
O 
 
ver de geboorte van stam-
houder Gerrit in 1821 

was Willem de Clercq (1795-1844) 
uitermate verheugd: ‘Gerrit is heerlijk 
aangekomen en ik heb den jongen 
hartelijk lief, hoewel zijn geschreeuw 
mij nu en dan verveelt. Caroline is een 
innig lief moedertje.’ Aan de geboorte 
van een jongen en zeker van een ‘stam-
houder’ werd van oudsher meer waarde gehecht 
dan de geboorte van een meisje. Bij het sterven van 
een éénjarig zoontje in 1824 putte hij troost uit zijn 
godsdienstige overtuiging: ‘Wij verliezen zooveel op 
aarde, maar wij winnen zooveel in de hemel’.

Willem de Clercq over opvoeding van  
zijn zonen
Willems berusting stond in een lange reformatori-
sche, zo niet christelijke traditie, als pedagoog was 
hij echter een typisch kind van zijn tijd. Toen hij in 
1828 een boek had gelezen over een ‘delicaat punt’, 
namelijk ‘de gevaren der zinnelijkheid’, voelde hij 
zich verplicht om zijn zonen van acht en vier jaar oud 
te waarschuwen voor ‘de aanraking der schaamde-

len’. Of zij dat begrepen zullen hebben, is de vraag. 
Mogelijk prikkelde het eerder de nieuwsgierigheid.
In 1831 noteerde Willem als ijverig dagboekschrijver 
de dilemma’s waarvoor hij stond bij de opvoeding 
van zijn zonen Gerrit (1821), Daan (1825), Steven 
(1826) en Gideon (1828). Over zijn oudste zoon 
Gerrit schreef hij: ‘heeft veel goeds, doch kan geen be-
velen of knorren dulden, mort spoedig, is eigenzin-
nig, jaloers en wil heerschen over de anderen’. Over 
Gerrits intellectuele ontwikkeling had hij niet te kla-
gen, behalve dat die ontwikkeling in liberale richting 
neigde. Zo vond Gerrit Erasmus ‘zoo veel gematigder 
dan Luther’. Hij ging echter wel uit ‘liefhebberij’ twee 
keer op zondag naar de kerk om de preek aan te ho-
ren en daarover te disputeren. Willem begreep niet 
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hoe zijn tienjarige zoon het op kon brengen om naar 
de lange preken van dominee Molenaar te luisteren. 
Het leek de eerzuchtige Gerrit wel wat om dominee 
te worden. Gerrits leeslust kwam Willem voor als 
een ziekte, maar hij verslond tenminste ook Bunyans 
stichtelijke boeken. De kinderlijke vroomheid van 
Steven, die niet bang was om te sterven, omdat hij 
dan in de hemel kwam, was hem liever. 
Over Gerrit schreef hij het meest, zowel in positieve 
als in negatieve bewoordingen. Gerrit en Daan gin-
gen elkaar regelmatig te lijf; Daan speelde daarom 
liever met Steven en Gideon, wat de buitengesloten 
Gerrit weer ergerde. Het voortdurende geruzie van 
zijn zonen stemde Willem bitter, omdat hij meende 
niet genoeg wijsheid, zachtheid, geduld en offervaar-
digheid te bezitten ‘om de liefde van de kinderen te 
winnen’. Op 20 april noteerde hij: ‘Hoeveel heb ik 
te leeren! Welk een pligt is er niet in de opvoeding.’ 
Als straffen niet hielp, probeerde hij het maar weer 
‘in liefde en kalmte’, maar hij werd er wel eens moe-

deloos van en zocht dan in tranen vertroosting in 
gebed. Hoewel hij niet altijd het nodige geduld kon 
opbrengen, gaf Willem net als zijn broer Steven de 
voorkeur aan een christelijk geïnspireerde, op we-
derzijdse liefde en respect gebaseerde opvoeding. 
Daarmee waren de gebroeders De Clercq als pedago-
gen hun tijd vooruit.

Steven de Clercq over zijn dochter Maria 
Van 1835 tot 1841 hield Steven de Clercq (1805-1866) 
een aantekenboekje bij over zijn in 1834 geboren 
dochter Maria, hun eerste kind, waar vader en moe-

der ‘mal’ mee waren en die volgens zijn broer Willem 
haar ouders als eenjarige ‘in de zak’ had. Steven de 
Clercq was op het idee gekomen om een opvoedings-
logboek bij te houden door lezing van de Franse ver-
taling van John Abbotts The mother at home. The princi-
ples of maternal duty uit 1833. Interessant en tekenend 
voor de Nederlandse verhoudingen is dat Steven net 
als zijn broer Willem deze ‘moederlijke’ plicht zon-
der schroom waarnam en periodiek aantekeningen 
maakte over gezondheid, karakter en aanleg van het 
kind en over zijn pedagogische aanpak waarvoor hij 
steun zocht in gebed, want ‘de vreeze des Heeren is 
het beginsel der wijsheid’. 
Stevens aantekeningen getuigen van de dagelijkse 
zorgen om Maria, eerst over de borstvoeding, later 
over allerlei aandoeningen. De eerste twee maanden 
gaf Charlotte Boissevain het kind zelf de borst, op 
het laatst afgelost door haar zuster Louise totdat 
er een min in huis kwam, die bleef totdat het kind 
omstreeks de eerste verjaardag ‘gespeend’ werd. De 

overgang op vaste voeding luidde 
een periode in van kwakkelen en 
kinderziekten, die Steven duidde in 
de termen van Galenus’ vochten- of 
temperamentenleer en probeerde 
te bestrijden met kruiden, brande-
wijn en levertraan. Een ontstoken 
kies werd pas na tien maanden door 
de tandmeester getrokken. Toen 
‘de kinderziekte’ in 1841 een einde 
maakte aan het ‘zoo allerdierbaarste 
leven’ van een jonger zusje, de vier 
jaar oude Carolientje, liet Steven 
Maria alsnog ‘na veel overdenkin-
gen’ vaccineren. In deze jaren kwa-
men nog twee broertjes ter wereld 
waarvan de een vier maanden oud 
werd en de ander binnen een week 
stierf.
Toen zich in augustus 1836 de eerste 
tekenen van de koppigheidsfase 
openbaarden in de vorm van drift-
buien, was Steven verbaasd over 
Maria’s halsstarrigheid en haar 

vermijding van oogcontact. Hij interpreteerde haar 
gedrag als uitingen van een ontluikend zondebesef. 
Hoewel hij eerst meende dat eigenzinnigheid straf 
vergde, hoe bitter hij dat ook vond, zag hij in oktober 
1837 in dat een liefdevolle en geduldige bejegening 
meer resultaat had. God had zich toch ook in zekere 
zin zachtmoedig getoond door mens te worden en 
zich voor zijn kinderen op te offeren om hun vertrou-
wen te winnen. Bovendien zou onderdanigheid al-
leen met aanhankelijkheid gepaard gaan, als er liefde 
en geen vrees in het spel was. Deze gedachtegang 
vormt een vroege illustratie van een nieuwe, ‘love-
oriented’ trend in de burgerlijke opvoedingspraktijk 
die niet uitging van onvoorwaardelijk gezag en 
straffen met de harde hand, maar van op onderlinge 
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betrokkenheid gebaseerd gezag en het geven of ont-
houden van liefde. 

Thuis bij de familie Bousquet
Wat een vader allemaal deed om zijn zonen een pe-
dagogisch verantwoorde opvoeding te geven, komt 
met aansprekende details in de levensbeschrijving 
van Abraham Bousquet voor het voetlicht. Daarom 

is dat een goede aanvul-
ling op de meer algemene 
ontboezemingen van de 
gebroeders De Clercq.
De ‘Aanteekeningen be-
treffende mijnen broeder’ 
van Jan Bousquet geven 
een aardig beeld van deze 
tot de Waalse Kerk beho-
rende hugenotenfamilie, 
waarvan leden met meer 
of minder succes actief 
waren in handel en bank-
wezen. In de beschrijving 
van de levensloop van 
zijn vader Pierre (1778-
1817) en van zijn broer 
Abraham (1803-1856), 
die in 1849 samen met 
zijn vrouw en vier zonen 
naar Amerika verhuisde, 
onthult Jan Bousquet de 
voorwaarden die bepa-
lend waren voor loop-
baan en partnerkeuze in 
burgerkringen. Nog inte-
ressanter is het beeld dat 

hij schetste van de verlichte en toch ook christelijke 
opvoeding door hun vader. Pierre bemoeide zich 
intensief met de opvoeding van zijn vier zonen vol-
gens verlichte principes. Van ieder kind hield hij een 
logboek bij waarin hij notities maakte over karakter, 
aanleg en vorderingen. Bij twisten tussen de jongens 
onderling trad hij op als ‘rechter’, het proces-verbaal 
en de uitspraak werden genoteerd in een procesboek. 

Zo werden spelenderwijs orde en tucht gehandhaafd 
in een vriendelijke sfeer. Hij bracht ze enige kennis 
van de bijbel bij en leerde zijn kinderen bidden door 
dat gezamenlijk te doen, terwijl zij voor hem kniel-
den. Ook zong de familie samen gezangen zoals ‘Jour 
du Seigneur’. 
Het belang van orde en netheid prentte Pierre 
Bousquet in door rondslingerende zaken van zijn 
kinderen in een ‘slingerkast’ op te bergen. De 
eigenaar kon ze dan naderhand tegen betaling 
van een kleine boete terugkrijgen De kinderen 
hield Pierre bezig met allerlei opdrachten. Zo 
liet hij ze tuin- en vogelzaden ordenen, die 
hij met opzet door elkaar had gegooid. Ook 
moesten zij brieven voor hun grootmoeder 
vervaardigen door gedrukte letters uit een 
doos te plakken, en bijdragen te leveren aan 
een plakboek met (ingekleurde) prenten en 
tekeningen. De jongens kregen eerst huison-
derwijs en gingen later naar een school die 
werd bezocht door veel zonen uit vooraan-
staande families en genoten daar ook ‘privaat-
les’ in de exacte vakken. Bovendien bezochten 
ze de tekenschool in het gebouw De Zon op de 
Singel. Verder kregen ze dans- en muziekles en 
leerden ze het ambacht van mandenvlechten. 
In de studeerkamer mochten de kinderen boe-
ken bekijken, experimenteren met instrumen-
ten zoals de elektriseermachine, microscoop, 
telescoop en camera obscura en zich verma-
ken met de toverlantaren en een poppenkast 
of luisteren als hun vader voorlas uit een leer-
zaam boek over de ontdekking van Amerika 
en dergelijke onderwerpen. Hoogtepunten 
van huiselijke gezelligheid waren de verjaar-
dagen. In het tuinhuis van hun grachtenpand 
(Keizersgracht 618) waren touwen gespannen 
en gehangen om het klimmen in het ‘wand’ te 
oefenen en in een pakhuis leerden ze exerce-
ren . 
Met een zoon die een spraakgebrek had, las 
Pierre hardop en met alle kinderen beoefende 
hij het schoonschrijven. Om handelsgeest 
aan te kweken mochten de kinderen handel 
drijven in zeep, parfumerieën en ganzen-
pennen en maakten ze zwavelstokken om 
te verkopen. Ook konden ze geld verdienen 
door een fabel over te schrijven, een mooie tekening 
te maken of een vers uit het hoofd te reciteren. Van 
hun inkomsten en uitgaven hielden de kinderen 
een kasboek bij dat door hun vader gecontroleerd 
werd. Om hen vertrouwd te maken met de dood nam 
hun vader hen mee om het lijk te aanschouwen van 
een zeilmaker, die hij had gekend. Wat Hieronymus 
van Alphen (1746-1803) betoogde in een van zijn 
gedichten voor kinderen, getiteld ‘Het lijk’, bracht 
hij dus in de praktijk. Hoogstwaarschijnlijk kenden 
de kinderen het gedicht wel waarvan de eerste regels 
luiden: ‘Mijn lieve kinders, schrikt toch niet, wanneer 
gij dode mensen ziet’. De opvoeding van de kinderen 
Bousquet was als het ware een toepassing van de les-
sen die in de gedichten van Hieronymus van Alphen 
te vinden waren.

Uit de familiekroniek van Jan Bousquet blijkt dat 
christelijke beginselen en verlichte denkbeelden over 
opvoeding heel goed samen konden gaan. De aante-
keningen van Willem en Steven de Clercq doen zelfs 
modern aan, waar zij stellen dat wederzijdse liefde en 
respect uitgangspunten dienen te zijn bij de opvoe-
ding. Tijdgebonden en kenmerkend voor de verpreut-
sing na 1830 is de beduchtheid van Willem de Clercq 

voor zelfbevrediging. Tekenend voor de denkwereld 
van de christelijke Verlichting was de confrontatie 
van kinderen met de dood. Die confrontatie is begrij-
pelijk, als men beseft dat kinderen grote kans liepen 
de dood van een of meer familieleden van nabij mee 
te maken. In beide families waren de vaders, die thuis 
werkten, in hoge mate betrokken bij de opvoeding en 
het onderwijs van hun kinderen. Geciteerde getuige-
nissen bieden kortom zicht op een belevingswereld, 
die qua ideeën over opvoeding vertrouwd aandoet, 
maar in veel opzichten ook vreemd is geworden. 

Pieter Stokvis was als universitair hoofddocent verbonden aan 
de Open Universiteit Nederland. Hij publiceert over familiege-
schiedenis en burgerlijke cultuur in Nederland. 

Bloemen en bladen. Letterkransje voor lieve kinderen, een in 1847 
door de  Groningse uitgever R.J. Schierbeek uitgegeven abc-
boekje voor kinderen. Iedere pagina is gewijd aan een deugd of 
ondeugd (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Bronnen en 
literatuur

De door Jan Bousquet ge-
schreven ‘Aantekeningen 
betreffende mijnen broe-
der A.E. Dudok Bous-
quet’ uit 1883 bevinden 
zich in de Central College 
Archives te Pella, Iowa. 
De aantekeningen van 
Willem de Clercq over de 
opvoeding van zijn zonen 
Gerrit, Daan, Steven en 
Gideon worden bewaard 
in het Réveil-Archief in 
de Universiteitsbiblio-
theek van de Universiteit 
van Amsterdam. Zie 
www.gerritveldman.nl/
opvoeding.php.
Meer bijzonderheden 
over Willem en Steven de 
Clercq zijn te vinden in: 
W.A. de Clercq, Willem de 
Clercq (1795-1844) (Am-
sterdam 1999), G.F.D. 
Locher en A.J. Rasker, 
‘Steven de Clercq over 
de eerste levensjaren 
van zijn dochter Maria’, 
in: J. van den Berg e.a.. 
Aspecten van het Reveil 
(Kampen 1980) 150-172 
en A. Pierson, Willem de 
Clercq naar zijn dagboek 
(Haarlem 1888)
Zie voor het gezinsleven 
en opvattingen over 
opvoeding in burgerlijke 
milieus het boek van 
Rudolf Dekker Uit de 
schaduw in ’t grote licht. 
Kinderen in egodocu-
menten van de Gouden 
Eeuw tot de Romantiek 
(Amsterdam 1995) en de 
boeken van Pieter Stok-
vis Het intieme burgerle-
ven. Huishouden, huwelijk 
en gezin in de lange 19e 
eeuw (Amsterdam 2005) 
en Geschiedenis van het 
privéleven. Bronnen en 
benaderingen (Amster-
dam 2007).

‘Door liefde gedrongen, be-
steê ik deze plaat ten dien-
ste der jeugd’. Centsprent 
met  afbeeldingen van 
kinderspel en -bezigheden, 
van de hand van Alexander 
Cranendoncq, omstreeks 
1830. De rijmende onder-
schriften in Nederlands en 
Frans bevatten verwijzingen 
naar gedichtjes van Hierony-
mus van Alphen (Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag)

Titelblad van de ‘Aanteekenin-
gen betreffende mijnen  

broeder’  van Jan Bousquet  
(Central College Archives, Pella)
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