Grieks; Hebr. = Hebreeuws; I. = Italiaans; Lat. = Latijn; Sp. = Spaans; Zw. = Zweeds.
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Montalbaen, Enéide 1177: Roman de
(± 1184), Van den Renart (Fr.), 1179:
Levene ons Heren Le Plaid (Fr.), 1182:
Isengrines Not (D.)
13de eeuw

Willem van
1270 Joh. v. Capua;
Oringen, Alexander, 1272 Reinardus
Historie van Trojen, Vulpes (Lat.)
Van den Vos
Reinaerde, Esopet,
1271; Maerlant:
Rijmbijbel,
Perceval, Lancelot,
Walewein, Ferguut,
Floris ende
Blancefloor,
Theophilus,
Beatrijs.
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14de eeuw

Nederland
Buitenland
± 1340; Dijckse
1001-nacht 1360 Robin
handschrift, 1350:
Hood (Eng.)
Uilenspiegel †? 1360: 2de
Historische Bijbel, 1375:
Reinaert II.

15de eeuw na Chr.
1400-1420

ABC-bordjes en -boekjes. Hornbook (Eng.), Fibel
(D.), ABC-dariën (Fr.)

1440-1460

Volksboeken.

1460-1480

1477: 1ste bijbeldruk Delft.
1479: volksboek Reinaert.

1480-1500

1487: Reinaert H.v.
Alkmaer.

1481: R. the Fox (Eng.),
1484: Aesop (Eng.), 1483:
Uilenspiegel (D.)? 1498:
Reinaert (D.)
1484: Aesop (Eng.),
1483: Uilenspiegel (D.)?
1498: Reinaert (D.)

16de eeuw na Chr.
1500-1510

1509: Fortunatus (D.)

1510-1520

± 1520: Uilenspiegel.

1515 en 1519: Uilenspiegel
(D.)

1520-1530

na 1520: veel
Bijbeldrukken.

1530-1540

(1540: Souterliedekens)

1532: Uilenspiegel (Fr.)

1540-1550

(1546: Amadis).

1548: Aesopus (D.)

1550-1560

(1552: volksboek
Virgilius); Fortunatus?

1558: Uilensp. (Lat.)

1560-1570

1563: Porquin; 1567:
Catechismus.

1570-1580

1578: Alewijnse (1579:
Lazarillo).
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1580-1590

± 1582: Groot Embder
Bedingen.

1590-1600

1591: Tijdkortinge; 1596: 1599: Faust (D.)
Propoosten (Jacobi).

17de eeuw na Chr.
1600-1610

1608: Bloemhof; 1610:
Morgen-Wecker.

1605: Don Quichot I (Sp.)

1610-1620

1613: Palmerijn; 1615:
Spieghel der Jeught.

1615: Don Quichot II (Sp.)

1620-1630

1625: Spieghel der Jonge
Dochteren;
1626: Kinderwerck.

1630-1640

1636: Statenbijbel.

1640-1650

1648: Godewijck:
Wittebroodskinderen.

1650-1660

1656: Vogelboek; 1657:
Don Quichot.

1660-1670
1670-1680

1668: De Lafontaine I (Fr.)
1674: Nieuwe Spieghel der 1678: De Lafontaine II
Jeugd (?).
1677: Trap der Jeugd
(Gelliers).

-V (Fr.). 1678: Bunyan:
Pilgrim's Progress (Eng.)
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1680-1690

Nederland
1680: Stella.

Buitenland
1688: Locke (Eng.)
1693: id.

1690-1700

1697: Moeder de Gans.

1697: Perrault (Fr.)

18de eeuw na Chr.
1700-1710

± 1700: Langendijk: Don 1704: Galland: 1001-nacht
Quichot; 1703: Hakvoord: (Fr.), Chapbooks (Eng.)
Kinderbijbel; 1708: Krinke
Kesmes; 1708: De La
Fontaine.

1710-1720

1710: Nieuwe Sp. d.
1719: Robinson Crusoe
Jeugd(?); 1712: Luyken: (Eng.)
Begin, Midden en Eynde;
1714: Kelderman; 1715:
Alewijn; 1716: A. de Vin.

1720-1730

1720: Kleine Printbijbel,
Robinson;

1726: Gulliver (Eng.)

1727: Gulliver.
1730-1740

1735: Nieuwejaarsbrieven.

1740-1750

1740: Van Egmond:
Nieuwjaarsgifte.
1750: Zamenspraak.

1750-1760

1753: Histor. Kinderbijbel, 1752: Newbery (Eng.)
Oude en jonge Robinson;
1757: Beaumont.
1757: Beaumont (Fr.)

1760-1770

1764: Jacobi: Sendbrieven; 1762: Rousseau: Emile
1765: De Kindervriend.
(Fr.), 1767: Weisze: Lieder
f.K. (D.)

1770-1780

1774: Groot ABC-boek;
1777: Zedelijke Toneelsp.;
1778: Van Alphen I, II, 't
Hoen; 1778: Martinet;
1779: Le Francq v.
Berkhey; 1780: St Nicolaas
Almanak.

1774: Basedow, 1779:
Campe's Robinson (D.),
1780: Salzmann:
Krebsbüchlein (D.), 1780:
Pestalozzi
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1780-1790

1781: Campe's Robinson,
Riemsnijder, Engelsche
Tieranny; 1782: De
Perponcher, Van Alphen
III; 1783: 't Hoen; 1784: ‘'t
Nut’; 1785: Zedeleer v.
kinderen; 1787:
Münchhausen; 1789:
Hazeu; 1789: Ts. ‘De
Vriend der Jeugd’.

1790-1800

1791: Vriend der Kinderen;
1792: Betje Wolff:
Fabelen; 1794:
Tijdkortinge, De Kleine
Grandison; 1795: Franse
Katechismus; 1798:
Weekbl. v. Kinderen;
1800: Leerzame brieven,
Van Hamelsveld Bijbel,
Luyckx: A.B.C.

1781: Münchhausen (D.),
1782: Musäus (D.), 1785:
Münchhausen (Raspe),
1786: id. (Bürger) (D.),
1787: Don Quichot voor
kinderen (D.)

1800-1830
1800-1810

1801: Avondstonden;
1802: Martinet: Kleine
Katechismus (2), Drusilla;
1803: Van Aken; 1805:
Nomsz: De Lafontaine;
1807: Vader Jacob; 1808:
Loosjes, Tollens.

1806: Des Knaben
Wunderhorn (D.), 1807:
Lamb: Tales of
Shakespeare (Eng.)
Tollens.
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1810-1820

1820-1830

Nederland
Buitenland
1810: Siegenbeek; 1812: 1812: Grimm I (D.), 1812:
Beilanus, Wijss: Robinson; Wijss: Robinson (Zw.),
1813: Vrouwe Bilderdijk, 1814: Grimm II (D.), 1816:
Deugdenboekje v.
Von Schmid (D.)
Swildens; 1817: Prinsen:
Leesmethode; 1818: Vader
Goedhart: De brave
Hendrik; 1819: v.d. Palm:
Bijbel v.d. Jeugd; 1820:
Lettergeschenk.
1823: Van de Vijver; 1824:
Francijntje de Boer; 1825:
Von Schmid; 1826:
Grimm, Lentelooveren.

1822: Grimm III (D.),
1826: Hauff (D.), 1826:
Cooper (Am.), 1829: Peter
Simple, Marryat.

1830-1840

1830: Petronella Moens;
1833: Nuttig Geschenk;
1834: Hauff; 1835:
‘Penningmagazijn’; 1836:
Goeverneur, Marryat;
1837: Pieter Simpel, Jacob
Eerlijk.

1833: Hey (D.), 1835:
Andersen (Den.), 1837:
Dickens (Eng.), 1838: De
Leeuw van Vlaanderen,
1838: Immermann,
Münchhausen (D.)

1840-1850

1841: Cooper; 1843:
Stuurman Flink, ‘De
Huisvriend’; 1844: Heye;
1844: ‘Kinder Courant’;
1845: J. de Liefde; 1847:
Andersen; 1849:
Andriessen; 1850:
‘Kindercourant’ (Gram.
Reule).

1841: Masterman Ready
(Eng.), 1846: Mr.
Cryptogame (Fr.), 1847:
Kell: Steckelbein (D.),
1849: Mayne Reid (Am),
1845: Struwwelpeter en
1847: id. (D.)

1850-1860

1851: Andersen
(volksuitg.); 1852: Ising:
Perrault; 1853: Negerhut;
1853: Mayne Reid; 1854:
Schullers Don Quichot,
Kingsley; 1858:
Prikkebeen; 1859: Ts.
‘Voor de lieve kleinen’;
1860: Agatha;

1850: Topelius (Zw.),
1852: Uncle Tom's Cabin
(Am.), 1853:
Hutzelmännchen (D.),
1853: Kingsley (Eng.),
1855: Alcott (Am.), 1858:
Max und Moritz (D.),
1858: Aimard (Fr.)

1830-1880
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1860-1870

1861: Heye: ‘Al de
Volksdichten’; 1862:
Kaapse Kinderbijbel; 1862:
Aimard; 1864: Verne;
1867: Ten Kate,
Andriessen: De zilveren
schaatsen.

1871

Louwerse: Romain Kalbris,
‘Bij Saartje’ (Goeverneur).

1872

Hauff, (Agatha) Van
Vloten: Bakerrijmen, Ts
‘Oud en Nieuw’.

1873

Alcott, Verne: De reis om
de wereld in 80 dagen.

1863: Waterbabies (Eng.),
1863: Verne: ‘5 semaines’
(Fr.), 1865: Alice in
Wonderland (Eng.), 1867:
Charles de Coster (Fr.),
1868: Little Woman (Am.),
1869: Montgomery (Eng.)

Carroll: Looking-glass
(Eng.), Verne: Tour du
monde (Fr.)
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1874

Nederland
Buitenland
‘Voor 't Jonge Volkje’
(Andriessen), Goevemeur:
‘Gez. Gedichten’.

1875

Dickens, Montgomery,
Louwerse: De kleine
Huisvriend.

1876

Verne in 29 delen, Onder
moeders vleugels, Op eigen
wieken.

1877

Franz Hoffmann, Tom
Sawyer.

1878
1879

Tom Sawyer (Am.),
Maroussia (Fr.)

Sans familie (Fr.)
Suze Andriessen.

J. Spyri (D.)

1880

Farrar, Alleen op de
Wereld. (Vosmaer: Ilias).

Pinocchio (I.), Uncle
Remus (Am.)

1881

Titia van der Tuuk, Don The Prince and the Pauper
Quichot, Gram:
(Am.)
Münchhausen, Ts. Lelie en
rozenknoppen.

1882

Prins en Bedelknaap,
Fortunatus, De
Kinderkamer.

Treasure Island (Eng.),
Ewald (Den.)

1883

Nellie van Kol, Van
Koetsveld, Alberdingk
Thijm.

Karl May

1884

E. Gerdes, Ts. De
Engelbewaarder.

1885

Goud-eiland, Huckleberry Huckleberry Finn
Finn, Pieter Marits, A.L. de
Rop, Louwerse,
hoofdredacteur Voor 't
Jonge Volkje, Goeverneur:
Faust, Ts. Ons Genoegen.

1886

Hélène Swarth, Agatha,
Kinderbijbel.

1880-1900

Alices Adventures
Underground (Eng.); Cuore
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(I.), Little Lord Fauntleroy
(Am.)
1887

Stamperius-bibliotheek,
Ewald (Den.)
Jongensleven (d'Amicis),
Wörrishöffer, Ts. De
Hollandsche Lelie.

1888

De Kleine Lord, Het
Veerhuis aan de
Oosterschelde, Joh. Spyri,
Oliver Twist, A. Verwey:
Gulliver.

1889

Willem Roda, De Vletter
(In de vacantie).

1890

Karl May, Kieviet,
Musäus, Frans Naerebout.

1891

Chr. Doorman, Van
Koetsveld, Th. Hoven,
Louwerse: 1001-nacht.

1892

Fulco de Minstreel,
Heimans prentenboeken,
Pajeken, Dik Trom.

1893

Abramsz, De
Kinderwereld, Ida
Heijermans, Joh. v.
Woude.
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1894

Nederland
Gunnings Bijbel, Tine v.
Berken, Ts. Onze jonge
meisjes.

Buitenland
Jungle-Books (Eng.),
Turner (Australië)

1895

Met een kwartje de wereld
rond, Verz. werken van
Alcott, Timotheus, Ons
Blaadje, De levende
Natuur.

1896

Kipling, Turner: Zeven
Nesbit (Eng.)
kleine Australiërs,
Louwerse: Wat voorbij
ging, herdruk P.J.
Andriessen, Ch. de Coster,
Weekblad voor de Jeugd.

1897

N.v. Hichtum, Sipsu, Piet
de Smeerpoets, Ligthart:
Toch Timmerhout, Van
Osselen-Van Delden, Het
slot op den Hoef.

1898

Ulfers: Bijbel, Nellie's
Pole Poppenspäler (D.)
Volkskinderbibl., Heimans
en Thijsse, Penning, Joh.
Been, J.G. Kramer,
Koedlago.

1899

Alice in Wonderland,
Nellie's pleidooi in De
Gids, Andersen (M.v.
Vloten, Chr. Doorman),
Oehoehoe, Louwerse,
Vaderl. geschiedenis.

1900-1920
1900

Nellie Bodenheim, Molt,
Pinokkio, Schoolidyllen
(Top Naeff), Oehoehoe in
de Wildernis, De Leeuw
van Modderspruit,
Hoogenbirk.

1901

Het regent, het zegent, Een
Kafferse heldin, Paljas,
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Frits Wardland, De held
van Spionkop.
1902

Carl Ewald, Anna v.
Just-so Stories (Eng.)
Gogh-Kaulbach, J.G.
Kramer, Ida Heijermans,
Top Naeff: De Tweelingen,
Dierijc de Schrijnwerker,
De Verkenners van
Christiaan de Wet, Ts.
Jeugd, Ons Thuis.

1903

Afke's Tiental, In Holland
staat een huis, Het Veulen,
Nellie: Griekse Mythen en
Sagen, Moedertje Meg,
Tom Tit.

1904

Elsa Beskow, N.v. Wehl,
Okke Tannema, De
Kennemer Vrijbuiter.

1905

Marie Boddaert, Handje
Plak, Zo mooi als
Zonneschijn, Nesbit,
Rulaman, De Vletter: 7
Jongens, Francken-Coster,
De Kennemer Vrijbuiter.

Peter Pan (Eng.)
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1906

Nederland
Buitenland
De 3 matrozen v. Michiel Nils Holgerson (Zw.)
de Ruyter, Rie Cramer,
Feith, Ot en Sien, De tante
van het Duinveld, Grimm
(M.v. Vloten), Kees
Valkenstein, H.v. Tichelen.

1907

Chris van Abkoude, De
zoon van Dik Trom, Nellie:
Ons grote Sagenboek, Chr.
Doorman: Moeder de
Gans, J.A. Slempkens, Top
Naeff: In den Dop, Van
Oven-Van Doorn.

1908

Hein Stavast, Dickens voor
de Jeugd, De reis om de
wereld in 40 dagen (Feith),
In den Otter, de gouden
Kris (Marie v. Zeggelen),
C.G. van As.

1909

Spekkie, Roswitha, T.v.
Buul en Tj. Bottema:
Zonneschijn, Prins Peter,
Hoeksema, Thijssen:
Jongensdagen, Arendskop,
W.G.v.d. Hulst.

1910

Stamperius over
kinderlectuur, Abramsz:
Onze kinderversjes, Henr.
Blaauw, Van Hichtum,
Fortunatus, Kooy-Van
Zeg-gelen, Jong Java's lief
en leed, Schuil.

1911

Bloemink, Raemakers,
Streuvels: Het Kerstekind,
werk van Been, Feith, Van
Hichtum, Rie Cramer,
Nellie, Valkenstein, De
Vletter.

1912

Clémence Bauer,
Ovink-Soer: De
Canneheuveltjes, Prins
Almanzors Makker (M.
Boddaert), Sven Hedin:
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Van Pool tot Pool, Olaf de
Vondeling, Het boek van
Piet van Dam, Pieck, De
schat des Harten, De
Katjangs, Niels Holgerson,
1001-nacht (Van Hichtum),
Pipper valt door de aarde.
1913

W.G.v.d. Hulst, Trelker,
Marie Koenen, E.
Kuipers-v.d. Koogh, De
schat van den armen
jongen.

1914

Pietje Bell, v. Hichtum:
Zwarte Jacob, Loovendaal,
Cor v. Osenbruggen, Ts.
‘De Kleine Vlaming’,
einde van Nellie's
Volkskinderbibliotheek,
Long.

1915

Ammers-Küller: Een jonge
leeuw van Vlaanderen, De
levende Mummie (Feith),
Pontoppidans Kinderbijbel,
De A.F.C.-ers.

1916

Van Hille-Gaerthé, Molt:
De Kruisvaarders,
Tierie-Hogerzeil, Tom
Tiddelium, Uit Tante's
jeugd, Kleine Sarina.

Grace Moon (Am.)
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1917

Nederland
Buitenland
10de druk Prikkebeen,
Lofting (Eng.)
14de druk Van Alphen,
Grimm (Chr. Doorman),
Van Ammers-Küller:
Tegen de stroom op,
Paddeltje, Hellinga-Zwart,
Cissy van Marxveldt,
David Tomkins,
Zoomers-Vermeer,
Kipling, Cor Bruyn.

1918

Adama v. Scheltema: De
Wilgen, v.d. Hulst:
Bijbelse Geschiedenis,
13de druk Dik Trom, Sijtje
Aafjes, Clara Pinkhof, Ts.
‘Meisjesleven’.

1919

Onder het Strodak, Boekies
vir die Kleinspan, De
gouden Kris, Joop ter Heul,
Steenhoff-Smulders, Jan
Wiegman.
1920-1940

1920

Alice in Wonderland
(Rackham), Cohen de
Vries, Feith: Het
voorwereldlijk monster.
N.v. Hichtum: Grimm, De
plaats, waarop gij staat,
Klasse-bibliotheek, Emmy
van Lokhorst, Willy
Petillon, de Artapappa's,
Frans van Altena's
Vuurproef, Emmy van
Lokhorst.

1921

Onder Moeders Vleugels
(12de druk), De Schatten
van Il Tigretto, De Kleine
Lord (20ste druk), Lenie
ten Heuvel, 1001-nacht
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(Van Hichtum), Het
zeeroversjongetje.
1922

De zonen van Pietje Bell,
Keteltje in de Lorzie, Max
en Maurits, Groot
Vertelselboek (v.
Hichtum), Kearton,
Midderigh-Bokhorst,
Ovink-Soer: Huize
Canneheuvel, Fabricius:
Eiko van den Reigerhof,
Reintje van de
Watermolen, Andersen (M.
Nijland).

1923

Kruimeltje, Keteltje in het
Veerhuis, Otherdahl,
Cramer-Schaap, Johan
Fabricius, Groeneweg,
Dolf Hazewind
(Zoomers-Vermeer), Ts.
‘Droom en Daad’.

1924

Asscher-Pinkhof, A.M. de Bul- Milne: When we were
Jong: Bulletje en
very young (Eng.)
Bonestaak, Tj, Bottema:
Vader Uggelebug, Exel,
Jan Persijn, De
Scheepsjongen van
Bontekoe, Sini
Greup-Roldanus, De
Waterkindertjes,
Slempkens: Vier
Heemskinderen, Jan
Wagenaar, Het doornige
pad, Ts. ‘Zonneschijn’,
Kuylman, P. de Zeeuw,
Katholieke Keurraad.
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1925

Nederland
Buitenland
Vadertje Talisman, Het
Chi-Wee
vonkende vuur, Prikkebeen
(14de druk), Waar de
doornbomen fluisteren
(Groeneweg), Kleefstra,
Long, Van Nes-Uilkens,
Valkema-Blouw: Bidoux,
Het Hoetselmannetje (v.
Hichtum).

1926

Adema, Keizer Witlap,
Winnie-the-Pooh (Eng.)
Carry van Bruggen, Michel
de Stroper, Chaffee,
Dominik: John Pitt,
Johanna Kuiper, Mien
Labberton, Het gulden
meisjesboek, Inger Skram,
Marie Schmitz, Het eiland
der Apen, Kardon,
Vollewens-Zeylemaker,
Van de Laar-Krafft:
Jeugdbijbel.

1927

Buchan: De schat van de
Rooirand, Corsari, Exel:
Jan Breydel, S. Franke,
Hazelaar, Diet Kramer,
Freddie Langeler, Lofting:
Dr Dolittle, Tom Mix, Het
Amulet (Nesbit),
Roggeveen: Bram
Vingerling, Anke Servaes,
Rein Valkhoff, Bunyan,
Van Tichelen: Sprookjes
uit den Vreemde.

1928

Adema: Dorus Rijkers,
The House at Pooh-Corner
Been: Kokkie, Rinke Luit, (Eng.)
Exel: Ormin, De manke
grapjas, Goudriaan,
Kuylman, Mukerji, Het
geheim van het oude
horloge (Roggeveen),
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Doodverklaard,
Romein-Verschoor, Tine
Cool, Anna Hers:
Beugeljong, Averij,
Harlekijntje,
Cramer-Schaap:
Zonneschijn.
1929

Door's Groeitijd, Berghuis,
Van herdersjongen tot
diamantkoning, De
gelulkkige eilanden, A. den
Hertog, Bibi,
Knuttel-Fabius, P. de
Zeeuw, Martijntje
(Zoomers-Vermeer),
Winnie-de-Poeh, De
levende Mummie.

1930

Been: Twee jonkers,
The missing Katchina
Keteltjes Thuisvaart,
Nora's Conflicten, Exel: De
Spookhoeve, Draadloze
Ogen, Theo Franck,
Ibrahim Ben Moena, Dick
Laan, Kästner: Emile, Dick
Laan, Grace Moon, Van
Oven-v. Doom: Pikkie
Duimelot, 10de druk van
Tom Sawyer, De
Stoppelaar, Zandstra: De
Friezen van het Flevomeer,
Ts. ‘Kiekeboe’.
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1931

Nederland
Buitenland
11de druk van Pietje Bell,
Pil, Mickey Mouse,
Franke: Si Taloe, Kek, De
wraak van den Toeareg, de
Nar van Jakatra,
Hildebrand, To Hölscher,
De Trompetter van Krakau,
De familie De Bloeme,
Daantje-serie,
Selleger-Elout, De
kinderen van de grote
Fjeld, Hauff (N. van
Hichtum), Schitterveer,
Roggeveen: Zeven
Jongens, Wagenaar, De
buit van den Steenarend,
Donker: De rattenvanger
van Hameln.

1932

Teun Dammers, De kleine (21ste Haensch:
Lord (21ste druk), Een
Münchhausen (D.)
fakkel in haar hand, F. de
Clerq-Zubli, Corsari: Jij en
ik, Floris Ommeganck, A.
Hers: Groter worden, De
Vrededwinger,
Riemens-Reursiag: Het
eerste prentenboek, Tom
Arlington, Woudstra knapt
het op, Schicker-Elbe,
Sibylle, Selleger-Elout:
Lijsje Lorresnor, De vlucht
van Nol Walders, Tussen
Kannibalen en
Kokospalmen, Andersen
(W.v. Eeden), Oom Remus
(N.v. Hichtum), Jelle van
Sipke-Froukjes.

1933

Bruintje Beer, Alice in
Wonderland (Van
Oven-Van Doorn), Sani
van Bussum, De Jong:
Münchhausen, 11de druk
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van Pieter Marits,
Stuurman Tjeerd,
Circusjong, De Gril van
Marion de Greef, Ruth
Teiling, Piet en Nelserie,
Tirilins reis om de wereld,
Ts. ‘Contact’.
1934

Tante Griet, Rie Cramer:
Pompijntje, Paul Kiroul,
Het hele jaar buiten, Sanne
van Havelte: Hun Geheim,
Valkema-Blouw: Het
smokkelschip Beredino,
Het huis in het Poeh-hoekje
(Toos Blom) Voorhoeve,
Tiliauw de Savia, Topelius
(Chr. Doorman), Okkie, De
zeven muzikanten.

1935

De Valk zeilt uit, 22ste
druk van De kleine Lord,
Het Rimboekind, Sanne
van Havelte: Mieks
moeilijkheden, Hildebrand:
Bolke de Beer, K. Norel,
De Berg M, M. Mok, Rie
van Rossum, Marion de
Greefs geluk, H. van
Tichelen, Billie Bradley,
Stephanie Verzele: Warder
D'Haenes Zevental, In de
staart van de komeet,
Pension Timtomthea.
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1936

Nederland
Buitenland
Hamaker-Willink, De
Boone-Swartwolt, Tj.
Bottema: Een Hollandse
jongen in Arizona, De
dijken breken, Luxe
uitgave Andersen, Kantjil,
het dwerghertje, De
Langerud-kinderen,
Pollmann: Het spel van
Moeder en Kind, Kleine
Sjang, Foe van de
Jang-tse-Kiang, Van
Renssen: Pig Pag
Pengeltje, Milne (Toos
Blom: Toen wij heel jong
waren), De jagers van de
Tamirivier, Jorientjes grote
kans, Schimmels voor de
koets, De krant van Kees,
De afspraak.

1937

Pietje Bell (13de druk),
Bauer: Amadeus'
avonturen, Drie van de
oude plaats, Catelijne van
Ingelmunster, De vallei van
de mist (Groeneweg), De
blijde stilte, Toen het lente
werd op Oegehoek, Het
Complot, Beugeljong
getrouwd, Valko Vos,
Aslaks Marga; H. Pennarts:
Jeugdstad, Jan Jaap-serie,
Wereldkampioen 2003, In
het diepst van de
Wildernis, Roggeveen:
Sprookjes-serie.

1938

Het boek van de Jeugd, Si
Ardjoe en zijn buffel, Als
de grimmige Noordooster
waait, Suikeren Pietje,
Jonge Harten, Leni Saris,
W.N.v.d. Sluis, Jan
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Wiegman: Versjes, die wij
nooit vergeten, C.E.
Pothast-Gimberg,
IJzerman: Hansje Stoffel,
Ewald: Van dieren, planten
en mensen.
1939

Ben van Eysselstein:
Uilenspiegel, Serie Oud
Goud (De Zeeuw), Nickie
van circus Cesarini
(Cramer-Schaap), Phiny
Dick, In de storm (S.v.
Havelte), Bellefloor en
Bonnevu, Het goud van
den Amerikaan, Wil trekt
naar Amerika (W.
Pétillon), Fritz Steuben,
Anne de Vries,De
Windroos, Nienke van
Hichtum vertelt weer, Mijn
laatste Vertellingen,
Ferdinand (Disney), Een
week met Lijsje Lorresnor,
Bas betaalt haar schuld.
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1940

Greetje en Groetje, Sijtje,
H.v. Eyk: Michiel, K.v.d.
Geest: Pieter Pieterszoon,
Groeneweg: Een gelukkige
Zwerver, E. Hoornik en W.
Hora Adema: Joosje, De
Jong: Een Bataafs
Drieman-
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schap,
Nederland
Buitenland
Dola de Jong, Johanna
Kuiper: De Jaargetijden,
Pennarts: De strijd om het
Ven, Jantientje, De jongens
van de Klaverwei, Saris:
Kinderhuis de Toekomst,
Veronica, Tomson: De
houtvester van Kenja, A.
Visser: In ballingschap in
San Trofez, Jody en het
Hertenjong, M.
Renes-Boldingh.
Na 1940
1941

Het nieuwe boek voor de
Jeugd, Adema: Vrienden
in de Nood, A.v. Campen:
Het grote Ralley-avontuur,
v.d. Does: Het
bloedkoralen halssnoer,
R.v. Goens: Het
spookschip der Celebeszee,
A. Hers: Marjolijntje van
de State, Hoornik: Zal ik
vertellen? Johanna Kuiper:
De zangers van den Prins,
A. Pleysier: Van licht en
donker, De Stoppelaar,
Tom Poes, De Vries: Pang
Paneu, Bomans: Eric, A.
de Vries: Ratje, Röling:
Iene miene mutte, Van 6
uur 's avonds tot 2 uur 's
nachts.

1942

Cor Bruyn: Uit het leven
van Keteltje, Hoornik:
Tussen de anderen,
Hildebrand,
Pothast-Gimberg: De akker
wordt bereid.
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1943

Begeer: Jaap Schilt,
Schateiland, El Pintor, F.
Steuben, Valkema-Blouw:
Het grote Avontuur, H.
Wolffenbuttel- v. Rooyen:
Leloe, Piet Worm, A.v.
Campen: Het Juttersjong,
Grimm: M. de
Vries-Vogel.

1944

G. Smit: Prikkebeen, H.v.d.
Aardweg, M. Artz,
Hildebrand,
Riemens-Reurslag,
Sonnleitner: De
Holenkinderen.

1945

C. Bruyn: De stroper uit de
Oude Molen, H.v. Eyk:
Sneeuw, S. Franke: De
Wegwijzer, K. Norel:
Engelandvaarders, Afke's
tiental (12de druk),
Pothast-Gimberg: Ergens
op het wijde water, S.v.
Havelte: Het ene talent, De
Clerq Zubli en
Bordewijk-Roepman: De
Kathedraal, Stormnest
(Van Campen).
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1946

Toos Blom: Limmele
Töpffer: Volledige werken
Hompe, Leiker: Spionnen (Fr.)
in het Rijk van Atilla, S.v.
Havelte: Toen kwam
Tjeerd, 16de druk van
Pietje Bell, Blinxma: Ruut
de Fox-
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terrier,
Nederland
Buitenland
Het boek van de vier
kleurpotloden, A. van
Kampen: Pieter Straat,
Ketelbinlde, 29ste druk van
Dik Trom, Roggeveen:
Winter op de Klaverwei,
M. Schmitz: Tumult in III
D, Jacquemijne van der
Weyden (Greup-Roldanus),
Godfried Bomans:
Sprookjes, Memo & Moro
(H.W. IJzerman), H.
Wolffenbuttel van Rooyen:
Leloe doet aan een
wedstrijd mee, Leloe en
Abeldijn, Odd Heistein:
Stompie en Knerta,
Roggeveen: Okkie en
Moortje, Okkie, waar zit
je? E. Bronkhorst:
Vlindertjes, Thea Mol:
Tierlantijn en Tureluur,
Huib Fenijn: De avonturen
van Kikker, Han de Wilde:
Kabouter Smulgraag, F. de
Graaf: Meester, Meester,
Bovenmeester, T. Hagers:
Maak er iets moois van, T.
Jager-Meursing: Het leven
roept, E. Zandstra: Allard
Morrema, De Zeeuw: Het
vergeten document.
1947 en 1948:

Vadertje Brombeer, Het
boek van de 4
kleurpotloden, Godfried
Bomans: Tom
Twikkelbout, Henriëtte van
Eyk: Sneeuw, R. v. Geuns:
Het Meermonster, De
vallei der spinnen, Vuren
op de berg, M. Borst: Hallo
Afrika, S. Franke: Si
Boeroeng, Jan Kunst, Siebe
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van de Dijkhoeve, De
juiste weg, Aart v. Ewijk:
Clap van Rammelsteyn,
Ph. Exel: In het huis met
de helm, Lisa Tetzner: Het
zwevende schip, Erwin
gaat naar Zweden, De
kinderen op het Eiland,
Mirjam in Amerika, H.C.
Honing en Lucie Holling:
Het Indianenboek,
W.G.v.d. Hulst: Het grote
Voorleesboek, To
Hölscher: De
Wonderboom, Ed. Hoornik
en Wim Hora Adema:
Tussen de anderen, J.P.
Wiersma: Friese
Volkssprookjes, Han
Hoekstra: Het verloren
schaap, De ijsmuts van
Prim Karel, Diet Kramer:
Thuisvaart, D. Laan: De
avonturen van Pinkeltje,
mevr. Pothast-Gimberg: De
brandende lamp, Zo hard
als diamant, Het verlichte
venster, Gijs en Geesje, J.
Riemens-Reurslag: De
oude sprookjes, P.J.
Zonruiter: Jacht op Don
Antonio, P.A. Begeer: Jaap
Schilt, Til Brugman: Tijl
Nix de tranendroger, A.
van Kampen: Jan van
Leeuwen, J. Kuipers: De
vertelling van de klok,
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Nederland
Buitenland
J.J. Bleeker: Een viking
landde, C.A. Leembrugge:
Van verschillende stam, S.
v. Havelte: 't Begon in een
stortbui, Tj. Adema: De
zilveren scheepjes, A.D.
Hildebrand: De helden van
Nova-Zembla, In 2 dagen
de wereld rond, Antonia
Boers: Een snoer van
wonderstenen, A.v.d. Vet:
Galjoen recht vooruit, De
Kuif lost het op, N. v.
Hichtum: Geplukte
bloemetjes, H. Pennarts:
De band der bandelozen,
Titt Dahl: Wat zong in hun
harte, Th. Frank: De laatste
thomahawk, Jongens in de
Black Ranche, L.
Huisinga-Scaf: Wij en de
Hoef, K. Norel:
Scheepsmaat Woeltje,
Dora v.d.
Meiden-Coolsma:
Gouvernante in Egypte, K.
v.d. Geest: Op 't Zuydtland
gestrand, L. Roggeveen:
Hallo, meneer de....’,
Marjorie Rawlings: Jody
en het Hertenjong, L. de
Vries: Het
Jongensradioboek, Ons
Schiphol, De jongens van
de Hobbyclub, De jongens
van de Hobbyclub in
Zwitserland.
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