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In 2010 was het vijftig jaar geleden dat L’Enfant et la vie familiale 
sous l’Ancien Régime van de Fransman Philippe Ariès (1914-1984) 
verscheen. ‘L’objet de cet ouvrage est d’approcher les sentiments 
anciens à l’égard de l’enfance et de la vie familiale, à travers 
l’existence quotidienne du Moyen Age au XVIIIe siècle, et de 
montrer, chemin faisant, à quel point le sentiment de la famille 
est un sentiment moderne qui n’a pus se développer qu’aux dé-
pens de la société’, aldus vermeldt het omslag. Het door Ariès 
geconstrueerde perspectief op het ontstaan van moderne opvattingen over het 
kind(erlijke) en het gezin heeft grote invloed gehad op het onderzoek van so-
ciaal historici, cultuurhistorici en beoefenaars van de historische pedagogiek. 
Hoewel opgeleid tot historicus, werd Ariès geen beroepshistoricus, maar ‘un 
historien du dimanche’. Onmiskenbaar met een uiterst creatief talent! Enkele 
jaren later heeft deze ‘franc-tireur onder de Franse historici’ (Peeters 1981, 356), 
die doordeweeks zuidvruchten importeerde, er ook voor gezorgd dat het thema 
van de dood volop aandacht heeft gekregen van cultuurhistorici. En zijn redac-
tionele betrokkenheid, samen met Georges Duby, bij de indrukwekkende reeks 
over de ‘histoire de la vie privée’ tekent zijn inmiddels onder Franse mentali-
teitshistorici alom erkende betekenis.1 Van een en ander heeft men ook in het 
Nederlands kennis kunnen nemen.

Na een kenschets van de pointe van Ariès’ klassieke werk en van een Ne-
derlandse ‘voorloper’ ervan gaan we in op wat in de overzichtsliteratuur wordt 
gezien als hoofdmomenten uit de receptiegeschiedenis. Aanvankelijk kreeg 
L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, ondanks een vroege Engelse ver-
taling, beperkte aandacht. Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw wist 
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het werk de belangstelling van een groeiend aantal historici te trekken. Onder 
niet-vakhistorici kreeg het soms zelfs de status van een bijbel of van een orakel-
boek. Er ontwikkelde zich een heuse historiografische controverse, die inmid-
dels beslecht is door de biologie. Terugblikkend moet geconstateerd worden dat 
de opvattingen en bevindingen van Ariès nogal eens verkeerd zijn geïnterpre-
teerd. Opmerkelijk genoeg vormden deze misverstanden echter niet zelden een 
stimulans om met elan op ontdekkingstocht te gaan naar het kind en zijn gezin 
in tijden die door Ariès ‘miskend’ waren. Terwijl het al jarenlang usance is bij 
veel auteurs over de geschiedenis van kind en opvoeding om zich te profileren 
door afstand te nemen van Ariès, opteren wij in ons artikel voor erkenning van 
schatplichtigheid. Zijn boek is immers, terugkijkend na vijftig jaar, een ‘eye 
opener’ voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs geweest. Zo laten we 
bijvoorbeeld zien, dat Ariès terecht de zeventiende eeuw in pedagogisch opzicht 
een bijzondere rol heeft toegekend. Eigen onderzoek betreffende de pedago-
gisering van de leefwereld van kinderen en het ouderschap wordt daartoe ter 
adstructie aangevoerd.2 

L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime

Op basis van zijn onderzoek van een diversiteit aan bronnenmateriaal kwam 
Ariès tot de conclusie dat tot ver in de middeleeuwen het ons zo vertrouwde 
‘sentiment de l‘enfance’ ontbrak. Met de ambigue uitdrukking ‘sentiment de 
l’enfance’ had Ariès, naar Colin Heywood (2001, 19) opmerkte, ‘both an aware-
ness of childhood and a feeling for it’ op het oog.3 Dat men in de middeleeuwen 
nog niet de kindertijd als een aparte, van de volwassenheid te onderscheiden 
levensfase kende, bleek volgens Ariès uit de afwezigheid van het typisch kinder-
lijke in de kunst, uit het ontbreken van echte kinderkleding en uit het feit dat 
er nog geen speciaal voor kinderen bedoelde lectuur was. De afwezigheid van 
het kind bracht met zich mee dat er evenmin een op de volwassenheid voorbe-
reidende ‘éducation’ bestond. 

In de dertiende eeuw ontwaarde Ariès aanwijzingen voor ‘la découverte de 
l’enfance’. Steeds meer zichtbaar werd die ontdekking in de kunst van de vijf-
tiende en zestiende eeuw. Het eerste, vroege ‘sentiment de l’enfance’ typeerde 
Ariès als ‘le mignotage’: jonge kinderen werden ervaren en behandeld als grap-
pige wezens die vertroeteld werden en waarom men kon lachen. Het ontstaan 
van ‘le mignotage’ is te situeren binnen het gezin. Een ander ‘sentiment de 
l‘enfance’ heeft z’n origine te danken aan de scholarisatie. Terwijl voorheen 
volwassenen en kinderen één wereld – zoals die van de werkplaats – deelden, 
ontstaat al meer de opvatting dat kinderen op school horen. En kinderen dien-
den, volgens de pedagogische benadering van moralisten, humanisten en her-
vormers beschouwd te worden als kwetsbare wezens, die met zorg en discipline 
op deelname aan het volwassen leven moesten worden voorbereid. Deze bena-
dering van de kindertijd, welke ontstond in de vijftiende eeuw en tot wasdom 
kwam in de zeventiende eeuw, vond ook zijn weg naar het gezinsmilieu, te be-
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ginnen in de bovenlaag van de bevolking. Er ontwikkelde zich in deze eeuwen 
een ‘sentiment de la famille’, een concept van het gezin als een affectieve een-
heid met morele en religieuze functies ten bate van het kind. Dit ‘sentiment de 
la famille’ kreeg zijn expressie in de iconografie, met name in gezinsportretten. 

Het kind mocht dan in de zestiende/zeventiende eeuw goed zichtbaar wor-
den, de adolescentie zou toen volgens Ariès nog onbekend zijn geweest. Pas 
in de negentiende eeuw werd dat een aparte levensfase. Trouwens, eerst in die 
eeuw zou het ‘sentiment de la famille’ ook in de lagere bevolkingsklasse alge-
meen zijn geworden.

De Nederlandse ‘voorloper’: J.H. van den Bergs Metabletica

Men heeft wel beweerd dat Ariès met zijn studie uit 1960 zijn tijd ver vooruit 
was (Kloek 1993, 144). Daar valt veel voor te zeggen, maar toch ook wel iets op 
af te dingen. Ariès spreekt over het kind uit de middeleeuwen, blijkens de weer-
gave ervan in de schilderkunst, als ‘un homme à plus petite échelle’ (Ariès 1960, 
III). Dat is een herhaling van een belegen cliché.4 Vier jaar voor de verschijning 
van Ariès’ boek had de Nederlandse zenuwarts J.H. van den Berg (1956) dit cliché-
beeld betreffende het kind uit de periode voor de ontdekking van diens kinderlijk-
heid tot uitgangspunt gekozen om zijn ‘leer der veranderingen’ (metabletica) te 
demonstreren.5 Overigens situeerde Van den Berg de ontdekking van het kind en 
het daarmee geïmpliceerde proces van distantiëring tussen volwassene en kind 
later dan Ariès, namelijk in de achttiende eeuw, de tijd van Rousseau. Beide au-
teurs maken onze voorouders er geen verwijt van dat ze geen oog hadden voor 
het kind en de noodzaak van diens begeleide groei naar volwassenheid: volgens 
hen was er immers niets te zien. Bij beide auteurs treffen we ongenoegen met de 
pedagogische conceptie die ze in hun eigen tijd waarnamen: Van den Berg gispte 
in dit verband de ‘infantilisering’ en Ariès de inperkende ‘quarantaine’ waaraan 
kinderen werden onderworpen in het moderne gezin. 

Op het eerste gezicht lijkt Van den Bergs uit 1956 daterende Metabletica de 
Nederlandse voorloper van Ariès’ boek uit 1960. Bij nader inzien blijkt dat niet 
waar te zijn. Van den Berg – die in 1946/47 in Frankrijk had gestudeerd en zich 
op de hoogte hield van relevante Franstalige publicaties – was namelijk bekend 
met eerdere publicaties van Ariès. In zijn Metabletica haalt hij op p. 80 de volgen-
de uitspraak uit een studie van Ariès uit 1954 aan: ‘De jeugd is een van de grote 
uitvindingen van de 18e eeuw.’ Met ‘jeugd’ wordt dan de puberteitsperiode (de 
‘vlegeljaren’) bedoeld, opgevat als resultante van het proces van distantiëring 
tussen volwassene en kind. Ariès was dus al ettelijke jaren voor de verschijning 
van het boek waarmee hij beroemd zou worden bezig met het ontwikkelen van 
de daarin uiteengezette opvattingen. En Van den Berg zal naar alle waarschijn-
lijkheid inspiratie hebben opgedaan uit Ariès’ ‘voorstudies’. Het zal overigens 
niet verbazen dat Ariès, toen hij kennis had genomen van het boek van Van 
den Berg – eveneens geboren in 1914 en evenmin als hijzelf beroepshistoricus –
een intellectuele kompaan herkende. David Hunt (1970, 200/201) verhaalt dat 
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Ariès hem in een van de gesprekken die hij met hem voerde in de winter van 
1965/66 enthousiast Van den Bergs Metabletica aanbeval, waarvan in 1961 een 
Engelse en in 1962 een Franse vertaling was verschenen. Overigens zal men bij 
beroepshistorici toen en later niet gauw enthousiasme aantreffen voor deze ta-
melijk schematische en nogal speculatief en weinig genuanceerd overkomende 
‘inleiding op een historische psychologie’.6 

Aanvankelijk incidentele aandacht voor Ariès

Van het boek van Ariès verscheen reeds in 1962 een Engelse vertaling, met de 
weinig gelukkige titel Centuries of Childhood, maar pas in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw raakten Ariès en de door hem behandelde thema’s in de mode 
bij historici.7 Eerder werd er slechts incidenteel aandacht aan geschonken. In 
dit verband moet zeker de in 1966 gepubliceerde studie – oorspronkelijk een 
dissertatie – van Harry F.M. Peeters genoemd worden, waarin expliciet wordt 
ingegaan op de vraag of het kind in vroeger eeuwen een kleine volwassene was 
en tevens wordt nagegaan of er toen al sprake was van adolescentieproblema-
tiek. Hij presenteert zijn werk als een toetsing van de antwoorden op deze vra-
gen van onder andere Van den Berg en Ariès.8 Peeters komt tot de conclusie dat 
men in de door hem bestudeerde periode – ca. 1500-ca. 1650 – oog had voor 
het eigene van het kind en de jeugdige mens. Voor wat betreft Ariès’ opvatting 
omtrent de periode waarin ‘la découverte de l’enfance’ zou hebben plaatsgevon-
den, kan het onderzoek van Peeters niet als een weerlegging opgevat worden, 
maar veeleer als een goed gedocumenteerde bevestiging van diens visie. Een 
reactie op Ariès’ opvatting omtrent de afwezigheid van het kind(erlijke) voor 
de vroegmoderne tijd treffen we bij Peeters in een voetnoot aan, waar hij stelt, 
‘[d]at men in de middeleeuwen zeer wel oog had voor het onderscheid tussen 
kinderen en volwassenen’ en ten bewijze daarvan verwijst naar de uitvoerige 
literatuurstudie die B. van den Eerenbeemt al in 1935 aan het middeleeuwse 
kind had gewijd (Peeters 1966, 88). Ariès’ bewering dat men pas vrij recent notie 
kreeg van de adolescent vindt geen steun bij Peeters: in het door hem behan-
delde begin van de moderne tijd kende men de adolescentie als een moeilijke 
en gevaarlijke levensfase. 

Ariès raakt in de mode

In de jaren zeventig van de vorige eeuw raakte een sterk groeiende groep beoe-
fenaars van de geschiedwetenschappen geïnteresseerd in de thema’s die door 
Ariès waren aangesneden en zijn uitgesproken visie daarop. Dat blijkt uit vele 
boekpublicaties en een groot aantal artikelen in tijdschriften. De meest bespro-
ken auteurs die zich toen met veranderingen in de geschiedenis van het kind en/ 
of het gezin hebben bezig gehouden, zijn Lloyd deMause (1974), Edward Shorter  
(1975) en Lawrence Stone (1977). Ook voor het bredere publiek verschenen er 
publicaties waarin werd voortgeborduurd op inzichten van Ariès. Een Neder-
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lands voorbeeld is Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel van de 
historisch-pedagoge Lea Dasberg, verschenen in 1975 en sedertdien talloze ma-
len herdrukt.9 Het beeld dat Dasberg schetst van het kind in de middeleeuwen is 
in hoge mate congruent met dat van Ariès. Meer in overeenstemming met Van 
den Berg is haar situering van het ontstaan van een aparte ‘kinderwereld’ rond 
1750 met Rousseau als pleitbezorger.10 

De vraag ligt voor de hand hoe die toegenomen belangstelling voor de ge-
schiedenis van het gezin en het kind verklaard kan worden. Een aantal van de 
hierna te noemen veranderingen in het toenmalige maatschappelijke en cultu-
rele klimaat hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. 

Sinds het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw was er in toenemende 
mate sprake van kritiek op bestaande instituties en verhoudingen. Zo wenste 
men niet langer te accepteren dat het conjugale op affectie gebaseerde huwe-
lijk en het kerngezin bovenhistorische ‘natuurlijke’ ordeningen waren; er werd 
geëxperimenteerd met alternatieve samenlevingsvormen. Vrouwen eisten hun 
recht op om actief te kunnen deelnemen aan het beroepsleven; moederschap 
was geen lot, maar een vrije keuze en ‘moederen’ was niet seksegebonden. 
Emancipatie en mondigheid waren sleutelwoorden op de progressieve politieke 
agenda. Het ideaal van ‘meer mensen mondig maken’ werd vertaald in een 
pedagogische opdracht. De gangbare wijze van opvoeden werd als autoritair en 
onmondigheid bevorderend bekritiseerd. Jongeren wensten zich te bevrijden 
van inperkende ge- en verboden, hetgeen niet in de laatste plaats manifest werd 
in hun breken met de traditionele seksuele moraal. 

Onderzoek van het gezinsleven in vroeger tijd, zoals opgestart door een pio-
nier als Ariès, kon duidelijk maken, dat onze opvattingen over gezin en gezins-
relaties historisch in plaats van bovenhistorisch bepaald zijn. Ariès zelf mocht 
dat nog eens betogen in een interview, in 1975 gepubliceerd in Psychology To-
day, naar aanleiding van de crisis van het moderne kerngezin, de ‘prison of love’ 
(vgl. Mousseau 1978). Veranderlijkheid impliceert veranderbaarheid: het mo-
derne kerngezin en het kinderlijke kind zijn ‘gemaakt’ en kunnen dus worden 
‘vermaakt’, zo ook de uitgestelde volwassenheid die adolescentie heet.11 

De ‘these van Ariès’ wordt onderdeel van een controverse

Het ontbreken van een ‘sentiment de l’enfance’ in de middeleeuwen hield vol-
gens Ariès niet in ‘que les enfants étaient négligés, abandonnées, ou mépri-
sés’ (Ariès 1960, 134). Ariès wees er voorts expliciet op, dat het ‘sentiment de 
l’enfance’ niet samenvalt met ‘l’affection des enfants’ (ibid.). Daaruit zouden we 
kunnen afleiden, dat men in de tijd voor de ontdekking van de eigen aard van 
het kind wel degelijk van kinderen kon houden (alsook dat degenen die het ver-
schil tussen volwassenen en kinderen wel onderkenden niet noodzakelijkerwijs 
een liefdevolle relatie met kinderen onderhielden). Maar Ariès betoogde vooral, 
dat de middeleeuwer onverschillig stond tegenover kleine kinderen. Auteurs uit 
de jaren zeventig van de vorige eeuw als Lloyd deMause (1974), Edward Shorter 
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(1975) en Lawrence Stone (1977) lijken vooral behoefte gehad te hebben om 
Ariès af te troeven inzake ernst en duur van de onverschillige attitude jegens 
kinderen. Zo betoogde Edward Shorter (1975, 170): ‘In the eighteenth and early 
nineteenth centuries, parental indifference to infants was still firmly implanted 
among all segments of the popular classes, and among all kinds of communi-
ties. A number of indicators suggest that the great transformation Ariès saw 
as already underway among the upper bourgeoisie had not yet filtered down. 
[…] Children were brutalized by the daily routines of life as much as by savage 
outbursts of parental rage.’ Nog dramatischer luidde de stelling waarmee psy-
chohistoricus DeMause (1974, 1) zijn bijdrage aan het door hem geredigeerde 
boek over de geschiedenis van het kind opende: ‘The history of childhood is a 
nightmare from which we have only recently begun to awaken.’

Het viel te verwachten dat zulke extreme visies op de geschiedenis van het 
kind – bij DeMause zelfs vertekend en verengd tot een geschiedenis van kin-
dermishandeling12 – twijfel en kritiek opriepen. Tal van publicaties zagen het 
licht waarin de ‘these van Ariès’ onder de loep werd genomen en deels of geheel 
werd verworpen (bijv. Spiecker & Groenendijk 1985). Heel grondig en uitvoerig 
gebeurde dat door Linda Pollock in 1983. Zij volstond niet met kritiek, maar 
poogde ook op basis van een analyse van egodocumenten (dagboeken, brie-
ven) het bewijs te leveren, dat Ariès c.s. ten onrechte stelden, (a) dat er voor de 
zeventiende eeuw geen apart ‘concept of childhood’ was, (b) dat ouders toen-
tertijd afstandelijke wezens waren die zich weinig om kinderen bekommerden, 
(c) dat kinderen tot aan het begin van de negentiende eeuw vaak uitgebuit en 
schandelijk bejegend werden (Pollock 1983, 262). Pollock is representatief voor 
de revisionistische benadering, waarin niet de veranderingen in de opvattingen 
over en de bejegening van kinderen centraal staan, maar de continuïteit. ‘Pa-
rents have always tried to do what is best for their children, within the context 
of their culture’, aldus haar (aan de sociobiologie ontleende) assumptie, die we 
ook terugvinden in de titel van haar in 1987 gepubliceerde bloemlezing: A las-
ting relationship. Parents and children over three centuries.

De controverse tussen enerzijds degenen die verandering of zelfs vooruit-
gang in de emotionele kwaliteit van gezinsrelaties en met name in de gevoe-
lens en het gedrag ten opzichte van kinderen meenden te kunnen bespeuren 
en anderzijds degenen die vooral de continuïteit ervan beklemtoonden, heeft 
een stortvloed aan publicaties opgeleverd.13 Hun respectievelijke beelden van 
de geschiedenis van het kind zijn door de Rotterdamse historicus Rudolf Dek-
ker (1995, 13) gevat in de tegenstelling ‘zwarte legende’ versus ‘witte legende’.14 
Deelnemers aan de ‘doctrinaire’ debatten hebben niet altijd de wetenschappe-
lijke standaard hoog gehouden. Te vaak is er om het gelijk te halen ‘te hooi-en-
te-gras’ uit bronnen geciteerd, tierde het ‘anecdotisme’ welig en werd riskant 
amateurisme bedreven.15 In de gevoerde discussies heeft men de ‘tegenstander’ 
niet altijd recht gedaan. Dat geldt ook voor opvattingen die men Ariès heeft 
toegedicht.
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Ariès verkeerd begrepen

Onderzoekers die in Ariès’ thema’s geïnteresseerd waren geraakt, hebben zijn 
opvattingen niet zelden gechargeerd of evident onjuist weergegeven. Zo schrijft 
de gerenommeerde Australische classica Beryl Rawson (2005, 1), dat Ariès be-
weerd zou hebben dat men voor de zestiende of zeventiende eeuw geen ‘real 
concept of childhood’ had. Ook zou hij volgens gezinshistoricus Jack Goody 
(1983, 153) de ‘child-oriented family’ voor een recente ontwikkeling hebben ge-
houden. Om die vermeende opvatting van Ariès te weerleggen, nodigde Goody 
(1983, 154) zijn lezers uit om nog eens goed te kijken naar de middeleeuwse 
afbeeldingen van de Madonna en haar Kind; die zouden ons kunnen leren, 
‘that positive sentiments of attachment between mother and child were not 
an invention of modern man […] and that the Child was the most important 
member of the Holy Family, indeed its raison d’être’. Maar Ariès kende deze ico-
nografie juist heel goed. In het hoofdstuk over ‘La découverte de l’enfance’ at-
tendeert Ariès (1960, 27) op de ontwikkeling van de verbeelding van het Chris-
tuskind gedurende de middeleeuwen. De wijze waarop dat kind werd weerge-
geven was belangrijk, want het vormde het model voor alle kleine kinderen in 
de geschiedenis van de kunst. Aanvankelijk bood het kind Jezus de aanblik van 
‘une réduction d’adulte’. Echter: al op een miniatuur uit de tweede helft van de 
twaalfde eeuw trof Ariès ‘une représentation plus réaliste et plus sentimentale 
de l’enfance’ aan… En die wijze van weergeven werd in de loop der tijd almaar 
gebruikelijker. Hierbij zij nog wel aangetekend dat Ariès die ontwikkeling in 
naturalistische richting niet in verband bracht met vooruitgang in de schilder-
kunstige competentie. 16

Door zijn naam in verband te brengen met het werk van Lloyd DeMause 
wordt wel de indruk gewekt dat Ariès representant zou zijn van een evolutio-
nistisch perspectief op de geschiedenis van het gezin en het kind. Ariès zag de 
ontdekking van het kind en diens opvoeding echter niet als onderdeel van een 
proces van vooruitgang, maar als een revival van de klassieke interesse voor de 
paideia, welke verloren was gegaan in de middeleeuwen (Ariès 1960, 463). Men 
zou hem dan ook met meer recht als aanhanger van een discontinuïteitperspec-
tief kunnen aanmerken (vgl. Koops 2000). 

Ariès hing evenmin de opvatting aan, dat de ontdekking van het kind im-
pliceerde dat er een mildere vorm van omgang zijn intrede deed. Die opvat-
ting werd hem al toegedicht in 1965, in een Franstalige historisch-pedagogische 
studie van Georges Snyders, volgens wie Ariès een veel te idyllisch beeld van 
de zeventiende-eeuwse pedagogie(k) zou hebben geschetst. Snyders meende in 
afwijking van Ariès te moeten stellen, dat de zeventiende eeuw gekenmerkt 
werd door hardheid, ja zelfs vijandschap tegenover hetgeen des kind is (Snyders 
1971, 23). Wat lezen we echter bij Ariès? Dat de moralisten en pedagogen van 
de zeventiende eeuw de ludieke benadering (i.c. ‘le mignotage’) ontraadden en 
een serieuze, op nauwgezette zedenverbetering gerichte opvoeding voorston-
den, – zij het dat humor en tederheid niet altijd ontbraken (Ariès 1960, 140). 
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Voorts kan gewezen worden op het feit dat Ariès in het hoofdstuk over ‘les pro-
grès de la discipline’ expliciet schrijft dat men in Frankrijk pas in de achttiende 
eeuw in verzet komt tegen vernedering van het kind door het brute strafsysteem 
op de scholen (Ariès 1960, 291). 

Erkenning van schatplichtigheid

Wie de literatuur over de geschiedenis van gezinsrelaties en van het kind na de 
verschijning van het boek van Ariès doorneemt, moet vaststellen dat men veel 
aan hem te danken heeft. Dat geldt voor studies waarin door hem gelanceerde 
ideeën nader worden uitgewerkt of weerlegd, maar ook voor de materiële basis 
van al die onderzoekingen. Lawrence Cremin vond al in 1974 dat Ariès’ ver-
handeling ‘was path-breaking both in its use of sources and in the arguments it 
advanced’ (Cremin 1974, 79). Ariès baseerde zich niet alleen op moralistische 
en pedagogische traktaten, maar ook op dagboeken, iconologische informatie, 
kinderkleding, gegevens uit de geschiedenis van het spel en statistische data. 

De al genoemde Peeters presenteerde zijn opvattingen niet in polemiek met 
andere auteurs. Toch kan zijn studie beschouwd worden als een toetsing van de 
geldigheid voor de vroegmoderne tijd van de visie op de geschiedenis van kind 
en jeugdige van met name Ariès. Ook liet Peeters zich bij zijn bronnengebruik 
door Ariès inspireren. Zo treffen we de essayist Montaigne bij hem aan en ci-
teert hij net als Ariès uit het dagboek van de arts Hérouard. Daarnaast schenkt 
Peeters aandacht aan het kind in de schilderkunst en bespreekt hij in dat kader 
de kinderkleding;17 ook wordt een hoofdstuk gewijd aan kind en spel. Net als 
Ariès heeft Peeters verscheidene afbeeldingen van schilderkunstige bronnen in 
zijn boek opgenomen.18 

Ook andere auteurs over de geschiedenis van het kind en het gezinsleven zijn 
Ariès gevolgd in het benutten van genoemd bronnenmateriaal. Een sprekend 
voorbeeld biedt Simon Schama (1987) in zijn aan de cultuur van de Noord-Ne-
derlandse Gouden Eeuw gewijde studie, met name het hoofdstuk ‘The Republic 
of Children’. Een recent voorbeeld vormt het onderzoek naar ‘de groei van de 
pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900’ 
van Jeroen Dekker (2006).

‘Medievalists never seem to tire of proving Ariès to be wrong. They have 
set themselves the task of showing that the middle ages did have a concept of 
childhood (…). Ariès, they say, misused or ignored evidence’, aldus Hugh Cun-
ningham (2005, 27). De overtuiging dat Ariès hun middeleeuwen onterecht 
de notie van het kind had ontzegd, is een stimulans voor beoefenaars van de 
mediëvistiek gebleken. Als de belangrijkste confrontatie met Ariès geldt onge-
twijfeld de in 1990 gepubliceerde monografie van Shulamith Shahar. De auteur 
laat zien, dat men in de hoge en late middeleeuwen wel degelijk een ‘concept of 
childhood’ had, dat men de ontwikkeling van het kind in fasen onderverdeelde 
en dat ouders bereid waren om zowel in emotioneel als materieel opzicht in 
hun kroost te investeren.19 Hoe goed gedocumenteerd Shahar haar opvattingen 
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ook heeft onderbouwd, net als bij vele andere auteurs ligt aan haar indrukwek-
kende onderneming de miskenning van Ariès’ opvatting dat de opkomst van 
een ‘sentiment de l’enfance’ in de middeleeuwen gezocht moet worden ten 
grondslag.

Niet alleen de ontdekking van het kind in de middeleeuwen is te danken 
aan onvoldoende kennisname van wat Ariès heeft geschreven. Dat zovele clas-
sici naar het kind in de Oudheid op zoek zijn gegaan, heeft mede te maken met 
hun aanname dat Ariès ontkend zou hebben dat er voor de vroegmoderne tijd 
een ‘sentiment de l’enfance’ bestond. Aan dat misverstaan hebben we prachtige 
studies van Mark Golden (1990), Beryl Rawson (2005) en Christiaan Laes (2006) 
te danken.20 Ariès zou deze publicaties niet als kritiek op zijn visie, maar als be-
vestiging van zijn revival these hebben beschouwd.

De door Ariès uitgelokte controverse beslecht door de biologie

De vijftig jaar geleden verschenen studie van Philippe Ariès, L’Enfant et la vie 
familiale sous l’Ancien Régime, heeft sindsdien, naar we gezien hebben, veel 
discussie opgeroepen en stimulerend gewerkt op de vervaardiging van talrijke 
belangrijke bijdragen aan onze kennis van kinderen, gezinsrelaties, opvoeding 
en onderwijs in het verleden. Naar de welles-nietes discussie die jarenlang is 
gevoerd over de vermeende afwezigheid en het ontstaan van het kinderlijke, 
van moederliefde en affectieve gezinsrelaties wordt inmiddels kritisch gekeken. 
Wat Ariès en de evolutionisten na hem niet of onvoldoende hebben laten mee-
wegen, is het gezichtspunt dat psychohistoricus David Hunt, met een beroep 
op de ontwikkelingspsycholoog Erikson, al in 1970 naar voren bracht: ‘concern 
for children’ is ‘a part of human nature’ (Hunt 1970, 46). Als ouders echt on-
verschillig tegenover kleine kinderen zouden staan, dan zouden ze niet kunnen 
overleven. ‘The argument in Centuries of Childhood is thus biologically almost 
inconceivable’, aldus Hunt (1970, 49). En twintig jaar later vinden we deze oere-
videntie betreffende de biologisch verankerde voorwaarde voor ons voortbe-
staan terug bij Shahar (1990, 1). Jan Baptist Bedaux (2000, 11/12) sprak zich nog 
radicaler uit; hij betoogde niet alleen dat kind-zijn en ouderliefde inherent zijn 
aan de menselijke species, maar claimde ook dat moederlijke affectie behoort tot 
het algemene patroon der primaten.

Wanneer historici in reactie op de evolutionisten niet alleen de genoemde 
biologische assumptie erkennen, maar ook en vooral historisch bewijsmateriaal 
aandragen waaruit moet blijken dat het kind evenals zorg en liefde voor kinde-
ren ‘van alle tijden’ is, dan hebben we te maken met een revisionistische aan-
pak die slechts dooddoeners repeteert; de geschiedenis raakt als het ware op slot 
(Dekker 2006, 23). De invalshoek van de evolutionisten is in vergelijking met de 
‘ahistorische’ van de revisionisten interessanter, omdat ze uitdaagt tot het tra-
ceren van historische veranderingen, maar door onderzoekers zijn ze te vaak al 
te schematisch als ‘ontdekkingen’ en ‘omslagen’ in de geschiedenis voorgesteld.
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Het meer recente onderzoek naar de geschiedenis van het kind wordt niet 
langer gestuurd door vooraf geprogrammeerde invalshoeken, die noodzakelij-
kerwijs zwarte of witte legendes opleveren. Onder erkenning van biologische 
constanten (zoals ‘bonding’- en ‘attachment’-mechanismen) wordt gezocht 
naar de cultureel variabele elementen die in opeenvolgende perioden de op-
vattingen over en de omgang met het kind op onderscheiden wijze hebben 
bepaald. Van veel radicalismen in het onderzoek is inmiddels afstand genomen, 
ook van vijftig jaar geleden door Ariès ontwikkelde ideeën en interpretaties, 
maar aan de juistheid en potentiële vruchtbaarheid van bepaalde inzichten valt 
niet meer te twijfelen, naar we hierna zullen adstrueren.21

Ariès’ ontdekking van de zeventiende eeuw (van het kind)

Volgens Ariès is de zeventiende eeuw de periode waarin de ontdekking van het 
kind en een daarop toegesneden opvoeding – in vergelijking met voorgaande 
eeuwen – het duidelijkst zichtbaar werden. Hij attendeert in dit verband op 
opmerkelijke tendenzen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst: ‘les portraits 
d’enfants seuls deviennent nombreux et banaux’ en ‘les portraits de famille 
tendent à s’organiser autour de l‘enfant qui devient le centre de la composition’ 
(Ariès 1960, 38). Ariès’ studie is dan wel sterk toegesneden op de Franse situatie, 
niettemin lijkt hij het voor vanzelfsprekend te hebben gehouden dat het met 
name de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst was die ruimschoots 
het ‘sentiment moderne de l’enfance et de la famille’ laat zien.22 Die aanname 
werd door latere onderzoekers gedeeld, zelfs verbonden met overdreven claims. 
Zo hield Lawrence Stone (1977, 412) ‘Dutch bourgeois art of the seventeenth 
century’ voor de bakermat van het affectie demonstrerende gezinsportret.23 Si-
mon Schama (1987, 37) zag in de Nederlandse schilderkunst van de zeven-
tiende eeuw ‘the first sustained image of parental love that European art has to 
show us’ en betoogde dat ‘as a culture the Dutch were genuinely besotted with 
children’ (vgl. Dekker & Groenendijk 1991). 

Dat Ariès de zeventiende eeuw voor de ontdekking van het kind een bij-
zondere betekenis toekende, is niet alleen goed verstaanbaar in het licht van 
de genoemde iconologische evidentie, maar ook gelet op de serieuze aandacht 
voor opvoeding en onderwijs in vele traktaten van moralisten en pedagogische 
adviseurs. Ze waren uiteraard confessioneel gekleurd, in Frankrijk in rooms-
katholieke, jansenistische of protestantse geest. De eerste aanzetten voor de op 
(her)vorming van het kind gerichte literatuur trof Ariès aan in de vijftiende 
eeuw; in de zestiende eeuw waren het kerkelijke hervormers die via de school 
discipline en mores wilden bijbrengen en in hun pedagogische boodschap zou 
vervolgens ook het gezinsmilieu betrokken worden. Ariès (1960, 463) had goed 
in de gaten dat de door hem behandelde moralisten en pedagogen hun bood-
schap toespitsten op de zedelijke dimensie van de religie en daarmee ‘une vé-
ritable moralisation de la société’ hoopten te bevorderen. Expliciet wees hij op 
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de belangrijke plaats die de gezinsdevotie kreeg toebedeeld bij de morele (her)
vorming van het kind en de daarbij passende iconografie van het thema ‘gebed 
voor de maaltijd’ (vgl. Ariès 1960, 464 en 403).

Ariès’ weliswaar niet exclusieve, maar toch dominante concentratie op de 
Franse situatie impliceerde dat het gezinsleven en de beoogde ‘moralisation de 
la société’ in andere territoria buiten beeld zijn gebleven. Te denken valt aan de 
gezinsvroomheid van de puriteinen en de door hen nagestreefde ‘reformation 
of manners’. Overigens was daarover nog maar weinig geschreven (Schücking 
1964, Wakefield 1957). De bestudering ervan is pas vanaf de jaren zeventig van 
de vorige eeuw goed op gang gekomen. 

Het door Ariès gesignaleerde reformatiestreven zien we inmiddels als on-
derdeel van een eerder ingezet en breder aangrijpend civilisatieproces, waar-
in christelijk-humanistische invloed een significante rol heeft gespeeld (Todd 
1987). Het werk van Norbert Elias had Ariès op het spoor kunnen zetten van 
dat concept, maar diens aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 
in Bazel gepubliceerde Über den Prozess der Zivilisation was toen nog niet her-
ontdekt. Elias legde een relatie tussen het voortschrijdende civilisatieproces – 
van ‘Fremdzwang’ naar ‘Selbstzwang’ – en de toenemende distantiëring tussen 
volwassenen en kinderen. Vergelijking met het centrale thema van Ariès deed 
Hugh Cunningham (2005, 5) besluiten, dat ‘Ariès’s book is an extended gloss 
on Elias’ perception’. Overigens introduceerde Ariès in zijn boek het concept 
‘discipline’, dat dankzij overname ervan door Michel Foucault in diens Surveil-
ler et Punir uit 1975 in de historiografie furore maakte en zich goed leende voor 
verbinding met het civilisatieperspectief (Shahar 1996; Dekker & Lechner 1999; 
Dekker 2010).

De pedagogisering van het kinderleven en van het ouderschap

Ariès heeft de zeventiende eeuw aangewezen als de periode waarin de ontdek-
king van het kind(erlijke) overduidelijk manifest werd. Hoewel we het ‘ontdek-
kings’-paradigma niet verdedigbaar achten kunnen we wel onderkennen dat er 
in verscheidene territoria – en niet in de laatste plaats in de Noordelijke Neder-
landen – sprake is geweest van een intens pedagogisch elan. Gebruikmakend 
van hiervoor gemaakte kanttekeningen en van eigen onderzoeksresultaten ge-
ven we in het vervolg een beknopte amendering van Ariès’ visie. 

Het kind is in de onderhavige periode volop onderdeel van een West-Euro-
pees beschavingsoffensief geworden. Men beoogde orde en discipline in alle 
levensverbanden aan te brengen en meende bij ‘de jeugd’ – de spes patriae – te 
moeten aanvangen. Kerk, school en gezin dienden daartoe een pedagogisch 
cordon rond het kind te vormen. In West-Europa vindt men die pedagogisch 
gerichte aandacht zowel bij protestanten als bij katholieken. In de Republiek 
wellicht het meest uitgesproken bij de aan de Engelse puriteinen verwante zelo-
ten onder de gereformeerde protestanten die ijverden voor een ‘nadere reforma-
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tie’ der zeden (Groenendijk 2002; Groenendijk 2003). Stipte conformiteit aan 
en innerlijke toe-eigening van ‘de wil van God’ was hun ideaal.24 

Om de pedagogisering van het kinderleven effectief te doen zijn, huldigden 
zedenhervormers en pedagogen de opvatting dat de (her)vorming van het kind 
reeds in de prille jaren diende aan te vangen. Die opvatting werd al gepropa-
geerd door Erasmus en wel in confrontatie met de benadering die door Ariès als 
‘le mignotage’ is aangeduid.25 Volgens Jacobus Koelman, pleiter voor een ‘na-
dere reformatie’, hadden opvoeders de taak om ‘de zonde van eigenzinnigheid’ 
van jongs af aan in hun kinderen tegen te gaan. Bestraffing en tuchtiging zijn 
nodig om kinderen te doen beseffen, ‘dat ze geen eigen wil […] hebben, maar 
dat hun wil onder die van God en hun ouders moet gebracht worden’ (Koelman 
1982, 78). De belangrijkste details van ‘de wil van God’ moesten hun al ruim 
voor het zesde jaar door middel van een kindercatechismus worden ingestampt. 

De pedagogische visie à la Koelman was echter allerminst toonaangevend 
in de Republiek. Hier overheerste namelijk het gevoelen – waarbij men zich 
kon beroepen op een autoriteit als ‘Vader’ Cats – dat men kleine kinderen in 
pedagogisch opzicht niet moest overvragen. ‘Jonge kinders moeten spelen of 
van pijn en ziekte queelen’ hield Cats zijn talrijke lezers voor, wat overigens 
niet impliceerde dat men moest nalaten om vroeg te beginnen met gewenning 
aan goede gewoonten. Het moederlijke voorbeeld en niet het ‘breken van de 
wil’ stond daarbij centraal (Dekker 2009). Het gegeven dat in toenmalige peda-
gogische advieswerken zowel een strenge als een meer gematigde pedagogische 
benadering kan worden aangetroffen, noopt tot nuancering van Ariès’ unisone 
visie op de zeventiende-eeuwse pedagogische mentaliteit.26 

Het (ped)agogisch besef dat de cultuur van de Republiek doordesemde is niet 
alleen afleesbaar uit de enorme populariteit van het oeuvre van ‘volksopvoeder’ 
Cats, maar wordt ook volop weerspiegeld in de zeventiende-eeuwse schilder-
kunst. Talrijke schilderijen zijn er vervaardigd met individueel of in gezinsver-
band afgebeelde kinderen. Het ligt voor de hand om met de blik van Ariès naar 
deze portretten te kijken en te concluderen dat ze op realistische wijze blijk 
geven van het ‘sentiment de l’enfance’ en het ‘sentiment de la famille’. Toch 
volstaat die interpretatie niet. Het realisme van deze schilderijen, zoals bijvoor-
beeld de afbeelding van kinderen in gezelschap van een opzittend hondje, kan 
misleidend zijn, wanneer we geen oog hebben voor de metaforische dimensie. 
Een gedresseerd hondje is door de schilder niet alleen of zozeer toegevoegd 
omdat het past in de kinderwereld, maar ook en vooral om te verwijzen naar 
de pedagogische toewijding van de opdrachtgevers, i.c. de ouders. Vaak zijn de 
kinderen fraai uitgedost voorgesteld.27 De opdrachtgevers tonen daarmee niet 
alleen dat zij trots op hun kinderen zijn, maar ook dat zij ervoor willen zorgen 
dat hun kinderen ‘in goed fatsoen’ voor de dag zullen komen. Zo getuigt deze 
iconografie niet alleen van de pedagogisering van het kinderleven, maar ook 
van het ouderschap. Het daarbij passende ‘sentiment’ is wel omschreven als 
‘het verlangen naar opvoeden’ (Dekker 2006). 
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Noten

1  Nader over Ariès en diens bijdrage aan de mentaliteitsgeschiedenis: albertvanderzeijden.
nl/philippe aries en de mentaliteit.htm. Aanvankelijk kreeg zijn benadering van menta-
liteitsgeschiedenis, waarbij de analyse van schilderijen en andere kunstvoorwerpen een 
grote rol speelde, in Frankrijk opmerkelijk weinig aandacht (Haskell 1993). 

2 In het Nederlandse taalgebied kwam het begrip ‘pedagogisering’ voor het eerst naar voren 
op een congres van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoe-
ding en Onderwijs in 1985 onder de titel ‘Pedagogisering van de samenleving in Nederland 
en België in de 19de en 20ste eeuw’ (Dekker et al. 1987). Onder meer Marc Depaepe werkte 
dit begrip later uit (Depaepe 1998; Depaepe et al. 2005). 

3 Uit de door Heywood gegeven omschrijving van de betekenis van ‘sentiment’ kan afgeleid 
worden, dat door de term ‘concept’, die gebruikt wordt in de Engelse vertaling van Ariès’ 
boek, onvoldoende recht wordt gedaan aan waaraan met het Franse origineel wordt gere-
fereerd. 

4 Vgl. Sandford Fleming (1933, 60) over de kijk op kinderen in het puriteinse New England: 
‘Children were regarded simply as miniature adults’. Het gaat om een hardnekkig cliché: 
‘Auf vielen Bildern – bis zum 18. Jahrhundert – sind die Kinder als kleine Erwachsene dar-
gestellt (…). Es gab keine “Kindheit” in unserem Sinne’, aldus Ludwig Fertig nog in 1984.

5 De literatuurstudie die hij hiervoor had laten verrichten is afzonderlijk gepubliceerd: zie 
Heyboer-Barbas (1956).

6 Niet bepaald vleiend is de kwalificatie die psychohistoricus Hunt (1970, 201) van het boek 
van Van den Berg (The Changing Nature of Man: Introduction to a Historical Psychology) gaf: ‘a 
vastly inferior facsimile of Centuries of Childhood’.

7 In 1975 verscheen een Duitse vertaling, waarvan reeds in het volgende jaar een tweede 
druk het licht zag.

8 En van M.J. Langeveld, zoals te vinden in het hoofdstuk over ‘de voorgeschiedenis van het 
beeld dat wij thans van het kind hebben’ in zijn Ontwikkelingspsychologie.

9 Een compacte en heldere weergave van wat de inhoud van het boekje zou vormen ver-
scheen eerder (zie Dasberg 1974) als ‘Kinderwereld, of kind van de wereld. Historisch drie-
luik van de emancipatie van het kind’. Een kritische evaluatie van de waarde van Dasbergs 
buitengewoon populaire boekje verscheen in 2000 (zie Dekker & Levering 2000).

10 In de noten wordt diverse malen naar Van den Berg en Ariès verwezen; niet naar Lange-
velds Ontwikkelingspsychologie, waarin (in hoofdstuk I) verwante noties voorkomen. Laatst-
genoemde verwees in de herziene uitgave (1971) van zijn boekje ook naar het werk van 
beide auteurs; het boek van Ariès werd zelfs ‘zeer aanbevolen’!

11 Vgl. Kees Bertels (1978) over ‘adolescentie als historisch maakwerk’. 
12 Vgl. Pollock (1983, 57): ‘He appears to be writing a history of child abuse and not of child-

hood.’
13 Welke implicaties de rivaliserende visies hebben voor ons beeld van de lichamelijke ver-

zorging, intellectuele, emotionele en morele opvoeding van kinderen in de zeventiende en 
achttiende eeuw is nauwkeurig uiteengezet door Benjamin Roberts (1998, 19-40)

14 Het is de vraag of de door Dekker gebruikte terminologie wel zo’n gelukkige keuze is. 
Objectiever lijkt het ons om te spreken van het veranderingsperspectief versus het conti-
nuïteitsperspectief. Andere contraire paren die men in de literatuur aantreft: orthodoxen 
versus revisionisten (Haks 1988) en evolutionisten versus structuralisten (Dekker 2006). 
Aan dergelijke indelingen kleeft het bezwaar van absolutisme, maar voor bespreking van 
visies op de geschiedenis van het gezin en van het kind in colleges en leerboeken (bijvoor-
beeld Zwaan 1993 en Bakker, Noordman & Rietveld-van Wingerden 2006) hebben ze hun 
nut bewezen.
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15 Het werk van Lloyd DeMause is paradigmatisch voor dit alles.
16 Terwijl Mount (1982, 144) Ariès de fout aanrekent ‘to deduce a social change from a purely 

aesthetic revolution’, acht Koops (2000) Ariès’ interpretatie van afbeeldingen van kinderen 
wel valide. Kunsthistoricus Bedaux ziet het als volgt: ‘De geschiedenis van de uitbeelding 
van het kind is er […] noodzakelijkerwijs een van een zeer geleidelijke evolutie, waarbij 
stapje voor stapje fouten werden geëlimineerd, met als resultaat dat het kind meer en meer 
de echte trekken van een kind ging vertonen’ (Bedaux 2000, 13).

17 Ouwelijke, onkinderlijk aandoende kleding is als een indicator voor de beschouwing van 
het kind als ‘kleine volwassene’ gehouden. Dat kan alleen worden volgehouden wanneer 
men niet met Peeters (1966, 91) verdisconteert, dat afgebeelde kinderen niet zozeer hun 
kind-zijn als wel hun sociale rang moesten representeren.

18 De reproducties die voorkomen in de oorspronkelijke Franse editie, ontbreken geheel ten 
onrechte in de door Penguin Books verzorgde paperbackeditie (1973) van de Engelse verta-
ling van Ariès’ werk.

19 We laten hier verwante kritiek op Ariès vanuit de Franstalige mediëvistiek, zoals van Pierre 
Riché, D. Desclais-Berkvan, Danièle Alexandre-Bidon & Didier Lett buiten beschouwing. 
Van het portret dat het laatstgenoemde duo op basis van een keur aan bronnen ontwierp 
van de presentie van het kind in de middeleeuwen, bestaat ook een Engelse vertaling 
(Alexandre-Bidon & Lett 1999).

20 Het kind in de Oudheid is een intensief studieterrein, getuige de indrukwekkende biblio-
grafie van V. Vuolanto: http://uta.fi/laitokset/historia/sivut/BIBChild.pdf 

21 In de literatuur is veel kritiek op Ariès te vinden. Gevat en niet onhumoristisch is de kritiek 
van Ferdinand Mount (1982), die bepaalde interpretaties van Ariès in het absurde trekt. Bij-
voorbeeld: Russische iconenschilders beelden het Christuskind nog altijd af als een kleine 
volwassene: als Ariès’ interpretatiewijze zou opgaan, zou uit die (religieus geïnspireerde) 
weergave afgeleid moeten worden dat Russen nog geen ‘idea of childhood’ hebben, het-
geen evident in strijd is met de werkelijkheid (Mount 1982, 144).

22 Aan de zeventiende-eeuwse gezinsiconografie en de daaraan voorafgaande ontwikkeling 
heeft Ariès een afzonderlijk hoofdstuk gewijd (Ariès 1960, 376-407; vgl. Ariès 1973, chapter 
14).

23 Pas in de achttiende eeuw vond dat volgens Stone navolging in Engeland.
24 Een vergelijkbaar ideaal treffen we aan bij de door Ariès besproken jezuïeten, die zich 

beijverden om de bevolking een strikte moraal op te leggen. Terwijl protestanten vooral 
van gezinsreformatie veel heil verwachtten, opteerden katholieke hervormers meer voor 
morele verbetering via de school (vgl. Cunningham 2005, 57).

25 Erasmus’ pedagogische verhandeling De pueris statim ac liberaliter instituendis (1529) heeft 
grote invloed gehad op protestantse schrijvers over opvoeding (vgl. Groenendijk 2005). 
Ariès heeft wel aan Erasmus’ etiquetteboekje, maar niet aan diens opvoedingstraktaat aan-
dacht geschonken. Dat gedragsboekje was trouwens eerder een belangrijke bron voor Elias’ 
studie over het civilisatieproces (1939).

26 En sluit goed aan bij de door Philip Greven (1977) in New England onderscheiden ‘pat-
terns of child-rearing’ van ‘evangelicals’ en ‘moderates’. 

27 Zie de catalogus bij de in 2000/2001 gehouden tentoonstelling ‘Kinderen op hun mooist’ 
(Bedaux & Ekkart 2000).
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