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Inleiding
‘Jantje zag eens pruimen hangen, / o! als eieren zo groot. / ’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, /
schoon zijn vader ’t hem verbood.’1 De eerste vier regels van een van de gedichtjes van Hiëronymus
van Alphen. Zelfs mensen die niet gespecialiseerd zijn in achttiende-eeuwse jeugdliteratuur zullen dit
gedichtje kennen.
‘’k Min mijne ouders en mijn naasten; / ‘k Offer beiden hard en hand; / Maar, het geene ik ’t
hoogst moet schatten, / Is, naast God, het Vaderland.’2 Een gedichtje uit de bundel Proeve van
vaderlandsche gedichtjes voor kinderen (1786) van Lieve van Ollefen. Een boekje dat heel wat minder
bekend is dan dat van Van Alphen. Het bevat veertien patriottistische gedichtjes. Het bijzondere
eraan is dat ze geschreven zijn voor jonge kinderen. Het boekje staat hierin niet alleen, er zijn
meerdere patriottistische boekjes geschreven voor kinderen3, maar altijd in proza. Ook bestaat er
een boekje met gedichtjes4 over hetzelfde onderwerp. Dit boekje is echter voor de wat oudere jeugd
bedoeld en de gedichtjes zijn een stuk langer dan in het boekje van Van Ollefen. Deze laatste zijn
namelijk hooguit vijftien zinnen lang en beslaan slechts één pagina, net als de gedichtjes van Van
Alphen. Deze waren erg populair aan het einde van de achttiende eeuw. Van Alphen was met zijn
gedichtjes voor kinderen vernieuwend en dat nieuwe ‘schuilt hierin dat Van Alphen zich als eerste
uitdrukkelijk tot jonge kinderen richtte met een voor hen verstaanbare en nooit eerder in Nederland
op zo’n attractieve manier gepresenteerde pedagogische boodschap.’5 Kinderen worden door van
Alphen niet aangesproken, maar vertellen vaak in ik-perspectief over iets wat ze gedaan hebben of
moeten doen. Van Alphen was de eerste die op deze manier voor kinderen schreef en dat sloeg aan
bij het publiek. Omdat deze vorm van schrijven populair was, waren er veel ‘broodschrijvers’6 die zijn
voorbeeld volgden. Ook Van Ollefen was zo’n broodschrijver, hij schreef dus wat er op dat moment
veel gelezen werd. Het lijkt dan ook of hij in zijn Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen
Van Alphens voorbeeld volgde. De korte gedichtjes zijn op dezelfde manier geschreven als die van
Van Alphen. Er zijn echter grote verschillen wat inhoud betreft. Het boekje van Van Ollefen is, zoals ik
hierboven al vermeldde, sterk patriottisch. De gedichtjes gaan stuk voor stuk over de liefde voor het
vaderland. Dit in tegenstelling tot de gedichtjes van Van Alphen; die spelen zich af in de huiselijke
sfeer en gaan over de verhouding tussen kinderen en hun ouders en de ambachten die de kinderen
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later zullen moeten gaan beoefenen. Buijnsters zegt over Van Alphen: ‘De Kleine Gedigten voor
Kinderen zijn ook zo bedrieglijk eenvoudig dat men nauwelijks meer in de gaten heeft wat hun
bijzonderste kwaliteit is: Van Alphens fenomenaal vermogen om in zeer pregnante taal en in het
kortst mogelijke bestek een compleet normenpatroon, dat van de gevoelige Verlichting, gestalte te
geven.’7 Het is heel goed mogelijk dat Van Ollefen de manier van schrijven van Van Alphen gebruikte
om precies dat te doen. Echter niet om aan verlichte ideeën gestalte te geven, maar aan patriottische
en dat hij op die manier deze ideeën wilde verspreiden. De vraag die hieruit volgt is: hoe gebruikte
Van Ollefen de kinderliteratuurtraditie die Van Alphen tot bloei had gebracht om zijn patriottische
idealen te verspreiden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden ga ik Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor
kinderen van Van Ollefen vergelijken met Kleine Gedigten voor kinderen van Van Alphen. Ik wil hierbij
kijken naar de vorm van de gedichtjes. Hierbij besteed ik aandacht aan de opmaak maar ook aan het
ik-perspectief. Waarom is het zo vernieuwend en wat is het effect van deze manier van aanspreken?
Belangrijker dan de vorm, acht ik de inhoud. Ik verwacht in de vorm namelijk veel overeenkomsten te
vinden tussen beide boekjes. De inhoud echter, verschilt wezenlijk. In de bundel van Van Alphen,
staat één gedicht over het vaderland8, dit gedicht gaat dan wel over vaderlandsliefde, maar op een
hele andere manier dan Van Ollefen het beschrijft. Van Alphen legt namelijk de nadruk op de
mensen die in het vaderland wonen, het onderwijs dat het kind er kan genieten en dat het er veilig
kan wonen. Dit zijn interessante aspecten, want Van Ollefen hecht veel minder waarde aan deze
zaken. Als we naar de andere gedichtjes van Van Alphen kijken, zien we dat de ouders van het kind
centraal staan in zijn leven. Zij zijn als het ware tussenpersonen tussen God en het kind. Bij Van
Ollefen komen de ouders pas na het vaderland (zie het gedichtje aan het begin van deze inleiding).
Dit verschil wil ik nader onderzoeken. Daarnaast ben ik benieuwd naar de rol van gender in beide
bundeltjes. Ik zal kijken naar de rol van de moeder en de verschillen tussen jongens en meisjes. Want
waar Van Alphen over zowel meisjes als jongens schrijft, doet Van Ollefen dat alleen over jongens. Ik
wil bij dit onderwerp tevens een uitstap maken naar de bundel Bataafsche liederen voor
vaderlandsche jongelingen en meisjes (1795), dit is ook een patriottisch boekje, maar zoals ik al
eerder vermeldde, voor de wat oudere jeugd. Ik vind het echter opvallend dat deze bundel zowel
voor ‘jongelingen’ als voor meisjes is geschreven. Door enkele gedichtjes te bestuderen hoop ik een
reden te vinden waarom Van Ollefen in zijn boekje geen enkele aandacht besteedt aan meisjes.
Ik begin mijn onderzoek met een hoofdstuk over jeugdliteratuur als middel om kinderen in een
bepaalde richting te sturen. Aan het begin van de achttiende eeuw was God belangrijk, halverwege
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de achttiende eeuw zorgde de Verlichting voor nieuwe pedagogische denkbeelden. Aan het einde
van de achttiende eeuw werden ook politieke idealen in de jeugdliteratuur verwerkt. Om dit laatste
punt te illustreren zal ik enkele patriottische boekjes analyseren die aan het einde van de achttiende
eeuw geschreven zijn.
In hoofdstuk twee richt ik mij op de vormgeving van Van Ollefens Proeve van vaderlandsche
gedichtjes voor kinderen. Ik zal deze vergelijken met Kleine gedigten voor kinderen van Van Alphen.
Hierbij kijk ik naar de presentatie van de gedichtjes; de titels, het formaat, eventuele illustraties.
Daarnaast kijk ik ook naar de manier van schrijven; het perspectief, de schrijfstijl. Ik zal op deze
manier laten zien dat de gedichtjes in de traditie van Van Alphen zijn geschreven.
Het derde hoofdstuk staat in het teken van de inhoud van beide boekjes, deze verschilt
nogal. Eerst zal ik aandacht besteden aan het gezin en dan met name de vader. Het gezin wordt door
Van Alphen op een andere manier neergezet dan door Van Ollefen. De vader speelt in beide boekjes
een grote rol, maar niet dezelfde. In de tweede plaats kijk ik naar het vaderland. Ook het vaderland is
in beide boekjes van belang, het wordt echter op een andere manier geportretteerd. Bij Van Alphen
wordt het vaderland binnen een veilige kinderwereld geplaatst, bij Van Ollefen wordt het in verband
gebracht met de politiek die wordt bedreven binnen het vaderland en de strijd die geleverd zal
worden om het te bevrijden. Als laatste zal me richten op gender binnen de boekjes. Ik zal kijken naar
de rol van de moeder; de interactie die zij heeft met haar kinderen en of deze interactie verschilt
tussen jongens en meisjes. Dit is vooral bij Van Alphen aan de orde, want bij Van Ollefen komt de
moeder slechts één keer voor. Daarnaast kijk ik naar de rol van meisjes en waarom deze ontbreken in
het boekje van Van Ollefen.
In de conclusie zal ik de informatie die ik in de drie hoofdstukken heb besproken, met elkaar
in verba d brengen. Ik hoop zo antwoord te kunnen geven op mijn hoofdvraag: hoe gebruikte Van
Ollefen de kinderliteratuurtraditie die Van Alphen tot bloei had gebracht om zijn patriottische
idealen te verspreiden?
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Hoofdstuk 1 De sturende functie van jeugdliteratuur in de achttiende eeuw
Kinderen weten minder dan volwassenen, ze begrijpen ook minder en hebben minder meegemaakt.
Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijk in een bepaalde richting worden gestuurd. Hun denkbeelden
kunnen gevormd worden door andere mensen, zoals bijvoorbeeld hun ouders. Het in een bepaalde
richting sturen van het kind, zien we eigenlijk in alle kinderliteratuur van de achttiende eeuw terug.
In het begin van de achttiende eeuw vond men andere dingen belangrijk dan aan het einde van de
achttiende eeuw en dat zie je ook in de kinderliteratuur terug. In dit hoofdstuk zal ik bespreken hoe
de richting waarin kinderen gestuurd werden gedurende de achttiende eeuw veranderde. Eerst was
er erg veel aandacht voor God, later werden verlichte denkbeelden belangrijk en weer later zorgden
politieke ontwikkelingen ervoor dat kinderen ook op dat gebied een bepaalde richting op werden
gestuurd.
In het begin van de achttiende eeuw was God erg belangrijk en dat zie je terug in de toen geschreven
kinderliteratuur. De embleemboeken van Jan Luyken zijn hier een goed voorbeeld van. Des menschen
begin, midden en einde (1712) is een boekje dat gaat over het leven van een kind.9 Eerst wordt de
fase beschreven waarin het kindje geboren wordt, leert lopen en gewassen wordt. Daarna worden de
spelletjes beschreven die de iets oudere kinderen spelen. De fase waarin het kind volwassen is wordt
door Luyken minder belangrijk gevonden; hij besteedt hier slechts enkele emblemen aan. Wat ik nu
beschreven heb, lijkt op een heel gewoon kinderboekje, wat bij wijze van spreke zelfs nu nog
gepubliceerd zou kunnen worden. Het kenmerkende aan de emblemata van Luyken is echter, dat elk
embleem een diepere, religieuze betekenis heeft. Een kindje wordt ondersteund door een
loopwagentje (een soort karretje om te zorgen dat het kindje niet omvalt als het probeert te lopen) –
de mens wordt ondersteund door God. Een kindje blaast bellen – het aardse leven is als een luchtbel
en spat uiteindelijk uit elkaar. Het boekje is dus doordrongen van christelijke denkbeelden. Dit zie je
ook in de ABC-boeken. Dit waren schoolboeken, waaruit kinderen in de achttiende eeuw leerden
lezen. Het ABC-boek wordt ook wel Haneboek genoemd, omdat er voorop een houtsnede van een
haan te zien is.10 In dit boek vinden we enkele gebeden, de tien geboden en een christelijk A, B, C: ‘A.
Alle goede giften, ende volmaakte Gaven, die komen van den Vader Ligten. / B. Bid Godt om
Wijsheyd zy zal u gegeven worden. / C. Christus is voor ons Gestorven, op dat wy zouden Leven.’11
Het Haneboek was een drie keer gevouwen stuk papier, waardoor er zestien pagina’s ontstonden.
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Praktisch elk Nederlands kind leerde hieruit lezen.12 Als je naar de inhoud van een ABC-boek kijkt,
lijkt het eigenlijk niet echt op een kinderboek. Het boek zou net zo goed voor volwassenen
geschreven kunnen zijn. Het gaat er in dit boek vooral om de Bijbelse leer over te brengen aan
kinderen, maar dit wordt niet op een voor hen eenvoudige manier gedaan. Dat komt omdat kinderen
voor de Verlichting gezien werden als ‘kleine volwassenen’. Ze deelden mee in het leven van hun
ouders, sliepen bijvoorbeeld bij hen in de bedstee, zodat ze al vroeg werden geconfronteerd met
seksualiteit. Daarnaast begonnen ze al op jonge leeftijd aan hun volwassen leven: rond de zeventien
jaar beoefenden zij al een volwaardig beroep. Er was dus geen aparte kinderwereld en daarom was
het ook niet nodig om aparte kinderliteratuur uit te geven.13
Aan het einde van de achttiende eeuw, na de Verlichting, ontstond een andere manier van
schrijven. God was nog steeds belangrijk, maar op een andere manier. Het kind zelf werd
belangrijker, en vooral de wijze waarop het moest worden opgevoed. Wat de opvoeding betreft
waren er twee dingen belangrijk: i) de eigen ondervindingen van het kind en ii) de rol van de ouders.
Het eerste is geïntroduceerd door Jean-Jacques Rousseau. Hij schreef in 1762 Emile ou de
l’education. Volgens Rousseau was de natuurlijke opvoeding belangrijk. Cultuur zou een kind alleen
maar verpesten. Door dingen zelf te ondervinden moest een kind leren. Door te wandelen in de
natuur, zelf een ambacht te beoefenen en zelf de gevolgen van gedane zaken te ondervinden, leerde
Emile wat goed en slecht was. Emile was een fictieve jongen, bedacht door Rousseau en dat zegt hij
ook duidelijk in zijn voorwoord. De opvoeding die hij beschrijft is een ideale opvoeding, het boek
heeft echter wel een theoretisch karakter en ouders kunnen er wel degelijk inspiratie uit halen.
Rousseau sympathiseerde dan ook de roman van Daniel Defoe; Robinson Crusoë (1719).14 Deze
vertelt over Robinson Crusoë die aanspoelt op een onbewoond eiland. Hij moet daar voor zichzelf
zorgen met de dingen die het eiland hem geeft, met de natuur dus. Een andere schrijver die zowel
Robinson Crusoë als Emile als inspiratiebron gebruikte was J.H. Campe. Hij schreef in 1779 Robinson
der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, in het Nederlands vertaald als
Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt te dienste der jeugd (1780).
Campe beschrijft hierin een gezin waarvan de vader in dertig avonden het verhaal van Robinson
Crusoë vertelt. Hij giet het verhaal echter wel in een sterk moralistische vorm. Het gezin dat
beschreven wordt is namelijk het meest ideale gezin dat je maar kan bedenken. De vader is
vriendelijk en rechtvaardig, de moeder is lief en zorgzaam en de kinderen zijn stuk voor stuk braver
dan braaf. Vader vertelt hen elke avond over Robinson, die eigenlijk het tegenovergestelde is van de
12
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kinderen uit het gezin. Zij merken dan ook meteen op dat Robinson niet deugt en prijzen hem als hij
zijn leven stukje bij beetje verbetert. Ook nemen zij een voorbeeld aan de goede daden die Robinson
uitvoert. Als hij een scherm tegen de zon maakt, willen de kinderen dat ook. In dit boekje staat, net
als in Rousseaus Emile, de natuurlijke opvoeding centraal. Robinson leert door te ondervinden.15
Zoals gezegd zijn de kinderen in dit boekje ideale kinderen, ze doen niets fout. C.G. Salzmann heeft
eveneens een boekje geschreven waarin kinderen zelf ondervinden. Echter, dit doet hij op een
andere manier dan Campe. Hij schreef Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde (1778-1787), in
het Nederlands vertaald als Stichtend en vermaeklijk handboekje voor kinderen en kindervrienden
(1792) waarin de kinderen zelf ondervinden wat goed en vooral wat fout is. Zij doen stoute dingen of
nemen verkeerde beslissingen en ondervinden daar dan zelf de negatieve gevolgen van. Dit gebeurt
zonder tussenkomst van de ouders. Daarna krijgen de kinderen berouw van hetgeen ze misdaan
hebben en zullen ze het nooit weer doen. Een meisje bedriegt bijvoorbeeld haar moeder, zodat ze
met haar neefje kan spelen. Dit lijkt in het begin leuk, maar later blijkt het tegendeel waar te zijn en
krijgt ze berouw. Omdat zij uiteindelijk alles opbiecht en de gevolgen van haar daden draagt
verbetert zij haar gedrag.16
Uit bovenstaande twee boekjes blijkt dat de kinderen zelf veel ontdekken en leren door de
keuzes die ze maken en de dingen die hen overkomen. Toch worden de kinderen niet ‘aan hun lot
overgelaten’. De ouders spelen wel degelijk een zeer belangrijke rol. Ook ouders kunnen de kinderen
leren wat goed en slecht is. In het boekje van Campe draait het er niet alleen om hoe Robinson door
een natuurlijke opvoeding een goed mens wordt, maar ook om de vader die het verhaal vertelt. Hij
leert zijn kinderen dingen door veel met hen te praten. De ouders staan boven de kinderen, zij
hebben gezag, maar toch zijn ze op een zeker niveau elkaars gelijke; ze praten met elkaar over
belangrijke dingen in het leven. Ouders hebben hun kinderen lief. Een stukje van een gedichtje uit
Liedjes voor kinderen (1781) illustreert dit.
‘Lieve Telgen, waardste Schatten,
Speelt vry om en op myn’ schoot!
Als myne armen u omvatten,
Ben ik als een Vorst zoo groot. (…)’

17

Daarnaast is het de taak van de ouders om de kinderen te sturen. Om ze te leren wat goed en fout is.
In de jeugdliteratuur gebeurt dit onder andere door een vraag-antwoord gesprek tussen ouder en
kind. Het kind heeft ergens een verkeerde mening over waarop de ouder probeert het kind zelf te
laten inzien wat er niet goed is aan zijn denkwijze, door hem vragen te stellen en voorbeelden voor
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te leggen. Ook leren de ouders hun kinderen om een ambacht te gaan beoefenen. En om als ze jong
zijn al zo ijverig mogelijk te zijn. Dit houdt in dat ze vroeg op moeten staan, goed hun lessen moeten
leren en zelf klusjes moeten doen, zoals bijvoorbeeld een moestuintje onderhouden. Als ze dit alles
goed doen worden ze beloond door hun ouders, met iets lekkers of een dagje uit. Gehoorzamen ze
hun ouders niet, dan worden deze fijne dingen hen onthouden.18
Een auteur die eveneens dit soort verlichte kinderboekjes schreef, was Hiëronymus van
Alphen. Hij wordt ook wel gezien als ‘de vader van het Nederlandse kinderboek’. Volgens Buijnsters
mag hij terecht zo heten omdat hij zich als eerste auteur echt tot jonge kinderen richtte met
eenvoudig geschreven, vermakelijke maar pedagogische gedichtjes.19 Zijn Kleine gedigten voor
kinderen zijn gemakkelijk te begrijpen omdat ze eenvoudig en kort zijn. Ook zijn ze vanuit het kind
geschreven, waardoor de lezers zich in de gedichtjes kunnen verplaatsen. De verlichte denkbeelden
waarin Campe en Salzmann hun boekjes schreven, zien we ook bij van Alphen. De ouders spelen een
grote rol in de opvoeding van de kinderen. Zij sturen hen in de goede richting door hen te belonen bij
goed gedrag en met hen te praten over slecht gedrag. De veilige kinderwereld die bestaat uit het
gezin wordt gewaarborgd. De gedichtjes gaan dan ook over vrolijke onderwerpen in een veilige
omgeving.
Vanaf 1780 gaat de kinderliteratuur niet meer alleen over de hierboven beschreven
onderwerpen. De politieke situatie in Nederland is veranderd en ook auteurs hebben hier een
mening over. Zij waren ofwel Orangist ofwel Patriot. De orangisten werden ook wel prinsgezinden
genoemd. Zij stonden zoals de naam al zegt, achter de stadhouder en het Huis van Oranje. Bekende
schrijvers aan deze zijde waren Le Francq, Berkhey en Bilderdijk.20 De patriotten stonden recht
tegenover de orangisten. Na de dood van Willem IV in 1751 komt zijn minderjarige zoon Willem V
aan de macht. Er waren in die tijd geregeld rellen tegen het bestuur en de ontbrekende inspraak van
de burgers daarin. ‘Rond 1780 verenigde dit traditionele verzet tegen de aantasting van de oude
rechten en vrijheden zich met nieuwe ideeën over burgerschap die in de Verlichting tot ontwikkeling
waren gekomen. Het betekende het begin van de revolutionaire beweging van de patriotten.’21 Dit
hing samen met de uitbraak van de Vierde Engelse Oorlog. De Engelsen hadden een veel grotere
vloot dan de Nederlanders en dit ontwrichtte de handel; de belangrijkste inkomstenbron van de
Republiek. De onvrede van de burgers richtte zich tot de stadhouder en het aristocratische bestuur.
De patriotten wierpen zich op als ‘hoeders van de Republiek tegenover de monarchale aspiraties van
18
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Oranje’.22 Propagandaliteratuur werd volop verspreid en ook de literatuur voor de jeugd bleef niet
achter. Ik zal enkele boekjes bespreken waarin ook kinderen gestuurd worden in hun politieke
idealen. Sommige boeken waren gebaseerd op een al bestaand genre. Zoals het Groot A/B/C/ boek
(1795)23. Eerder in dit hoofdstuk vertelde ik al dat de kinderen op school leerden uit ABC-boeken.
Deze bevatten de belangrijkste informatie die kinderen moesten weten op het gebied van religie. Het
Groot A/B/C/ boek is in tegenstelling tot de andere ABC-boeken niet religieus, maar patriottisch. In
plaats van het ‘Onze vader’ staat in dit boek ‘Het Willem onze’. De ‘Hoofdartikelen van het christelijk
geloof’ zijn vervangen door ‘De hoofdartikulen des Oranjes geloof’ en ‘De tien geboden’ door ‘De tien
bevelen van den Prins’. Het boek is dus eigenlijk hetzelfde opgebouwd als ieder ander ABC-boek,
maar de inhoud verschilt. De tien bevelen van de prins zijn in dezelfde trant geschreven als de tien
geboden. Een voorbeeld: ‘Het Eerste Gebod. Gy en zult geen andere Goden voor mijn Aangezigte
hebben.’24, dit komt uit een christelijk ABC-boek. In het Groot A/B/C/ boek staat: ‘Het Eerste Bevel.
Gy en zult geen andere Prinsen of Staaten eerbiedigen dan my alleen.’25 God komt niet voor in dit
ABC-boek. De Bijbelse schrijfstijl wordt echter wel gehanteerd. Dit betekent dat het, net als de
reguliere ABC-boeken, niet in een voor kinderen makkelijk begrijpbare taal is geschreven. Echter, de
kinderen waren de ABC-boeken gewend, ze leerden er immers uit op school. Ze wisten hoe het boek
was opgebouwd en dat vergemakkelijkte hoogstwaarschijnlijk het lezen van de patriottische versie.
Het boek is echter wel satirisch; de patriotten waren tegenstanders van de stadhouder Willem V en
de auteur maakt de prins belachelijk. Punt één en twee in ‘Hoofdartikulen des Oranjes geloof’ luiden:
‘1. Ik geloove in prins Willem de vyfde, die het hoofd der dwingelanden in Holland is geweest. // 2. En
de Aristocratische Regeering / zyn afhangelingen / die op zyn wenken zich neerbogen.’26 Het is
natuurlijk niet echt de bedoeling dat men in Willem V gelooft. Ik vraag me af of kinderen dit
begrepen. Of ze doorhadden dat dit satirisch bedoeld was. Daarom denk ik dat dit ABC-boek eerder
een boek voor de ouders van de kinderen was. Zij kenden natuurlijk ook de ABC-boeken van hun
kinderen en snapten wel dat de auteur de draak stak met Willem V. Buijnsters zegt hierover dat het
hierboven staande geredeneerd is vanuit een hedendaags perspectief. Het hangt volgens hem af van
hoe men kinderliteratuur definieert; als iets wat speciaal voor kinderen is geschreven, of als iets wat
22
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onder andere kinderen lazen. Hij concludeert: ‘Toch lijkt het me in beginsel verstandig om de
duidelijk satirisch-parodistische abecedaria en catechismussen als pseudo-kinderboeken te
beschouwen.’27
Een minder radicaal ABC-boek is het Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd
(1781), geschreven door Jan Hendrik Swildens. Dit boek is anders opgebouwd dan de reguliere ABCboeken. Het begint met een a,b,c en daarna volgen lessen en opdrachten over taal, het heelal en de
staatsindeling van de Republiek. Het patriottisme druipt er niet vanaf, maar er zijn aanwijzingen te
vinden dat Swildens niet prinsgezind was. In de ‘Tiende spel- en lees-oefening’ staat bijvoorbeeld:
‘Als gy iets doet, het geen voor u waarlyk goed is; dat is dan ook goed voor uw geheel Vaderland, ja,
voor alle menschen.’28 Ik denk dat Swildens hier doelt op de aristocraten, die niet aan de burgers
dachten, maar alleen aan de mensen die net zo rijk waren als zijzelf. Buijnsters wijst in zijn artikel op
het leeslesje ‘Over de waardy der Menschen’ waarin volgens hem ‘onverholen kritiek op
aristocratentrots’ te proeven is.29 Hij heeft daar gelijk in, getuige het volgende fragment:
‘Een mensch die zeer ryk is, in een groot en prachtig huis woont, koets en paarden houdt, en zich van
veele menschen kan laaten dienen, zou zulk een mensch daarom eigenlyk wel beter zyn dan andere
menschen?
A. Neen zeker niet. En als zulk een mensch niet verstandig en deugdzaam is, dan kan hy een zeer slecht
en gevaarlyk mensch zyn, ja veel slechter en gevaarlyker dan een gemeene deugniet, die langs straat
loopt: want dan kan hy veel meer en veel grooter kwaad doen.’

30

Het gaat erom dat men niet méér gewaardeerd moet worden als hij rijk is. En dat moeten de
kinderen goed in hun hoofd prenten.
Dit ABC-boek is, in tegenstelling tot de andere ABC-boeken, op een veel kindvriendelijkere manier
geschreven. Het is duidelijk dat dit boek speciaal voor hen bedoeld is. Ze kunnen de lessen samen
maken met hun schoolmeester of met hun ouders, maar het is geschreven om de kinderen iets te
leren.
Een ander boek dat gebaseerd is op een al bestaand werk is De Engelsche tieranny (1781)31.
Het was bedoeld ‘als patriotse opvolger van het meest gelezen schoolboekje voor vaderlandse
geschiedenis in de Republiek, de Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Franse Tiranny uit 1674 (…).’32 In De
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Engelsche tieranny worden, door samenspraak tussen een vader en zijn zoon alle wreedheden en
slechte eigenschappen van de Engelsen beschreven. Het voorbericht is gericht tot volwassen, zo blijkt
uit de laatste alinea:
‘Gebruik dan deeze Saamenspraaken alleenlyk met dat oogmerk; tracht het uwe Kinderen, waar voor
dit Werkje byzonderlyk geschikt is, mede inteboezemen; dan zal de liefde, die men zynen snoodsten
vyanden niet mag ontzeggen, even gevoelig in uwe en hunne harten, blyven blaken.’

33

Het boek is volgens de auteur dus zeer geschikt voor kinderen. Dat komt denk ik ook door de manier
waarop het werk is opgebouwd. Het is een dialoog tussen een vader en zijn zoon; herkenbaar voor
kinderen, want catechismussen waren ook op deze manier opgebouwd.34 Wellicht lazen kinderen dit
boek samen met hun ouders, zodat ze over het onderwerp konden napraten. Het boek is niet
satirisch, zoals het Groot A/B/C/ boek. Het is meer een geschiedverhaal, natuurlijk wel patriottisch
gekleurd. De zoon stelt steeds een vraag aan zijn vader, die deze dan weer beantwoordt, waarop de
zoon nog een vraag stelt of zijn mening zegt over hetgeen zijn vader hem vertelde. Hierdoor komen
allerlei historische en politieke onderwerpen aan de orde. De lezer kan dus veel van dit boekje leren,
maar hij leert wel de patriottische versie van de geschiedenis. De manier waarop het boekje
geschreven is, doet een beetje denken aan Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson
Crusoë, geschikt te dienste der jeugd, waar ik eerder in dit hoofdstuk over vertelde. Ook hier vertelt
de vader een verhaal en reageren zijn kinderen daarop. De Engelsche tieranny schrijft dan wel over
een meer beladen en ingewikkelder onderwerp, de manier waarop dit wordt beschreven is voor
kinderen goed te begrijpen. Ter illustratie een fragment, waarin tevens zeer duidelijk de afkeur
jegens Engeland blijkt.
‘Zoon. Was het dan hier alleenlyk uit belangzucht, dat zy hunne wreedheid aan zo veele
duizenden deeden gevoelen?
Vader. De Engelschen, die aan de afschuwlykste moorden, den naam van dapperheid en
overwinning geeven, bekleedde dit gruwzaam gedrag, met zo veel schyn van recht en onschuld, als zy
doorgaans doen, omtrent hunne geweldaadige roveryen, die zy aan de Hollanders, en andere Natiën
pleegen.’

35

Het laatste boekje dat ik wil bespreken is Bataafsche liederen voor vaderlandsche jongelingen en
meisjes (1795). Dit boekje is geschreven nadat de Republiek bevrijd werd van stadhouder Willem V
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en zijn regering – dat gebeurde in de winter van 1794-1795.36 De gedichtjes die erin staan, gaan dus
over de bevrijding en niet over de revolutie. Toch wil ik dit boekje wel bespreken, omdat het naast
Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen (1786), het enige patriottische boekje is dat niet
in prozavorm is geschreven. Het eerste gedicht is getiteld ‘Aan de Bataafsche jongelingen en meisjes’.
Een strofe hieruit luidt:
‘Civilis Telgen, Heldenkroost,
Zing, zing den lof der Gallen,
Zing, daar uw hand de Vrijheid kroont,
De Dwingeland is gevallen!’

37

Met die ‘Dwingeland’ wordt Willem V bedoeld. De patriotten vieren het feit dat hij verslagen is en
dat zij dus overwonnen hebben. Dit boekje is gericht aan de jongelingen en meisjes die hebben
meegevochten en meegewerkt aan de overwinning, waarmee niet de jongste kinderen worden
bedoeld. Dit is ook te zien aan gedichtjes als ‘Het Bataafsche meisje bij de terugkomst van haar
minnaar’ en ‘De Bataafsche bruid aan haren terug gekomen minnaar’. Het is duidelijk dat het hier om
de huwbare jeugd gaat.
Gedurende de achttiende eeuw werden kinderen dus steeds in een bepaalde richting gestuurd. Eerst
was dat God, daarna waren dat verlichte ideeën en nog later ging de politiek een belangrijke rol
spelen. Deze laatste twee zijn van belang voor mijn onderzoek. Ik heb in dit hoofdstuk enkele
kinderboeken besproken die patriottisch (getint) zijn. Deze zijn – op een na – allemaal in proza
geschreven. De ander is wel in dichtvorm, maar de gedichten zijn erg lang en bovendien voor de
oudere jeugd bedoeld. Daarnaast zijn alle boekjes - het Vaderlands A-B boek uitgezonderd – niet erg
eenvoudig geschreven. Als je naar al deze verschillen kijkt, kun je concluderen dat geen enkel
patriottisch kinderboekje op dezelfde manier is geschreven al Proeve van vaderlandsche gedichtjes
voor kinderen. Dat betekent dat het boekje geheel op zichzelf staat. Wat wel opmerkelijk is, is dat het
in dezelfde trant is geschreven als de Kleine gedigten voor kinderen van Hiëronymus van Alphen. Van
Ollefen giet zijn politieke idealen in een jasje dat Van Alphen heeft gecreëerd.
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Hoofdstuk 2 Een boekje vormgegeven in de traditie van Van Alphen
In de volgende hoofdstukken ga ik het boekje van Lieve van Ollefen, Proeve van vaderlandsche
gedichtjes voor kinderen, vergelijken met Kleine gedigten voor kinderen van Hiëronymus van Alphen.
Eerder heb ik al genoemd dat de vorm van beide boekjes erg overeenkomt, maar dat de inhoud juist
verschilt. Op het eerste punt ga ik me in dit hoofdstuk richten. Ik zal beargumenteren waarom de
vorm die Van Ollefen gebruikt zo goed in de traditie van Van Alphen past.
In Kleine gedigten voor kinderen (1787) van Hiëronymus van Alphen zijn drie door hem geschreven
kinderboekjes gebundeld. In 1778 schreef hij Proeve van kleine gedigten voor kinderen en in
datzelfde jaar schreef hij ook Vervolg der kleine gedigten voor kinderen. In 1782 volgde Tweede
vervolg der kleine gedigten voor kinderen.38 De boekjes van Van Alphen vlogen als warme broodjes
over de toonbank en veel andere auteurs volgden het voorbeeld van Van Alphen.
Ook Van Ollefens bundel Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen past erg goed in de
traditie van Van Alphen. Als we Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen openslaan zien
we dat elk gedichtje van een korte titel voorzien is: ‘De jonge patriot’, ‘Aan mijn’ sabel’. Ook in de
bundel van Van Alphen zien we deze korte titels: ‘Het kinderlijk geluk’, ‘De perzik’. Deze titels geven
de essentie van het gedicht in enkele woorden weer; ‘De jonge patriot’ gaat over een kind met een
patriottische instelling, ‘De perzik’ gaat over een kind dat beloond wordt met een perzik.
Net zo kort als de titels zijn, zijn ook de gedichtjes. Ze beslaan slechts één pagina39. Ook de zinnen zijn
kort, waarover Van Alphen in zijn ‘voorbericht’ zegt: ‘(…) en hij heeft ze zo klein gemaakt, op dat zij
des te gemakkelijker, door enkel leezen, zouden kunnen in het geheugen geprent worden, zonder
dat het nodig was, datze van buiten geleerd werden (…)’40 Voor Van Ollefen is dit natuurlijk erg
handig. Hij wil zijn patriottische ideeën verspreiden en door zijn gedichtjes slechts één keer te lezen,
zitten ze al in het hoofd van de lezer(tje)s. Ik denk dat Van Ollefen zich van dit effect bewust was
toen hij zijn boekje schreef. Hij volgde Van Alphen omdat hij wist dat deze eenvoudige gedichtjes
schreef die makkelijk door kinderen begrepen en onthouden werden; een perfect medium om zijn
patriottische idealen te verspreiden. Ook wist hij dat Van Alphen erg veel succes had met zijn
kindergedichtjes en dat ze dus veel gelezen werden.41 Waarschijnlijk zouden boekjes die in dezelfde
trant geschreven waren, kunnen meeprofiteren van het succes van Van Alphen.
Als we de bundel van Van Ollefen beter bekijken en niet langer alleen naar de presentatie van de
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gedichtjes, maar ze ook daadwerkelijk lezen, valt onmiddellijk op dat deze in een ik-perspectief
geschreven zijn. Alle veertien gedichtjes zijn geschreven vanuit het kind. Soms vertelt het kind wat hij
wil of doet, zoals bijvoorbeeld in ‘De goede keus’: ‘Waarom ben ik nog een kind! / ‘K zou zo gaarene
iets verrichten, / Om de bastaarts te doen zwichten, / Die men thans in Neêrland vindt;’42 Soms richt
het kind zich tot iemand of iets anders, zoals in ‘Aan mijn’sabel’: ‘O wat blinkt gij wonder schoon! /
Ja, gij kunt mijn oog behaagen; / ‘K ben vereerd door u te draagen; / Groots wanneer ik u vertoon:’43
Dit ik-perspectief zien we ook bij Van Alphen. Het maakt deel uit van zijn vernieuwende manier van
schrijven. Hij schreef niet alleen eenvoudig en begrijpelijk voor de kinderen, maar hij bleef ook dicht
bij hun belevingswereld. Niet alle gedichtjes in Kleine gedichten voor kinderen zijn in ik-perspectief
geschreven, maar toch staan alle gedichtjes dicht bij het kind. Er is geen auctoriale verteller meer,
zoals eerder bij bijvoorbeeld de emblemata van Luyken.44 In ‘De verkeerde vrees’ schrijft Van Alphen
over Keesje:
‘Keesje zag eens Joden loopen,
Om wat ouds! wat ouds! te koopen;
Hij werd bang, ja bleek van schrik;
Hij kroop weg, en ging aan ’t huilen.
Pietje spotte met dat schuilen;
En zei lagchend: doe als ik!’

45

Het is hier alsof je zelf bij de gebeurtenis aanwezig bent. ‘De koolmees’ is geschreven in ikperspectief: ‘Mijn knip had in den boom een uurtje pas gehangen, / Of deze koolmees zat er in. /
Toen zei ik bij mij zelf: wat zal ik vogels vangen! / Dat heet eerst regt een goed begin!’46 Door deze
manier van schrijven konden de lezers zich verplaatsen in de kinderen waar Van Alphen over dichtte.
Voor Van Ollefen was dit, net als de opmaak van de gedichtjes, een goede manier om zijn ideeën te
verspreiden. Zijn lezers konden zich verplaatsen in het patriottisme van de jongen in het boekje.
Een ander kenmerk van de boekjes van Van Alphen, zijn de bijbehorende boekillustraties. Elk
gedichtje wordt vergezeld door een prentje waarin uitgebeeld wordt wat er in het gedichtje gebeurt.
Deze prenten zaten niet al vanaf het begin in de bundeltjes. Alle drie werden ze zonder illustraties
uitgegeven. Van Alphen wilde dit wel, maar de uitgever vond het geen goed idee. Bij de uitgave van
het eerste bundeltje kwam boekhandelaar J. Allart met een oplossing: ‘Die oplossing bestond hierin
dat hij (Allart) voor eigen rekening een complete serie prentjes zou laten maken, welke vervolgens
afzonderlijk in sets van zes of acht plaatjes door hem in de handel gebracht zouden worden. Kopers
42
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konden ze dan zelf laten inbinden met de door Van Terveen geleverde ‘kale tekst’.’47 Men had dus
een keuze of ze het boekje met of zonder illustraties wilden. Zonder was het boekje vanzelfsprekend
een stuk goedkoper; twee gulden en acht stuiver, met illustraties vijf en een halve gulden. Toch
werden de boekjes met prentjes veelvuldig herdrukt. 48 Wellicht omdat de bundeltjes van Van Alphen
gericht waren tot de gegoede burgerij. Dit kun je zien aan de illustraties; hoe de kinderen gekleed zijn
en hoe de omgeving eruit ziet. Daarnaast houden de kinderen zich bezig met activiteiten die alleen
zijn weggelegd voor de hogere klasse, zoals het leren van hun lessen. De mensen die zich direct
aangesproken voelden door de gedichtjes van Van Alphen, konden de bundeltjes inclusief illustratie
hoogstwaarschijnlijk wel betalen.
Het boekje van Van Ollefen bevat geen illustraties. Ik denk dat dit alles te maken heeft met
de kostbaarheid van een boekje met illustraties. Van Ollefen wilde zijn ideeën verspreiden; hij wilde
zoveel mogelijk mensen van zijn idealen overtuigen. Het toevoegen van prentjes zou een deel van
het volk ervan weerhouden om het boekje aan te schaffen: het zou te duur zijn. Proeve van
vaderlandsche gedichtjes voor kinderen was niet alleen bedoeld voor de gegoede burgerij, zoals de
boekjes van Van Alphen. Van Ollefen wilde ook de lagere klasse bereiken met zijn ideeën, en het
toevoegen van illustraties zou dat verhinderen. Hij had er echter ook voor kunnen kiezen om de
illustraties bij het boekje apart uit te geven, zoals Van Alphen had gedaan. Ik denk dat hij dit om
financiële redenen niet gedaan heeft. Het drukken van illustraties was namelijk erg duur. Er moest
iemand ingehuurd worden die de gravures kon maken en het materiaal moest aangeschaft worden.
Voor zowel Van Ollefen zelf als voor zijn geïntendeerde publiek, was het dus voordeliger om het
boekje uit te geven zonder illustraties.
Duidelijk is dat Van Ollefen zijn boekje geheel in de stijl van Van Alphen heeft geschreven. Geen enkel
ander patriottisch kinderboekje is op deze manier vormgegeven en Van Ollefen onderscheidt zich
hierdoor van andere achttiende-eeuwse auteurs die patriottisch werk uitgaven. Ik heb beschreven
wat de beweegredenen van Van Ollefen kunnen zijn om juist in deze stijl een politiek kinderboekje te
schrijven. Namelijk de populariteit van het genre: veel mensen kochten de bundel van Van Alphen en
waarschijnlijk ook soortgelijke boekjes. Daarnaast waren de gedichtjes makkelijk te onthouden,
omdat ze zo kort en eenvoudig zijn. Zo kon Van Ollefen zijn politieke idealen gemakkelijk
verspreiden.
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Hoofdstuk 3 Inhoudelijke verschillen en overeenkomsten
In het vorige hoofdstuk heb ik aangetoond dat de bundels van Van Ollefen en Van Alphen wat
vormgeving betreft sterk overeenkomen. De inhoud daarentegen verschilt aanzienlijk. Van Alphen
schrijft zijn gedichtjes in de stijl van de Verlichting: de opvoeding en de ouders staan centraal. Van
Ollefen volgt deze weg niet, de ouders staan lager in aanzien dan bij Van Alphen en ook is het niet de
bedoeling van Van Ollefen om de kinderen voor te bereiden op het burgerlijk leven. De boekjes
verschillen van elkaar omdat ze allebei met een ander doel zijn geschreven: het ene pedagogisch en
het andere politiek. Dit kun je zien aan de onderwerpen waarover de twee auteurs schrijven en aan
de manier waarop ze dat doen. De verschillen tussen de twee boekjes liggen echter niet allemaal aan
de oppervlakte. Door enkele gedichtjes te analyseren wil ik ook deze dieperliggende verschillen aan
het licht brengen. Ik zal achtereenvolgens het gezin en de ouders (met name de vader), het vaderland
en gender (waarin ook de rol van de moeder) bespreken.
3.1 Het gezin
Hiëronymus van Alphen is, zoals eerder gezegd, de eerste Nederlandse auteur die voor kinderen
schreef in een voor hen eenvoudige en begrijpelijke taal. De onderwerpen waarover hij schrijft zijn
voor hen vertrouwd. Buijnsters schrijft hierover:
‘De hier opgeroepen kinderwereld kenmerkt zich bovenal door een geest van blijmoedigheid, met
‘vrolijk’ als sleutelwoord. Een vlijtig, oppassend kind heeft immers niets te vrezen: niet van zijn vader
die zijn ‘beste vriend’ is; niet van God die ons ‘tot geluk geschapen’ heeft, en al helemaal niet van de
boeman. Ook de dood heeft niets akeligs en de natuur is altijd mooi, zelfs wanneer het onweert. Alle
redenen dus tot vrolijkheid, dankbaarheid en tevredenheid (…)’

49

In zijn boekje hangt een gezellige sfeer. Er gebeuren leuke en herkenbare dingen in de gedichtjes. Als
de kinderen iets goeds doen, worden ze daarvoor beloond. Dit heeft een positief effect, zo zullen ze
het de volgende keer weer goed doen. Soms doen de kinderen iets fout, maar van Alphen zegt hier
zelf over in zijn voorbericht: ‘Ook mag het geen kwaad wanneer hier en daar het kinderlijk verstand
eene kleine zwarigheid ontmoet, en daar door tot vragen en praten wordt opgewekt.’50 Het blijft wel
bij een ‘kleine zwarigheid’, zoals een kapot gemaakt raam51, want over echt zware onderwerpen wil
Van Alphen niet schrijven. Kwesties als de erfzonde, de hemel en de hel horen volgens hem pas later
aan kinderen geleerd te worden. Nu hoeven ze zich daar nog niet mee bezig te houden. Het is
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belangrijk dat ze weten dat God bestaat en dat hij boven alles verheven is; hij wordt door Van Alphen
afgeschilderd als ‘liefhebbende Vader’, maar de andere religieuze elementen zijn voor later.52
Eigenlijk creëert Van Alphen een gezinssituatie; van het kind, zijn ouders en broertjes en zusjes en
daarboven God de Vader. In de veilige wereld die Van Alphen schept, spelen en leren de kinderen
binnen dit gezin. In deze wereld dragen in het bijzonder de wijze van opvoeden en de voorstelling
van de vaderfiguur bij aan het veilige gevoel.
De opvoeding, op de eerste plaats, kenmerkt zich door beloningen. Het kind moet leren wat goed en
wat fout is en dit gebeurt onder andere door de kinderen te belonen als ze iets goeds hebben
gedaan. De nadruk ligt dus niet op het bestraffen van de foute dingen, maar op het stimuleren van
de goede. De Duitse pedagoog Basedow, die de nieuwe opvoedingsidealen die in de Verlichting
ontstonden navolgde, paste dit systeem toe op zijn school:
‘Er waren twee tabellen: op de ene werden de verdiensten opgetekend, op de andere wangedrag. In
het eerste geval kregen de kinderen briefjes als beloning, in het tweede geval werden die weer
ingenomen. Wie vijftig briefjes had verzameld, kreeg op een houten bord een gele spijker achter zijn
naam geslagen. Wie een bepaald aantal spijkers had behaald, mocht toetreden tot de Orde van de
Vlijt.’

53

De kinderen vinden de beloning die ze krijgen fijn en zullen het gedane vaker doen om wellicht weer
een beloning te krijgen. Bij Van Alphen zien we dit ook terug: ‘Die perzik gaf mijn vader mij, / Om dat
ik vlijtig leer. / Nu eet ik vergenoegd en blij. / Die perzik smaakt naar meer.’54 De beloning wordt vaak
gegeven als de kinderen een verleiding hebben weerstaan: ‘Jantje zag eens pruimen hangen, / o! als
eieren zo groot. / ’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, / schoon zijn vader het hem verbood.’55
Toch besluit Jantje dat een handvol pruimen het niet waard is om ongehoorzaam te zijn. Vader heeft
naar hem staan luisteren en zegt hem: ‘Kom mijn Jantje, zei de vader, / kom mijn kleine hartedief! /
Nu zal ik u pruimen plukken; / nu heeft vader Jantje lief.’ En Jantje kreeg zijn hele hoed vol pruimen.
Ook doen de kinderen extra hun best als er een ‘prijs’ te winnen valt. Daantje heeft de vorige prijs
niet gewonnen, omdat hij te veel speelde en te weinig leerde. Nu is hij vastbesloten om goed zijn
best te doen: ‘’k Wil dan wat minder spelen, / Ik wil wat korter slapen, / En groter vlijt besteden / In
’t horen naar de lessen, / Die mij mijn meesters geven.’56 Als er iemand anders beloond wordt – in dit
gedichtje is dat Jantje, die wel goed zijn best had gedaan – is het voor het kind dat de beloning
misloopt, nog vervelender. Het gaat dus waarschijnlijk nog beter zijn best doen.
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Ondanks het belonen van de goede dingen die de kinderen doen, zijn zij ook wel eens
ondeugend. Ze worden dan echter niet meteen gestraft. De ouders streven ernaar om het kind te
laten inzien wat ze precies fout hebben gedaan. Dit doen ze door met hen te praten: Piet wil de hond
zwartmaken bij zijn vader, omdat deze bij hem in de gunst staat. Als de hond een hoentje doodbijt,
rent hij naar zijn vader om zijn beklag te doen. Zijn vader echter, wijst Piet erop dat hij dit doet
omdat hij zelf nijdig is. Uiteindelijk ziet Piet dat hij fout zit. De laatste strofe van het gedichtje luidt
dan ook:
‘Is dat geen fraaije schilderij?
Wie heeft gelijk? ik, Piet! of gij?
Wilt gij nog langer nijdig wezen?’….
Piet werd bedroefd, droop zachtkens heen;
Men hoorde een poos nog zijn geween,
En daarop in La Fite lezen.
Men zegt, dat nimmer zulk een klagt
Door Pietje weêr werd voortgebragt.’

57

Nadat zijn vader Piet duidelijk heeft gemaakt dat hij niet goed heeft gehandeld, schaamt Piet zich. Zo
gaat het ook met de andere kinderen in de gedichtjes. Hun vader of moeder laat hen, door het
stellen van vragen en het geven van soortgelijke voorbeelden, zelf ontdekken wat ze fout hebben
gedaan.
Het praten over de stoute dingen en het belonen van de goede dingen werkt heel goed bij de
kinderen in de gedichtjes. Daarnaast zorgt het voor de vrolijke sfeer in het boekje. Het stimuleren
van het positieve werkt beter dan het benadrukken van het negatieve, dit draagt bij aan de veiligheid
in de leefwereld van het kind.
Ook de vaderfiguur, op de tweede plaats, creëert een gevoel van veiligheid. De vader van het gezin is
liefdevol, rechtvaardig en verstandig.58 In het gedichtje ‘De kinderliefde’59 zien we deze drie
eigenschappen terug. De eerste regel luidt: ‘Mijn vader is mijn beste vrind.’ Hieruit blijkt dat de vader
van het kind naast vader ook op een bepaald niveau een gelijke van het kind is. Dit schept een ander
soort band, het kind staat als het ware dichter bij zijn vader: ‘’k Ontzie hem, zonder bang te vreezen.’
Het kind heeft ontzag voor zijn vader, hij60 respecteert en gehoorzaamt hem, maar hij is niet bang
voor hem. Dit komt omdat zijn vader hem liefdevol behandelt. Hij noemt hem ‘zijn lieve kind’ en hij
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vindt het moeilijk om zijn zoon te straffen: ‘Ja zelfs, wanneer hij mij kastijdt, / Dan zie ik tranen in zijn
oogen.’ Vader straft dus liever niet, maar toch is dat soms nodig. Hier zien we dat de vader
rechtvaardig is. Als het kind niet gehoorzaam is geweest, moet hij gestraft worden, zodat hij het de
volgende keer niet weer doet. Omdat het de vader zo raakt als hij zijn kind moet straffen, heeft dit
tot gevolg dat het kind niet stout wil zijn. Hij wil zijn vader niet verdrietig zien:
‘Zou ik door ongehoorzaamheid,
Dan maken, dat mijn vader schreit;
Zou ik hem zugten doen en klagen;
Neen, als mijn jonkheid iets misdoet,
Dan val ik aanstonds hem te voet,
En zal aan God vergeving vragen.’

De vader is liefdevol, daarom wil het kind braaf zijn. Hij weet dat zijn vader het moeilijk vindt om
hem te straffen en probeert dus te voorkomen dat dit gebeurt. Als het kind berouw toont, ‘wordt zijn
vaderhart bewogen’ en ‘spreekt zijn liefde geen verwijt’. Zoals gezegd was berouw tonen een
belangrijk deel van de opvoeding volgens de verlichte pedagogie, het kind ziet zelf in wat het
verkeerd heeft gedaan.
Ook onderwees de vader het kind, hij leerde hem zaken die later van pas konden komen bij
zijn beroep. Dit kan door het kind zijn lessen te laten leren, maar ook door er samen op uit te
trekken. Door wandelingen te maken en tijdens die wandelingen over verschillende onderwerpen te
praten. De Perponcher, eveneens een auteur in de verlichte traditie, schrijft in Onderwijs voor
kinderen dat ouders zo vaak mogelijk ‘(…) met hun kinderen, buiten, in ’t veld, te gaan wandelen;
derzelver aandacht, op de aldaar voorkomende dingen te vestigen, en uit die dingen aanleiding te
neemen tot onderricht. Dit zal het beste onderwijs van alle zijn; want dit is het Boek der Natuur.’61 De
regels ‘En ga ik huppelend aan zijn zij’, / Ook dan vermaakt en leert hij mij;’ zouden op zulke
wandelingen kunnen wijzen.
De vader van het kind komt in de bundel van Van Alphen naar voren als een vriendelijke,
begripvolle doch rechtvaardige man. Zijn kinderen zien hem als een vriend, maar kijken ook tegen
hem op; hun vader geeft hen goede raad, straft hen en leert hen belangrijke dingen. Bij hun vader
voelen de kinderen zich veilig. Hij is deel van de volgens Buijnsters ‘blijmoedige en vrolijke
kinderwereld’ van Van Alphen.
Ook Van Ollefen schrijft in zijn boekje over het gezin. Hij doet dit echter heel anders dan Van Alphen.
We hebben gezien dat Van Alphen een veilige kinderwereld creëert. De ouders van het kind zijn in
die wereld het allerbelangrijkst, op God na. Bij Van Ollefen zien we een ander patroon.
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’T Vaderland
‘K min mijne ouders en mijn naasten;
‘K offer beiden hart en hand;
Maar , het geene ik ’t hoogst moet schatten,
Is, naast God, het Vaderland.

62

Het kind in dit gedichtje verzekert de lezer wel dat de ouders en naasten nog steeds een belangrijke
plaats in zijn leven innemen, maar er is iets bijgekomen wat – naast God - boven hen staat: het
vaderland. Later zal ik de rol van het vaderland uitgebreid bespreken, nu richt ik me op het gezin.
Opvallend is dat de ‘naasten’ in het boekje van Van Ollefen geen enkele keer genoemd worden. Er
wordt nergens gesproken over broertjes of zusjes. De moeder63 wordt slechts een keer genoemd: ‘Ik
zal wel voor moeder werken’64. De besloten kinderwereld van Van Alphen is vervangen door het
tegenovergestelde; de grote buitenwereld, het vaderland. De perzik waar het kind in Kleine gedigten
voor kinderen zo blij mee was kan het kind in Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen niet
meer bekoren. Een sabel daarentegen wel. Waar Van Alphen zware onderwerpen vermijdt, doet Van
Ollefen dat juist niet. Hij spreekt weliswaar niet over religieus zware onderwerpen zoals de erfzonde,
maar stapt wel buiten de cirkel van alledaagse, vrolijke onderwerpen. Hij dicht over het stamhuis van
Oranje, een regent en zelfs over stadhouder Willem V. Het kind kijkt dus verder dan zijn eigen
wereldje. Het gezin is niet meer het belangrijkst in zijn leven en hij maakt al vroeg kennis met de
‘boze (politieke) buitenwereld’.
De vader krijgt in deze nieuwe wereld een andere rol. We hebben gezien dat in de bundel
van Van Alphen de vader liefdevol, rechtvaardig en verstandig is. Ook besteedt hij veel aandacht aan
zijn kinderen. In Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen zijn deze echter niet meer het
enige wat belangrijk is: het vaderland moet vrijgevochten worden. De vader verlaat daarom het
gezin. Hij stelt zichzelf in dienst van het vaderland. Je zou kunnen zeggen dat hij een plaats krijgt in
het ‘gezin’ van het vaderland, waarvan alle burgers die meevechten de gezinsleden zijn. Het kind
vindt het niet erg dat zijn vader het gezin verlaat, hij is juist trots: ‘Vader! ‘k zie met groot vermaak, /
Dat gij, voor de goede zaak, / Wapens draagt, en op moet komen;’65 Het liefst zou het kind hem
achterna gaan, hij wil ook voor het vaderland strijden: ‘Waarom ben ik nog een kind! / ‘K zou zo
gaarene iets verrichten, / Om de bastaarts te doen zwichten,’66 Helaas is de jongen nog een kind en
moet hij thuisblijven. Hij mist daar echter wel zijn liefdevolle, rechtvaardige, verstandige vader. Zijn
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vader kan niet met hem wandelen, kan hem geen dingen leren, zoals de vader in Kleine gedigten voor
kinderen. Hierover zegt het kind echter: ‘God zal mijne zwakheid sterken, / Om dat gij voor Vrijheid
waakt, / En het volk gelukkig maakt.’67 God zal zorgen dat het kind goed terecht komt, het kind
vertrouwt op God nu hij zijn vader moet missen.
In een ander gedichtje wordt het ‘Burgemeesterschap’ vergeleken met een vader. 68 Het kind
zegt in het gedichtje ‘De kleine burger’: ‘Want wien heeft de burger nader / Tot zijn heul, dan zijnen
vader?’. Vervolgens vertelt het kind dat hij zijn vader zal gehoorzamen en liefhebben, mits zijn vader
ook naar zijn lijden en klachten luistert. Als hij dat niet doet, is hij geen goede vader. Dit hele
gedichtje is echter niet bedoeld als waarschuwing voor de vader van het kind, maar voor de ‘vader’
van de stad: de burgemeester. Het zou kunnen dat Van Ollefen doelde op Joachim Rendorp, de
burgemeester van Amsterdam: ‘Bij de Patriottenpartij was hij het meest gehaat, getuige de aanvallen
in verschillende pamfletten, in de Post van den Neder Rhijn en den Politieke(n) Kruijer, getuige later
de plundering van zijn huis in 1787, waarbij vele kunstwerken werden vernietigd.’69 In 1981 werd hij
burgemeester en in het begin hoorde hij bij diegenen die het gezag van de stadhouder wilden
beperken. Later sloot hij zich echter weer aan bij de stadhouder.70 Hij werd door veel auteurs van de
patriottische pers onder vuur genomen, in het patriottische weekblad de Politieke Kruyer werd een
aan Rendorp gericht stuk gepubliceerd. Men verweet hem zijn leidende positie onder de
Amsterdamse regenten en de bouw van een burg op de verkeerde plek, vandaar dat hij Joachim
Pontifex (wat ‘hogepriester’ en ‘bruggenbouwer’ betekent) werd genoemd.71 Het is heel goed
mogelijk dat Van Ollefen in zijn gedichtje doelde op Rendorp, ook omdat Proeve van vaderlandsche
gedichtjes voor kinderen in Amsterdam is uitgegeven. Het zou ook kunnen dat Van Ollefen in het
gedichtje burgemeesters in het algemeen bedoelde, maar het lijkt me waarschijnlijk dat de link
burgemeester - Rendorp gemakkelijk werd gelegd. Des te meer omdat Rendorp in 1785 een
vredesplan met Engeland opstelde, zonder de andere tegenstanders van Engeland daarbij te
betrekken. In de Kruyer werd onder de schuilnaam Justus Plebejus een brief gepubliceerd over dit
vredesplan:
‘Plebejus betitelde het streven naar een afzonderlijke vrede tussen Engeland en de Republiek als een
‘Landverderflyk Systhema’, omdat het de zwakke Republiek zou terugbrengen in het ongelijkwaardige
bondgenootschap met het machtige Groot-Brittanië dat vóór de oorlog had bestaan. Die ontwikkeling
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zou een drastische, door de patriotten ongewenste wijziging betekenen van de gematigd patriotse,
pro-Franse en pro-Amerikaanse koers van de Amsterdamse regering naar een pro-Britse politiek.’

72

De gevolgen van dit vredesplan zouden voor de patriotten dus verre van gunstig zijn. Ook in het jaar
1786 was Rendorp burgemeester van Amsterdam en ik neem aan dat ook Van Ollefen daar niet blij
mee was. Het is dus zeer waarschijnlijk dat in ‘De kleine burger’ niet zomaar een burgemeester, maar
Joachim Rendorp bedoeld werd.
In het gedichtje moet de burgemeester niet alleen willen dat de burgers hem gehoorzamen
en liefhebben, maar hij moet ook naar hen luisteren en hen helpen. Het gedichtje sluit af met de
zinnen: ‘Vaders van zo slechten aart, / Zijn geen goede kinderen waard’!’ Een duidelijk statement: de
huidige burgemeester van de stad is het niet waard om over de andere inwoners te regeren, want hij
luistert niet naar de burgers. Het is opvallend dat Van Ollefen voor dit metaforische gedichtje de
vader gebruikt. Dit past natuurlijk heel goed in het kader van de verlichte pedagogie. Zoals Van
Alphen ‘de vader’ neerzet als een liefhebbende, rechtvaardige man met een luisterend oor voor zijn
kinderen, zo gebruikt Van Ollefen dit beeld om zijn patriottische ideeën gestalte te geven. Het
vaderland wordt zo voorgesteld als een gezin met een liefdevolle vader. De inwoners zijn de
‘kinderen’ van dat gezin en in dit geval is de vader niet zo liefdevol als hij behoort te zijn.
Van Alphen positioneert het gezin dus heel anders dan Van Ollefen dat doet. In zijn boekje draait
eigenlijk alles (rond)om het gezin. De ouders voeden de kinderen op. Ze doen dit op een veilige
manier: door te belonen in plaats van de straffen en door spelend leren. Daarnaast behandelen zij
hun kinderen op een liefdevolle manier. De naasten van de kinderen zijn het allerbelangrijkst, met
zaken buiten het gezin hoeven zij zich nog niet bezig te houden. Ze leven dus in een veilige wereld,
zonder politiek, nare kanten van religie en andere, minder vertrouwde personen. In het gezin
worden kinderen in een beperkte omgeving op een fijne manier gestuurd en opgevoed tot ze er klaar
voor zijn om kennis te maken met de ‘echte’ wereld.
De woorden ‘veilig’ en ‘vrolijk’ zijn in Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen
verre van toepasselijk. De veilige wereld die voor Van Alphen zo belangrijk was, staat bij Van Ollefen
niet meer op de eerste plaats. Het gezin staat in dienst van het vaderland. Dit is duidelijk te zien aan
de rol van de vader. Deze blijft bij Van Alphen dicht bij het kind, in het boekje van Van Ollefen heeft
het vaderland hem echter nodig. Het gezin van het kind valt uiteen omdat de vader moet gaan
strijden voor de burgers van de Republiek. Het kind en de moeder blijven achter. Dit is echter geen
probleem, het kind is juist trots op zijn vader en zou het liefst met hem mee gaan. De onschuldige
bezigheden van de kinderen van Van Alphen zijn in Van Ollefens boekje eveneens niet meer te
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vinden. Als er over de ‘rommelende trom’ gesproken wordt, associeert het kind dit niet met een
vermakelijk muziekinstrument maar met schietende soldaten.73 Door de patriottische revolutie staat
alles in het teken van ‘strijden voor de vrijheid’, er is geen tijd meer voor ‘kleinigheden’ als spelen
met een tol of pruimen plukken. ‘Vrolijkheid’ zou alleen nog in verband gebracht kunnen worden met
de gedachte aan de komende vrijheid. Het kind in Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen
wordt dus juist geconfronteerd met de ‘echte’ wereld waar Van Alphen het nog te vroeg voor vond.
3.2 Het vaderland
De patriotten streden voor hun vaderland. Dat was van iedereen, niet alleen van de stadhouder en
de aristocraten, maar ook van de ‘gewone burger’.74 In de kinderliteratuur van Van Alphen klonk ook
al wat patriottisme door. In zijn Tweede vervolg der kleine gedigten voor kinderen (1782) staat één
gedicht over het vaderland.75
De liefde tot het Vaderland
Al ben ik maar een kind,
Tog wordt mijn Vaderland van mij op ’t hoogst bemind;
Ik werd er in geboren;
Ik heb er drank en spijs;
Ik mag er ’t onderwijs
Van wijze meesters hooren.
Ik heb er ouders, vrienden in,
Die ik met al mijn hart bemin;
Ik kan er veilig woonen;
Dies zal ik dankbaar mij betoonen;
En, worde ik eens een man,
Zo nuttig zijn voor ’t land, als ik maar wezen kan.

Zoals we al gezien hebben, hecht Van Alphen veel waarde aan het gezin en de kleine wereld die
daardoor gevormd wordt. ‘Het vaderland’ is veel groter dan die compacte wereld. Toch weet van
Alphen het ene in het andere te passen. Hij vestigt de aandacht namelijk niet op het vaderland als de
gehele Republiek die je deelt met alle burgers die erin wonen, maar hij beschrijft juist de mensen en
zaken die voor een kind – in die kleine, veilige wereld - belangrijk zijn. Allereerst is het kind erin
geboren en in de liefhebbende handen van zijn ouders terecht gekomen. Daarnaast is er eten en
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drinken en geniet het kind er onderwijs. Onderwijs was volgens Van Alphen erg belangrijk; kinderen
moesten vooral hun lessen leren, liefst op een leuke manier. In het vaderland leven natuurlijk ook
familie en vrienden. Zoals we eerder al hebben gezien hecht Van Alphen veel waarde aan de mensen
die het dichtst bij het kind staan; het gezin. Dit gezin zorgt ervoor dat de wereld waarin het kind leeft
klein en veilig blijft: ‘Ik kan er veilig woonen’. Er wordt met geen woord gerept over aristocraten die
het vaderland op een verkeerde manier besturen of over een strijd die moet worden aangegaan om
de Republiek te bevrijden van deze aristocraten. Dat komt omdat Van Alphen dit gedichtje schreef
toen de Patriotten en de Oranjegezinden nog niet tegenover elkaar stonden.76 De liefde voor het
vaderland is wel zichtbaar, maar er is geen sprake van het patriottisme dat ook in Van Ollefens
boekje te vinden is. De laatste regels luiden: ‘En worde ik eens een man, / Zo nuttig zijn voor ’t land,
als ik maar wezen kan’. Het zou kunnen dat Van Alphen bedoelt dat de jongen als hij groot is mee kan
vechten voor zijn vaderland. Echter, het hoeft niet per se naar de strijd te verwijzen. Men kan ook op
andere manieren nuttig zijn voor het land, bijvoorbeeld door een goed beroep uit te oefenen. Ik denk
dat Van Alphen deze laatste interpretatie bedoeld heeft, juist omdat hij geen onderscheid maakte
tussen de Patriotten en de Oranjegezinden.
Zoals ik al vermeldde, is het bovenstaande gedichtje het enige in Van Alphens bundel dat over het
vaderland gaat. De gebeurtenissen in alle andere gedichtjes spelen zich af in en rondom het gezin. Bij
Van Ollefen is het tegenovergestelde het geval; aan het gezin wordt weinig aandacht besteed, aan
het vaderland des te meer. Titels van de gedichtjes luiden: ‘De jonge patriot’, ‘Aan mijn’ sabel’, ‘De
kleine burger’, ‘Aan den stadhouder’, ‘’t Vaderland’, ‘De trouwlooze regent’ etc. De mate van
aandacht die aan het vaderland wordt besteed is dus al een verschil op zich. We hebben gezien dat
Van Ollefen het gezin en de veilige kinderwereld niet op de eerste plaats zet. Slechts twee gedichtjes
gaan over het gezin. In tegenstelling tot Van Alphen, legt Van Ollefen helemaal geen nadruk op de
fijne dingen die zich in het vaderland bevinden. Zijn gedichtjes gaan over de onvrede over de huidige
regering van de Republiek en de strijdlust om hier een einde aan te maken en het land te bevrijden.
In het gedicht ‘De billijke onderscheiding’ schrijft hij: ‘’K min het stamhuis van Oranje; / (…) ‘K schat
het hooger dan alle ander, / Als een braave vaderlander; / Maar daarom bemin ik niet, / All’ wat door
dat huis geschiedt:’77 Het kind staat achter het Huis van Oranje, maar niet achter wat het doet. Dit
komt in meerdere gedichtjes uit de verf, zo ook in ‘De trouwlooze regent’: ‘(…) Dat God zelf voor
Neêrland strijdt; / En dit moet mij overtuigen, / Dat gij voor zijn magt zult buigen --- / Dat ge een
vrijheidshaater zijt.’78 Uit de hele bundel spreekt een afkeer voor de huidige regering van het
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vaderland.
De onvrede over de regering was er al geruime tijd, maar in 1781 verscheen er een duidelijke
oproep tot revolutie, het pamflet Aan het volk van Nederland van Joan Derk van der Capellen tot den
Pol:
‘Het was een gloedvol en goed doordacht geschrift dat zich keerde tegen het erfelijk stadhouderschap,
en politieke macht voor de burgerij opeiste. En meer dan dat, de burgerij zou zich ook militair moeten
kunnen organiseren in zogeheten ‘exercitieschappen’. Deze gezelschappen dienden de burgers de
vrijheid te hergeven die al twee eeuwen lang door de Oranjes werd misbruikt.’
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Het pamflet werd veelvuldig uitgegeven en verspreid en de patriotten organiseerden zich. Het
strijdlustige gevoel dat ook in het pamflet van Capellen tot den Pol tot uiting komt, zien we ook in
Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen: ‘Voor mijn rechten / zal ik vechten, / tot den
dood;’80 Ook deinst het kind niet terug voor het gebruik van wapens. Er is zelfs een gedichtje gericht
tot zijn sabel: ‘’K ben vereerd door u te draagen; / Groots wanneer ik u vertoon: / (…) daar ik u meen
te draagen / Tot behoudt van ’t Vaderland, / Waarvoor ik mijn hoofd wil waagen’81 Het kind kijkt
reikhalzend uit naar het moment dat de patriotten hebben overwonnen. Over wat er daarna zal
gebeuren wordt niets gezegd, behalve dat ze vrij zullen zijn. Het kind zou zelf graag mee willen delen
in deze overwinning, maar helaas is hij nog te jong om mee te mogen vechten: ‘Waarom ben ik nog
een kind! / ‘K zou zo gaarene iets verrichten, / Om de bastaarts te doen zwichten’82 Ondanks zijn
leeftijd is hij toch bereid om alles te geven voor het vaderland, de laatste zin van de bundel luidt dan
ook: ‘Dit ’s mijn zinsspreuk, vrij of dood.’83
Van Alphen legt dus de nadruk op wat er zich, binnen de beperkte wereld van het kind, in het
vaderland bevindt. Er is geen sprake van een politiek standpunt of van verwijten jegens het bestuur
van de Republiek. Het kind maakt louter kennis met ‘het vaderland’ als begrip: de kinderwereld blijft
hetzelfde, het kind weet nu echter dat deze wereld zich bevindt in het vaderland. Later, als hij groot
is, zal hij van nut kunnen zijn voor dit vaderland.
Van Ollefen neemt een duidelijk patriottisch standpunt in en zijn politieke ideeën komen in
ieder gedichtje terug. Het vaderland speelt hier een veel grotere rol dan in de bundel van Van
Alphen. Het kind wil strijden voor het vaderland, alles geven voor de bevrijding ervan. Hij spreekt
over wapens alsof het speelgoed is en bewondert zijn vader omdat deze zal gaan strijden. Alles staat
in deze bundel in dienst van het vaderland. Van Ollefen schreef op deze manier over het vaderland
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omdat in 1781 door Van Capellen tot den Pol de revolutie was uitgeroepen. De strijdlust was
aangewakkerd en dat zien we ook in de gedichtjes van Van Ollefen. Toen Van Alphen zijn eerste en
tweede bundel schreef was dit nog niet het geval. Zijn derde bundel is in 1782 geschreven en daar
zien we ook het enige gedichtje over het vaderland in terug. Ik denk dat het niet de bedoeling van
Van Alphen was om politieke ideeën te verspreiden, maar om kinderen te vermaken en te leren. Dit
was in zijn eerste bundel in ieder geval zijn doel: ‘Hij bedoelde slegts eenige nuttige waarheden zo in
rijm voortedragen, dat dezelven de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gingen;’84 Het lijkt me
waarschijnlijk dat hij dit doel wilde voortzetten in zijn andere bundels. Opvallend is dat Van Alphen
na het schrijven van Tweede vervolg der kleine gedigten voor kinderen in 1782 geen enkel
kinderboekje meer heeft geschreven: ‘Het politieke rumoer van de Patriottentijd en later de
kerkelijke affaires trokken zijn aandacht steeds meer af van de literatuur.’85 Van Alphen had blijkbaar
niet dezelfde behoefte als Van Ollefen, die juist zijn politieke idealen in een kinderboekje uitte.
3.3 Gender
J.H. Swildens schrijft in zijn Vaderlandsch A.B.-boek (1781) bij de V van Vader: ‘By den Vader, als het
Hoofd des Huisgezins, berust inzonderheid het oppergezag over de Opvoeding, of ten minsten in een
veel hoogeren trap dan by de Moeder: want de Natuur stelt tusschen de Moeder en de Kinderen
eene gemeenzaamheid, welke daartoe veel te groot en te teder is.’86 We kunnen hieruit afleiden dat
de moeder bij de geboorte van haar kinderen een speciale band met hen heeft gekregen en dus ook
voor hen moet zorgen. Ze vervult een andere rol dan de vader en dit kunnen we heel goed zien in
Kleine gedigten voor kinderen.
Van de kleine zeventig gedichtjes in de bundel van Van Alphen gaan er negen over de moeder en
zeven over de vader.87 In één gedichtje komt zowel vader als moeder voor. De moeder heeft vooral
een zorgende, liefdevolle rol. Zij wordt geassocieerd met mooie en lieve dingen: ‘Moeder lief! zie
daar een roosjen / Van uw Coosjen, / Wijl gij heden jarig zijt.’88 Coosjen geeft zijn moeder een roos,
de bloem van de liefde. Als Mietje een vogelnestje heeft gevonden met jonge vogeltjes, legt haar
moeder haar uit dat ze deze vogeltjes zo kwaad doet en dat ze zullen sterven als Mietje ze houdt.89
Jonge vogeltjes zijn kleine, broze diertjes en waarschijnlijk kan de moeder, omdat ze zo liefdevol is,
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het beste aan Mietje uitleggen waarom wat zij doet verkeerd is. De kinderen hebben hun moeder
lief, zij is een en al goedheid. De vader is ook liefdevol tegenover zijn kinderen, maar straft hen wel
als zij iets verkeerds hebben gedaan. De moeder is echter heel vergevingsgezind. In Van Alphens
bundel geeft zij haar kinderen geen enkele keer straf, al zou het niet vreemd zijn als ze dat wel deed:
‘Cornelis had een glas gebroken / Voor aan de straat. / Schoon hij de stukken had verstoken, / Hij
wist geen raad.’90 Cornelis wil zijn moeder niet bedriegen en vertelt haar wat er gebeurd is. Moeder
wordt in het geheel niet boos: ‘Kom Keesje lief! hou op met krijten, / Zei moeder toen: / ‘k Wil u die
misslag niet verwijten, / Hij kreeg een zoen.’ De kinderen zijn bekend met de vergevingsgezindheid
van hun moeder, want als Keesje en Lotje bespreken wat ze moeten doen als Lotje iets stouts heeft
gedaan, en zij om de hulp van haar broertje vraagt, zegt hij: ‘Maar gij hebt geen voorspraak noodig, /
als gij moeder valt te voet, / Zal zij ’t zeker u vergeven, / Moeder, weet gij, is zo goed.’91 De kinderen
maken geen misbruik van haar goedheid; ze zijn niet extra ondeugend omdat ze weten dat hun
moeder hen toch wel vergeeft als ze berouw tonen. Zij bewonderen haar juist en willen haar
vertrouwen niet beschamen.
Daarnaast stelt de moeder haar kinderen gerust. De ‘klepperman’ luidt het uur in door te
klepperen en doet dit ook als er brand of onraad is.92 Kinderen konden bang zijn voor het geluid of
voor de man zelf. Moeder stelt haar zoon gerust waarop hij niet meer bang is voor de klepperman:
‘Zou ik voor den klepper vreezen,
o! Die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moeder lief! ‘k geloof het vast,
Dat hij op de dieven past.’
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Ook tussen vader en moeder is er veel liefde: ‘Moeder is het best te vreden, / als zij iets voor vader
doet. / Vader poogt altoos te weten / wat de wensch van moeder is’94 De kinderen zijn hier getuige
van en nemen er een voorbeeld aan. ‘Vader gaf de beste perzik / laatst aan moeder met een zoen; /
Hij wou zelf er niet van eeten: / Klaartje, zouden wij dit doen?’ De moeder maakt deel uit van het
gezin en samen met de vader zorgt ze voor een veilige en fijne leefwereld voor de kinderen.
Zoals vader en moeder een andere rol hebben in het gezin, hebben de meisjes en de jongens dat
ook. Ze hebben een andere relatie met hun ouders en worden ook anders gepresenteerd in de
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gedichtjes. In de eerste plaats is er een verschil in interactie. In alle gedichtjes waarin de vader
voorkomt, is er geen meisje aanwezig. De vader houdt zich uitsluitend bezig met zijn zoon. Hij ‘stuurt’
hem in de goede richting: beloont hem bij goed gedrag en voert gesprekken met hem over slecht
gedrag. Uiteindelijk zal de zoon opgroeien tot een verstandig man die een goed beroep uitoefent. Er
is zoals gezegd geen interactie tussen vader en dochter. De meisjes kunnen terecht bij hun moeder.
Opvallend is dat dit ook voor de jongens geldt. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de band
die vanaf de geboorte tussen de moeder en haar kinderen bestaat.95 De moeder toont haar liefde
aan zowel haar zoons als haar dochters. Ook zij beloont haar kinderen en converseert met hen, net
als de vader met zijn zoons doet. Het verschil is dat zij haar kinderen niet ‘stuurt’, zoals de vader. De
jongens geeft zij liefde, ze vergeeft hen en stelt hen gerust. Bij de meisjes doet zij dit eveneens, maar
tevens geeft zij hen haar zachtheid mee. De meisjes zullen later namelijk dezelfde rol als zij vervullen:
ze worden moeder. Hiermee zien we in de tweede plaats dat de meisjes anders gepresenteerd
worden als de jongens. De jongens zullen in de voetsporen van hun vader treden en worden dan ook
geassocieerd met bijvoorbeeld het leren van hun lessen. Bij de meisjes zien we juist de zachtheid van
de moeder terug. Het komt vaak voor dat een gedichtje dat gaat over een ‘lieflijk’ onderwerp
vergezeld wordt van een prentje waarop een meisje is afgebeeld. Opvallend is, dat wanneer het
gedichtje over God gaat, dit vrijwel altijd het geval is. Hieronder staan drie prentjes afgebeeld, alle
drie de bijbehorende gedichtjes gaan over God en op alle drie de prentjes staat een meisje.
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Het gedichtje bij het eerste prentje gaat over de lente; het seizoen waarin de bloemen gaan bloeien,
waarin het warmer wordt, waarin jonge dieren worden geboren etc. Het is een zacht seizoen dat bij
het karakter van een meisje past:
‘Als in de lieve lente
De bloemen ’t veld versieren,
Dan pluk ik roozeknopjes,
Viooltjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen.’
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In het gedichtje spreekt het meisje van de ‘lieve lente’. Zij vermaakt zich met alle mooie bloemen die
door deze lieve lente bloeien. In het gedichtje ‘Gods goedheid’ is het land uitgedroogd, maar God
heeft gemaakt dat het regent. Het meisje zegt: ‘Lieve droppels, valt op de aarde!’97 Ook hier zien we
weer het zachte karakte van het meisje, weer spreekt zij met liefde over de natuur. In het
daaropvolgende gedichtje ‘Gods wijsheid’ is het opgehouden met regenen: ‘(…) het dorre gras /
Heeft weer zo veel vogt gekregen, / Als voor ’t groeien noodig was.’98 Het meisje waardeert de mate
waarin God het heeft laten regenen, zoals het hem goed dunkt. Uit deze gedichtjes blijkt het
liefdevolle karakter van de meisjes, waarmee ze later een goede moeder zullen zijn.
In het boekje van Van Ollefen komt de moeder welgeteld één keer voor. In het gedichtje ‘Aan mijn
vader’ staat: ‘Ik zal wel voor moeder werken’99 Dit is het enige wat er over haar vermeld is, en
eigenlijk weten we nu nog steeds niets over de rol die de moeder speelt. Het is duidelijk dat de
moeder hulp nodig heeft, nu haar man vertrekt om te vechten. Dit zegt verder niets over haar
karakter. De moeder is in dit patriottische boekje dus niet van belang.
Dit heeft hoogstwaarschijnlijk alles te maken met het geïntendeerde publiek. Als we namelijk
gaan kijken naar de gedichtjes, lijken ze allemaal vanuit een jongen te zijn geschreven. Dit wordt in
de meeste gevallen niet expliciet vermeld, maar we kunnen hier toch vanuit gaan. Dit heeft tot
gevolg dat het geïntendeerde publiek waarschijnlijk bestaat uit jongens. Het ligt voor de hand dat
meisjes niet aangespoord werden om te gaan vechten. Dat hoorde niet bij de rol van de vrouw.
Meisjes zullen, als ze later groot zijn, dezelfde rol als hun moeder vervullen. Ze kunnen dus niet gaan
vechten voor hun vaderland, dat past niet bij hun liefhebbende karakter. Logischerwijs worden er
dan ook geen meisjes genoemd in Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen. Die hadden
aan deze strijdgedichtjes geen boodschap.
Toch werd er wel patriottische jeugdliteratuur geschreven die voor zowel jongens als meisje
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bedoeld was: Bataafsche liederen voor vaderlandsche jongelingen en meisjes (1795). De gedichtjes
die voor meisjes zijn geschreven wijken echter wel heel veel af van die voor jongens. De meisjes
moesten zich niet in de strijd mengen, maar moesten geduldig wachten totdat hun minnaar terug
zou komen. Die denkt tijdens de strijd aan het mooie, lieve meisje dat op hem wacht. In de harten
van de jonge strijders brandt niet alleen liefde voor het vaderland, maar ook voor hun geliefde. In de
versjes die voor de Bataafse meisjes zijn bedoeld, gaat het dan ook altijd over hoe hun minnaars aan
hen denken in de strijd en dat hun liefde hen op de been houdt. ‘O! aan uw malsche zij gezeten, /
Daar gij ons lieve lonkjes schenkt, / Doet ge ons ’t geleeden leed vergeten.’100 en ‘Voor U, o jeugdige
Engelinnen! / Bataafsche Meisjes, spannen wij, / Daar we uw puikschoonen vuurig minnen, / De fikse
snaaren, vrij en blij.’101 Het zijn eigenlijk meer liefdesgedichten. Dat is niet zo vreemd, want de jeugd
die hier bedoeld wordt, is de huwbare jeugd: de minnaars en minnaressen. Zij zitten vol liefde en
juist als de mannen aan het strijden zijn, missen zij het meisje waaraan zij hun liefde kunnen
schenken het meest. De rol van de meisjes en vrouwen in dit boekje is duidelijk: ze moeten er voor
hun geliefde zijn en hen steunen in de strijd.
Als we nu weer terug kijken naar Proeve van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen kunnen
we voorzichtig vaststellen waarom er in dit boekje geen meisjes voorkomen. Het boekje is voor
jongere kinderen bedoeld, kinderen die nog niet in de huwbare leeftijd zijn. De meisjes hoefden hun
geliefden dus nog niet te steunen in de strijd. Ze hoefden zich ook niet voor te bereiden op de strijd,
zoals de jongens. Kortom, jonge meisjes hadden nog niet zoveel met het patriottisme van doen.
Dan blijft echter nog steeds de vraag waarom de moeder geen rol speelt in het boekje. Ik denk dat dit
te maken heeft met het feit dat er geen meisjes in voorkomen. De meisjes hadden, zoals gezegd,
niets van doen met de vader. Zij hadden hun moeder echt nodig. De jongens hadden juist veel
contact met de vader. Deze vervulde een sturende rol en stoomde hen klaar voor de toekomst. Met
hun moeder hadden de jongens een andere band, deze was vooral liefdevol. In het boekje van Van
Ollefen staat de strijd voor het vaderland centraal. Deze strijd werd door alleen mannen gevoerd, de
vader is hierin dus een voorbeeld voor de jongen. De liefde van de moeder is hier niet echt van
belang, omdat de nadruk ligt op het strijden. De moeder is ook niet ‘nodig’ om in gedichtjes met
dochters op te treden, meisjes komen immers niet voor in het boekje.
De rol van de moeder verschilt dus van die van de vader. De laatste vervuld een sturende rol en de
eerste een liefdevolle. Bij Van Alphen is dit verschil duidelijk zichtbaar: de meisjes ontvangen
vergeving en geruststelling van hun moeder, net als de jongens die tevens door hun vader gestuurd
worden. Daarnaast is de zachtheid die hun moeder kenmerkt ook bij de meisjes zichtbaar.
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Deze zachtheid, die zowel moeder als dochter kenmerkt, zorgt ervoor dat er in de bundel van Van
Ollefen geen aandacht besteed wordt aan het vrouwelijk geslacht. De moederfiguur is niet van
belang, want haar zachte, liefdevolle karakter past niet bij het strijdlustige dat uit de gedichtjes naar
voren komt. Daarnaast is er geen meisje te vinden in de bundel en zijn alle gedichtjes geschreven
vanuit het perspectief van een jongen. Zoals we bij Van Alphen gezien hebben, zorgt de vader ervoor
dat de zoon klaargestoomd wordt voor het burgerlijk leven. Bij Van Ollefen vervult de vader ook een
sturende rol, hij bereid zijn zoon echter niet voor op het burgerlijk leven, maar op het burgerschap.
Hij zal zichzelf later in dienst stellen van het vaderland. Meisjes zullen hooguit, als ze wat ouder zijn,
thuis geduldig op hun minnaar wachten die aan het strijden is.102 Proeve van vaderlandsche
gedichtjes voor kinderen is dan ook bedoeld voor jongens, die uiteindelijk zelf zullen strijden voor
vrijheid.
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Conclusie
Hoe gebruikte Van Ollefen de kinderliteratuurtraditie die Van Alphen tot bloei had gebracht om zijn
patriottische idealen te verspreiden? Dat is de vraag waarmee ik mijn onderzoek begon. Om deze te
kunnen beantwoorden heb ik de kinderliteratuurtraditie van de achttiende eeuw in kaart gebracht.
Hoe heeft deze zich in de loop van de achttiende eeuw ontwikkeld? In het begin van de achttiende
eeuw was de kinderliteratuur vooral gericht op God. Het was belangrijk dat de kinderen al van jongs
af aan kennis namen van God en direct leerden hoe ze deugdelijk moesten leven. Deze boekjes
waren nog niet op een voor kinderen eenvoudige manier geschreven. Tijdens de Verlichting
ontstonden er nieuwe ideeën over het opvoeden van kinderen. Kinderen werden niet langer meer als
kleine volwassenen gezien, zoals daarvoor het geval was. De nieuwe pedagogie bracht ook nieuwe
literatuur met zich mee. Deze was speciaal bedoeld voor kinderen en de manier van schrijven was
een stuk eenvoudiger. De behoefte om de kinderen zoveel mogelijk over God te leren, was minder.
Wel vervulde hij nog steeds een rol in de jeugdliteratuur, maar de zware religieuze onderwerpen
werden vermeden. Ook Van Alphen behoorde tot deze groep verlichte schrijvers. Hij ging echter nog
een stapje verder, door een bundel te schrijven die echt tot het kind gericht was. Hij introduceerde
het ik-perspectief in zijn gedichtjes, waardoor de lezers zich nog beter konden verplaatsen in het
vertelde. Zijn gedichtjes sloegen aan en zogenoemde ‘broodschrijvers’ profiteerden mee van zijn
succes. Een van deze broodschrijvers was Lieve van Ollefen, maar met zijn Proeve van vaderlandsche
gedichtjes voor kinderen bracht hij een wel heel bijzonder boekje uit. Het was doordrongen van zijn
eigen politieke, patriottische idealen. Ondanks het ‘zware’ onderwerp, is het boekje wel degelijk voor
kinderen bedoeld. In de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw zijn er wel meer
patriottische kinderboekjes uitgegeven, maar die waren of in proza of voor de huwbare jeugd
bedoeld. Van Ollefen heeft dus het enige patriottische boekje in de traditie van Van Alphen
geschreven. Hoe gebruikte hij deze traditie om zijn eigen idealen te verspreiden? Allereerst droeg de
vorm van het boekje hieraan bij. De gedichtjes van Van Alphen waren erg eenvoudig en kort. Men
kon ze dus gemakkelijk onthouden. Dit was natuurlijk ook voor Van Ollefen zeer gunstig: zijn
patriottische ideeën bleven zo hangen in de hoofden van de lezers. Daarnaast gebruikt Van Ollefen in
alle gedichtjes een ik-perspectief. Hierdoor kunnen de lezers zich goed verplaatsen in de gedichtjes
en ook dit zorgt ervoor dat zijn politieke idealen gemakkelijk opgenomen worden door de lezers.
Ten tweede is de inhoud van belang. Het lijkt er in eerste instantie op dat Van Ollefen niets heeft
overgenomen van de inzichten uit de verlichte pedagogie: Van Alphen schrijft over het vrolijke
gezinsleven terwijl Van Ollefen zich volledig richt op het strijden voor het vaderland. Toch zijn er wel
enkele verbanden te ontdekken. Van Alphen hecht erg veel waarde aan het gezin. De vader is
rechtvaardig en verstandig, de moeder is liefdevol. Samen zorgen zij voor hun kinderen. Binnen dit
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gezin groeit het kind op. Van Ollefen hecht minder waarde aan het gezin zoals Van Alphen dit
portretteert. Hij maakt echter wel gebruik van ‘het gezin’ als een gemeenschap waarin een kind zich
thuis voelt. In zijn boekje bestaat dit gezin echter niet uit broertjes en zusjes en een liefhebbende
moeder en vader. Hij typeert het vaderland als een ‘gezin’, waarbij de bestuurder van de Republiek
de ‘vader’ is en de inwoners van het land de ‘kinderen’. Het is de bedoeling dat dit gezin net zo veilig
en vol liefde is als het kleine gezin in de bundel van Van Alphen. Dat is echter in Van Ollefens boekje
nog niet het geval en daarom is het noodzakelijk om ervoor te strijden. Het idee van ‘vaderland als
gezin’ is duidelijk te zien in het gedichtje ‘De kleine burger’, waarin de burgemeester als vader wordt
voorgesteld, die in dit geval niet goed voor zijn kinderen zorgt. Zo neemt Van Ollefen dus toch wat
over van de kleine wereld die Van Alphen voor het kind heeft gecreëerd, hij heeft deze wereld echter
vergroot. Het lijkt me waarschijnlijk dat, door het vaderland als een gezin te typeren, de patriottische
idealen in Van Ollefens bundel positief werden ontvangen door de kinderen. Het gezin is tenslotte
vertrouwd en Van Ollefen maakt het vaderland op deze manier ook als iets vertrouwds. Echter, de
vraag is nu waarom de moeder in dit ‘grote gezin’ van Van Ollefen geen rol speelt. Ik denk dat we
hier kunnen stellen dat het hele vrouwelijke geslacht geen rol speelt in de bundel van Van Ollefen.
Dit heeft alles te maken met het karakter van de vrouw. Een vrouw is liefdevol en zachtaardig. Dat
zijn eigenschappen die in de strijd niet nodig zijn. Iemand die gaat strijden moet verstandig,
rechtvaardig en standvastig zijn. Het ‘lieve’ karakter van de vrouw past niet bij de strijd voor het
vaderland. We hebben gezien dat in Bataafsche liederen voor vaderlandsche jongelingen en meisjes
de meisjes wel een rol vervulden, namelijk die van wachtende minnaressen. In het boekje van Van
Ollefen gaat het er echter niet om wie er thuis zitten te wachten, maar het gaat om de strijdlust, de
wil om het vaderland te bevrijden. Een liefdevolle vrouw zou afbreuk doen aan dit krachtige doel.
Hiermee komen we ook weer bij het ik-perspectief. Het kind dat spreekt in de gedichtjes zegt niet in
elk gedichtje dat hij een jongen is. Toch is het duidelijk dat het hier niet om een meisje gaat. De
manier waarop de ideeën over de politiek tot uiting worden gebracht behoren toe aan een
vastberaden jongen. Dit betekent niet dat er na de strijd, als het vaderland vrij is, geen moeders en
dochters deel uitmaken van het ‘vaderlandse gezin’. Zij zijn in het boekje van Van Ollefen niet nodig,
omdat zij niet geschikt zijn voor de strijd, maar daarna zullen zij hun rol binnen het gezin
hoogstwaarschijnlijk weer vervullen.
Van Ollefen schreef zijn gedichtjes dus in de vorm van de aan het eind van de achttiende eeuw
populaire kinderliteratuur. Daarnaast nam hij ook enkele aspecten van de inhoud over. De
combinatie van de vertrouwde vorm en de anders gebruikte gezinsnormen zorgden er denk ik voor
dat Van Ollefen zijn ideeën gemakkelijk kon verspreiden. Het boekje is oorspronkelijk bedoeld voor
kinderen, maar het is zeer waarschijnlijk dat de ouders het ook lazen. Zo bereikte Van Ollefen twee
doelgroepen: zowel kinderen als volwassenen. Als hij een bundel voor volwassenen had gepubliceerd
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zou hij de eerstgenoemde doelgroep niet bereiken. Daarnaast denk ik dat het, met het oog op
vervolging, een slimme zet was van Van Ollefen om een kinderboekje te schrijven. Vaak werden
schrijvers die patriottische literatuur publiceerden gearresteerd.103 Het zou kunnen dat kinderboekjes
minder streng gecontroleerd werden, omdat men niet verwachtte dat in een boekje à la Van Alphen
zulke sterke patriottische ideeën tot uitdrukking werden gebracht.
Ik denk dus dat Van Ollefen een goede manier heeft gevonden om zijn politieke idealen te
verspreiden. Het is echter wel interessant waarom dit boekje het enige is dat met deze opmaak over
dit onderwerp is gepubliceerd. Als het, zoals ik hierboven beredeneerd heb, een geschikte manier is
om politieke ideeën kenbaar te maken aan een groot publiek, waarom zijn er dan niet meer van dit
soort boekjes uitgegeven? Het kan zijn dat dit wel het geval is, maar dat deze boekjes allemaal
verloren zijn gegaan. Het kan ook zijn dat er iets is voorgevallen, waardoor deze manier van
propaganda niet meer zo gunstig was. Een ander interessant onderzoeksobject is het boekje
Bataafsche liederen voor vaderlandsche jongelingen en meisjes. Dit boekje staat eigenlijk ook op
zichzelf, omdat het in poëzievorm is geschreven en bovendien voor de huwbare jeugd is bedoeld.
Daarnaast komen er meisjes voor in het boekje, en bestaat het geïntendeerde publiek uit zowel
jongens als meisjes, zoals de titel al zegt. De politieke jeugdliteratuur is een genre waarnaar nog veel
meer onderzoek kan worden gedaan. Dit is ook zeker aan te raden, want na het onderzoeken van de
bundel van Van Ollefen ben ik erg benieuwd naar wat er nog meer te ontdekken valt.

103

Zie voor meer informatie: Anna de Haas (red.) Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse
gevangenschap 1700-1800, Zutphen 2002.
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