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Voorrede.
Welk eenigszins bedaagd huisvader en huismoeder herinnert zich, bij de gedachte
aan zijne kindsche jaren, niet aan het boekje van vader LUIKEN, onder den
titel van: 's Menschen Begin, Midden en Einde, uitgegeven? En waar is de vrome
grootmoeder, die dat Werkje niet, nog heden ten dage, aan hare geliefde kleinkinderen
in handen geeft, om den knaap of het meisje, voor het minst, door het beschouwen
der platen, eenig vermaak te verschaffen?
In een' tijd, toen er oneindig minder voor de lieve jeugd gedaan werd, dan in den
tegenwoordigen, mogt het vermelde Stukje eenige aanspraak maken op algemeene
belangstelling, en werd hetzelve dan ook over het geheel vlijtig gebruikt, en, met
vrucht, der jeugd in handen gegeven.
Afgescheiden van de wijze van bewerking, heeft het vormelijke alleen iets, dat ons
uitlokt en de belangstelling gaande maakt; en het was eene zeer gelukkige gedachte,
in eenige tafereelen, 's menschen leven en bedrijf, van de wieg tot het graf, af te
malen. Schrijver dezes herinnert zich, voor het minst, nog het gesmaakt genoe-
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gen, waarmede hij, in zijne kindschheid, de plaatjes in vader LUIKEN bezag en
sommige versjes van buiten leerde.
De gedachte, om een soortgelijk werkje geheel op nieuw te bewerken, en, in denzelfden
trant, het licht te doen zien, had voor de Uitgevers te veel uitlokkends, om dit
voornemen niet ten uitvoer te brengen: en wij voldeden gaarne aan hun verzoek, om
tot dit hun oogmerk mede te werken, wat het proza betrof, door de eerst
ondergeteekende, en voor het poëtisch gedeelte door den tweeden ondergeteekenden.
Op deze wijze ziet dan deze tegenwoordige uitgave het licht, versierd met een geheel
nieuw stel plaatjes; en in zoo verre alleen van de oude uitgave verschillende, als in
deze, de Schriftuurteksten zijn achterwege gelaten met de korte tweeregelige versjes,
boven de plaatjes, in LUIKENS Werkje, te vinden.
Men moet bekennen, dat in het oude Boekje, op enkele plaatsen, sommige
Bijbelspreuken op de voegzaamste wijze waren bijgebragt: dan over het geheel bleek
het onverkieslijk te zijn, deze aanhalingen uit de gewijde bladeren te behouden;
vooral, aangezien de meeste van dezelve, slechts om deze of die uitdrukking, dikwerf
alléén ten gevalle van een enkel woord, op het nevensgevoegd plaatje zinspelende,
in het Werkje waren opgenomen: niet zelden met verwaarloozing der regelen van
goede smaak, tot het regt verstand des Bijbels zoo onmisbaar, en, vooral bij kinderen,
zoo dringend gevorderd wordende.
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Men heeft hierom aan het prozagedeelte liever den vorm geschonken, waarin het
tegenwoordig verschijnt; in de overtuiging, dat het hier der lieve jeugd niet aan
verstaanbaar, godsdienstig- zedelijk onderrigt zal ontbreken.
De korte, tweeregelige versjes, boven de plaatjes, waren een gevolg van de denkwijs
in die tijden, waarin vader LUIKEN leefde. Uren, ja dagen, konde men zich pijnigen,
om eenig dragelijk denkbeeld, in twee regels, van zeer weinige lettergrepen, uit te
drukken: en, wat wonder, indien somtijds de taal van de Dichter, voor den
oningewijden, geheel onverstaanbaar bleef? dan, het rijmde toch, en dit kon, dacht
men toen welligt! althans bij kinderen, eenigen bijval vinden.
In den geest en toon der dichtregelen zal men, bij vergelijking van die, welke in het
oude Werkje te vinden zijn, eenig onderscheid bespeuren. – Vader LUIKEN dacht,
schreef en dichtte volgens de aangenomene denkwijze zijner eeuw; en wie zal het
dan ons ten kwade duiden, dat wij de meer opgeklaarde begrippen, die onzen leeftijd
aan een meer verhelderd inzien in de waarheden van den Godsdienst verschuldigd
is, hebben pogen voor te stellen, waar de aard des onderwerps hiertoe aanleiding
gaf. Schonk, integendeel, eenig onderwerp hiertoe minder gepastheid; wij onthielden
ons dan van vergezochte en dikwerf oneigenaardige toespelingen, niet zeldzaam in
het oorspronkelijk Werkje; doch die wij gaarne op rekening willen stellen van den
heerschenden smaak der toenmalige tijden, en alzoo aan den vromen en godvruchtigen
LUIKEN niet euvel willen
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duiden. – Intusschen meenden wij, dit gebrek inziende, hetzelve zorgvuldig te moeten
vermijden: in geen geval mag men den geest van het kind, door minvoegzame, onjuiste
of verkeerde voorstellingen, verwarde denkbeelden doen vormen; zij ook het oogmerk
anderszins nog zoo prijswaardig; allerminst vermag men dit in zaken van den
Godsdienst, in zich zelven te heilig en eerwaardig, om denzelven op alle voorvallen
des levens te mogen toepassen. Men kan hierin te weinig, maar ook – en dit is nog
schadelijker – te veel doen: gelukkig ligt hier, gelijk doorgaans, het goede pad in
het midden; en wij zullen ons gelukkig rekenen, wanneer wij gezegd kunnen worden
dezen weg getrouw te hebben bewandeld!
Sommige plaatjes, in de oorspronkelijke uitgave, heeft men niet kunnen behouden,
en daarentegen vindt men er hier, welke in het oude Werkje niet zijn aan te treffen:
ook is het aantal der plaatjes, om het Kinderboekje, te algemeenen gebruike, niet te
kostbaar te maken, verminderd geworden. Opmerkelijk is het, dat de verdienstelijke
Kunstenaar, welke de plaatjes geteekend heeft, met de voltooijing van dezen zijnen
arbeid ook tevens de baan zijns levens heeft zien besluiten. Bij het afwerken der
laatste teekening: “de mensch sterft”, had hij, als het ware, zeker voorgevoel, dat
hij zijnen eigen dood had afgemaald. Weinig tijds hierna is hij – aan eene slepende
ziekte sukkelende – ontslapen.
Ook de gravure der plaatjes zal, gelijk wij vertrouwen, de algemene goedkeuring
wegdragen: dezelve zijn alle door de hand van den jeugdigen J.A.R.
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in het koper gebragt. Is aan dezen Kunstenaar het gebruik van het edele zintuig des
gehoors ontzegd, des te hooger zal men zijnen arbeid vereeren, en des te gereeder
zijn in lofspraak over een talent, hetwelk zich bij hem, ondanks zulk een gewigtig
beletsel, zoo gelukkig ontwikkeld heeft.
In den tegenwoordigen vorm wordt dan dit Boekje door Schrijfster, Dichter en
Uitgevers, aan onze vaderlandsche huisgezinnen aangeboden. Bij de vele vertalingen
van uitheemsche geschriften beveelt zich voorzeker dit Werkje als eene oorspronkelijke
vrucht op vaderlandschen bodem gekweekt, ten gebruike aan, ter vorming van het
ontwikkelend verstand en ter bestiering van het jeugdige hart, op het pad van
Godsdienst, pligt en deugd; gelijk ook ter opwekking en aankweeking van die
gevoelens, gezindheden en besluiten, waardoor het waar en duurzaam geluk van den
sterveling, voor meer dan eene wereld, verzekerd wordt.
En gij, lieve Kinderen! voor wien dit Boekje eigenlijk bestemd is, en die, wanneer
gij het van uwe ouders of vrienden ten geschenke ontvangt, u, al aanstonds, bij het
zien der lieve plaatjes, zult verheugen; laat het gebruik van dit Werkje daarbij alleen
niet berusten! prent de versjes in uw geheugen! Ze zijn alle kort en gemakkelijk om
van buiten geleerd te worden. – Leest en herleest het proza, en tracht aan de wenken,
lessen, vermaningen en raadgevingen, u hier gegeven, getrouw te zijn!
Gij hebt nog pas het leven begonnen; maar de tijd
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snelt voort, en, met het voorbijvliegen der jaren, betreedt gij uwen levensweg tot op
het midden; ten laatste bereikt ook gij het eind der baan, het einde van uwe aardsche
bestemming! Hebt ge dan, als menschen en christenen, aan die bestemming
beantwoord; dan zullen zich, even als dit in het laatste plaatje van dit Werkje wordt
voorgesteld, uwe naaste betrekkingen zich om uwe veege sponde scharen; terwijl
een hunner, oog en hand ten hemel heffende, uitroept:
De laatste zucht is dan in 't eind geslaakt;
De laatste band des levens losgemaakt;
De ziel bevrijd van smart en leed en druk,
En deelgenoot van ongekend geluk. –
Welzalig hij! die eens dat heil verwerft,
Als Christen leefde – en als een Christen sterft!

Lieve Kinderen! dien zegen schenke u God!
P. M O E N S.
W.H.WARNSINCK, Bz.
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Met regt verblijden wij ons, wanneer een kind geboren wordt, want alsdan begroeten
wij niet slechts een' nieuwen deelgenoot van alle vreugd, van al het goede, dat onze
Hemelsche Vader op deze wereld, voor zijne denkende kinderen bereid heeft, maar
wij begroeten ook een' nieuwen deelgenoot van al den reinen wellust, dien redelijke
en zedelijke wezens, in dit en in het eeuwig voortdurend leven genieten kunnen, Ja,
lieve Jeugd! het geboorte-uur, is een heilig, een plegtig uur, het is de aanvang van
een eeuwig voortdurend leven, en wekt voorzeker blijdschap, niet slechts onder
vrienden en bloedverwanten, niet slechts in de ouderlijke woning, maar ook in den
hemel; of zouden de zalige menschen en heilige Engelen Gods zich niet verblijden,
wanneer het kroost van God, van Hem, die de liefhebbende Vader van alle redelijke
wezens is, vermeerdert; elk mensch toch is bestemd, om een getuige te zijn van Gods
liefde, wijsheid en grootheid, ja, gewis het jong geboren kind, dat gij daar zoo
magteloos, zoo van alles onbewust, aan de ontferming en zorg der ouders ziet
overgelaten, dat jong geboren kind, zal, indien het opgroeit, een werkend lid worden
der menschelijke maatschappij, en zelfs, schoon het vroeg sterft, het is bestemd om
in de zedelijke wereld van volmaaktheid tot volmaaktheid voort te gaan.
Kinderen! ook bij uwe geboorte heerscht de dankbare vreugd in het ouderlijk huis,
heerscht de vreugde in den hemel, want een mensch was geboren om op deze aarde,
die een verblijf der wisselvalligheden is, gevormd te worden voor een hooger leven.
O! hoe veel mogen wij niet verwachten van het jonge hulpelooze wicht, dat nog niets
kent of weet; de meest beroemde mensch, die de stoutste daden verrigt heeft, was
eenmaal zulk een onmagtig, zulk een bewusteloos kind, maar ook de grootste
booswicht was eenmaal zoo onnozel, zoo onschuldig. Tracht gij, lieve Jeugd! die
aangeborene onschuld te bewaren; dank God voor elke gelegenheid die gij krijgt om
uw hart voor het goede te vormen en uwe kennis uit te breiden! Opdat uw
geboorte-uur, u nog in de gewesten der eeuwigheid, rijke stof moge geven tot
dankende blijdschap!

Het kind geboren.
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J. van Meurs del. omnes.

J.A.R. Best sculp.

Naauw is het teeder wicht geboren,
Dáár doet de kreet der vreugd zich hooren,
En 't ouderhart klopt vrolijk, onbeklemd,
En dankt de Algoedheid voor den zegen,
In 't waardig pand, van Hem verkregen,
Die all', wat leeft en denkt, voor 't hoogst geluk bestemt.
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Ja, lieve Kinderen! de trouwe, de teeder liefhebbende moeder, die u aan haren boezem
gevoed heeft, is eene zigtbare afbeelding van de zorgende liefde des Almagtigen,
die in al de behoeften van zijne schepselen voorziet. De moeder toch voedt en koestert
het nog magteloos kindje, dat, zonder hulp, zonder bescherming, van gebrek zoude
moeten omkomen. Als het kindje grooter en sterker geworden is, geleidt en leert de
liefhebbende moeder het; zij waarschuwt het voor alle dreigende gevaren, geen tijd
is haar te kostbaar, geene vermoeijing valt haar te zwaar, wanneer zij hare lieve
kinderen eenigszins nuttig kan zijn; de vreugde van hare lievelingen is haar wellust,
en het geringste leed, dat hen treft, verstoort hare rust en doet haar de bitterste smart
gevoelen. En zoudt gij dan die teedere liefde ook niet, met gehoorzaamheid en
dankbare wederliefde, willen beloonen? Ja, dat wilt gij; uw eigen hart zegt het u
immers, lieve Jeugd! dat gij uwe ouders dankbaar moet zijn en beminnen? Uw
trouwhartige vader zorgt, met inspanning van al zijne vermogens, voor uwe belangen;
uwe moeder waakt dag en nacht voor u, gij drinkt levenskrachten aan haren boezem
in, en, wat nog meer zegt, uwe liefhebbende ouders strooijen de zaden der ware
deugd in uwe jonge harten; zij leeren u God, den schepper van hemel en aarde, als
den eeuwigen vader der menschen kennen; zij leeren u ook alle menschen als kinderen
van dien God en vader beminnen, en zij zorgen dus niet alleen, dat gij in dit leven
het goede moogt genieten, maar zij trachten u ook, als onsterfelijke wezens, op te
voeden; wezens, die, na het sterven, eeuwig blijven voortduren; en die, wanneer zij
hier aan hunnen pligt getrouw waren, eindelooze zaligheid zullen genieten. Volgt
dan ook als dankbare kinderen, den raad en de lessen van uwe ouders, die niets dan
uw heil kunen bedoelen!
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Het kind aan de borst.

De moeder, die haar telgje voedt,
Aan 't kind gehecht door teedre banden
Voelt, dag aan dag, in haar gemoed,
Het reinste liefdevuur ontbranden. –
Ziet, Kind'ren! ziet in haar een beeld
Van Hooger liefdezorg, waarin gij allen deelt.
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De zevenjarige PIET deed met zijnen vader eene morgenwandeling buiten de stad,
en wandelende hielden vader en zoontje het volgende gesprek:
Vader. Lieve PIET! Hoe loopt gij zoo stil daar heen? Waar denkt gij toch aan?
PIET. Eer wij heen gingen was moeder bezig met kleine JETJE aan te kleeden; dat
kostte moeder veel moeite, want JETJE wilde zeker liever met MIETJE spelen. Nu
zag ik daar dat pas geboren lammetje, en ik dacht: zie eens, dit kleine diertje is geheel
met wol bedekt, en behoeft dus niet gekleed te worden. Waarom of toch de menschen
altijd moeten gekleed worden?
Vader. Ja, lieve PIET! zoo zorgt de goede God voor alles wat leven heeft: de dieren
hebben de verstandelijke vermogens niet, die de mensch heeft; het schaap, bij
voorbeeld, zoude, wanneer zijn jong geheel naakt wierd geboren, geen kleed of deksel
uit wol, uit linnen of zijde daarvoor kunnen maken, en toch zoude de gestrengheid
of het ongestadige der luchtgesteldheid vorderen, dat het jonggeboren lam bedekt of
gekleed wierde, en het jong arm diertje zoude dus veel door de luchtgesteldheid
moeten lijden of zelfs sterven: daarom zorgt de goede God, dat de dieren met het
noodige bedeksel geboren worden, en dat de vogeltjes zoo lang in de donsige nestjes
moeten blijven, tot ook zij met de noodige veren bekleed zijn. Maar de mensch, die
verstandelijke vermogens genoeg bezit, om zelf naar hulpmiddelen om te zien, moest
door behoefte aan kleeding gedwongen worden, ook die vermogens te ontwikkelen.
De wildste volken zelfs weten zich de noodige kleeding te bezorgen. Voor meer
beschaafde menschen, zoo als voor ons, is de natuur rijk in middelen om ons te
kleeden; de dieren geven ons haar en wol, de wormen zelfs spinnen zijde, de planten
geven ons linnen en katoen. Voegt het dan niet aan verstandige ouders, lieve PIET!
dat zij hunne kindertjes dekken en kleeden? Dank gij God, beste Jongen! omdat hij
uwe ouders daartoe in staat stelde.
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Het kind wordt gekleed.

Gelukkig is het kind
Dat, in zijn' levensmorgen,
Een moeder vaardig vindt,
Om voor zijn nut te zorgen .Bemin uw moeder dan altijd,
Wie gij zoo veel verschuldigd zijt
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O! hoe gelukkig is niet het kindje, dat, onbewust van al de zorgen en bekommeringen
des levens, door eene liefhebbende moeder in zijn wiegje wordt nedergelegd; hoe
getrouw wordt niet voor den kleinen lieveling gewaakt, opdat niets den gerusten
slaap, die voor den groei en voor de gezondheid van het kind zoo nuttig is, moge
verstoren. Ook bij de wieg van het onbezorgd slapende kindje, bewonderen wij met
een dankbaar hart de wijsheid en liefde van onzen Hemelschen Vader. Want gevoelde
het kind zijnen hulpeloozen staat; gevoelde het hoe geheel afhankelijk het is van het
medelijden, en de liefde van andere menschen; kende het kindje al de gevaren, die
het zoo menigwerf omringen: ach! hoe bekommerd zoude het dan niet over zijnen
toestand zijn, en hoeveel zoude het ontwikkelen van zijne krachten en groei door die
bekommering niet lijden! Doch, dank zij de goddelijk Goedheid; het kind van den
armsten daglooner sluit, vermoeid van te spelen, op den moederlijken schoot, zijne
vriendelijke oogjes, en slaapt zoo onbezorgd in zijn wiegje, dat onder het rieten dak
waggelt, als het kind van den Vorst, welks wieg in het prachtigst paleis staat. De
lieve onnoozelheid van het kind dwingt zelfs vreemde en ongevoelige menschen tot
liefderijke ontferming en hulpvaardigheid; maar ook dáár, waar geen mensch kan
helpen, waakt Gods almagt voor het slapend kindje. – Bij eenen der grootste
watervloeden, die een gedeelte van ons vaderland in vroegere eeuwen verwoestte,
dreef een slapend kindje in de wieg op de golven, en landde op eene plaats die nog
heden naar dit geval de kinderdijk wordt genoemd, doch de verdronken ouders en
magen bleven onbekend.
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Het kind in de wieg.

Het kind, in 't wiegje neêrgelegd,
Vermoeid van kinderlijke spelen,
Gevoelt, ja, weet niet wat het zegt,
In 's levens moeite en zorg te deelen;
Gelukkig in zijn kinderlot,
Ontwaakt het slechts tot nieuw genot.
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“Vaderlief! heel het vogelnestje, dat ik niet uit de haag mogt wegnemen, is ledig, al
de lieve jonge zijsjes zijn er uitgevlogen, en zoeken nu zelve hun voedsel. Dat gaat
toch heel anders bij de menschen, de kleine ADOLF is nu al acht maanden oud, en
hij moet nog gedragen worden, ook zoude hij van honger moeten sterven, wanneer
men hem daar op den grond nederlegde; zelfs ik, ben acht jaren oud, en ik zoude niet
weten hoe ik voedsel en kleeding zoude bekomen, indien gij en mijne lieve moeder
daar niet voor zorgden: dat moest toch zoo niet zijn: ADOLF en ik moesten even als
de jonge zijsjes, nu voor ons zelven kunnen zorgen, dan kostte u dat geene moeite.”
Zoo sprak de lieve goedhartige JAN, terwijl hij de vrolijk rondvliegende vogeltjes
naoogde; doch zijn vader antwoordde: “Het zoude voor ADOLF en u heel ongelukkig
zijn, lieve Jongen! de vogeltjes moeten, om gelukkig te zijn, alleen voor dit
tegenwoordige leven kunnen zorgen; kunnen zij dat; dan is de band, die de jonge
aan de oude vogeltjes hecht, verbroken. Maar het kind, of de jonge mensch, moet
niet slechts leeren zorgen voor het tegenwoordige leven, maar ook voor het hoogere,
betere leven, dat wij allen na den dood verwachten. De krachten van het ligchaam
moeten niet slechts groeijen en ontwikkelen, gelijk bij de vogeltjes; maar de mensch
is meer dan een dier, en dat meerdere, dat edeler gedeelte van den mensch moet ook
ontwikkeld en opgevoed worden. Kon uw broertje nu reeds loopen, en zijn eigen
voedsel zoeken, en onttrokken wij hem dan ook alle zorg, dan bleef hij onwetend,
ongeoefend en niet veel meer dan een dier. Hulpeloosheid hecht eerst het kind aan
de ouders, tot eindelijk innige liefdeder ouders voor den kweekeling, en dankbaarheid
van het kind, dien band veredelen en doen voortduren.”
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Het kind wordt gedragen.

Als moederarmen 't kindje dragen,
En hij zijn zwakke kracht voelt schragen,
Dan is het vrolijk, welgemoed;
Maar grooter vreugde is hem beschoren,
Als hij, in later' tijd mag hooren,
Dat een weldadig God hem ook zoo draagt en hoedt.
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Kleine, en zelfs grootere kinderen zijn wel eens gemelijk, wanneer zij behoorlijk
gewasschen en gereinigd worden; doch ook dit is een sprekend bewijs, dat kinderen
doorgaans niet weten wat hun wezenlijk nuttig is, en veeltijds dank schuldig zijn
voor iets, waarover zij morren en zich beklagen. De huid, die geheel ons ligchaam
omkleedt, dient niet alleen tot bedekking van zenuwen , aderen en spieren; neen, die
huid is te gelijk een voortreffelijk werkzaam gedeelte van ons ligchaam. Behalve
alle andere hoedanigheden, is de huid vol kleine openingen, waardoor wij
onophoudelijk uitwasemen, en den invloed der zuivere lucht genieten. Wordt nu die
huid niet rein gehouden, dan zijn die kleine openingen al ras verstopt; de uitwaseming
is dan verhinderd, de sappen bederven, de huid verliest hare veerkracht, het bederf
deelt zich aan alle vaten, ja zelfs aan de beenderen mede, en de gezondheid is
verwoest.
De ongelukkige SABINE strekt hiervan ten voorbeeld; hare dood arme ouders
stierven kort na hare geboorte; zij werd door armbezorgers, bij eene luije, uiterst
morsige vrouw besteed; nooit werd het kind gereinigd; de verschrikkelijkste kwalen
tasteden haar aan; haar groei werd verhinderd: heden is geheel haar gestel misvormd;
kwaadaardige gezwellen en verzweringen martelen haar. Zoo sleepte zij reeds dertig
jaren haar ellendig leven voort, en de kundigste geneesheeren verzekeren, dat
onreinheid, en verwaarloozing van haar lighaam in hare vroege jeugd, de oorzaken
van haar ongeluk zijn.
Lieve Kinderen! hebt gij dan geene reden om God te danken, wanneer ook voor
de reinheid van uw ligchaam gezorgd wordt? maar zorgt vooral, dat gij uwe hartjes
rein bewaart van alle ondeugden, want de reinen van harte zijn zalig, en worden door
God met welgevallen beschouwd.
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Het kind gewasschen.

Wie 't ligchaam rein en zuiver houdt,
Bespaart zichzelv' verdriet en plagen;
De reinheid is meer waard' dan goud,
En schenkt ons vreugd en blijde dagen:
Gelukkig hij, die 't rein gemoed
Altoos voor vlek en smetten hoedt!
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“Gelukkig heeft moeder mij weder afgelost”- zeide het twaalfjarige MIETJE – “ik
heb mij daar een kwartier uurs staan vervelen om den kleinen WILLEM, die in den
kinderstoel zit, bezig te houden. Ik begrijp niet hoe moeder altijd gereed is om met
hem te spelen; die kleine kinderen zijn toch lastig; zij moesten maar slapen tot zij
groot waren.”
“Lastig?” – vraagde haar de verstandige Tante B., - “en dat zegt een meisje? Hoor
eens MIETJE! de natuurlijke neiging, om vreugde en geluk om zich heen te
verspreiden, is het menschelijk hart – maar vooral wanneer dat in de borst van een
meisje klopt – aangeboren. Jongelingen en mannen mogen die neiging, door meer
woelige bezigheden, of door sterke inspanningen wel eens verdooven, of slechts tot
iets groots, dat in het oog valt, bepalen, maar in ons geslacht kan die natuurlijke
neiging, wanneer die door onbeschaafdheid niet verloren is gegaan, niet verdoofd of
verlamd worden, dan alleen door ijdelen waan of hoogmoed. Het nog stamelend
meisje verheugt zich reeds, wanneer zij haar popje eenig genoegen denkt te
verschaffen. Ook gij, mijn lieve MIETJE! gij verblijdt u, wanneer gij uwen goeden
Fidel op de eene of andere lekkernij onthaalt; gij zijt regt in uwen schik, wanneer
gij kruimeltjes voor de vogeltjes
neêrstrooit, en gij zoudt geen geduld willen oefenen om een lief, onschuldig kind
in zijnen kinderstoel eenigen tijd te vermaken? O! uwe moeder, die haren tijd toch
veel beter weet te besteden dan gij mijn kind; uwe moeder geniet zelfs eene zoete
vreugd, wanneer zij met haren kleinen WILLEM speelt, en hij haar dan zoo vriendelijk
aanlacht. WILLEM vermaakt zich met een stukje speelgoed; gij met eene bloem of
veêr op uwen hoed. Groote menschen vermaken zich met geld, of eerposten, en
welligt geeft hun dat speelgoed mindere vreugd, dan het paardje of rateltje hun
eenmaal gaf toen zij in den kinderstoel zaten.”
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Het kind in den kinderstoel.

De kinderstoel zou 't kind vervelen,
Schonk hem ook daar het vrolijk spelen
Geen bron van zoet genot.
Wél hem! die eens, in rijper jaren,
Vermaak en nut weet zaam' te paren;
Hem wacht een heilrijk lot.
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Weet gij wel, lieve Jeugd! dat het gaan eene voortreffelijke bekwaamheid is, die God
aan den mensch heeft geschonken? O! het is daarom ook een feestdag voor de
liefhebbende ouderen, wanneer het kindje voor de eerste reis alleen loopt, want het
vertoont zich dan op de verhevenste wijs van de dieren onderscheiden. De dieren,
weet gij, gaan op vier voeten, die hun ligchaam ondersteunen; doch de mensch gaat
met eene opgerigte gestalte; slechts twee voeten ondersteunen hem, en de lucht, die
hem van alle zijden omringt, houdt hem in evenwigt. De lucht? zult gij vragen, lieve
Kinderen! ja – dezelfde lucht, die de zwevende vogeltjes draagt, schraagt den
opgerigten mensch, en ware het gewigt van die lucht niet volkomen gelijk aan alle
zijden, dan zouden wij niet regt op kunnen staan. Dit blijkt, wanneer een kanonskogel
den mensch voorbijvliegt, en dus de lucht aan eene zijde voor een oogenblik
wegneemt, dan slaat die mensch, door de lucht, die hem aan de andere zijde drukt,
op de aarde, ook schoon hij door den kogel niet gekwetst is. Zoo ziet gij, dat elke
voetstap, dien wij doen, van Gods wijsheid en liefde getuigt.
Ja voorzeker, het is een feestdag voor geheel het gezin, wanneer de
ligchaamskrachten van het kindje zoo ver ontwikkeld zijn, dat het kan gaan. Deze
zijne eerste waggelende treedjes zijn de beginsels van dien vasten, vluggen gang,
waarmede de volwassen mensch zich van de eene naar de andere plaats begeeft.
God geve, dat die eerste wankelende treedjes nimmer gevolgd worden, door
voetstappen op den weg der ondeugd en des verderfs! Welgelukzalig toch is de
mensch, die nooit gaat op den weg der goddeloozen, maar die al zijne vermogens
besteedt om JEZUS voorbeeld te volgen, en geheel zijn leven door wél te doen.
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Het kind leert loopen.

Kroon der oudren vurig hopen,
Lieve! – leer toch spoedig loopen!
Leer het, kind! alleen te gaan!
O, zet ge eenmaal vaste schreden
Op het spoor van deugd en zeden,
Dan lacht u de hemel aan!
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De valhoed, of het behoedmiddel bij het vallen, is voorzeker eerst uitgedacht door
eene liefderijk zorgende moeder. Het is natuurlijk, dat een jong kind, wanneer het
eerst begint te gaan of te loopen, ligt struikelt en valt; de lieve kleine wordt hierdoor
van het loopen afgeschrikt, en durft het veeltijds vooreerst niet meer wagen, om,
zonder ondersteuning, een enkel stapje te doen. Ook heeft niet zelden het teeder
hersengestel van een kind, door eenen val op het hoofd, veel geleden: wat zeg ik? in
mijne jeugd kende ik een kind, dat, omtrent één en een half jaar oud zijnde, met het
achterhoofd op eenen dorpel viel, waardoor het gehoor zoo vreesselijk werd beleedigd,
dat het kind volstrekt doof is gebleven, en dus ook het vermogen om te spreken miste.
Slechts de weinige klanken die het stamelend vóór dien val kon uitbrengen, waren,
in lateren tijd, door het geheugen bewaard gebleven, maar ook niets meer. Is het dan
wel te verwonderen, dat moederlijke zorg valhoeden uitdacht? Deze toch beschutten
het hoofd, wanneer het kind valt, voor alle zware kwetsingen en beleedigingen.
Waarom de valhoeden hedendaags bij aanzienlijke lieden minder in gebruik zijn,
dan voorheen, weet ik niet; maar ik weet toch dat een lief, blank, mollig en van
gezondheid blozend kindje, met eenen zwarten fluweelen valhoed, waar van onder
het, met door vreugd glinsterende oogjes, rondkijkt, een bevallig schepseltje is; en
dat het, door dien hoed, bij menigen zwaren val, voor ongelukken wordt beveiligd.
O, gij, lieve Jeugd! die de eerste kindschheid zijt ontwassen! elk oogenblik staat
gij bloot om te vallen, niet gelijk het teedere kind, dat nog wankelend voortgaat, en
door zijnen val slechts ligchamelijke pijn te duchten heeft: neen, gij staat telkens
bloot om, door onbedachtzaamheid, op den weg der deugd te vallen. Alleen
waakzaamheid over uw hart en uwe begeerten, kan u tegen zulk eenen val behoeden.
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Het kind met den valhoed.

Het teederminnend moederhart,
Bewust, dat, op oneffen paden,
Een droeve val haar kind zou schaden,
Behoedt het dus voor leed en smart:
Zoo zorgt ook, waar we uit zwakheid vallen,
Een liefdrijk Vader voor ons allen.
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Gehoorzaamheid, lieve Kinderen! is de grootste kinderlijke deugd; alles wat het kind
door onwetendheid, door onbezonnenheid, ja zelfs door dartelheid misdoet, is
vergeeflijk; maar een ongehoorzaam kind is onverbeterlijk, het maakt zich de liefde
van alle menschen onwaardig, en het stort zich zelf niet zelden voor zijn geheel leven
in het beklagelijkst ongeluk. De mensch, die als kind zijne ouders en opvoeders niet
wilde gehoorzamen, hoort ook niet naar de stem van God, die in ons geweten spreekt,
en versmaadt of onderwerpt zich met weêrzin aan goddelijke en burgerlijke wetten.
Kinderen! vertrouwt op de liefde en wijsheid van uwe ouderen; zij bedoelen uw
geluk, en wanneer uw verstand meer ontwikkeld is, zult gij hen danken. Laat
voorbeelden u leeren. Het kind, hier afgebeeld, was verboden met eene schaar te
spelen, maar in het afzijn der moeder, dacht de kleine SUZE niet, dat God hare
ongehoorzamheid zag; zij nam de schaar; spelend kwetste zij daarmede in het oog,
en het arme kind verloor, na veel smart geleden te hebben, het gezigt. Den kleinen
veel belovenden ADOLF was gestreng verboden, om, zonder opzigt, met zijne
hengelroede in den stroom te visschen. Hij deed dit evenwel, maar gleed van den
oever; de stroom voerde hem mede, en het hulpeloos knaapje verdronk. Hoe veel
beter handelde niet het gehoorzame MIETJE! Bitter weenend stond zij bij eene mand
vol kersen; de moeder had haar verboden eene daarvan te proeven , omdat ze nog
iet rijp waren. MIETJE bedwong hare begeerten, schoon het haar veel verdriet kostte.
Haar broertje JAN, was niet zoo gehoorzaam; hij at naar zijnen lust onrijpe kersen,
doch hij werd ziek en moest pijnlijk te bed liggen, terwijl MIETJE met haren vader
naar een' boomgaard wandelde, en volijk en gezond haren lust aan volkomen rijpe
kersen voldeed.
Gewent u aan gehoorzaamheid, lieve Jeugd! vertrouwt gij op de liefde van uwe
ouders, ook dan zult gij op Gods vaderlijke liefde door geheel uw leven vertrouwen,
en Hem blijmoedig gehoorzamen.
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Het ongehoorzame kind.

Als kindren 's vaders raad verachten,
Der moeder ongehoorzaam zijn,
Dan staat hen niets dan leed te wachten,
Ja, dikwerf felle ligchaamspijn. –
Schuwt, kind'ren! de ongehoorzaamheid,
Die niets dan leed en smart bereidt.
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“Lieve vader! waarom moet ik God bidden?”vraagde DAATJE, terwijl zij met
nedergeslagen oogjes hare handjes te zamen vouwde, “gij en moeder geven mij
immers alles?” “Wij zouden u niets kunnen geven, lief Kind!”antwoordde de vader,
“indien de goede, de almagtige God ons daartoe niet in staat stelde. Wij kunnen geen
graankorrel, geene vruchten, geen grashalmpje zelfs, doen groeijen. Wij zouden te
vergeefs zaaijen en planten, wanneer de lieve God het zaad en de planten niet deed
uitspruiten en wortelen schieten. Wij kunnen geen' regen, geen' dauwdrop op de
aarde doen vallen. De zon, die elken morgen zoo heerlijk opgaat, volgt geene
menschelijke bevelen. God heeft haar eene standplaats aangewezen, en den omloop
der aarde bepaald. Toen gij onlangs zoo pijnlijk ziek waart, lieve DAATJE! stonden
uwe moeder en ik verlegen en weenend bij uw bedje; ach! wij konden uwe smart
niet verzachten, hoe gaarn wij ook wilden, maar wij hebben God om uw leven en
uwe herstelling gebeden, en hij heeft ons verhoord; en zoudt gij dien goeden God
dan ook niet bidden?” “O, ja!”zeide het diep bewogen kind, “lieve vader! leer gij
mij bidden, want een kind kan immers niet bidden!” “Dat kunt gij wel,”- antwoordde
de vader, - “gij vraagt immers uwe moeder en mij om alles wat gij gaarne wilt hebben?
en wanneer het niet schadelijk voor u is, en het is in ons vermogen, dan voldoen wij
aan uw verlangen. God nu is almagtig, Hij kan u alles geven, maar Hij is ook volmaakt
wijs, Hij geeft u daarom alleen wat beste voor u is. Bid Hem vol eerbied, en in de
eenvoudigheid van uw hartje. God is overal bij u, want Hij vervult de aarde, zoowel
als den hemel. Noem Hem uw vader, die boven alles verheven is, mijn Kind! God
hoort uw stamelend gebed, zoowel als den hoogen lofzang der engelen; en JEZUS,
de goddelijke vriend van kinderen en volwassenen, zegt ons: bidt en u zal gegeven
worden.”

Petronella Moens en Willem Hendrik Warnsinck, 's Menschen begin, midden en einde

23

Het biddende kind.

Waar, met kinderlijke klanken,
Kindren bidden, kindren danken,
Zien Gods englen juichend neêr:
't Bidden tot hunn'Hemelvader,
Brengt hun hart den hemel nader;
Welk een voorregt! welk eene eer!
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Voor den waren menschenvriend is niets meer vervrolijkend, dan het zien van lieve
leergrage kinderen, die zich blijmoedig en met lust naar school begeven. Zulke
kinderen zijn de hoop en het sieraad der maatschappij, waarvan zij eenmaal nuttige
leden beloven te worden. Maar voor een kind bestaat ook geen grooter geluk, dan
dat het al vroeg door verstandige leermeesters kan en mag onderwezen worden. De
liefhebbende ouders hebben niet altijd gelegenheid, om hun kroost zelve te leeren,
daarom zijn onder alle beschaafde volken leerscholen voor de lieve Jeugd opgerigt;
maar vooral in ons dierbaar vaderland, zorgen ware menschenvrienden, aangemoedigd
en geholpen door het Staatsbestuur, dat in geene stad of dorp gebrek is aan scholen
of onderwijzers. Daar, lieve Kinderen! worden uwe verstandelijke vermogens
ontwikkeld, daar ontvangt gij de noodigste kundigheden, en het gevoel voor zedelijk
goed en schoon wordt ook daar in uwe jeugdige harten opgewekt. De geschiedenis
van den armen HENDRIK moet u de reinste dankbaarheid inboezemen. Zijne moeder
stierf kort na zijne geboorte; zijn vader was in den krijgsdienst en een zedeloos
mensch. Het verlaten kind groeide dom en onwetend op, nooit werd hij ter school
gezonden, of aan een werkzaam leven gewend. Nog een jonge knaap zijnde, ontvlugtte
hij de lieden, die hem gevoed hadden, maar die hem nu tot harden arbeid dwongen.
HENDRIK bedelde, maar werd afgewezen, want hij was gezond en sterk. Doch daar
hij niets geleerd had, werd hij uit armoede een verachtelijke dief. Ach! zelfs, door
nood en angst eenmaal geperst, beging hij eenen moord, en de ongelukkige jongeling
eindigde zijn leven op het schavot.
O, gij lieve, gij vrolijk naar school gaande Kinderen! dankt God en uwe ouders
voor uw geluk, en leert uwen Schepper kennen in de dagen uwer jeugd.
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Het kind gaat naar school.

't Is voorregt, in zijn jeugd, te leeren
Al wat ons nut is en doet eeren,
In later' levenstijd:
O, Jeugd! benuttig u deze uren!
Laat u geleiden en besturen,
En leer met lust en vlijt!
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Ja, roert vrij uwe kleine trommels, speelt vrij krijgsman en oorlog, gij veel belovende
vaderlandsche Knaapjes! De ware vriend van Nederland ziet in uw onschuldig spel
de overgeërfde dapperheid van onze brave voorvaderen opluiken. Van ouds vierde
de Amsterdamsche Jeugd, jaarlijks, vóór het begin der kermis of jaarmarkt, eene
soort van kinderfeest op de beurs, waar anders geene kinderspelen plaats hebben;
daar schaarden zij zich dan in slagorde, en voldeden' hunnen lust door luidruchtig
trommelen en fluiten. De oorsprong van die feesten is onzeker, maar nog hedendaags
doet Amstels Jeugd haar regt, om op de beurs krijgsman te spelen, jaarlijks gelden;
en waarom niet? Ook in de grootste handelstad van het rijk, vloeit Neêrlandsch bloed
in de aderen van het heldenkroost. O! het ware te wenschen, jeugdige Knapen! Dat
gij, door geheel ons vaderland, op den verjaardag der omwenteling, of dien der
zegepraal bij Waterloo, een soortgelijk kinderfeest vierdet, en vraagden dan de kleinen
van een volgend geslacht, wat dit beteekende, dan zouden zij ten antwoord krijgen:
“eens had een onversaagd krijgsman, BUONAPARTE genaamd, den Franschen
troon overweldigd, en ons vaderland uit de rij der volken verdelgd. Hij vertrape onze
regten, hij scheurde onze jongelingen van het ouderlijk hart en dwong hen op
vreemden grond, tot uitbreiding van zijne magt, zich dood te strijden. Lieve Kinderen!
gij zoudt van uwe wieg af, slaven geweest zijn, maar God heeft ons geholpen;
Nederland heeft zijne ketens verbroken, en de trotsche dwingeland is gevallen. Onze
Koning, getrouw aan het verbond, dat hij met zijn volk heeft gesloten, waakt voor
uwe vrijheid en regten. Maar ook Neêrlands jongelingen gevoelen hunne verpligting,
om zich tegen vreemde overheersching te wapenen.”
Ja, Knapen! speelt vrij oorlog, maar bidt God om eenen bestendigen vrede.
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Het kind met de trommel.

Roer frisch de trom en laat u hooren!
Wie zou uw kindervreugd verstoren?
Uw krijgsrumoer spelt geen gevaar.
Hebt gij, zoo straks, de beurs verlaten,
Roer vrij uw trom langs Amstels straten!
Want kermis komt maar eens in 't jaar.
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Voorzeker, het bellenblazen is voor jonge knapen en meisjes een vermakelijk spel.
Het water, dat door de zeep, die daarin opgelost wordt, schuimt, vormt zich, wanneer
het kind door eene pijp blaast, tot schuimbellen, die, met lucht opgevuld, op de lucht
zweven en door de onderscheidene lichtstralen, die daarop vallen, met schitterende
kleuren pronken; vrolijk volgen de spelende kinderen deze hoog opzwevende bellen
met hunne blikken, doch hoe meer de lucht dit gekleurde schuim doet zwellen, des
te spoedigert berst het, en de schoone zwevende bellen zijn verdwenen; intusschen
vertoonen u deze bellen, lieve Kinderen! de ware beelden van alle vreugd, die uit
louter zinnelijk genot voortvloeit. Gij stelt u, bij voorbeeld, een vrolijk feest, eene
kleine reis, het ontvangen van een geschenk, of iets anders, dat gij vurig wenscht,
als reeds heel nabij voor, en even als de bontgekleurde waterbellen zweven die
voorgestelde vermaken u voor den geest; doch duizend schijnbare toevallen kunnen
uwe blijde verwachting te leur stellen, en al wordt ook uw wensch vervuld; o! hoe
spoedig is dan toch het zinnelijke genot niet verdwenen. Ook in lateren leeftijd
wisselen genot en teleurstelling elkanderen af. Rijkdom, aanzien en toegezwaaide
lof, zijn weinig meer dan blinkende waterbellen. Den rijksten zagen wij vaak arm
worden; de beroemdste held, de beroemdste geleerde stierf niet zelden met smaad
en schande overladen; koningen zelfs hebben wij op het schavot zien vallen; doch
verlangt gij, lieve Kinderen! edeler, duurzamer genoegens dan waterbellen? Betracht
dan getrouw uwe heiligste pligten! bewijst het Opperwezen uwe dankbare liefde,
door aan alle menschen, die toch Zijne kinderen zijn, zoo veel mogelijk wel te doen;
vertroost bedroefden; helpt ongelukkigen, zoo veel in uw vermogen is: en de
bewustheid dat gij eene goede, schoone daad hebt verrigt, zal u een zalig gevoel
schenken, dat tot in de eeuwigheid voortduurt!
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Het bellen blazen.

De waterbel moge opwaarts zweven, Één windje slechts vernietigt haar bestaan,
En spoedig is 't genot vergaan,
Dat aan het knaapjwe vreugd kon geven. –
Zoo ras verdwijnt ook 's werelds vreugd:
Een ongestoord genot schenkt ons alleen de Deugd.
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De jeugdige knaap met zijn houten paard, zijn timmermans gereedschap, of sabel,
tracht den sterk gespierden man, spelende, naar te bootsen, en ontwikkelt dus al vroeg
de sterkte, die zijn geslacht eigen is. Maar het meisje, bestemt om de teederste pligten
te vervullen, doet al vroeg hare natuurlijke neiging tot verzorging, tot helpen en
liefhebben blijken; haar uitgekozen speelgoed is daarom dan ook de pop, die een
hulpeloos kind moet afbeelden; en de lieve kleine, die, schoon nog stamelend, reeds
de rol van moeder speelt, vindt den zoetsten wellust in haar popje te liefkozen, te
verzorgen, of te versieren. Het meisje dat het houten paard, of de sabel van hare broer
verkiest, boven het wiegje, waarin zij haar popje te slapen legt, voldoet, bij het
opwassen, maar zelden aan hare bestemming in den huisselijken kring, waar zij vrede,
blijdschap en troost om zich heen moet verspreiden. LOUIZE was het eenigst
dochtertje van mevrouw G; hare vier broertjes waren wilde knapen; zij spotteden
wanneer zij met de pop speelde. LOUIZE wierp die ook welhaast ter zijde; zij vormde
zich allengs meer naar hare broertjes; zij speelde met hen krijgsman, jager, schipper,
en zo voort. In lateren tijd behield LOUIZE veel van deze woestheid en zucht voor
mannelijke vermaken. Zij werd echtgenoot en moeder, doch zij maakte haar gezin
nooit gelukkig. Geheel anders was het zachtaardige KOOSJE. Met haar popje
spelende, gewende zij zich aan orde, aan zindelijkheid en liefderijke zorg. Vogeltjes
en andere huisdieren vervingen ook bij haar welhaast de plaats van hare pop. KOOSJE
voedde en beschermde die, en deed hen het genot des levens, zoo veel mogelijk,
smaken. Ook zij is heden gehuwd, en heeft kinderen. Haar echtgenoot bezit in haar
eene lieve verstandige gezellin, die hem gelukkig maakt. Hare kinderen voedt zij vol
teedere zorg op, en, terwijl LOUIZE zich met paardrijden of afgetrokken
letterbezigheden onledig houdt, vormt KOOSJE haar kroost voor de aarde en den
hemel, of zij schenkt aan lijdenden vreugde en troost.
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Het kind met de pop.

De stugge wijshoofd moog het wraken,
Als 't spelen met de pop het meisje kan vermaken;
Dit spel schenkt, aan den vriend der jeugd,
Een waar genot, een zoete vreugd;
Reeds toont het wat het kind, na dezen,
In 't moederlijk bedrijf zal wezen.
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Leerzaam en vermakelijk, lieve Knapen! is uw spel met eenen vlieger, die op de
dunne lucht zweeft; gij volgt hem met uw vrolijke blikken, wanneer hij hoog opstijgt;
maar gij ziet u ook te leur gesteld, wanneer de wind, die niets anders is dan een
voortgeperste luchtstroom, te stil is om uwen vlieger te doen opgaan, of al te sterk,
zoodat de koord breekt of aan uwe hand ontglipt, en uw kostelijke vlieger, bij het
nedervallen, in eenen poel of elders verloren gaat. Ook dit vliegerspel beeldt het lot
der menschen af. FERDINAND werd, als een schatrijke knaap, opgevoed; hij
verspeelde en verbeuzelde zijnen jeugdigen leeftijd, want hij wilde tot in zijnen
ouderdom slechts zinnelijke vermaken genieten. Zijn vlieger stond dus voor hem
hoog en prachtig. Doch zijne ouders werden arm, en stierven van verdriet.
FERDINAND, aan overvloed gewoon en tot niets bekwaam, leed gebrek en zag zich
veracht. Voor hem was dus de koord gebroken, zijn vlieger was in eenen modderpoel
gevallen, en FERDINAND kwijnde zijn leven jammerlijk weg.
LORENZO, de zoon van een' eerlijk handwerksman, verlangde eenen hoogeren
stand; doch zijn vlieger ging niet op. Het ontbrak hem aan voorthelpenden wind, dat
wil zeggen: verstandige lieden wilden zijnen hoogmoed niet voeden, daar hij in zijnen
eigen' kring nuttig en gelukkig kon zijn. Ontevreden en morrend sleepte LORENZO
nu zijne dagen voort. Doch vrolijk en te vreden met zijn lot, wandelt de verstandige
WILLEM door dit leven. Van zijne jeugd af oefende hij zijne ziels- en
lichaamskrachten. Mislukt hem eene poging, dan wijt hij dit aan zijne eigenen
onbekwaamheid, en oefent zich des te vlijtiger. Hij dankt God voor elke genieting;
hij bemint zijne natuurgenooten, en aller hart staat voor hem open.
Wat zegt gij? staat WILLEMS vlieger niet regt bevallig ? lieve Knapen!
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De vlieger.

Laat, knaap! uw' vlieger zwieren
En let de koord te vieren!
Maar……. gaat hij somtijds schoot;
Denk dan: “Fortuin heeft nukken;
“Voor vreugd en ongelukken
“Staat heel ons leven bloot.”

Petronella Moens en Willem Hendrik Warnsinck, 's Menschen begin, midden en einde

34
Nooit is de lieve jeugd meer gelukkig, dan wanneer zij de welbestede leeruren door
onschuldige, door gezondheid bevorderende spelen mag afwisselen. Knapen of
meisjes, die door traagheid en pligtverzuim hunne onderwijzers bedroefden, of die
zich door andere ondeugden de liefde van brave menschen onwaardig maakten,
kunnen geene ware vreugd in het spel genieten; het gevoel van hunne schuld en
onwaarde maakt hen verdrietig en gemelijk, ja zelfs benijden zij de blijdschap, die
in het oog van onschuldige speelmakkertjes fonkelt. Zoo is het niet met u, lieve
knapen! die daar zoo vrolijk in de vrije lucht uwen drijftol, dat beeld van domme
traagheid, voortzweept, en uwen hoepel doet rondwentelen. Onschuld en gezondheid
lagchen op uw gelaat, terwijl gij uwe behendigheid en ligchaamskrachten op zulk
een bevallige wijze oefent. Nooit zweept een knaapje in mijn bijzijn zijnen drijftol
voort, of dit oude Vaderlandsche kinderspel doet mij denken aan den onsterfelijken
HUGO DE GROOT, die glorie van ons Vaderland. Als het offer van staatsgeschillen,
was deze edele, op het slot Loevestein, tusschen hooge muren
opgesloten, maar ook dáár vermaakte zich zijn zoontje met zijnen drijftol, en de
geleerde vader verschafte zich niet zelden eene gezonde beweging, door deel te
nemen aan dit schuldeloos kinderspel.
Ook het voortwentelen van den hoepel werd van ouds door onze Vaderlandsche
jeugd bemind, en is eene waarlijk vervrolijkende oefening. Zorgt intusschen, lieve
knapen! dat uw spel altijd onschuldig zij. Het houdt op, onschuldig te zijn, zoo ras
gij den tijd, tot nuttiger bezigheden bestemd, daaraan verkwist, of heilige pligten
daarom verzuimt.
Wie roemt niet het gedrag van den lieven WILLEM, toen hij onlangs, uit school
komende, vol vreugd zijnen hoepel greep, om in de lindenlaan daarmede te spelen.
Doch zijn broertje, die den voet door eenen val had bezeerd, weende, omdat hij alleen
moest blijven zitten. WILLEM omarmde en kuste hem; “ik wil hier met u spelen!”riep
hij, wierp den hoepel weg, en las voor hem in een boek met printen.
Heil u, gij goede liefdevolle WILLEM! ware vreugd bloeit voor u op den weg des
levens.
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De spelende kinderen.

Geen drijftol wordt ooit rondgedreven,
Geen hoepel loopt er, zonder slaan.O lieve jeugd! gedenk hier aan,
Bij 't werk, aan u tot taak gegeven!
Wie traag en werkloos nederzit,
Raakt nimmer 't voorgestelde wit.
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Gelijk de opgaande zon bergen, bosschen en alle voorwerpen uit de donkerheid des
nachts ontwikkelt, zoo ontwikkelt ook de kinderlijke leeftijd onze ziels- en
ligchaamsvermogens. De aanbrekende dag biedt aan al de ontwakende zintuigen het
zuiverst genot; de blinkende dauwdrop, het gezang der vogelen, het verkwikkende
koeltje met de geuren van lagchend ooft en veelkleurige bloemen beladen; alles
vervrolijkt, even gelijk de vroege leeftijd, het kommerloos kind, door duizend
genietingen vervrolijkt. Maar ook de opgaande dag spoort den mensch aan, om zijnen
op nieuw ontslotene werkkring met moed en ijver in te treden. En ook hier,
beminnelijke jeugd! is uw bloeijende leeftijd het liefelijk beeld van den heerlijk
rijzenden dag. Heden staat gij aan den grenspaal des werkzamen levens.
De bloemen der kindschheid bloeijen ook nog op het pad des jongelings, zoo lang
geene ongeregelde begeerte, zoo lang geene wroeging die bloemen doet verwelken.
Heden wordt gij de loopbaan, die voor u bestemd is, ingeleid; edeler genietingen,
dan die der kindschheid, wachten op u, maar ook gewigtiger pligten worden van u
gevergd. IJver, getrouwheid, geduld en ondergeschiktheid zijn de schoonste sieraden
der werkzame jeugd. Elk beroep is belangrijk voor de maatschappij en vordert
hoogachting. Hij, wiens vermogens en omstandigheden het toelaten, om de taal der
oude volken te leeren, en zich daardoor in het verkrijgen van kundigheden te oefenen,
hij verdient , zoo lang geen hoogmoed hem verlaagt, allen lof, en ook hij, die een
nuttig handwerk leert, vordert in zijnen kring denzelfden roem. Maar vooral gedenkt
aan uwen Schepper in de dagen uwer jeugd, blijft kinderen in de ondeugd, maar zijt
jongelingen in wijsheid.
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De knaap kiest een beroep.

Het knaapje, dat met vlijt studeert,
Of wel een nuttig ambacht leert,
Bereidt zich voor den stand en 't lot, hem eens beschoren:
De welbestede tijd brengt nut en voordeel aan,
En schenkt ons, op de levensbaan,
Een' schat die nimmer gaat verloren.
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Ja ook u, lieve meisjes! roept de tijd van het onschuldig poppenspel af, en noodigt
u om het spoor van uwe brave, uwe verstandige moeders in te treden, en aan uwe
bestemming voor het huisselijke leven te voldoen. Daar, waar uwe met meer kracht
begaafde broeders zich aan diepzinnige letterbezigheden, aan het gevaarvol doel van
ontdekkingen, aan het behandelen van krijgswapenen, of aan het beoefenen van
zwaren arbeid toewijden, daar wordt ook aan u een nuttige werkkring aangewezen;
een werkkring, juist geschikt naar uw meer levendig gevoel voor orde en schoonheid,
naar uwe meer bestendige geaardheid, en toch even heilrijk, even noodzakelijk voor
de maatschappij, als de werkkring uwer broederen. Het meisje, dat zich vrouwelijke
bezigheden schaamt, en mannelijke bedrijven verkiest, is even onnatuurlijk, ja
verachtelijk zelfs, dan de jongeling, die de linnenkamer boven de studeerkamer, het
kookboek boven HORATIUS, of de breikous boven hamer, troffel of ander
werkgereedschap verkiest. Het behoort gewis tot de opvoeding van een meisje, dat
zij zoo veel mogelijk haar verstand met kundigheden verrijkt en haar denkvermogen
oefent; maar het bestuur der huishouding, en het bewaren der goede orde in het
huisselijke leven, is de schoone loopbaan, die voor haar geopend is. Daar schept zij
bronnen van geluk, daar plukt zij meer dan eerlaurieren, daar verzamelt zij
hoogachting, liefde en zalige zelfsvoldoening.
O, spiegelt u, mijne jonge viendinnen! aan de ongelukkige LUCIE: werkeloos en
ijdel verkwistte zij hare jeugd; heden maakt zij haren echtgenoot en kinderen, door
slordigheid en wanorde, arm, gemelijk en zelfs misdadig. Terwijl de verstandige
SOFIA, naarstig en spaarzaam, de zorgen van haren echtgenoot verzacht, hem de
reinste vreugde schenkt, en hare kinderen tot edele menschen opvoedt.
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Leerschool voor meisjes.

Zoo werkzaam? lieve jeugd! o laat toch, dierbre kindren!
Uw vlijtbetoon door niets vermindren:
De traagheid baart verlies, de werkeloosheid pijn.
Wilt ge eens in moeders voetspoor treden,
Bekwaamt en oefent u dan in die kundigheden
Die 't huisgezin tot nut en d'echt tot zegen zijn!
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Hebt gij uwe vermogens ingespannen tot edele werkzaamheid? lieve blijmoedige
jeugd! Nuttig en noodig is het dan ook, dat gij uwe vermogens voor eenige tijd weder
ontspant, om door het genot van rust en vreugde nieuwe krachten, tot het maken van
nog edeler vorderingen, te verzamelen. Doch werkelooze rust bestaat niet in de natuur,
veel minder in een redelijk wezen, gelijk de mensch. Gedurende den nacht bereidt
zich alles voor den nieuwen morgen, en gedurende den winter voor eene nieuwe
lente. Ook uwe rust, lieve jeugd! zij eene onafgebrokene ontwikkeling van uw gevoel
voor het schoone en goede; de vreugd, die gij geniet, moet uw verstand en hart
veredelen. Dank zij de Goddelijke Voorzienigheid, die u in eene beschaafde
maatschappij deed opvoeden. De jeugd verlaagt zich, in den tijd dien wij beleven,
door geene wilde, geene menschheid onteerende dartelheid. Neen, de schoone kunsten
bieden, zoo wel als de natuur, die zij met eerbied en wellust leert beschouwen, de
reinste vermaken; vermaken, die ook nog in lateren leeftijd het huisselijk leven met
den bloemenkrans der vreugd versieren. Geen huisvader of huismoeder, die door
penseel en verwen de schoone natuur op het spoor leerde volgen, zal ooit ledige uren
of pijnigende zelfverveling kennen. O! hoe menigwerf worden niet drukkende zorg
uit het hart, en rimpels van het voorhoofd, door den klank der snaren, door eene
zielverteederende stem weggespeeld en gezongen? Waar schenkt het voorlezen van
een welgeschrevn boek, vooral van een tot het gevoel sprekend dichtstuk, geene
blijde verlustiging; of wanneer biedt eene gezondheid voedende wandeling, in
lommerrijke beemden geene verkwikking aan ligchaam en geest?
Geniet, lieve jeugd! dan de blijdschap des levens; vrolijkheid toch is gezaaid voor
de opregten van hart.
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Uitspanning.

't Genot van zeedlijk rein vermaak
Schenkt ons verpoozing van de taak,
Door pligtbesef ons voorgeschreven,
En kan ons nieuwen lust en kracht tot d'arbeid geven;
Het spoort, na korte rust, ons aan,
Met frisschen moed aan 't werk te gaan.
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Noch schitterende bekwaamheden, noch uitgebreide kennis of menselijke wijsheid,
maken eigenlijk den adel der menschheid uit, indien geen godsdienstig gevoel de
onschuld van het hart en de helderheid van het verstand bewaart.
FERDINAND is opgevoed, om in de zoogenaamde groote wereld te verschijnen,
hij is tot alles in staat, hij heeft vreemde landen bezocht, hij kent de gesteldheid der
volken, en hij weet zich bij vorsten en onderdanen bemind te maken, doch zijn
godsdienstig gevoel is nooit opgewekt; het gevolg hiervan is, dat hij alleen uit
eigenbelang en roemzucht pligtmatig handelt, doch vordert zijn belang het tegendeel,
dan misbruikt FERDINAND zijne bekwaamheden tot het plegen van misdrijven,
zijne kennis en wijsheid tot misleiding, ja, zelfs tot het plegen van verraad, want
geene dankbare liefde voor God dringt hem, om aan zijne pligten getrouw te zijn,
en de menschen als Gods kinderen te beminnen. Dit doet JULIUS, want al vroeg
leerde hij het eeuwig goed, het volmaakt Opperwezen, dat wij God noemen, als een
liefderijk Vader kennen. Dankbaarheid, en de zucht, om door deugdbetrachting in
het oog van dien God welgevallig te zijn, gloeiden in het hart van JULIUS, en geheel
zijn leven door is hij dan ook, door zielevrede en vertrouwen op Gods wijze liefde,
gelukkig. En daar de naderende eeuwigheid voor FERDINAND verschrikkelijk is,
daar ontsluit zij voor JULIUS de hoogste zaligheid. Een der meest sprekende bewijzen,
dat Godsdienstig gevoel in ons hart werkt, is eene neiging, om de openbare
Godsdienstoefening bij te wonen. Het voorregt, om met geloofsgenooten te
vergaderen, en eenstemmig God onzen Vader te aanbidden, te danken en Hem lof
te zingen, is dierbaar aan elk waar gevoelig hart! Onze vaderen hebben, om dat
voorregt te bezitten, bloed en leven opgeofferd, en wee hem, die het versmaadt, en
de heilige bijeenkomsten, in wier midden God tegenwoordig is, veracht.
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Godsdienst.

Ontwijdt Gods tempel niet door valsche schijnvertooning,
Bij 't heiligst werk, bij lofzang en gebeên!
De Godsdienst wil een rein gemoed ter woning,
En vraagt van ons het hart alléén.
Gelukkig zij, die God, den ongezienen,
Naar JEZUS woord, in geest en waarheid dienen.
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De brave jongeling die, hetzij door het vlijtig beoefenen van een ambacht, hetzij door
het eerlijk en verstandig drijven van koophandel, of ook door het moedig bevaren
der zee, zich, onder den Goddelijken zegen, middelen genoeg weet te verschaffen,
om zich zelven en een huisgezin te onderhouden; deze maakt met regt aanspraak op
de hoogste menschelijke zaligheid hier beneden, dat is, op huisselijk geluk, dat uit
geene andere bron dan uit reine liefde en getrouwe pligtbetrachting kan ontspringen.
Drie-, ja driewerf heil dan ook het meisje, dat door zachte onbevlekte zeden, door
bekwaamheid in het huisbestuur, en door een opgeklaard verstand, de opregte liefde
van zulk eenen jongeling waardig is, en met ongeveinsde wederliefde beloont. Beide
zijn zij voor elkander berekend, en eene leefwijze, even ver verwijderd van alles
verkwistende weelde, als van alles ontberende armoede, belooft zulken gelieven een
geluk, dat alle rampen tart.
Zulk een heilverwachtend paar was de edeldenkende WILLEM en zijne dierbare
CORNELIA. Al vroeg was het gevoel van het ware goede en schoone in beider ziel
ontwikkeld, beiden voeddden zij den zuiversten eerbied voor God, en drukten hunne
dankbaarheid aan Hem uit door de hulpvaardigste menschenliefde. Beiden waren zij
spaarzaam, om milddadig te kunnen zijn. Beiden genoten zij de gaven die God hun
schonk, zonder door het vermenigvuldigen van kunstbehoeften zich te verarmen.
Plegtig was hun huwelijk, volgens de wetten der maatschappij, gesloten; maar ook
in den naam van God moest voor hen de band der liefde geheiligd en gezegend
worden. WILLEM geleidde zijne lieve bruid in het aan God gewijde kerkgebouw,
en de tolk van den Goddelijken JEZUS, die gezegd heeft, dat man en vrouw alles
wat hun dierbaar is, eerder moeten kunnen verlaten, dan zij zich van elkander kunnen
scheiden, sprak den zegen over hun huwelijk uit. En, wat hun lot ook in deze wereld
zijn moge, hunne liefde, en dus ook hun geluk, wankelde nimmer.
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Het huwelijk.

In 's Heeren huis elkaâr de hand te geven,
Is plegtig, is aandoenlijk teêr:
Maar met en voor elkaâr en altoos blij te leven,
Dit zegt oneindig meer.
Begeert ge, o minnend paar! die reine zielevreugd?
Dan ruste uw trouwverbond op godsdienst, liefde en deugd.
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In eene maatschappij van beschaafde menschen, is de handwerksman even onmisbaar
als de aanzienlijkste ambtenaar of staatsman. Onder wilde volken vervaardigt elk
zijne eigene hut, zijn eigen huisraad, zijne eigene wapenen, vaartuigen en kleeding,
maar ook deze woeste onafhankelijkheid van elkander, bevordert die ijskoude
onverschilligheid omtrent elkanders lot, die onder de wilde volken heerscht, en
verhindert het strengelen der banden van het gezellige maatschappelijke leven, dat
voor ons eene bron is van zoo vele blijde, van zoo vele zoete genietingen.
Jongelingen! gij die een nuttig handwerk hebt leeren beoefenen, o! ziet nimmer met
afgunst op hoogere standen; de uwe is niet minder noodzakelijk, niet minder
eerwaardig, want hij, die het brood der eerlijke vlijt eet, vordert eindeloos meer
hoogachting, dan hij, die bij het genot des overvloeds den kostbaren tijd verbeuzelt,
of in ziel en ligchaam bedervende ledigheid zijne schatten verteert. Een deugdzaam
gedrag strekt elken stand tot ware eer.
HERMAN, de zoon van een' timmerman, werd opgevoed naast het prachtige huis
waarin KAREL, uit rijke ouders geboren, opgevoed werd. Als jeugdige knaapjes
speelden zij niet zelden met elkander, doch als jongeling zag KAREL met trotschheid
op zijnen gewezen speelmakker, die een braaf, een verstandig timmerman was, neder.
KAREL verkwistte zijnen jeugdigen leeftijd, waande zich te rijk om zich met ijver
op het verkrijgen van kundigheden toe te leggen. Na den dood zijner ouderen,
misbruikte hij zijnen rijkdom, leefde overdadig, en werd een verachtelijke
wellusteling. Nu verstrekte hij zijn geslacht en zijnen stand tot schande; maar ook
zijn rijkdom verdween, en hij verzonk in de diepste armoede. HERMAN genoot,
intusschen, huisselijk geluk en ware hoogachting. Hij behoedde KAREL zelfs voor
het dringendst gebrek, en deed aan allen wel.
Jongelingen! volgt dit voorbeeld, dan bezit gij waren menschen-adel, en hij die u
durft verachten, verlaagt zich zelven.
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Ambachten.

Ziet op geen'ambachtsman hoogmoedig, trotsch ter neêr.
Bekleedt hij slechts zijn' stand met eer,
En wint hij 't eerlijk brood, met vlijt, voor vrouw en kindren,
Dan blijft hij steeds elks achting waard'.Geen stand onteert den mensch op aard;
Slechts de ondeugd kan zijn' rang en waarde als mensch vermindren.
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Op handel en zeevaart is de welvaart van ons vaderland, als op eenen onwrikbaren
grond, gevestigd, en zoo lang Gods wakende Voorzienigheid deze blijft beschermen,
zoo lang zal Nederland ook tijd en wisselingen verduren. De koophandel, mijne
jonge vrienden! is de eerste trap tot beschaving en verlichting der geheele wereld.
Hij verbindt de verstgelegen volken, hij wisselt de voortbrengsels van het Oosten
met die uit het Westen; de vruchten en schatten uit het Zuiden betaalt hij met alles,
wat natuur of kunst in het koude Noorden aanbiedt, en hij maakt op deze wijs al de
gedeelten der aarde van elkander afhankelijk. Doch, waar uitgebreide koophandel
bestaat, daar moeten ook zeeën en stroomen kunnen bevaren worden; de zeevaart
toch leent vleugelen aan den koophandel, en voert hem van het eene werelddeel naar
het andere.
Gelukkig dus ook ons Nederland, waar handel en zeevaart van ouds reeds bloeiden
! door deze beide is de Nedrlander bekend geworden met alle landen en volken, door
deze beide zien wij ons op alle wereld-oceanen geëerbiedigd; want waar heeft de
Nederlandsche vlag den koophandel niet verdedigd en beschut? Handel en zeevaart
schenken ons, schoon wij twee en vijftig graden van de middellijn der aarde, waar
onafgebrokene warmte heerscht, verwijderd zijn, duizend genietingen, die ons anders
ontzegd zouden zijn. Zij voeden onze kennis en wetenschap, en bevorderen den bloei
der schoone kunsten. Ja, mijne jonge vrienden! doorwandelt vrij uwe vaderlandsche
steden, en beschouwt met opmerkzaamheid de trotsche gebouwen, aan het verzorgen
van behoeftigen, of aan het bevorderen van verlichting en kennis toegewijd. Zijn zij
niet allen hunne stichting aan welvarende handelaars verschuldigd?
Bidden wij dan, met geheel ons hart, dat onzen God onzen koophandel blijve
zegenen, en onze zeevaart wederom tot haren ouden roem moge doen stijgen.
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Handel en zeevaart.

Door handelszorg en koopvaardij
Werd eenmaal Neêrland groot – door moed en geestkracht vrij.
Volg, Nederlandsche jeugd! uw groote en dierbre vadren!
Gij zijt hun echte teelt, hun bloed stroomt door uwe adren;
Blijf altijd vrij en groot, zoo blijv' de roem bewaard,
Die Neêrlands deugd verbreidt tot aan het eind der aard!
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Een hart, door godsdienstig gevoel en deugd veredeld en een opgeklaard verstand,
dit zijn schatten, die den tijd en het wisselend lot verduren. Elk, wie deze in zijnen
jeugdigen leeftijd tracht te verkrijgen, geniet gewis eenen gelukkigen ouderdom, en
voor hem is het naderend uur des doods de dagende morgen der verheerlijking en
der eeuwige zaligheid.
Beklagenswaardig is het lot van den grijzen LORENZO en ELMIRE; beide hebben
zij de lente van hun leven aan louter zinnelijk genot opgeofferd; zij dachten aan God
noch aan hunne bestemming; weelde en dartelheid hadden hun hart bedorven, ijdelheid
en hoogmoed verbijsterden hun verstand; liefde kenden zij niet; de huwelijksband
werd hun al ras eene ondragelijke keten. Vroeg reeds afgeleefd, is voor hen de
ouderdom nu eene martelende zelfverveling. Zij worden veracht, geschuwd, en zelfs
bespot, want zij zijn gemelijk en ontevreden; zij sidderen voor den dood, en het leven
is hun tot last.
Doch voor u, edeldenkende ALCEST! voor u, vrome, altijd blijmoedige AGNES!
Voor u is de ouderom als een verkwikkende avondstond na eenen langen, een op de
nuttigste wijs besteden zomerdag. Beider jeugd was aan het veredelen van hun hart
en aan het verkrijgen van nuttige kundigheden geheiligd; reine liefde en ware
godsvrucht strengelden hunnen huwelijksband voor de eeuwigheid. ALCEST was
ijverig, eerlijk en weldadig. AGNES, wars van ijdele beuzelarij, was de
beminnelijkste, de zorgvuldigste huismoeder; vrolijkheid en gezond verstand waren
hare schoonste sieraden. Nimmer trachtte ALCEST naar uithuizige vermaken, want
de blijmoedige, de liefdevolle gezellin van zijn leven deed hem de zorgen vergeten,
en bestrooide zijn pad met lagchende bloemen. Hun kroost was hun wellust; zij
voedden het op tot nuttige burgers en verlichte Christenen, maar voor hen is ook de
grijsheid eene zilveren eerekroon. Nog voedt ALCEST zijne ziel met wijsheid, nog
is AGNES nuttig werkzaam; hun zoon vereert hen, en hun lieve kleinzoon – in wien
hun naam herbloeit – veroorzaakt kinderlijken wellust bij elke kleine dienstbetooning.
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Ouderdom.

Wel hem! die, in zijn oude dagen,
Op de afgelegde loopbaan ziet!
En God den dank des harte biedt,
En rust in 's Hemels welbehagen;
En, ziet hij voor zich 't graf bereid –
Toch juicht in zijne onsterflijkheid.

Petronella Moens en Willem Hendrik Warnsinck, 's Menschen begin, midden en einde

52
Het sterven is het natuurlijke gevolg van het geboren worden. Bij de geboorte wordt
het menschelijk wezen, dat vatbaar is voor uitgebreide kennis en voor het zuiverst
gevoel van zedelijk goed en kwaad, als een zaad, door God in het stof gezaaid, opdat
deze edele vatbaarheden hier zouden ontkiemen. Doch bij het sterven valt het grove
hulsel af, en de ontkiemde spruit bevindt zich als in eene hoogere wereld overgeplant.
God, die de bron van ons leven is, bepaalt, volgens zijne eeuwige wijsheid, het uur
der geboorte, en ook het oogenblik, waarin ons hart ophoudt te kloppen. Een aantal
jonge kinderen sterven eer zij nog bewustheid hebben van hun aanzijn; voorzeker is
in deze teedere wichtjes het redelijk menschelijk wezen niet ontwikkeld; maar ook
de vroege dood van deze lieve kleinen staat in een onafscheidbaar verband met hun
hoogst geluk en met het hoogst geluk van andere wezens; de afgevallen bloesemknop
voldoet op ene andere wijze aan zijne bestemming, als de rijp gewordene vrucht,
doch beide vergrooten den stroom der genieting, die door de geheel schepping vloeit.
Maar diep ongelukkig is de opwassende mensch, die zijnen schoonen aanleg
verwaarloost, die zijne vatbaarheid voor kennis en waar gevoel tracht te verdooven,
of die op de rampzaligste wijze misbruikt. Hij toch, die, in plaats van Gods almagt,
wijsheid en liefde uit zijne werken of uit zijn beschreven Woord te leeren kennen,
zich alleen met zinnelijk genot tracht te verzadigen, of zijne onedele neigingen te
bevredigen; hij, die de inspraak van zijn hart versmoort, en het misdrijf boven de
deugd verkiest, hij mag met regt voor het sterfuur sidderen, want het voert hem geheel
onvoorbereid over in de eeuwigheid, waar wroegend naberouw en het gemis van
alles wat hier zijne zinnen
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De mensch sterft.

De laatste zucht is dan in 't eind geslaakt;
De laatste band des levens losgemaakt;
De ziel bevrijd van smart en leed en druk,
En deelgenoot van ongekend geluk. –
Welzalig hij! die eens dat heil verwerft,
Als Christen leefde – en als een Christen sterft.
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streelde, hem verbeidt. Ja, onvatbaar voor zuivere zedelijke vreugd en genot, onvatbaar
voor gevoel van het goede en schoone, is het aanwezen hem daar eene foltering, en
alles wat rein en edel is, strekt hem ten afschrik. Maar driewerf zalig is integendeel
de ware vriend van God en menschen, de edele, de verlichte Christen; reeds op aarde
kent hij in God een liefderijk zorgend vader, aan wien hij geheel zijn lot toevertrouwt;
de rust van zijn geweten doet hem onder alle rampen blijmoedig zijn; hij bemint alles
wat zedelijk goed is; en schoon hij op den weg der deugd struikelt, hij mag op
vergevende ontferming hopen. De dood is voor hem een engel, van God gezonden,
om den slagboom der zalige eeuwigheid voor hem op te heffen.
Mijne jonge Vrienden! treedt in de sterfkamer van EELHART; hij is aan het einde
zijner loopbaan; maar met vrolijkheid ziet hij op die afgetredene baan terug. De
tranen der bedroefden, die hij afdroogde, de dankbare zuchten der ongelukkigen, die
hij zijne hulp schonk, en der gevallenen, die hij oprigtte,
zijn dierbaar in het oog van God, die hem heden liefderijk toeroept: “kom, gij
gezegende! beërf de zaligheid, die voor u bereid is.” Zijne gade weent, nu de
geneesheer haar den dood, maar ook de hemelvaart des geliefden, aankondigt. Zijne
dochter geleidt haren kleinen lieveling schreijende naar de veege sponde, om hem
al vroeg gemeenzaam te maken met het vreedzaam sterven des godvruchtigen. Geheel
het gezin gevoelt de smart der scheiding, alleen de stervende EELHART is kalm en
gerust. Hij gevoelt de laatste banden, die hem aan de aarde hechteden, verbreken.
Maar hij gevoelt ook de liefde van zijnen Goddelijken Verlosser, die hem tot over
den dood geleidt en, de zijnen vol vertrouwen zegenende, ademt hij den laatsten snik.
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De plaatjes, die dit boekje versieren, beminnelijke Jeugd! vertoonen u den mensch,
van het oogenblik dat hij in de zigtbare wereld verschijnt, tot aan het einde van zijne
loopbaan, waar hij aan het sterfelijk oog van zijne natuurgenooten ontwijkt, en ons
niets hier achterlaat, dan zijn weleer bewerktuigd omkleedsel, dat hem met de zigtbare
wereld verbond. De bijschriften, bij al deze plaatjes, zoo in dicht als in ondicht, waren
opgesteld niet slechts met het liefderijk doel om u opmerkzaam te maken op den
voortgang van hulpeloos kind tot spelenden knaap, tot zich oefenenden jongeling,
tot nuttig werkzamen man, rustbegeerenden grijsaard, en stervende; maar ook vooral,
om u opmerkzaam te maken op de pligten, die in elken leeftijd, ja, die bij elken
voetstap op den weg des levens van den mensch gevorderd worden, en wier
betrachting in een onafscheidbaar verband staat met zijn tijdelijk en eeuwig geluk.
Ja, dierbaar gedeelte der menschelijke maatschappij! jeugdig opbloeijend geslacht!
verlustig u met het zien der bevallige afbeeldingen van het menschelijk leven; tracht
zoo veel mogelijk nut te trekken uit de liefderijke raadgevende dichtregelen van
eenen waren kinder- en menschenvriend, en uit de welmeenende toespraak van uwe
getrouwe vriendin. De Uitgevers van dit boekje, die u met hetzelve eenig onschuldig
vermaak, en te gelijk eenig duurzaam heil wilden schenken, zien alsdan voorzeker
hunnen meest geliefden wensch vervuld.
Vergunt mij, lieve jonge Natuurgenooten! ook nog in de laatste bladen van dit aan
u toegewijd boekje de volgende beelden van het geluk, voor pligtmatig handelenden
be-
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reidt, en van het ongeluk der, tegen beter weten aan, afgedwaalden, voor u te schetsen.
Geboren worden en sterven, weet gij, is het lot van elk mensch hier op aarde; maar
tusschen de wieg en het graf is voor elk, wie eenen meer of min hoogeren ouderdom
bereikt, een belangrijke weg af te wandelen; een weg, waarop reine vreugde, zalige
zielrust, en het schoone vooruitzigt in de hoogere wereld, de aan hunnen pligt
getrouwen vergezellen, doch waarop ook grievende teleurstellingen, leven verterende
onrust, en een angstvol sidderen voor het leven na den dood, de verachters van deugd
en pligtgevoel jammerlijk folteren. Gehoorzaamheid, onbepaald vertrouwen op den
wijzen liefderijken raad van ouders, opvoeders of leermeesters, blijmoedige
onderwerping, eerbied voor het nameloos overaltegenwoordig Opperwezen, dat zich
als de weldoende Vader van alle menschen doet kennen, dankbaarheid aan, en liefde
voor dat Wezen, en voor alle goede menschen; deze zijn de pligten van het nog jong,
het ongeoefend kind; en tracht het hieraan getrouw te zijn; o! dan bloeit hier op aarde
voor hetzelve nog het paradijs der onschuld en der zorgelooze genietingen, even
gelijk voor het eerste menschenpaar, dat door de eeuwige liefde van God in het
aanzijn werd geroepen. Maar, ook dan is voor zulk een kind elke leeftijd nameloos
rijk in menschelijke zaligheid.
Doch zien wij het hier tegenover gestelde. ALBERT en ANTOINETTE, kinderen
van deugdlievende ouders, waren al vroeg weezen geworden, ALBERT, die, van
zijne teedere kindschheid af, eerbied en liefde voor God en voor alles wat zedelijk
goed is, was ingeboezemd, groeide nu onder woeste en verstandeloos opgevoede
knapen op; zijn afkeer van de ondeugd verminderde allengs, zijne kinderlijke
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pligten werden door hem vergeten, en, schoon hij nog wel gevoelde dat hij tegen
God en de menschen zondigde, wanneer hij ongehoorzaam was, wanneer hij zijne
onderwijzers tergend hoonde, zijne weldoeners ondankbaar beleedigde, of wanneer
hij, uit hoogmoed en verachtelijken moedwil, menschen bedroefde en dieren
mishandelde; ALBERT onderdrukte dagelijks al meer dat gevoel, en werd welhaast
een in allen opzigte ondeugende knaap. Doch nu was ook zijn geluk verdwenen;
onschuldige vreugd kende hij niet meer; goede kinderen schuwden hem, en zelfs
zijne ondeugende makkers verachteden hem. Hij leefde in eene gedurige vrees voor
straf, die hij zich elk oogenblik op den hals haalde; stoute knapen, die hij bij elke
gelegenheid plaagde en beleedigde, namen, op hunne beurt, de gestrengste wraak
hierover. Hierdoor verkreeg ALBERT eene gemelijke, eene boosaardige
zielsgesteldheid, en, boven dat alles beschuldigde hem zijn eigen geweten op een
folterende wijze. Hij vormde zich de verschrikkelijkste denkbeelden van het
weldadigst Opperwezen, omdat zijn eigen hart boos en wraakzuchtig was. Hij beefde
voor elk natuurverschijnsel, bij voorbeeld, voor het zegenvol onweder, want hij zag
en hoorde in alles (dit verbeeldde hij zich) Gods vertoornde almagt. ALBERT bezat
schoone zielsvermogens; hij had een nuttig lid der maatschappij kunnen worden;
doch schoon zijn leerlust al eens ontwaakte, andere neigingen tot beuzelachtig
vermaak en tijdverkwisting wilde hij niet beteugelen. Maar ook deze neigingen
ontaardden eerlang in een verachtelijke zucht naar louter zinnelijk genot, waaraan
hij zich dan ook, in zijne jongelingsjaren, geheel overgaf; en eer hij den mannelijken
leeftijd bereikte, was ALBERT, door zijne buitensporige leefwijze, volstrekt nutteloos
voor de maatschappij,
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ja, een voorwerp van algemeene verontwaardiging en medelijden. Kwijnende sleepte
hij zijn leven voort tot aan het graf. Duizendwerf wenschte hij zijne verkwiste jeugd
terug, want angst en wroeging ontwaakten in zijne ziel, toen de dood hem met elken
dag smartelijk naderde; en toen hij eindelijk, vroeg afgeleefd, in het graf zonk, werd
zijne nagedachtenis nog met schande en smaad overladen, want geene edele daden,
geene liefderijke handelingen bedekten zijn afschuwelijk gedrag. Alleen de ware
viend van God en menschen betreurde den ongelukkigen natuurgenoot, die zich
zelven moedwillig in het verderf had gestort.
Niet gunstiger was het lot van ANTOINETTE; ook zij liet zich door kwade
voorbeelden van den weg der deugd, waarop eene lieve godvruchtige moeder haar
in de jaren der kommerlooze kindschheid had leeren wandelen, jammerlijk terug
leiden. Lang worstelde het ongelukkige meisje nog met zich zelve. Ach! bij elk
pligtverzuim, bij elke schending van zedelijke wetten, was het haar alsof de stem
van hare zalige moeder nog ernstig en liefderijk waarschuwend in haar geweten
sprak. Doch de arme ANTOINETTE weigerde, eerst met smart, vervolgens met
minderen weerzin, en eindelijk geheel vrijwillig, aan die stem, of liever, aan het bevel
van onzen Hemelschen Vader, gehoor te geven. Want, mijne jonge Vrienden! niet
op eenmaal wordt de mensch een der snoodste zondaars of zondaressen; neen, de
meest bedorvene zal zich nog altijd den tijd kunnen herinneren, waarin de ondeugd
hem afschuwelijk voorkwam, en waarin zijn hart, bij het plegen van eenig misdrijf,
door heimelijke angst klopte; doch wordt deze afkeer van ondeugd versmoord; wordt
dit kloppen van het hart, door de rampzalige neiging
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tot het kwaad, overwonnen; ach! dan is het alsof de bescherm-engel der onschuld,
droevig en weenend over den val der moedwillige ongelukkigen, zich verwijdert;
maar ook dan is de diepbedorven mensch een rampzalige slaaf der ondeugd geworden.
ANTOINETTE gaf zich over aan trotschheid en ijdelheid; hare zucht, om te schitteren
en zich boven anderen te verheffen, was onverzadelijk, terwijl elke teleurstelling
haar jammerlijk griefde. Ontevreden met zichzelve en met allen die haar omringenden,
zocht zij te vergeefs rust en genoegen; het huisselijke leven was haar een duldelooze
last, en op de prachtigste tooneelen der wereld knaagden afgunstg en nijd haar aan
het hart. Met alles onvoldaan, schiep ANTOINETTE zich eene denkbeeldige wereld,
vol weelde, glorie en zinnelijk genot; doch uit dezen droom ontwaakte zij, om zich,
reeds in dit leven, diep rampzalig te gevoelen. Zij werd het slagtoffer der
schandelijkste verleiding, en zag zich met smaad overladen. Booze, hebzuchtige
lieden hadden ANTOINETTES bezittingen verkwist, zij bevond zich welhaast arm
en verlaten, doch ook tegen den rampspoed verhardde zich de beklagenswaardige
ANTOINETTE. De Godsdienst bood haar geen' troost, want zij hd haar godsdienstig
gevoel, zoo veel mogelijk, verdoofd, en het besef van hare ellende bragt haar tot eene
vertwijfeling, die op de verschrikkelijkste wijze in den dood eindigde.
Doch wenden wij het oog af van soortgelijke voorwerpen. Ach! waren zij niet zoo
menigvuldig voorhanden, mijne dierbare jonge Vrienden! Maar schooner, liefelijker
beelden van het leven der aan de deugd getrouwen bieden ons ook hier vertroosting.
Wie kent den van elk hoog geachten, den van elk zoo hartelijk geliefden WILLEM
niet, die, bij de rustelooze
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afwisseling van voor- en tegenspoed, zoo kalm, zoo blijmoedig, zoo altijd weldoende
en zegenende, zijnen levensweg bewandelt? Reeds in zijne vroege kindschheid was
hj de lieveling van allen, die hem kenden, want hij volgde ook toen het Goddelijk
voorbeeld van JEZUS, den Zaligmaker der wereld. Hij was zijnen ouderen
gehoorzaam en onderdanig, hij maakte met allen ijver dagelijks vorderingen in deugd
en kennis, en door zijne onschuldige, zijne altijd helpende minzaamheid, droegen
zelfs, anders boosaardige menschen , den jeugdigen WILLEM een goed hart toe.
Maar hierdoor zag ook het knaapje al zijne redelijke wenschen vervuld, elke dag was
voor hem eene nieuwe bron van vreugde en genot; met kinderlijke nederigheid en
vertrouwen leerde hij den grooten God bidden en danken; hij hoorde en zag de liefde
en wijsheid van dien God, zoowel in het schrikwekkend onweder, dat gezonde,
zuivere levenslucht voor ons toebereidt, als in den zachten, den voedenden
morgendauw, die op bloemen en grashalmen parelt; zoowel in de donkerheid van
den middernacht, als in het vervrolijkend morgenrood, of in de helder glinsterende
middagzon. WILLEM vreesde voor niets, dan alleen voor het bedrijven van iets,
waartegen zijn geweten hem waarschuwde. Hij leefde met al zijne speelmakkers in
vrede, en elk juichte, wanneer hij den goeden WILLEM eenige vreugd konde
verschaffen. Als jongeling was hij al zijne jonge vrienden ten voorbeeld; nooit verloor
hij zijne blijgeestigheid, wat ook gebeurde; zijn onvermoeide ijver verwierf
algemeenen roen; doch WILLEM bestreed, met alle mogelijke zielskracht, den
hoogmoed, die jonge verdienstelijke lieden maar al te veel ontsiert. WILLEM begreep,
dat het zijn duurste pligt was, van de gelegenheid, die God hem
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schonk, om zijne vermogens te ontwikkelen, gebruik te maken. “Verwaarloosde ik
die gelegenheid”- zoo sprak WILLEM – “dan ware ik ondankbaar en boos.”Hij was
in overvloed opgekweekt, doch zijne ouders verloren, door eenen zamenloop van
omstandigheden, al hunne bezittingen; maar in hunnen zoon behielden zij eenen
onwaardeerbaren schat. WILLEMS tevredenheid leed niets door zijne armoede; neen,
hij besteedde zijne verkregene bekwaamheden, om het lot van zijne ouders te
verzachten, en hij dankte God vol verrukking, omdat hij dat kon doen. Zijne liefste
wenschen offerde hij blijmoedig op, doch door zijne braafheid en kunde verkreeg
WILLEM een voordeelig ambt. Sinds lang was zijn hart met dat van een edel meisje
vereenigd, en, tot innige blijdschap van zijne dierbare ouders, sloot hij met deze
gekozene levensgezellin nu den gezegenden huwelijksband. De ouders van WILLEM
omhelsden in zijne gade eene teeder beminnende dochter, door wie zij tot in den
hoogsten ouderdom troost, hulp en liefde genoten, en die zij, zoowel als hunnen
geliefden WILLEM, nog met stervende lippen zegenden. WILLEM was de gelukkigste
echtgenoot en de gelukkigste vader van een bloeijend kroost. De grijsheid was,
eindelijk, voor hem de schoonste eerkroon, want zij versierde hem op den weg der
deugd; en, zelfs toen hij in het hoogere leven was ingesluimerd, toen bleef zijne
gedachtenis in zegening, en de dankbare tranen van allen, dien hij tot hulp, tot troost
en tot vreugd had verstrekt, besproeiden zijne grafzerk.
Maar verwijderen wij ons slechts eenige voetstappen van het stoffelijk omkleedsel
dezes edelen mans. Ook hier werd dat van de godvruchtige MINA aan den schoot
der aarde toevertrouwd. Zij groeide in de school des tegenspoeds op.
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Haar vader was reeds overleden, eer zij het eerste licht aanschouwde; doch zij, zoowel
als hare arme broeders en zusters, genoot eene verstandige opvoeding. MINA muntte
al vroeg uit door kinderlijke deugden; de goede neigingen, die door de vrome moeder
in haar hart werden opgewekt, volgde zij getrouw; en wanneer jeugdige speelgenootjes
haar tot eene kleine ongehoorzaamheid, tot het spreken van eene onwaarheid, of tot
het verwaarloozen van eenigen pligt hadden verleid, dan beleed de lieve MINA, met
innerlijke droefheid, deze schuld aan hare moeder, dan beleed zij die schuld biddende
aan den goeden God, terwijl zij door berouw hartelijk weende. Maar dan ook
versterkte zich het beminnelijke kind in het voornemen, om de tegenwoordigheid
van God overal te eerbiedigen, en zich tegen alle verleiding tot iets kwaads aan te
kanten. Minzaam droogde dan de moeder hare traantjes, en de hoop op Gods
liefderijke vergeving verblijdde dan ook wederom het goede kind. MINA werd een
schoon, een bevallig meisje, doch wel verre van zich daarop te verheffen, bleef
nederigheid haar edelst sieraad. Hare behoeftige moeder werd krank; veel en langdurig
was haar lijden, doch MINA ontdeed zich van alles, wat eenige waarde bezat en haar
weleer eenig genoegen verschafte, om de arme lijderesse te verkwikken en van het
noodige te voorzien. Geheele nachten doorwaakte zij bij het krankbed, en zij getroostte
zich alle onrust en vermoeijing. Ach! het was voor de lieve MINA geene vermoeijing;
neen, het was haar een wellust, wanneer zij het leed der dierbare moeder kon
verzoeten. Geen oogenblik, dat zij aan nuttige handen-arbeid kon besteden, ging
verloren, want hierdoor zag zij zich in staat gesteld, om voor geneesmiddelen, en
voor de ver-
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eischte versterking der geduldig lijdende kranke te zorgen. Maar, hoe afgezonderd,
hoe van elk schijnbaar vergeten, het edele meisje hare heiligste pligten ook betrachtte,
door de zorgende Voorzienigheid werd zij niet vergeten, ook niet door brave en
weldenkende menschen. Neen, MINA bezat, ook zelfs buiten haar weten, vrienden
en vriendinnen, die haar hoogschatteden en haar belang behartigden. Een rijke
bloedverwant van MINA's vader was in eene van onze Amerikaansche koloniën
gestorven; hij had, bij uitersten wil, alles wat hij bezat aan MINA, het jongste kind
van zijnen eenigen bloedvriend, nagelaten. Doch deze erfenis was haar sinds jaren
betwist, en MINA noch hare moeder dachten daar meer aan.
ROZENBURG, een der edelste jongelingen, beminde sinds lang de deugdzame
MINA, ook zij beminde hem, doch zij weigerde hem hare hand te geven, want
ROZENBURG was rijk, en, schoon hij ouderloos was, keurde een hoogmoedige
oom van ROZENBURG de verbindtenis van zijnen neef met een arm meisje ten
strengste af. Op zekeren morgen gaf de vaak afgewezene ROZENBURG MINA en
hare kranke moeder weer een bezoek; dringend herhaalde hij nu nog eenmaal, aan
de sponde der vrome lijderesse neêrgeknield, zijne bede om MINA's hand. “Mijn
oom”- zeide hij – “heeft geen wettige reden om zich tegen ons huwelijk te verzetten,
dierbare MINA! onze harten zijn vereenigd. Waarom zoude ook al het mijne niet het
uwe zijn? Waarom wordt uwe moeder ook niet de mijne? Ach! als haar zoon zoude
ik dan immers geen minder regt hebben, dan gij, mijne geliefde! om haar lot, zoo
veel mogelijk, te mogen verzachten?” “En gij zoudt kunnen dulden”- antwoordde
het meisje, terwijl tranen in hare oogen
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blonken – “dat mijne liefde voor u, als een eerloos gevolg van eigenbaat, zoude
gelasterd worden! ROZENBURG! en ik,” – hier greep zij de uitgeteerde hand van
hare moeder – “ach! ik zoude moeten zien, dat op mijne arme, lijdende moeder, die
mij zoo heilig, die mij zoo dierbaar is, een verachtelijke blik der trotschheid werd
geworpen? Neen, dank zij de goede God! Hij geeft mij kracht om voor haar te zorgen.”
ROZENBURG rees op, en nam eene rol papieren, die hij mede gebragt had, in de
hand. “Welnu,”- sprak hij, op eenen meer vrolijken toon – “als de arme MINA wilt
gij mijne gade niet worden; o! word het dan als de bezitster van aanzienlijke schatten.
Ik heb uwe wettige erfenis aan de magt van onregtvaardige menschen ontrukt. Zie
hier de bewijzen, zie hier uwen rijkdom, dierbare MINA!” Hij lag alles op het
krankbed der moeder neder. Een zachte gloed verspreidde zich op het bleeke gelaat
der kranke. MINA stond als bedwelmd, en het kostte ROZENBURG veel, om beide
te overtuigen, dat het geen droom, maar werkelijke waarheid was, wat hij haar
vertoonde. Niets kon eene zoo lang gewenschte verbindtenis nu ook meer verhinderen,
en na weinige weken waren ROZENBURG en MINA de gelukkigste echtgenooten,
terwijl de dankbare moeder, als door nieuwe levensvreugd verjongd, onder de
liefderijke verzorging harer kinderen nog eenige vrolijke jaren sleet. En was de
beminnelijke MINA nimmer voor den tegenspoed bezweken; had zij die met
kinderlijke onderwerping en vertrouwen op Gods wijze vaderlijke liefde verduurd;
ook in den voorspoed, die zoo velen op den weg der deugd doet struikelen, wankelde
MINA's ware godsvrucht en grootheid van ziel niet. Neen, nederig, weldadig,
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en dankbaar voor elk levensgenot, wandelde zij, aan de zijde van haren
huwelijksvriend, op den weg naar het graf, dien zij door schuldelooze blijmoedigheid,
door opgeklaard verstand, en door minzame hulpvaardigheid, voor zichzelve en voor
anderen met bloemen bestrooide. Had zij voorheen, in den staat der drukkende
behoefte, haar brood met de armen gedeeld; heden voedde zij, vol wijze goedheid,
de hongerigen, zij kleedde de naakten, zij troostte de treurenden, de hulpeloos
lijdenden, en de afgedwaalden geleidde zij met liefderijken ernst terug. In het kort,
MINA verspreidde zoo veel geluk en vreugde om zich henen, als in haar vermogen
was. Voor ROZENBURG schiep hare liefde den voorsmaak des hemels hier op deze
aarde, door haar scheen zijn huis de tempel der vreugd. MINA leerde hare kinderen,
dat het waarachtig menschelijk geluk niet afhankelijk is van rijkdom, van hoogen
stand, of zelfs van eene bloeijende gezondheid; want immers, zij zelve was in lagen
stand en in armoede, ook door zielsvrede en berusting in Gods vaderlijke handelwijze,
gelukkig geweest; en hare godvruchtige moeder, die tot aan hare laatste oogenblikken
door ligchaamssmarten gefolterd bleef, was, door de zekere bewustheid, dat het
eeuwig volmaakt Opperwezen haar niet nutteloos kon doen lijden, maar de beste
middelen uitkoos, om haar voor de hoogste zaligheid vatbaar te maken, ook, schoon
haar oog door smart weende, innerlijk tevreden en gelukkig; ja, vrolijk juichend
zeggende: het lijden dezes tijds is niet op te wegen tegen de eeuwige heerlijkheid,
die mij bereid is, scheidde zij van hare geliefde kinderen, met den lach der schoonste
verwachting op de verstijvende lippen.
MINA en ROZENBURG bereikten eenen gezegenden ouder-
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dom, en kort na elkander (dit hadden zij van God gebeden) was hunne taak hier op
aarde voleindigd. Kinderen en kindskinderen stonden weenende om de veege sponde,
toen voor hun brekend oog al het stoffelijke verdween, en voorzeker hebben de
bewoners van de onzigtbare wereld, of des hemels, de nieuwe deelgenooten van
hunne zaligheid met onuitdrukbare blijdschap begroet. O! hoe velen, die door MINA's
Christelijke liefde weleer vertroost, geholpen, en op den weg der deugd geleid zijn,
zullen haar dankende en juichende zijn te gemoet gesneld; en op aarde, Hij, de
Goddelijke JEZUS, die magt heeft in hemel en op aarde, Hij, aan Wien het rigten
der menschen is toevertrouwd; Hij zal haar eenmaal in den dag der vergelding, voor
de oogen van het heelal, de heerlijke zegekroon der deugd aanbieden.
Welaan, lieve bloeijende Jeugd! volg soortgelijke edele voorbeelden, ja vestig het
oog op het allervolmaaktste voorbeeld der menschen, op JEZUS CHRISTUS, die
ons allen voorgegaan is. Bewijs uw geloof aan zijne leer door uwe werken, gedraag
u waardig het heerlijke erfgoed, dat ginds boven het graf voor u bewaard wordt. De
tijd, die tusschen uwe geboorte en uw sterfbed, door Gods eeuwige wijsheid, u
geschonken wordt, is een schat, dien Hij u toevertrouwt, maar waarvan u de
gestrengste rekenschap zal worden afgevorderd. Het is een schat, waarmede gij
onberekenbare winst kunt doen voor de eeuwigheid, maar wiens verkwisting u het
genot der toekomende, der zaligheid volle wereld onwaardig maakt. Onze goede
Hemelsche Vader plaatste u op deze schoone aarde, die vol is van bewijzen zijner
goedheid en liefde; genieting op genieting stroomt u te gemoet, slechts het
gedachteloos misbruik van die genietingen, slechts het verslaven

Petronella Moens en Willem Hendrik Warnsinck, 's Menschen begin, midden en einde

67
aan louter zinnelijkheid, strijdt met uwen rang onder de zedelijke wezens. Maar voor
het hart, waaraan geen zelfverwijt knaagt, is reine vrolijkheid bij elken voetstap
gezaaid. De borst, waarin geene wroeging de rust en vrede verwoest heeft, ademt
ook in dit leven, onder alle lotwisselingen, vrij en volkomen vergenoegd. De geheele
natuur noodigt alle redelijke, alle gevoelige wezens tot blijdschap. Geen stand, geen
leeftijd is daarvan uitgesloten. Geheel ons leven, met al zijne mengeling van genot
en ontbering, van smart en reine genoegens, kan een vreugdefeest zijn, en is het ook
werkelijk voor den waren vriend van God en menschen; want, zoowel door den
donkeren nacht des rampspoeds, als door den helderen zonneschijn des voorspoeds,
ontkiemt – dit weet hij – zijn eeuwig toenemend geluk. Hij gevoelt zich in de
tegenwoordigheid van zijnen eeuwigen Vriend en Vader, die aarde en hemel vervult
en die al zijne behoeften kent. In alle menschen – zelfs in dezulken die hem miskennen
of vijandig zijn - ziet hij kinderen van zijnen Hemelschen Vader, natuurgenooten
van Hem, die zijn leven voor zondaren opofferde; en door die betrekking op em
verdwijnt Hem verdwijnt alle wraakzucht en toorn in geduldige verdraagzaamheid,
ja zelfs in broederlijke liefde. Het naderend sterfuur is voor hem eene vriendelijke
uitnoodiging, om van het feest des levens op te staan, en in te gaan in de vreugde
zijns Heeren.
God verhoore mijne bede, en doe u allen, mijne dierbare jonge Landgenooten! het
zalige lot van den aan deugd en godsvrucht getrouwen met geheel uw hart en verstand
verkiezen!
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[Nawoord]
Nu nog een paar woorden, lieve Kinderen! omtrent den man, wiens geschrift wij hier
gevolgd hebben. Gij zult toch wel begeerig zijn te weten, wie die vader LUIKEN
geweest is, en wanneer hij geleefd heeft! Gaarne voldoen wij aan deze billijke
begeerte.
JAN LUIKEN was een man van veel vermaardheid, minder om zijn welmeenend
rijmwerk, dan uit hoofde van zijne kunstige etsnaald. Hij werd te Amsterdam geboren,
den zestienden April des jaars 1649. Zijne ouders leidden hem, in zijne jeugd, tot de
schilderkunst op, doch hij verwisselde al spoedig het penseel met de graveerstift, en
volgde zijne geneigdheid tot de graveerkunst. In deze kunst maakte hij zulke spoedige
vorderingen, dat weldra eene menigte boekwerken met prenten prijkten, welke hij
naar zijne eigene teekeningen vervaardigde. Ten gevolge van eenige overdrevene
godsdienstige begrippen, verliet hij Amsterdam, om zich, op het stille land, een
afgezonderd leven toe te wijden, en hetzelve met bidden en andere godvruchtige
oefeningen door te brengen; doch hij keerde eerlang weder naar de stad zijner geboorte
terug. Sinds dien tijd legde hij zich toe, tot het zamenstellen van onderscheidene
godvruchtige werkjes, bestaande in zinnebeeldige kunstplaten, met bijgevoegde
stichtelijke rijmpjes, of schriftuurteksten. Deze werkjes hadden eenige tijd eenen
veelvuldigen aftrek, en men vond naauwelijks de wedergaê onder dezulken, welke
toen der jeugd in handen gegeven werden. Het noodigste tot zijn levensonderhoud
behield hij voor zich zelven, het overschietende, hetwelk hij als overtollig
beschouwde, deelde hij uit aan behoeftigen. De vrome man leed, in de laatste jaren
zijns levens, zeer veel aan hevige pijnen, waaraan de dood een einde maakte op den
vijfden April van het jaar 1712.
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