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DANKWOORD

Het was enigszins overmoedig om een nieuwe geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur te willen schrijven, maar toen deze gedachte zich eenmaal in ons hoofd genesteld had, bleek ze onuitroeibaar.
De hele Bibelebontse berg verscheen in 1989. In de tussentijd zijn de
jeugdliteratuur en de kinder- en jongerencultuur verder geëvolueerd.
Tijd dus om met nieuwe ogen achterom te kijken. We blijven onze voorgangers dankbaar omdat ze de weg baanden om jeugdliteratuur en
jeugdliteraire geschiedschrijving serieus en wetenschappelijk aan te
pakken. Hun voorbeeld was uitdagend, inspireerde en zette ons op weg.
Maar Een land van waan en wijs konden we alleen maar in kaart brengen dankzij de hulp van uitstekende gidsen en verkenners die vertrouwd
waren met het veelzijdige terrein van de jeugdliteratuur. We zochten en
vonden auteurs die met kennis van zaken konden schrijven over bepaalde genres, thema’s of nieuwe media, zoals games en televisieprogramma’s, die geënt zijn op jeugdliteratuur. In de eerste plaats verdienen alle
auteurs onze bijzondere dank omdat ze bereid waren om mee op weg te
gaan en een stukje van die onontgonnen geschiedenis voor hun rekening te nemen. De auteurs zetten niet alleen hun deskundigheid in, ze
wilden zich bovendien bij het schrijven aan het vooropgestelde concept,
de feedback en het strakke tijdschema houden. Vaak werden schrijversduo’s ingezet, zodat Nederland en Vlaanderen op een uitgebalanceerde
wijze aan bod zouden komen, en ook dat vergde bijkomende inspanning en overleg. Dank ook aan de deskundigen die wat meer op de achtergrond een belangrijke rol hebben gespeeld. Als raadgevers en referenten hielpen ze bij de aanvang de contouren van het project uit te
tekenen en in de loop van het proces lazen ze de teksten na en formuleerden suggesties ter verbetering. Ook al opereerden zij in de schaduw, ze
bepaalden mee de kwaliteit van dit boek. Dat geldt evenzeer voor alle
instituties op wier faciliteiten we een beroep konden doen. We denken
in de eerste plaats aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, aan Stichting Le-
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zen Nederland en Vlaanderen, het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid, en aan de Universiteiten van Antwerpen, Leuven en Tilburg. Een
bijzonder woord van dank gaat uit naar Katrien Vloeberghs, voor haar
ideeën bij de beginfase van dit project, naar Jant van der Weg, voor haar
advies over de Friese jeugdliteratuur, naar Toin Duijx voor de algemene
adviezen en de organisatie van de twee studiedagen, en naar Colette
Pelt, voor haar feedback en hulp bij de afwerking.
De steun van de Nederlandse Taalunie was onontbeerlijk voor de realisatie van dit boek. We danken in het bijzonder Martijn Nicolaas, Karlijn Waterman en Geert Joris voor hun constructieve feedback en hun
vertrouwen in ons project. Verder zijn we de uitgevers en illustratoren
erkentelijk die bereid waren om dit project te ondersteunen door illustratiemateriaal ter beschikking te stellen, zodat de lezer van dit boek
ook via beelden toegang krijgt tot verdwenen en vergeten kinderboeken.
Bijzonder waardevol waren de opmerkingen van onze uitgever Bertram
Mourits, die meteen geloofde in het project. Met enthousiasme en opbouwende kritiek werden we onthaald en begeleid.
Een laatste woord van dank richten we tot de lezers, die uitkijken naar
dit boek en het nieuwsgierig ter hand nemen om ons te volgen naar dat
land van waan en wijs dat jeugdliteratuur heet. De tijd en moeite die zij
zich getroosten om in de geschiedenis van de jeugdliteratuur te duiken,
opent immers ook toekomstperspectieven. Tussen die vele lezers verschuilt zich reeds een nieuwe generatie schrijvers en onderzoekers, die
over enkele decennia onze zoektocht zal voortzetten.
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Inleiding
geschiedenis van de jeugdliteratuur in
vogelvlucht
Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer

11
inleiding

Hoe ga ik open als een boek?
Ik wil mezelf eens lezen,
bladeren en kijken
hoeveel pagina’s ik tel.
Of ik een sprookje ben
of meer een studieboek.
Zou ik me kopen?
Lenen bij de bieb?
Alleen stiekem lezen
hoe ik afloop en zachtjes
terugzetten in de kast? (Ted van Lieshout, 1986)
In het gedicht ‘Boekje open’ maakt Ted van Lieshout de vergelijking tussen jezelf leren kennen en boeken lezen. Boeken geven inzicht in wie je
bent en hoe de wereld om je heen eruitziet. Kinderboeken leren je met
nieuwe ogen kijken en ‘de voor-het-eerst-heid’ van de dingen zien. Althans, dat is wat ze doen als de schrijvers ervan voeling houden met het
kind dat ze eens waren. Natuurlijk zijn er ook schoolmeesters, de ‘weters’ met ‘zo min mogelijk persoonlijkheid’, zoals Guus Kuijer ze noemt
in Het geminachte kind (1980, 130), maar zij zetten niet langer de toon.
Veel jeugdschrijvers zoeken in hun boeken vooral de verwondering op
en treden buiten de bekende paadjes. Ze trekken zich niets aan van wat
hoort en moet en zijn wars van het idee dat alle kinderen dezelfde smaak
hebben. Jeugdliteratuur is een land vol verhalen, een huis met mooie
boeken. Het aanbod varieert van kleurrijke prentenboeken tot vuistdikke adolescentenromans. Er zijn verhalen die al eeuwen meegaan, zoals
sprookjes, en titels die slechts enkele maanden op de planken staan.
Zelfs het e-book dat je alleen op een tablet of e-reader kunt lezen, vindt
zijn weg naar kinderhanden. Met een knipoog naar De kleine kapitein
van Paul Biegel noemen we de Nederlandse jeugdliteratuur ‘een land
van waan en wijs’. Waan omdat fantasieverhalen telkens weer de ver-
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beelding van de jonge lezers prikkelen en hen meevoeren naar verre en
vreemde werelden. Wijs omdat auteurs in hun verhalen levenslessen
verwerken, in de hoop dat kinderen tot goede en verstandige mensen
uitgroeien. Waan omdat sommige kinderboekenmakers op zoek naar
sensatie en succes opgaan in de waan van de dag. Wijs omdat tal van
andere verhalen jonge lezers een herkenbare wereld bieden, terwijl ze
tegelijkertijd subtiel de horizon verbreden en aan het denken zetten.
Deze geschiedenis wil de rijkdom van de jeugdliteratuur laten zien.
Voorop staan grensverleggende boeken die zonder meer kunnen meedingen naar de grote L van Literatuur, en die nationaal en internationaal waardering vinden. Maar er is ook plaats voor boeken die de toets
van de volwassenenkritiek niet kunnen doorstaan en alleen van jonge
lezers applaus krijgen. Ook die verhalen kleuren het beeld van de jeugdliteratuur. Vijf eeuwen geleden bestond het leesvoer van kinderen (als ze
al konden lezen) vooral uit leerboeken en religieuze teksten, met soms
een gedurfde vertelling of later een vrolijke centsprent. Een aparte kinderboekenmarkt was er niet. Deze jeugdliteratuurgeschiedenis beschrijft de belangrijkste genres, auteurs en boeken die de ontwikkelingen hebben bepaald, met een nadruk op de twintigste eeuw. Het eerste
hoofdstuk schetst de grote lijnen en zoomt in op spraakmakende pedagogen, filosofen en maatschappelijke hervormers en op de veranderende kinderboekenmarkt.

Jeugdliter atuur in de schaduw (voor de acht tiende
eeuw)

Bij het eerste Nederlandse kinderboek denken velen aan de gedichten
van Hiëronymus van Alphen uit 1778. Toch werd er vóór Van Alphen al
voor kinderen geschreven. Bovendien zijn er, verrassend vroeg in de geschiedenis, auteurs en filosofen te vinden die óver kinderen en literatuur publiceren. Ze prijzen verhalen en boeken omdat ze nuttig zijn vanuit didactisch of moreel oogpunt, of ze waarschuwen voor de negatieve
invloed van literatuur op het kwetsbare kind. Deze vroege filosofen wegen de invloed van lering en vermaak zorgvuldig af, maar hebben nog
geen aandacht voor leesplezier zonder meer en voor de literaire kwaliteit
van kinderboeken. Dat komt pas later.
Tot de achttiende eeuw waren inzichten over opvoeding en de omgang met verhalen vooral te vinden in algemene beschouwingen van filosofen of theologen; de pedagogie was nog geen goed afgebakende discipline. ‘Kinder- en jeugdliteratuur’ is in deze periode eerder een vaag
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begrip: vaak is het onduidelijk of teksten expliciet voor kinderen bedoeld waren, toevallig in kinderhanden terechtkwamen of voor een
dubbel publiek van kinderen en volwassenen geschreven waren. Van
sommige teksten kan wel met zekerheid gezegd worden dat ze door kinderen en jongeren gelezen of beluisterd werden. Dat is af te leiden uit
(auto)biografische getuigenissen of specifieke tekstkenmerken, zoals
de civilité, een schoolboekenletter die voor het eerst opdook rond 1550.
Deze gesneden drukletter, een soort gotische cursief, was een goed
hulpmiddel bij het leren lezen en schrijven, en bleef tot in de negentiende eeuw in gebruik. Hij duikt vooral op in schoolboeken, stichtelijke
werken en instructieboekjes om zelfstandig te leren schrijven zoals
ABC, oft exemplen om de kinderen bequamlick te leren schryven, dat in
1567 bij Plantijn verscheen (Resoort 1989, 76; Van Bork et al. 2012-2014).
Grote denkers uit de Oudheid hadden al een mening over de invloed
van verhalen op de jeugd. In De staat heeft Plato (427-347 v.Chr.) het over
de jeugd van zijn tijd en over de rol van de literatuur. Veel waardering
voor dichters en kunstenaars had hij niet. Hij vond ze ‘nabootsers’ die
hun publiek misleiden. Als hij over lezers schrijft, noemt Plato kinderen
en vrouwen vaak in één adem. Ze zijn gevoelig en laten zich gemakkelijk
beïnvloeden door hun lectuur. Fabels en sprookjesachtige verhalen zijn
volgens hem geen geschikte leesstof: ‘Een jong mens is immers niet in
staat uit te maken wat al of niet allegorie is. Integendeel, al wat hij op die
leeftijd in zich opneemt, pleegt onuitwisbaar en onveranderlijk in zijn
geest te worden opgenomen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we
ons uiterste best moeten doen, dat de eerste verhalen die hij hoort zo
schoon mogelijk zouden zijn om tot de deugd op te wekken’ (1962 ii, 82).
Plato ergert zich aan de ‘leugens in woorden’ en verdedigt censuur uit
bezorgdheid voor de religieuze en morele opvoeding. De invloedrijke
kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) was evenmin positief over literatuur. In zijn Belijdenissen spreekt hij met afkeer over de ‘dichterverzinsels’ van Homerus en Vergilius, die hij in zijn jeugd nog waardeerde. ‘Ik
zondigde dus in mijn jongensjaren door in mijn liefde die verzinsels te
stellen boven nuttigere dingen of liever: door van deze laatste een afkeer
te hebben en van die eerste te houden. [E]en verrukkelijk schouwspel
van ijdelheid vond ik het houten paard vol krijgers, de brand van Troje
en het schimbeeld van Creusa zelf’ (1997, 42). Hoewel ze sceptisch zijn
over de morele waarde van literatuur, erkennen Plato en Augustinus
toch de invloed van verhalen op jonge mensen.
Het oordeel van Aristoteles (383/4-322 v.Chr.) over de dichtkunst klinkt
gunstiger dan dat van zijn leermeester Plato. In zijn Poëtica schrijft hij
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tussen de regels door dat verhalen belangrijk zijn in de opvoeding. Ze
bieden imitaties die voor kinderen leerzaam en plezierig zijn (Aristoteles 1995, 48b5). Daarmee liep Aristoteles vooruit op de invloedrijke visie
van de Romeinse dichter Horatius (68-8 v.Chr.). Zijn boodschap in de Ars
Poetica, dat een auteur lering en vermaak moet verzoenen om bij jong en
oud in de smaak te vallen, is een van de pijlers van de latere jeugdliteratuur.
De waarschuwing van Plato en de goede herinneringen van Augustinus bevestigen het succes van de grote epische verhalen bij jeugdige lezers. Henric van Veldeke herschreef ze later voor een middeleeuws publiek, Erasmus prees de Odyssee aan en de Franse filosoof Montaigne las
als kind Vergilius. De fabel – een genre dat als geen ander de vroege
discussies over de jeugdliteratuur beïnvloedde – heeft met de Griekse
dichter Aesopus wortels in de Oudheid. Hij schreef heel wat bekende
fabels, zoals ‘De Haas en de Schildpad’ en ‘De Raaf en de Vos’. De ijdele
raaf laat zich door de sluwe vos tot zingen verleiden en verliest zo het
vlees uit zijn bek. Maarten Luther (1483-1546) vertaalde fabels van
Aesopus in het Duits. Hij vond ze – samen met Arthur-verhalen – zeer
geschikt voor kinderen, omdat ze hun wijsheid en liefde voor kunst zouden bijbrengen.
In de Middeleeuwen waren lezende kinderen en jongeren in de minderheid. Vorsten als Karel de Grote (747/8-814) stimuleerden daarom het
onderwijs, dat vooral in klooster- en kathedraalscholen gegeven werd.
Veel leesmateriaal was er nog niet. In de kloosterschool van Egmont
vond men tien exemplaren van het abc, eigenhandig door de magister
vervaardigd (Van Oostrom 1989, 17). De kinderen lazen Bijbelboeken,
teksten van de kerkvaders en van klassieke auteurs als Cato, Cicero, Vergilius en Ovidius (Orme 2001; Van Oostrom 2006). Een veel verspreid
werk was De vertroosting van de filosofie uit 524 van Boëthius. Latijn was
de taal van de Kerk en het onderwijs. Slechts mondjesmaat werd er daarnaast in de volkstaal geschreven of werden Latijnse teksten ‘verdietst’
(Van Oostrom 2006, 29). Een rijk beladen schip (1023) van Egbert van Luik
laat de rijkdom zien van de teksten die in de kathedraalscholen aan bod
kwamen. Het vademecum bevat een mix van christelijke en heidense
teksten, naast raadsels, fabels en spreuken uit de volkse traditie, en zelfs
een heel eigen (christelijke) versie van ‘Roodkapje’. Daarin voert een
boze wolf een vijfjarig meisje mee naar zijn hol, maar zijn welpen laten
haar ongedeerd: ‘Zo respecteerden zij dat het rode jakje haar doopjurk
was.’ Volgens Van Oostrom (2006, 132) is dit de allereerste vermelding
van Roodkapje.
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Op zoek naar middeleeuwse genres die later moeiteloos de weg naar
de jeugdliteratuur zouden vinden, springt onmiddellijk het heiligenverhaal in het oog, met onder meer de populaire Gouden Legende (ca. 1264),
samengesteld door Jacobus de Voragine. Het boek volgde de liturgische
kalender, zodat predikanten de heiligenverhalen gemakkelijk konden
verwerken in hun preken. Zo werden die vaak spannende verhalen over
heilige martelaren ook door kinderen gehoord.
In de periode van het Humanisme, de Renaissance en de Reformatie
groeit de aandacht voor de mens als zelfstandig individu en verandert
de opvoeding. Veel inzichten die John Locke en Jean-Jacques Rousseau
twee eeuwen later met verve verdedigen, duiken in deze tijd al op. In De
opvoeding van kinderen (1506-1509) benadrukt Erasmus (1469?-1536) dat
het opvoedingswerk het best op jonge leeftijd kan beginnen. Net als
Locke gebruikt hij het beeld van klei en was om de kneedbaarheid van
het jonge kind te typeren (2005, 95). Anders dan veel van zijn tijdgenoten
geloofde Erasmus niet dat het kind zich van nature aangetrokken voelt
tot wat niet deugt. ‘Het kwaad is in de eerste plaats bij onszelf te zoeken
omdat we jonge geesten met ondeugden bederven nog voor we ze in contact brengen met deugdzaamheid’ (2005, 87). De ondeugd komt dus uit
de volwassenen, niet uit het kind. Erasmus besteedt aandacht aan literatuur. Kinderen hebben behoefte aan vrolijke onderwerpen; wat verdrietig en wreed is, kan beter weggelaten worden.
Net als Horatius verdedigt Erasmus het utile dulci: het nuttige en het
plezierige horen bij elkaar. Spitsvondige aforismen en boeiende anekdotes zijn daarom geschikte lectuur. Daarnaast is hij een voorstander
van illustraties, die lezen prettiger maken en de kennis ten goede komen: ‘Dat geldt net zo goed om hun de namen en kenmerken van bomen, planten en dieren aan te leren, zeker als het gaat om dieren die ze
zelden zullen zien, zoals een neushoorn, een eland, een pelikaan, een
Indische ezel of een olifant’ (Erasmus 2005, 119). Minder enthousiast
was Erasmus over schunnige liedjes, dwaze raadsels en verhalen over
spoken, heksen en weerwolven, die kinderen hoorden van hun groot
ouders of van dienstmeiden. Zoals andere humanisten pleitte Erasmus
ervoor om kinderen op jonge leeftijd Latijn en Grieks te leren, de cultuurtalen van zijn tijd. Zijn dialogen, soms in de mond van kinderen
gelegd, werden vaak gebruikt in het onderwijs. Deze Gesprekken zijn dan
weer ongewoon openhartig. Jonge meisjes en vrouwen praten openlijk
over partnerkeuze, seks en overspel.
De Spaanse geleerde Juan Luis Vives (1492-1540) en de Franse filosoof
Michel de Montaigne (1533-1592) deelden Eramus’ zorg voor goed onder-
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wijs. Beide humanisten vonden het schoolsysteem wereldvreemd en waren voorstander van ervaringsgericht onderwijs. Vives had meer dan de
doorsnee humanist aandacht voor de opvoeding van meisjes. In Die institutie ende leeringe van een christelijke vrouwe (1524, 1538) waarschuwde hij opvoeders voor boeken waarin liefde en passie centraal staan,
zoals de ridderroman Amadis de Gaula en vooral de Decamerone van
Boccaccio. Voor Montaigne vormde nieuwsgierigheid het uitgangspunt
van elke opvoeding. In De l’institution des enfants (1579) schrijft hij dat
het onderwijs de liefde voor het lezen eerder in de weg staat dan stimuleert. Het is een standpunt dat aan het begin van de eenentwintigste
eeuw nog steeds actueel is.
Naast nieuwe inzichten over opvoeding had de technische vooruitgang een grote invloed op de literatuur. Omstreeks 1450 ontdekte Johann Gutenberg een nieuwe manier om teksten te drukken met behulp
van losse letters en een pers. Boeken konden nu veel sneller en goedkoper gemaakt worden, en dat vergrootte de markt. Steeds meer particulieren konden boeken kopen, en de producenten speelden in op de behoeften van het publiek. Het boekformaat werd kleiner en het aanbod
gevarieerder. In de vijftiende eeuw ontstonden goedkopere schoolboeken zoals het abecedarium, een leerleesboek voor kinderen dat in scholen gebruikt werd. Het gaat om houten plankjes waarop een blad bevestigd werd met de letters van het alfabet erop en meestal ook het
Onzevader. Het geheel werd met hoorn, olie of was bestreken (vandaar
de Engelse naam hornbook), zodat het duurzaam was en netjes bleef
(Huey 1908, 244; Manguel 1999, 162-166).
Abecedaria bleven tot in de negentiende eeuw populaire leermiddelen. Jan Amos Comenius (1592-1670), de belangrijkste Europese pedagoog uit de zeventiende eeuw, maakte er een met dieren in de hoofdrol.
Hij pleitte voor aanschouwelijk onderwijs op maat van het kind, in het
Latijn en in de moedertaal. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld de kinderencyclopedie Orbis sensualium pictus (1658), die uitgebreid aan bod
komt in de hoofdstukken over informatieve boeken en illustraties. Het
boek telt honderdvijftig korte hoofdstukjes waarin aan de hand van
kleine houtsneden de wereld in kaart wordt gebracht. Comenius begint
en eindigt met de onzichtbare God als schepper van de wereld, en daarna volgt het werk van mensenhanden: tal van gebouwen, voorwerpen,
beroepen en vormen van ontspanning worden verbeeld. Alle prenten
krijgen een onderschrift in het Latijn en in de volkstaal. Comenius’ aanpak is encyclopedisch, maar tegelijkertijd gericht op de zelfwerkzaamheid van het kind: met het prentenboek kan het op een prettige manier
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zijn (talen)kennis vergroten. De kinderprenten of centsprenten – met
een kostprijs van een of enkele centen – die vanaf de zeventiende eeuw
in het Nederlandse taalgebied op de markt komen, zijn op datzelfde nuttigheidsprincipe gebaseerd. Deze goedkope blaadjes combineren een of
meer prenten met een spreuk of een kort stukje tekst. Sommige zijn educatief, andere kinderprenten zijn eerder voorlopers van het beeldverhaal: ze brengen bekende (volks)verhalen zoals die over Reinaert de Vos,
Don Quichot of Gulliver in een notendop.
Onder invloed van de jezuïeten, een orde gesticht door Ignatius van
Loyola (1491-1556), veranderde vanaf de tweede helft van de zestiende
eeuw de structuur van het onderwijs. De jezuïeten gaven vorm aan de
humaniora en toneel speelde daarin een belangrijke rol. Het jezuïetentoneel had een religieus en een praktisch doel: de kennis van het Latijn
en de retoriek bevorderen en het morele inzicht van de leerlingen verdiepen. Omdat de leerlingen uitsluitend jongens waren, was er voor vrouwelijke personages weinig plaats in het jezuïetentoneel. Als vrouwenrollen noodzakelijk waren voor het stuk, dan werden ze gespeeld door
jongens (Brown 2008, 23-24).
Pas vanaf de zeventiende eeuw kwam er voor meisjes uit de betere
kringen een vorm van voortgezet onderwijs. In Frankrijk was er de bekende school van Saint-Cyr. Uit de correspondentie van Jean Racine
(1639-1699) blijkt dat de auteur op verzoek van Madame de Maintenon
theaterstukken als Phèdre, Esther en Andromaque schreef voor de meisjes van Saint-Cyr. In het voorwoord van Esther (1689) verduidelijkt Racine dat deze teksten bedoeld waren om de geest van de meisjes te polijsten en hun oordeel te vormen (1954, 323). Dat deze toneelstukken
ondanks hun vrouwelijk doelpubliek moeiteloos konden doordringen
tot de canon, wijst er wellicht op dat meisjes niet als een aparte lezers
categorie gezien werden, maar deel uitmaakten van het bredere publiek.
Fénelon (1651-1715) verwoordde in De l’éducation des filles (1687) de
zorg van ouders uit de betere kringen voor de opvoeding van hun dochters. Zijn inzichten klinken modern: begin zo vroeg mogelijk – vanaf de
wieg – en praat met het kind over alles, maar wel correct, dus niet in een
brabbeltaaltje. Angst en dwang zijn uit den boze. Leren lezen kan het
best spelenderwijs gebeuren met een mooi gebonden boek vol leuke verhaaltjes en plaatjes. Fabels zijn geschikte lectuur, maar Bijbelverhalen
vindt deze priester nog beter: ze zijn levendig, bevatten wondere elementen en roepen het mysterie op. Boeken die de ijdelheid voeden, de passie
aanwakkeren en lezeressen meevoeren naar een niet-realistische we-
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reld vol luchtkastelen en prinsessen keurde hij af. Zelf schreef Fénelon
voor de jeugd Aventures de Télémaque (1699), een bildungsroman avant
la lettre waarvoor hij inspiratie vond in de Odyssee.
In dezelfde periode blies de Franse dichter Jean de La Fontaine (16211695) de fabel nieuw leven in. Hij gaf de oude dierenverhalen van de
Griekse dichter Aesopus literaire allure door zijn sterke verbeeldingskracht en zijn fijnzinnige verwoording (Ghesquière 2008, 234). Op de
drempel van de achttiende eeuw verscheen in Frankrijk het eerste bekende sprookjesboek, Histoires ou contes du temps passé (1697) van
Charles Perrault (1628-1703), beter bekend als De sprookjes van Moeder de
Gans. Onderzoekers hebben zich gebogen over de vraag voor wie deze
verhalen nu eigenlijk bedoeld waren: voor kinderen, voor volwassenen
of voor allebei? Het genre is veel nagevolgd, maar pas in de negentiende
eeuw, onder invloed van de Romantiek, zouden de gebroeders Grimm
en Hans Christian Andersen het sprookje een nooit eerder gekende uitstraling geven. Pas toen vielen de bezwaren tegen fantasievolle literatuur voor kinderen, die al bij Plato de kop opstaken, bij de meeste opvoeders weg.

Jeugdliter atuur in de kijker (de acht tiende eeuw)
Denken over kinderen

In de achttiende eeuw, of de eeuw van de Verlichting, waren het geloof in
de rede, de zintuiglijke ervaring en de vooruitgang doorslaggevend voor
het mensbeeld en de visie op kinderen. De mondige burger werd de belangrijkste cultuurconsument. Tijdschriften en kranten kwamen op de
markt en het boekenaanbod groeide (Graf 1991, 256). In literatuur en
kunst speelde verder het sentimentalisme een grote rol, met het idee dat
gevoelens, empathie en intuïtie het handelen sturen. Vooral via de filantropijnen, een groep verlichte Duitse pedagogen, kleurde deze stroming
de jeugdliteratuur.
Het nieuwe mens- en kindbeeld stimuleerde het denken over opvoeden. Een van de belangrijkste pedagogische werken uit de geschiedenis
is Some Thoughts Concerning Education (1693) van de Britse arts John
Locke (1632-1704). Het vertoog dat hij schreef, op verzoek van een vriend
die advies wilde over de opvoeding van zijn zoon, heeft de verdere ontwikkeling van de pedagogie gestuurd. Locke geeft praktische tips over
gezondheid, eetgewoonten, kleding en hygiëne, en adviezen over straffen en belonen of het kiezen van speelgoed. Als basisregel geldt dat kin-
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deren moeten leren uit ervaring. Leren lezen moet leuk zijn. Locke stelt
voor om dat spelenderwijs te doen, bijvoorbeeld met dobbelstenen waar
letters op staan. Een aantal van zijn opvattingen over lezen met kinderen sluit naadloos aan bij hoe in de eenentwintigste eeuw over lees
onderwijs wordt gedacht. De fabels van Aesopus en ‘Reynard the Fox’,
liefst geïllustreerd, vindt hij geschikte leesstof voor kinderen (sectie
156). Aesopus kan bovendien helpen om Latijn te leren. Over de Bijbel is
Locke minder enthousiast, omdat kinderen veel teksten gewoon niet
kunnen begrijpen. Daarom is het belangrijk om geschikte Bijbelverhalen te kiezen, zoals het verhaal van Jozef en zijn broers of David en Go
liath. Dat advies hebben latere makers van kinderbijbels daadwerkelijk
gevolgd.
De Franse auteur en filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) vond
bij Locke inspiratie voor zijn baanbrekende werk over kind en opvoeding, Émile, ou de l’éducation (1762), maar verschilde op een aantal punten wel met hem van mening. Het ideaal van Rousseau is de ‘autonome
natuurmens’. ‘Leren’ vertrekt bij hem steeds vanuit de ontdekking van
de natuur, en bij elke nieuwe stap ontdekt het kind meer over de wereld.
Onder de begeleiding van een jonge gouverneur ontwikkelt Émile zich
in afzondering. Pas als jongvolwassene keert hij in de samenleving terug. Hij is dan in staat om op basis van ervaring, innerlijk gevoel en verstand zelfstandig te oordelen. De kindertijd is bij Rousseau niet alleen
een zorgeloze periode. Het kind dat met vallen en opstaan leert, is verantwoordelijk voor de eigen fouten. De taak van de opvoeder is beperkt.
Hij hoeft bijvoorbeeld niet te redeneren met het kind, zoals Locke dat
voorschrijft, of hem in te wijden in vreemde talen, aardrijkskunde of
geschiedenis. Rousseau is van mening dat boeken voor het kind ‘werktuigen van zijn diepste ellende’ zijn en lezen noemt hij ‘de gesel van de
kindertijd’ (1980, 128). Verder vindt hij de fabels van La Fontaine onge-
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schikt voor kinderen. Ze zijn leugenachtig en moreel verwerpelijk, omdat ze eerder aanzetten tot ondeugd dan tot goed gedrag. Kinderen kiezen spontaan de mooiste rol en sympathiseren met de sluwe vos, de
gierige mier of de mug die heimelijk aanvalt. Nuttigheid en eigenbelang
zijn volgens Rousseau de belangrijkste drijfveren om te leren en te lezen.
Zodra het kind ontdekt dat een brief lezen voordeel oplevert, zal het gemotiveerd zijn om het te leren.
Vanaf twaalf jaar wordt Émile verder ingewijd in aardrijkskunde,
landbouw en andere praktische vaardigheden. In die periode krijgt één
boek bijzondere aandacht, Robinson Crusoë van Daniel Defoe (1719):
Robinson Crusoë op zijn eiland, alleen, verstoken van alle hulp van
zijn soortgenoten en alle vormen van gereedschap, die zich desondanks in leven weet te houden en zich een bestaan weet te scheppen, zelfs een zekere mate van welzijn: dat is een onderwerp dat op
iedere leeftijd onze interesse wekt […]. De zekerste manier om zich
boven alle vooroordelen te verheffen en oordelen te baseren op de
ware stand van zaken, is zich op de plaats van de eenling te stellen
en over alles te oordelen zoals deze zou doen, altijd bij zijn eigen
belang te rade gaand. (Rousseau 1980, 174)
De waardering van Rousseau voor het boek van Defoe bracht een stroom
van robinsonades op gang en Robinson Crusoë groeide uit tot het ideale
jongensboek. Voor meisjes had Rousseau minder aandacht. Hij introduceert Sophie, Émiles toekomstige echtgenote, pas in het laatste hoofdstuk en beklemtoont de sekseverschillen. De vrouw is passief en zwak,
geschapen om de man te behagen en aan hem onderworpen te zijn.
Meisjes houden van uiterlijke dingen zoals spiegels en sieraden, en spelen graag met poppen, zo schrijft Rousseau (1980, 333 en 339). Meisjes en
literatuur zijn geen goede combinatie: ‘Als er alleen maar verstandige
mannen op de wereld waren, zou een meisje dat zich met de schone letteren bezighoudt, sterven als een oude vrijster’ (1980, 366).
Rousseau staat bekend als een radicale vernieuwer, hoewel verschillende van zijn ideeën al eerder opdoken bij Erasmus, Fénelon en Locke.
In Émile werden ze echter samengebracht en geradicaliseerd. Zijn visie
veroorzaakte een copernicaanse ommekeer in de pedagogie, die parallel loopt met de democratische veranderingen die hij in de samenleving
wilde zien. De volwassene had niet langer de opvoeding in handen, omdat het kind zichzelf alleen kan opvoeden. De afzondering die Rousseau
bepleitte, vormde een basis voor het latere ‘kinderland’, waarin kinde-
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ren weggehouden werden van de grotemensenwereld (Dasberg 1975),
maar dan zonder de autonomie die Rousseau hun wel gunde.
De overtuiging van Rousseau dat kinderen beter af zijn zonder boeken, zette geenszins een rem op de verdere ontwikkeling van de jeugd
literatuur. Andere aspecten van zijn theorie waren wel van invloed op de
inhoud van de verhalen, en zijn dat tot op de dag van vandaag. Het beeld
van het zelfredzame, competente kind uit veel hedendaagse kinderboeken sluit perfect aan op zijn visie. Maar de inzichten van Rousseau vonden ook in de achttiende eeuw al hun weg naar de jeugdliteratuur. De
Engelse auteur Thomas Day paste ze bijvoorbeeld toe in The History of
Sandford and Merton (1783-1789). Day was een van de eerste jeugdauteurs
die zich bewust waren van hun specifieke opdracht. In het voorwoord
schrijft hij dat hij het boek enkel voor kinderen heeft geschreven, om
hen te vormen en te boeien. Alleen als zij het waarderen, zal hij succesvol zijn, want de lof van recensenten kan niet tegen de mening van kinderen op (Day 1852, iii). Die visie vinden we tot vandaag bij sommige
jeugdauteurs terug. Ze stemmen hun werk volledig af op het jeugdige
publiek en vinden succes bij kinderen belangrijker dan de waardering
van volwassen deskundigen.
Filantropijnen (filantropus = mensenvriend), zoals Christian G. Salzmann (1744-1811) en Joachim H. Campe (1764-1818), namen veel inzichten van Locke en Rousseau over. Ze deelden de idee dat het kind van
nature goed en zelfredzaam is en hadden net als Rousseau ruim aandacht voor handenarbeid, gymnastiek, milieu en aardrijkskunde. Maar
ze waren optimistischer. ‘Zoodra het kind het goede wil, voedt het zichzelf op,’ schreef Salzmann in het Ameisenbüchlein of Het mierenboekje
(1926, 72). De filantropijnen waren bovendien praktischer ingesteld dan
Locke en Rousseau: ze stichtten modelscholen, schreven handboeken
en zetten zich in voor de jeugdliteratuur. Verhalen kregen een vaste
plaats in hun opvoedingsproject, want ze geloofden rotsvast in Horatius’ beginsel om het nuttige met het aangename te combineren. Dat
blijkt uit de titel van Campes bekendste boek: Robinson der Jüngere: zur
angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder (1779-1780), een hertaling van Robinson Crusoë op kindermaat. Kinderen moeten zich aan
de verhalen kunnen spiegelen, vindt Salzmann:
Lange samenhangende vertoogen, abstracte grondstellingen die
alleen tot het verstand spreken, werken geen van alle iets uit. De
kinderen begrijpen daarvan niets. Zij hebben echter een zucht tot
nabootsing, waardoor zij geneigd zijn alles, wat hun in anderen
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aanstaat, na te volgen. Hiervan moet gebruik worden gemaakt.
Men kan hun in ware of verdichte verhalen toonbeelden voor
houden van de handelswijze, waartoe men hen brengen wil.
(Salzmann 1926, 66)
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Realistische, herkenbare verhalen zoals de Robinson van Campe krijgen
de voorkeur; ‘tooversprookjes’ keurt hij af. De kinderen ‘zijn daarop verzot als op peperkoek, maar deze verhalen zijn voor hun geest even nadeelig als peperkoek voor hun maag’ (Salzmann 1926, 81). Opvoeders
krijgen verder de raad om de verhalen levendig en direct te vertellen met
oog voor de details en dialogen. Salzmann geeft zelf het goede voorbeeld in verhalen als ‘De wonderlijke kinderen, of: ook kinderen kunnen
door hun goed voorbeeld nuttig zijn’. De voorredes bij de verhalen dienden meestal als leeswijzer voor de volwassen begeleider.
Veranderingen en vernieuwing

In de achttiende eeuw ontwikkelden zich tal van genres die de jeugdliteratuur tot op de dag van vandaag kleuren. De sentimentele (brief)roman
en de bildungsroman plaatsten de verlichte opvoedingsgedachte op de
voorgrond en worden als voorlopers van de adolescentenroman beschouwd. De briefroman had een voorkeur voor vrouwelijke personages. Pamela or Virtue Rewarded (1740) van Samuel Richardson zette de
toon. De roman wilde de deugdzaamheid van jonge meisjes bevorderen.
Het dienstmeisje Pamela is een voorbeeldfiguur: ze weerstaat de druk
om een buitenechtelijke relatie te beginnen met haar baas, Mr. B., en
wordt uiteindelijk voor haar deugd beloond wanneer Mr. B. haar ten huwelijk vraagt. Het genre kreeg in Nederland snel navolging met Historie
van mejuffrouw Sara Burgerhart (Betje Wolff en Aagje Deken, 1782). De
vrijgevochten Sara loopt bijna in de val van de sluwe rokkenjager R. Ze
komt echter op tijd tot inzicht en alles loopt goed af. Het belang van een
goede opvoeding en het maken van verstandige keuzes staan in dit brievenboek centraal, net als in de populaire bildungsroman. Goethe (17491832) gaf dit genre grote bekendheid met Wilhelm Meisters Lehrjahre
(1795-1796). De titelheld vindt een carrière als zakenman te burgerlijk en
wil het theater in, maar daar mislukt hij en komt hij tot inzicht. Dergelijke boeken werden niet specifiek voor jonge lezers geschreven, maar
wel door hen gelezen.
Hetzelfde geldt voor de kinderpoëzie met literaire aspiraties, die in de
loop van de achttiende eeuw voor het eerst verscheen. Voor het einde van
de achttiende eeuw had kinderpoëzie meestal een didactische of religi-
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Kinderboeken op de markt

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden verschillende genootschappen die zich bezighielden met kunst, wetenschap en maatschappelijke vraagstukken. De bekendste – maar niet de oudste – is de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in 1784 opgericht door Jan Nieuwenhuyzen. Het Nut wilde de ‘onkunde en de daar uit veel tijds voortvloeiende zedenloosheid onder den gemeenen man’ bestrijden en ‘kennis en deugd’ aankweken (Thijssen 2009, 13-15). De Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen richtte bewaarscholen en lagere scholen op, opleidingsscholen voor onderwijzers, uitleenbibliotheken en voorleeskringen (17).
Een ander actiepunt vormde de strijd tegen ‘heilloze’ en schadelijke
volkse lectuur. Het Nut ijverde voor moreel hoogstaande boeken, gaf
zelf kwaliteitsvolle prenten uit en startte met een tijdschrift voor kinderen, Vriend der Jeugd tot Nut van ’t Algemeen (Rietveld-van Wingerden
1995). In 1810 verscheen de Algemeene Boekenlijst ten dienste der Lagere
Scholen in Holland, met hoogstaande boeken en prenten, samengesteld
door Adriaan van den Ende. Deze lijst was bedoeld om bemiddelaars
– uitgevers, scholen en ouders – door de bomen het bos te laten zien in
het aanbod van school- en kinderboeken (Buijnsters en BuijnstersSmets 2001, 17). Goede boeken werden in het overzicht als een aantrekkelijke beloning voor ijverige leerlingen aangeprezen (Thijssen 2009,
23).
De behoefte aan leesmateriaal dat aansluit bij de nieuwe ideeën over
kind, opvoeding en onderwijs zorgt voor een toename in de productie
van kinderboeken. Daarmee tekenen zich de contouren af van een eigen
jeugdboekenmarkt. Bibliografieën, advertenties en boekhandelslijsten
laten zien dat vanaf de jaren 1760 het aantal kinderboeken in Nederland
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euze bedoeling. Bakerrijmpjes en wiegeliedjes – met hun vaak nonsensicale karakter – vormden hierop een uitzondering. Ze hebben vaak wortels in de volkse cultuur en gaan terug tot in de Oudheid. In Songs of
Innocence (1789) laat William Blake de lezer meekijken door de ogen van
onschuldige kinderen, die zich verwonderen over de wereld en het liefst
in de natuur vertoeven. Die kinderblik maakte de gedichten toegankelijk voor jonge lezers en wekte in veel volwassenen gevoelens van nostalgie op naar de kindertijd. De toon van Blake verschilt sterk van de moralistische kindergedichtjes van Hiëronymus van Alphen (1746-1803), die
met zijn ‘nut en vermaak’ de filantropijnen volgde. Zij inspireerden met
hun ideeën ook de eerste kindertijdschriften, zoals Der Kinderfreund
(1775-1784) van de Duitser Christian Felix Weisse.
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sterk groeit. De bekendste boekhandelslijst is de maandelijkse Lijst van
nieuw uitgekomen boeken, die de Amsterdamse boekverkoper Saakes
vanaf 1790 uitbrengt. De advertenties van de boekhandels en de lijsten
zijn een belangrijke aanvulling op bibliografieën, omdat ze leesmateriaal in beeld brengen dat niet bewaard is gebleven. Daar horen vaak kinderboeken bij.

Onderwijs en opvoeding als speerpunt
24

(de negentiende eeuw)
Denken over kinderen

Het ‘spelend leren’ van de filantropijnen drukt in een notendop uit hoe
men aan het einde van de achttiende eeuw naar kinderen én jeugdliteratuur keek. Hoewel de eigen aard van het kind wordt erkend, zijn ernst en
volwassenheid het ideaal dat van jongs af aan moet worden nagestreefd.
Wanneer schrijvers rekening houden met het kind, passen ze alleen het
taalgebruik en het onderwerp aan. Het verlichte kindbeeld steunt op
vooruitgangsgeloof (Vloeberghs 2006). Het kind staat voor de hoop op
een betere toekomst. Omdat de volwassene door vastgeroeste gewoonten niet meer te veranderen is, moet men bij het kind beginnen om de
maatschappij te verbeteren. Het kind is kneedbaar en daarom is de rol
van de opvoeder cruciaal: hij moet het voorbereiden op een bestaan als
nuttig lid van de maatschappij.
Aan het begin van de negentiende eeuw zorgen de romantische
Duitse pedagogen Johann Pestalozzi (1746-1827) en Friedrich Fröbel
(1782-1852) voor een omslag in het denken over kinderen. De gelukkige
kindertijd, het spel en de rol van de moeder zijn hun belangrijkste aandachtspunten. Pestalozzi pleit voor een opvoeding die hoofd, hart en
hand harmonieus tot ontplooiing zou brengen. Innerlijk geluk betekent
voor hem de eigen, natuurlijke, en door God gewilde plaats aanvaarden
(Depaepe 1999, 63). Fröbel gelooft net als Pestalozzi dat elk individu
Gods aanwezigheid zichtbaar maakt. Een symbiose van beweging, taal
en spel staat bij hem garant voor een goede opvoeding. In het Fröbel
onderwijs, de populaire benaming voor het kleuteronderwijs dat hij
vormgaf, spelen liedjes, versjes en verhalen een centrale rol; ze begeleiden balspelen, kringspelen en lichaamsoefeningen. Niet de literaire
kwaliteit, maar de begrijpelijkheid bepaalt de keuze: de versjes en verhalen moeten aansluiten bij het kinderleven en de kindertaal (Van Calcar 1900, 215). Fröbels Mutter- und Koselieder (1844) was populair in heel
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Europa. De ideeën van Fröbel over opvoeden zijn in Nederland vanaf
1860 vooral verspreid door Elise van Calcar, die in 1879 ook een biografie
over hem schreef. Van Calcars belangrijkste eigen werk is het zesdelige
Onze ontwikkeling of de magt der eerste indrukken (1861-1862). Vooral de
plaats van de moeder in de opvoeding ligt haar na aan het hart, zoals
eveneens blijkt uit haar eigen literaire oeuvre. Haar roman Evangeline,
het vrouwelijke leven (1854) is een pleidooi voor beter onderwijs voor
vrouwen, omdat zij alleen met een degelijke vorming hun rol als moeder
en vrouw in het gezin goed kunnen vervullen.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw vindt het romantische
kindbeeld zijn weg naar de jeugdliteratuur, al blijft een groot deel van de
Nederlandstalige jeugdliteratuur tot aan het eind van die eeuw sterk
moralistisch. De nieuwe opvatting over het kind is in veel opzichten de
tegenhanger van het verlichte kindbeeld (Vloeberghs 2006). De kindertijd moet niet op de toekomst gericht zijn, maar gekoesterd worden. Het
is immers een paradijselijke periode waar volwassenen met weemoed
naar terugverlangen. De Engelse dichter William Wordsworth formuleert het poëtisch in 1807:
De hemel ligt in onze kindertijd!
Dan sluit de schaduw van de cel zich rond
De opgroeiende knaap. (Wordsworth 2004, 139)
Het kind wordt gezien als van nature onschuldig en goed: ‘Alles is goed
zoals het uit handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in
handen van de mens,’ schreef Rousseau als voorloper van het romantisch kindbeeld (1980, 61). Vanaf het allereerste begin worden de eigenwaarde, behoeften en emoties van het kind erkend en is er ruimte voor
fantasie en creativiteit. In de romantische opvatting is de ideale volwassene hij die er het best in is geslaagd zijn kinderlijkheid te behouden.
Een tijdgenoot van Fröbel en Pestalozzi is de Duitse pedagoog en filosoof Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Ondanks zijn bewondering
voor Pestalozzi is Herbart eerder een verlicht dan een romantisch pedagoog. Hij benadrukt het belang van aanschouwelijk onderwijs met een
stijgende moeilijkheidsgraad. Klassiekers als de Odyssee moeten in de
lessen een belangrijke plaats innemen. Herbarts visie krijgt in de tweede helft van de negentiende eeuw veel invloed op het onderwijs, wanneer neoherbartianen zijn opvattingen vertalen naar de praktijk (Bakker et al. 2006). Op basis van Herbarts gedachten over het lezen van
literatuur ontwikkelt Tuiskon Ziller (1817-1882) de Kulturstufen-theorie,
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die stelt dat het kind zich parallel aan de geschiedenis van de mensheid
ontwikkelt. Dankzij een doordachte keuze van de leerstof herbeleven
kinderen als het ware de cultuurstadia van de menselijke beschaving.
De literatuur die kinderen krijgen aangeboden, sluit daarbij aan: van de
sprookjes van Grimm en Robinson Crusoë in het begin tot aan geschiedenisverhalen in de hoogste klas (Dieterich 2007, 168).
De reformpedagogie, een verzamelnaam voor verschillende vernieuwingsbewegingen aan het eind van de negentiende eeuw, is een reactie
op de strenge regels van de neoherbartianen. Das Elend unserer Jugendlitteratur (1896) van Heinrich Wolgast is een vurig pleidooi voor het li
teraire kinderboek omdat kunst bijdraagt aan de sociale en ethische
vorming van de jonge lezer. In Nederland was Nienke van Hichtum voorstander van een combinatie van een vormende inhoud en een vloeiende,
literaire stijl. De bekendste internationale vertegenwoordigers van de
nieuwe bewegingen, de Italiaanse Maria Montessori (1870-1952) en de
Zweedse Ellen Key (1849-1926), publiceren hun belangrijkste werk in het
begin van de twintigste eeuw. Zij komen later in dit hoofdstuk aan bod.
Aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkelt zich een derde
kindbeeld. Dit burgerlijk kindbeeld brengt elementen van het verlichte
en het romantische kindbeeld samen (Vloeberghs 2006). De paradijselijke kindertijd wordt niet langer alleen met weemoed, maar ook met
frustratie bekeken. Kind-zijn staat dan voor onrealiseerbare idealen, die
enkel in de kinderkamer beleefd worden. Veilig afgeschermd van het
volwassen leven bootsen de burgerkinderen er de volwassen wereld na
– de meisjes met een poppenhuis, de jongens met een miniatuurtrein.
Onder het mom van bescherming houden volwassenen het kind zo lang
mogelijk naïef en machteloos. Opvoeden in burgerlijke kringen wordt
zo ‘Grootbrengen door kleinhouden’ (Dasberg 1975).
Kinderboeken op de markt

Volksverheffing, beschaving en het verkleinen van de kloof tussen
arm en rijk zijn sleutelwoorden aan het eind van de achttiende en
het begin van de negentiende eeuw. Via prijsvragen en eigen school
uitgaven en volksboeken wordt de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
de motor voor de onderwijsvernieuwingen in Nederland. Voortrekker
op het gebied van volksonderwijs is Piet Prinsen (1777-1854), directeur
van de eerste opleiding voor onderwijzers in Haarlem. In 1817 publiceert
hij zijn vernieuwende en invloedrijke Leerwijze om kinderen te leeren
lezen. De ‘methode-Prinsen’ wordt tot ver in de negentiende eeuw op
scholen gebruikt. Pas in de jaren 1870 moet die plaatsmaken voor de
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klankmethode van H. Bouman (Hagen 1984).
De Nederlandse en Europese kinderboekenmarkt breidt zich in de negentiende eeuw gaandeweg uit. Auteurs en uitgevers specialiseren zich
in jeugdboeken, er komen nieuwe genres op de markt en het leesplezier
van kinderen wordt steeds belangrijker (Brüggemann en Ewers 1982).
Hoewel jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur steeds meer van elkaar gescheiden raken, duurt het nog tot ongeveer 1880 voordat er een
scherpe grens getrokken wordt tussen de jeugdliteratuur en de ‘grote’
literatuur. Er wordt stilaan meer rekening gehouden met de leeftijd en
het geslacht van het doelpubliek, maar die scheiding in lezersgroepen
zet zich nog niet in alle genres door. Er verschijnen nog lange tijd teksten die in de smaak vallen bij kinderen en volwassenen. Volksboeken,
bijvoorbeeld, waren niet voor kinderen bedoeld, maar ze werden wel degelijk door hen gelezen (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001).
Tot op zekere hoogte geldt dit evengoed voor de negentiende-eeuwse
avonturenromans van auteurs als James Fenimore Cooper, Captain
(Frederick) Marryat en Jules Verne (De Vries 1989). In het grootste deel
van de negentiende eeuw deelden de volwassenenliteratuur en de jeugdliteratuur eenzelfde bildungsideaal dat gericht was op de emancipatie
van de burger. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw wordt
met auteurs als Gustave Flaubert (Madame Bovary, 1857) en Charles Baudelaire (Les fleurs du mal, 1857) het streven naar autonomie duidelijk
zichtbaar in de volwassenenliteratuur. Kunstenaars maken zich dan los
van het grote publiek: ze zijn antiburgerlijk en voelen zich autonoom. In
de radicaalste vorm wordt het burgerlijke bildungsideaal rond 1880 ingeruild voor de idee van l’art pour l’art: kunst gaat over kunst en staat los
van politiek of vorming. Zelfs auteurs die wel over politieke en sociale
kwesties blijven schrijven, zoals de Franse Émile Zola, doen dat vanaf
het einde van de negentiende eeuw vanuit een autonome, antiburgerlijke positie. Dat geldt niet voor de jeugdliteratuur, waar het burgerlijk verbond tussen literatuur en opvoeding in de canon standhoudt. Precies
die pedagogische bekommernis bepaalt de inhoud en oefent de controle uit over distributie en receptie. Op een eigenzinnige en autonome
kinderliteratuur is het wachten tot de jaren 1980.
Van grote invloed op de boekenmarkt en de kinderboekenmarkt in
het bijzonder waren de technische innovaties vanaf het eind van de
achttiende eeuw. Nieuwe druktechnieken en beter materiaal zorgden
voor snellere en goedkopere drukprocessen. Papiermachines, snelpersen en op houtslijp en/of cellulose gebaseerd papier (goedkoper, maar
ook kwalitatief minder dan lompenpapier) zorgden vanaf circa 1830
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voor een toename van drukwerk en drukkerijen. De uitvinding van de
lithografie (1796) en de chromolithografie (1836) verhoogde in de meeste
gevallen de kwaliteit van de illustraties in kinderboeken. Aan het einde
van de negentiende eeuw konden illustratoren bovendien profiteren van
nieuwe fotografische technieken. Johan Braakensiek bijvoorbeeld
maakte daarvan gebruik in de tweede druk van Uit het leven van Dik
Trom, uit 1899 (Van Wijk-Sluyterman 2000).
Ging die technische vooruitgang gepaard met inhoudelijke vernieuwing? In Nederland en Vlaanderen is de jeugdliteratuur bijna de hele
negentiende eeuw sterk bepaald door de Kerk. Na de afscheiding van
Nederland in 1830 werd de Vlaamse jeugdliteratuur decennialang gecontroleerd door de katholieke Kerk, en die remde de vernieuwing flink
af. Pas aan het einde van de eeuw wist de jeugdliteratuur zich langzaam
hiervan los te maken. In Nederland werd de rol van de Kerk onder invloed van het protestantisme gaandeweg de negentiende eeuw juist groter. Het Réveil, een internationale protestants-christelijke beweging
(Kuiper 2002, 9), startte halfweg de negentiende eeuw met de oprichting
van zondagsscholen. Deze beweging verwierp het rationalistische godsbeeld uit de achttiende eeuw en wilde terug naar de Bijbel als Gods

Uit het leven van Dik Trom
(Ill. Johan Braakensiek).
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Woord (Rietveld-van Wingerden 2003, 19). De zondagsscholen gaven
een sterke impuls aan de productie van kinderboeken. De zogenoemde
verzuiling van het Nederlandse taalgebied – de indeling van de samenleving op grond van religieuze en politieke overtuiging – zorgde voor een
eigen protestants-christelijke en later katholieke jeugdliteratuur, al
heeft het katholieke kinderboek in Nederland relatief weinig betekenis
gehad. Er werd onder katholieken minder gelezen en katholieke intellectuelen vonden aansluiting bij de ideeën over opvoeding en onderwijs
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
Vertalingen spelen in de hele geschiedenis van de jeugdliteratuur een
belangrijke rol. De boekhandelsadvertenties uit de tweede helft van de
achttiende eeuw laten dat direct zien. Vanaf 1780 – niet verwonderlijk
gezien de invloed van de filantropijnen – was het aandeel van Duitse
vertalingen relatief het grootst. Duitse auteurs als Weisse en Salzmann
werden met naam en toenaam genoemd in de advertenties, wat hoogst
ongebruikelijk was in die tijd (Salman 2009). De buitenlandse invloed
op de Nederlandse kinderboekenmarkt blijft in de negentiende eeuw
groot: positief omdat vertalingen en illustraties als inspiratiebron dienen (denk aan de invloed van de Arts and Crafts-beweging), negatief als
concurrentie voor Nederlandse uitgevers. Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwamen er immers Nederlandstalige kinderboeken op
de markt van Duitse en Belgische uitgevers, een verschijnsel waartegen
de boekhandels- en uitgeverswereld zich tevergeefs verzette (Buijnsters
en Buijnsters-Smets 2001, 388).
Het schrijven van kinderboeken leverde in de achttiende eeuw financieel te weinig op om ervan te kunnen leven. Bovendien had jeugdliteratuur nauwelijks status, waardoor vooral mannelijke auteurs zich er liever niet mee wilden verbinden. Een aantal kinderboekenschrijvers
publiceerde daarom tot in de negentiende eeuw anoniem (Shavit 1986).
Negentiende-eeuwse kinderboekenauteurs van wie de naam gekend is,
werkten vaak in het onderwijs, zoals de Nederlanders Pieter Jacob Andriessen, Pieter Louwerse en C. Joh. Kieviet. Jan de Liefde en Eduard
Gerdes, twee andere populaire Nederlandse jeugdauteurs, waren predikant. In Vlaanderen waren schrijvers als Jan Van Droogenbroeck en
Alfons De Cock werkzaam in het onderwijs. Het aandeel van schrijvende
onderwijzers en predikanten loopt gaandeweg de negentiende eeuw wel
terug, terwijl de rol van vrouwelijke auteurs dan juist toeneemt. Voor
hen bood het schrijven en vertalen voor kinderen een kans om eigen
inkomsten te verwerven en in de maatschappij mee te tellen. Bovendien
sloot het beeld van de schrijfster van kinderboeken aan bij de opvatting

17-11-14 14:51

30

dat vrouwen en kinderen een natuurlijke band met elkaar hadden, zoals
Fröbel en Pestalozzi dat stelden (Shavit 1986).
In de loop van de negentiende eeuw is er sprake van een toenemende
professionalisering bij illustratoren. Naast academies voor beeldende
kunst, tekenscholen voor de opleiding van tekenleraar en vakscholen
waar tekenonderwijs gegeven werd, bieden ook kunstnijverheidsscholen vanaf ongeveer 1880 een professionele opleiding aan (Martis 1990).
Aan het eind van de negentiende eeuw zijn illustratoren immers vaak
kunstnijveraars, reclame- en modetekenaars. Voor wie niet de kans had
om zich via een van deze opleidingen in het vak te bekwamen, bestonden er losse cursussen (Van Wijk-Sluyterman 2000). Het was overigens
tot in de twintigste eeuw niet mogelijk om aan de Nederlandse en
Vlaamse kunstopleidingen onderwijs te volgen dat zich specifiek op illustratie richtte (Oostra 2003).
Met het toenemende aanbod van wisselende kwaliteit groeide de behoefte aan een gedegen kinderboekenkritiek. Die kwam in de tweede
helft van de achttiende eeuw voorzichtig van de grond (Salman 2009),
maar het duurde nog tot 1880 voor er met enige regelmaat meer algemene beschouwingen over jeugdliteratuur verschenen (De Vries 1989).
Een van de eerste was Over kinderpoëzy van Petrus A. de Génestet, uit
1858. Zijn publicatie is tekenend voor de opkomst van het romantisch
kindbeeld in Nederland. De kritiek van De Génestet op de gedichten van
Van Alphen en zijn pleidooi voor een nieuwe kinderpoëzie laten zien hoe
in de loop van de negentiende eeuw literaire criteria een rol gaan spelen
in de beoordeling van literatuur voor kinderen. Daarnaast kreeg men
langzaamaan oog voor wat kinderen zelf graag lazen.
Na 1880 verschenen er in Nederland, en iets later in Vlaanderen, beschouwingen over de praktijk van het werken met kinderen en boeken,
en over geschikte jeugdliteratuur. Het beroemde Gids-artikel van Nellie
van Kol is hiervan een goed voorbeeld. In ‘Wat zullen de kinderen lezen?’ bekritiseert zij de povere kwaliteit van de eigentijdse jeugdliteratuur en pleit ze voor kinderboeken die ‘naar het beginsel – religieus, naar
de strekking – evolutionnair, naar den inhoud – universeel, naar den
vorm – helder’ zijn (1899, 313). Ze maakte zich zorgen over het gigantische aantal kinderboeken dat niet aan deze criteria voldoet. Van Kol
heeft liever dat de kinderen niets lezen dan slecht geschreven boeken,
die zij schadelijk vindt (288). Vooral jonge kinderen zijn beïnvloedbaar.
Haar geloof in de kracht van literatuur is enorm: één goed boek kan een
lezer de kern en de hele rijkdom van de mensheid bieden (289).
In antwoord op de vraag naar geschikte boeken voor kinderen werd
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vanuit het onderwijs gewezen op het belang van een goede schoolbibliotheek. De betekenis van Jacob Stamperius is hier niet te onderschatten.
De boeken in een schoolbibliotheek moeten volgens Stamperius onderhoudend zijn en bijdragen aan ‘de vorming van ’t gemoed en de ontwikkeling van ’t verstand’ (geciteerd in De Vries 1989, 38). Vorming was voor
hem vooral zedelijke vorming. Vanaf 1887 verschijnt onder redactie van
Stamperius de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, die later de Stamperiusbibliotheek ging heten. Voor leerkrachten en ouders was dat een betrouwbare gids (De Vries 1989, 40). Schoolbibliotheken waren voor kinderen lange tijd de enige bibliotheekvoorziening. Pas in 1899 werd in
Dordrecht de eerste openbare bibliotheek opgericht (Schneiders 1990).
Diezelfde stad liep in 1904 eveneens voorop met een kinderbibliotheek.
Antwerpen had sinds het midden van de negentiende eeuw een volks
bibliotheek, die met een nieuwe wet van 1921 een openbare bibliotheek
werd. Door deze ontwikkelingen werden kinderboeken voor een steeds
grotere groep lezers toegankelijk.
Veranderingen en vernieuwing

Dankzij het bibliografische werk van P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets (1989, 1997) weten we dat Nederlandse ouders en kinderen al
in de zeventiende en vroege achttiende eeuw konden beschikken over
gevarieerd leesmateriaal dat uiteenliep van volks- en kinderprenten,
kinderencyclopedieën, kindertoneel, beweegbare kinderboeken tot
spelletjesboeken. Hoewel er meer ruimte was voor ontspanning dan
lange tijd is aangenomen, blijft de didactische functie van het materiaal
toch het belangrijkst. De literaire waarde en ontspanningsfunctie van
kinderboeken krijgen pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
meer aandacht. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat nieuwe genres niet per definitie oude genres verdreven. Het is belangrijk oog
te hebben voor ‘de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’ (Buijnsters
1989, De Vries 1989). Dat de ideeën van de Verlichting tot diep in de negentiende eeuw doorwerkten, blijkt onder meer uit het aanhoudende
succes van de Proeve van kleine gedigten voor kinderen van Van Alphen.
Op een enkele uitzondering na werden zijn gedichten louter positief besproken en hij werd door andere dichters nagevolgd. Pas na de aanval
van De Génestet op Van Alphen en zijn ‘zoete wijsgeertjens’ in 1849 en
1858, raakte de dichtbundel uit de gratie.
Naast belerende poëzie in de traditie van Van Alphen blijft de moralistische vertelling of het zedenkundig verhaal in alle westerse landen populair in de negentiende eeuw. Deze literatuur past trouwens bij het bur-
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gerlijk kindbeeld. In Engeland werd de moralistische toon aan het eind
van de achttiende eeuw gezet door vrouwelijke auteurs als Maria Edgeworth, Sarah Trimmer en Mary Sherwood. Die laatste publiceerde in
1818 haar History of the Fairchild Family, een negentiende-eeuwse bestseller waarin kinderen hoofdstuk na hoofdstuk de gevolgen van slecht
gedrag worden voorgehouden. In Nederland kan men niet om Nicolaas
Anslijn heen, met De brave Hendrik (1810) en De brave Maria (1811). Zeker
De brave Hendrik is tot ongeveer 1880 een succesverhaal, met vermoedelijk meer dan zestig herdrukken. Het realistische jongensboek Uit het
leven van Dik Trom (1891, 1899) van C. Joh. Kieviet wordt vaak gezien als
het afscheid van de brave Hendrik en het moralistische verhaal, onder
meer vanwege de humor, die de jonge lezer eindelijk weer eens iets om te
lachen gaf. Toch zou het verkeerd zijn om deze evolutie voor te stellen als
een plotse ommekeer. Moralistische vertellingen verschenen evengoed
nog in de twintigste eeuw, al waren ze minder zichtbaar dan daarvoor. En
humor was er zeker al eerder in de negentiende eeuw. De uit het Engels
vertaalde prentenboeken van Moeder Hubbard en Vrouw Trot, bijvoorbeeld, waren vooral vermakelijk. Ze waren in eerste instantie niet voor
kinderen bedoeld, maar zijn wel door hen opgepikt (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001). Humoristisch vanwege zijn absurditeit, maar mede
daardoor omstreden, was de Duitse klassieker Der Struwwelpeter van
Heinrich Hoffmann (1845). Tekst en illustraties vertellen over kinderen
die voor hun ondeugd gruwelijk worden gestraft. Een meisje dat met lucifers speelt, vliegt van kop tot teen in brand, en een jongen die zijn soep
niet wil opeten, sterft al na een paar dagen de hongerdood. Hoewel er tot
op de dag van vandaag discussie bestaat over de vraag of het prentenboek
van Hoffmann het idee van het brave kind bevestigt dan wel omverwerpt,
is het qua toon en stijl verschillend van wat gebruikelijk was in die tijd.
Nieuw waren de brede belangstelling en waardering voor volks- en
fantasieverhalen. Vóór de negentiende eeuw waren die genres al populair bij kinderen. Veel opvoeders keurden ze echter af op basis van verlichte waarden als redelijkheid en nuttigheid. De Romantiek droeg
sprookjes juist een warm hart toe vanwege de aandacht voor het verleden, de volksidentiteit en de ruimte die ze boden aan de verbeelding.
In het spoor van Perrault, Grimm en Andersen kwam het sprookje
in Nederland en Vlaanderen tot grote bloei. Fantasieverhalen werden
populair nadat in Engeland The Water Babies (1864) van Charles Kings
ley en Alice’s Adventures in Wonderland (1865) van Lewis Carroll ge
publiceerd waren. Toch zou het nog een eeuw duren voordat er in Ne
derland en Vlaanderen fantasieverhalen waren die zich in literair
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opzicht met deze klassiekers konden meten.
Het sprookje betekende eveneens het begin van de Friese jeugdliteratuur, met vertalingen van sprookjes van Grimm, al bleef het aantal Friese jeugdboeken – zowel in vertaling als oorspronkelijk werk – over de
hele negentiende eeuw beperkt. Pas na 1920 kon de Friese jeugdliteratuur zich ontwikkelen dankzij het onderwijs, dat oog kreeg voor onderricht in de eigen moedertaal. De beroemdste Friese schrijfster uit die
periode is ongetwijfeld Nienke van Hichtum, die in 1887 in het Fries
debuteerde met sprookjesbewerkingen. Haar invloed strekt zich tot ver
buiten Friesland uit, onder meer doordat ze veel publiceerde over opvoeding, onderwijs en jeugdliteratuur. Vanuit haar socialistische achtergrond spande Van Hichtum zich speciaal in voor boeken gericht op arbeiderskinderen (Holtrop 2005).
Het jeugdtijdschrift, ontstaan in de achttiende eeuw, onderging in de
negentiende eeuw een gedaanteverandering door een toenemende differentiatie naar leeftijd en sekse. Dat onderscheid werd ook bij boeken
belangrijker. Het meisjesboek ontwikkelde zich als apart genre. Vooral
Onder moeders vleugels, de vertaling van Louisa May Alcotts Little Women (1868-69) over de vier zusjes March, inspireerde veel Nederlands
talige auteurs, onder wie Tine van Berken. Het type van de tomboy, het
rebelse meisje dat zich jongensachtig gedraagt en dat Alcott met Jo
March introduceerde, kreeg veel navolging. Vrouwelijke auteurs konden
zo de maatschappelijk geaccepteerde visie op vrouwen uitdagen. Uiteindelijk past de tomboy zich echter aan. Dat gold voor Jo March, maar ook
voor Ilse Macket uit Der Trotzkopf (1885), een Duitse klassieker van
Emmy von Rhoden.
Als er één genre is dat zijn wortels heeft in de negentiende eeuw, dan
is het wel de historische roman. Onder invloed van de Romantiek, met
haar belangstelling voor het verleden, ontwikkelde het genre zich eerst
in de volwassenenliteratuur. Sir Walter Scott gaf er met Waverley (1814),
een roman over de Jacobijnse opstand van 1745, de eerste aanzet toe. In
de Nederlandse jeugdliteratuur kwam de historische roman rond het
midden van de negentiende eeuw tot bloei, vooral dankzij het werk van
Pieter Jacob Andriessen en Pieter Louwerse. Waar de eerste zich onderscheidde door een nauwgezette omgang met de historische feiten, was
de tweede vooral een verteller. In Vlaanderen zijn het Johan Michiel
Dautzenberg en Prudens van Duyse die met hun Verhalen uit de geschiedenis van België (1856) een aanzet geven tot historische verhalen voor
kinderen. Hun succes is mede te danken aan het feit dat de verhalen op
Vlaamse scholen werden gebruikt. Natuurlijk speelt ook Hendrik Con-
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science een niet te onderschatten rol. Hoewel hij zelf maar heel weinig
voor kinderen schreef, heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de
vorming van een Vlaamse identiteit. De leeuw van Vlaenderen (1838)
kwam trouwens via allerlei bewerkingen eveneens bij jonge lezers terecht.
De periode 1865-1914 staat bekend als ‘het gouden tijdperk’ van de
westerse jeugdliteratuur, in het bijzonder van het Engelstalige kinderboek. Het is een tijd waarin grote auteurs als Mark Twain, Robert Louis
Stevenson en Rudyard Kipling voor jonge lezers schrijven en waarin
jeugdliteratuur voor uitgeverijen een kernactiviteit wordt (Griswold
1992, viii). Veel internationale jeugdboekenklassiekers die tot op de dag
van vandaag gelezen, vertaald en bewerkt worden, zien in deze periode
het levenslicht. Naast de eerder genoemde titels van Carroll en Alcott
verschijnen onder meer Heidi (Johanna Spyri, 1881), Le avventure di Pinocchio (Carlo Collodi, 1883), The Adventures of Tom Sawyer en The Adventures of Huckleberry Finn (Mark Twain, respectievelijk in 1876 en
1884) en Little Lord Fauntleroy (Frances Hodgson Burnett, 1886). Deze
klassiekers laten enerzijds zien dat de literaire kwaliteit van kinderboeken steeds belangrijker gevonden werd. Anderzijds danken veel van
deze klassiekers ook hun blijvende succes aan de westerse culturele hegemonie die zich wereldwijd verspreidde.

De eeuw van het kind begint (1900 -1950)

In 1901 kondigde de Zweedse Ellen Key ‘de eeuw van het kind’ aan. Zij
voorspelde in de nieuwe eeuw een groeiende betrokkenheid bij en zorg
voor het kind. Is de twintigste eeuw ook te beschouwen als de eeuw van
de kinderliteratuur? In elk geval maakte de jeugdliteratuur tussen 1900
en 2000 een enorme evolutie door, qua vorm, inhoud en status.
Denken over kinderen

Op maatschappelijk vlak nam het onderscheid tussen kinderen en volwassenen aan het begin van de twintigste eeuw in alle lagen van de bevolking verder toe. Dankzij de invoering van de leerplicht in de lagere
school werd de kinderarbeid in Nederland effectief afgeschaft in 1901
en kwam er meer aandacht voor de bescherming en de behoeften van
arbeiderskinderen. In België werd de leerplicht ingevoerd in 1914. Net
als in de vorige twee eeuwen werd volop nagedacht over wat kinderen
zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze opgevoed moeten worden. Daarbij
werd de verantwoordelijkheid voor de opvoeding vooral bij het gezin ge-
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legd, en in het bijzonder bij de moeder (Vanobbergen et al. 2006, 428).
Rond de eeuwwisseling groeide eveneens de interesse voor adolescenten als een aparte leeftijdsgroep met eigen fysieke en psychologische
kenmerken, tussen de kindertijd en de volwassenheid in (Neubauer
1992).
Het kindbeeld veranderde in de eerste helft van de twintigste eeuw
onder meer door nieuwe inzichten van pedagogen en psychologen,
maar in de jeugdliteratuur was daar niet altijd veel van te merken. Zo
introduceerde Sigmund Freud rond de eeuwwisseling een beeld van het
kind als seksueel wezen, met oedipale driften en een orale en een anale
fase – begrippen die veel volwassenen liever niet met hun eigen kinderen in verband brachten. Terwijl veel modernistische schrijvers het romantische verlangen uitdrukten om terug te keren naar de kindertijd
(Vloeberghs 2005), werden de jonge lezers zelf betuttelend benaderd.
Het discours over het kind aan het begin van de twintigste eeuw toont
het beeld van ‘het fragiele kind’ (Vanobbergen et al. 2006, 428), een
kwetsbaar wezen dat beschermd en begeleid moest worden. Het verschil tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur valt het meest op
wanneer ze dezelfde thema’s aansnijden. De adolescentenromans uit de
jeugdliteratuur en in de volwassenenliteratuur van begin twintigste
eeuw zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Complexe literaire vormen en thema’s als seksualiteit en zelfdoding bleven voorbehouden aan
volwassen lezers.
Van grote invloed op de jeugdliteratuur aan het begin van de twintigste eeuw was de eerder genoemde reformpedagogie, een internationale
beweging waartoe naast Key en Montessori ook de Oostenrijker Rudolf
Steiner en de Amerikaan John Dewey behoorden. Hun ideeën vormen de
voedingsbodem voor de latere emancipatie van de jeugd(literatuur). Jan
Ligthart, bekend om zijn open en onbevooroordeelde houding naar kinderen en hun boeken, vertegenwoordigde de beweging in Nederland (De
Vries 1989). De reformpedagogen pleitten ervoor om het individuele
kind opnieuw centraal te stellen in de opvoeding en niet al te sterk in te
grijpen in de natuurlijke ontplooiing. Bovendien vonden ze niet alleen
kennis belangrijk, maar ook creatieve vorming en schoonheid (Bakker
et al. 2006, 62).
De psychologie kwam met aanvullende inzichten. Net als de neoherbertianen deelt Charlotte Bühler (1922) de jeugd in volgens verschillende fasen van psychologische ontwikkeling, waarbij telkens aangepaste
literatuur hoort. Het begint met de Struwwelpeter-leeftijd (twee tot vier
jaar), naar het eerder genoemde boek van Hoffmann dat zich afspeelt in
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de huiselijke omgeving waarin het jonge kind opgroeit. Daarop volgen
de sprookjesleeftijd, de Robinson-leeftijd (naar Robinson Crusoë), de
heldenleeftijd en de romanleeftijd (Ghesquière 2009, 67). In de jaren zestig werd Bühler verweten dat ze te weinig rekening hield met de behoeften en voorkeuren van individuele kinderen, maar wie haar werk goed
leest, ziet dat ze wel degelijk oog had voor de invloed van het milieu
waarin kinderen opgroeien en voor individuele verschillen (De Vries
1989, 298). Haar theorie vormde de aanzet van tientallen jaren discussies over wat kinderen het best kunnen lezen op welke leeftijd, met onder meer inspirerende inzichten en belangrijke publicaties van Jean
Piaget (1945) en J.A. Appleyard (1990). In Nederland sprak Louise M.
Boerlage zich vanuit haar ervaring als bibliothecaresse als een van de
eersten uit over de leeftijdgebonden leesvoorkeuren van kinderen en
over de begeleiding van die leesontwikkeling (Het kind, 1941; De Vries
1989, 181). Later zouden Annie M.G. Schmidt (1954) en Jannie Daane
(1977) hetzelfde doen.
Kinderboeken op de markt

Net als aan het eind van de negentiende eeuw werd er in de eerste decennia van de twintigste eeuw veel gedebatteerd over ‘het goede kinderboek’
(De Vries 1989, 37). Jeugdliteratuur werd breed ingezet in de volksopvoeding. Tegelijkertijd was er bij pedagogen als G.W. Elberts en Van Kol
angst voor ‘veellezerij’ van zogenoemde sensatie- of prikkelliteratuur,
die de ontwikkeling van het ‘verslaafde’ kind in gevaar zou brengen.
Hier duikt het beeld van het kwetsbare kind weer op. Goede kinderboeken, bijvoorbeeld bewerkingen van klassiekers uit de volwassenenliteratuur, konden voor tegengewicht zorgen en werden daarom in grote aantallen verspreid (Parlevliet 2009, 67-68). Sommige standpunten over de
rol van boeken in de opvoeding en vrije tijd van kinderen klinken nog
verrassend actueel. Cornelis Veth (1912) benadrukte het belang van leesplezier en het heerlijk wegdromen bij een goed geschreven, spannend
boek en relativeerde daarmee de visie van Van Kol. In plaats van al te
avontuurlijke verhalen verkoos zij boeken die kinderen vermaken, en tegelijkertijd iets leren.
Maar wat moesten de boeken dan leren? Elke zuil had daar een eigen
visie op (De Vries 1989, 46). Verschillende socialisten hadden een invloedrijke stem: naast Van Kol en Van Hichtum was dat bijvoorbeeld de
onderwijzer J.W. Gerhard. Hij benadrukte het esthetische belang van
het goede kinderboek, met ‘kunstrijke’ illustraties om ‘smaakbederving’ tegen te gaan en zowel kinderen als volwassenen aan te spreken.
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Omdat echte kunst geen onderscheid naar geslacht kent, zette hij zich
fel af tegen meisjes- en jongensboeken (1905, 150). Theo Thijssen (18791943) hekelde dan weer het opvoedkundige en gemakzuchtige karakter
van veel kinderliteratuur en pleitte voor boeken die met hun taal de kinderen aanspreken en raken. Thijssen benadrukte dat een auteur van een
goed kinderboek in de eerste plaats schrijver moet zijn, en geen opvoeder. Zijn rubriek ‘Kinderlectuur’ in het tijdschrift De Nieuwe School
(1905) begon met het credo: ‘Het beste is voor onze kinderen niet goed
genoeg’, en met de vaststelling dat de meeste kinderboekenschrijvers
een soort ‘geestes-plebejers’ zijn.
Sommige pedagogen probeerden de kwaliteit van de jeugdliteratuur
in Nederland en Vlaanderen te verbeteren door over de grenzen te kijken
– zowel over de lands- en taalgrenzen als over de grenzen van de jeugd
literatuur. In de jaren 1920 plaatste de Vlaming Hendrik Van Tichelen de
jeugdliteratuur in de bredere context van de volksopvoeding, en hij probeerde de contacten met de volwassenenliteratuur en de internationale
jeugdliteratuur te versterken. Zo trok hij voor zijn tijdschrift De Kleine
Vlaming auteurs als Felix Timmermans en Stijn Streuvels aan (Ghesquière 1997, 125-126). Lodewijk Opdebeek versterkte de impulsen die Van
Tichelen aan de Vlaamse jeugdliteratuur gaf. Voordat Opdebeek in 1900
als uitgever startte, werden de Vlaamse kinderboeken meestal door uitgeverijen van schoolboeken geproduceerd (Ghesquière en Quagebeur
2002, 230). Opdebeek vroeg meer aandacht voor literaire en artistieke
kwaliteit. Hij richtte de blik daarvoor op het buitenland en publiceerde
een groot aantal Nederlandse en vertaalde kinderboeken. De relatief
late ontwikkeling die de productie van kinderboeken in Vlaanderen
doormaakt in vergelijking met Nederland, kan verklaard worden door
de dominantie van het Frans en van de Kerk in de vorige eeuw. De invloed van de Eerste Wereldoorlog, die het maatschappelijke en literaire
leven verschillende jaren lamlegde, mag evenmin onderschat worden.
Naar het effect van ‘de Grote Oorlog’ op de jeugdliteratuur is nog maar
weinig onderzoek gedaan. Nederland bleef neutraal in deze oorlog,
maar ontving veel Vlaamse vluchtelingen en schreef erover voor de
jeugd. Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd (1915) van Abraham Hans en
Alfons, de kleine Belgische vluchteling van Jacob Stamperius, bijvoorbeeld, verschenen nog tijdens de oorlog (Zuurveen 1996, 450).
Tijdens het Interbellum gaf de Vlaamse Beweging belangrijke impulsen aan de literatuur, de jeugdliteratuur en de publicatie van volksverhalen. De Kerk stelde zich inmiddels ruimhartiger op dan in de vorige
eeuw. Averbode, een katholieke uitgeverij, nam vanaf de jaren 1920 veel
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initiatief, onder andere met haar kindertijdschriften en de reeks Vlaamsche Filmkens (vanaf 1930), de katholieke tegenhanger van de populaire
Kinderbibliotheek van Abraham Hans, een liberale protestant (Ghesquière 2002; Rijpens 2010, 9). In Nederland namen verschillende uitgeverijen in de eerste decennia van de twintigste eeuw kinderboeken als een
nieuw segment op in hun fonds: Wereldbibliotheek (1905), Ploegsma
(1905, met kinderboeken vanaf 1925), Leopold (1923) en Holland (1921).
Ondanks de groeiende aandacht voor literaire kinderboeken waren er
in Vlaanderen en Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw
nog geen belangrijke bekroningen voor jeugdliteratuur. Op een grote
prijs vergelijkbaar met de Amerikaanse Newbery Medal (vanaf 1922), de
Caldecott Medal (vanaf 1938) en de Britse Carnegie Medal (vanaf 1937)
zou het nog enkele tientallen jaren wachten zijn. In 1928 gaf Antwerpen
als eerste Vlaamse provincie een premie voor het beste jeugdboek (aan
Anton Van de Velde); in 1933 kwam er een interprovinciale prijs voor
jeugdliteratuur (Heymans 2001, 81, 92). Door de toename aan boeken
vonden ouders, bibliothecarissen en leerkrachten het steeds lastiger om
een verantwoorde keuze te maken. Veel uitgeverijen hadden een duidelijke religieuze signatuur, en ook lectuurgidsen en -lijsten konden hen
helpen. Zo ontstond in Nederland De kleine vuurtoren (vanaf 1927), de
voorloper van de adviesgids Boek en jeugd. In Vlaanderen had de katholieke Boekengids (vanaf 1923) een katern met advies over jeugdliteratuur,
die vanaf 1959 apart verscheen als de bibliografische Jeugdboekengids
(De Groeve 2006). Het initiatief voor dit soort gidsen kwam vaak vanuit
de bibliotheekwereld. Promotie van het goede kinderboek was daar heel
belangrijk en moest voorkomen dat lezers slechte of verkeerde boeken
in handen zouden krijgen. Gedurende de hele twintigste eeuw verschenen er verder tijdschriften die goede jeugdboeken selecteerden en recenseerden.
Veranderingen en vernieuwing

Opvallende nieuwe genres waren er in het begin van de twintigste eeuw
niet, maar de beschouwingen over het goede kinderboek zorgden wel
voor meer kwaliteit en een gevarieerder aanbod. Dure kunstboeken en
goedkope uitgaven, literatuur voor jongens en meisjes en titels voor verschillende leeftijdsgroepen bestonden naast elkaar. Mede onder invloed van de reformpedagogie, de Duitse Kunsterziehungsbewegung en
de Britse Arts and Crafts-beweging bloeiden de illustratiekunst en
vormgeving op (De Bodt 2003, 31). Het kinderboek werd meer dan ooit
als Gesamtkunstwerk gezien, geïnspireerd door de art nouveau en het
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expressionisme. Achterdocht tegenover het beeld was er vooral bij pe
dagogen. Verenigingen als ‘Kunst voor het Volk’ stelden vragen bij het
elitaire karakter van de artistieke kinderboeken (De Bodt 2003, 27).
Maatschappelijk geëngageerde pedagogen probeerden jeugdliteratuur
toegankelijker te maken voor kinderen uit de lagere sociale klassen,
bijvoorbeeld via Nellie’s Volkskinderbibliotheek (1901-14), de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (opgericht in 1905), en later de
Kinderbibliotheek van Abraham Hans (1922-55) en Het boek voor de jeugd
(1937). Het verschijnen van realistische kinderboeken over armoede en
arbeidersgezinnen sluit hierop aan met Afke’s tiental van Nienke van
Hichtum (1903) en Kruimeltje van Chris van Abkoude (1922) als bekendste vroege vertegenwoordigers.
Vernieuwende en literair verdienstelijke jongens- en meisjesboeken
verschenen in deze periode zowel in Vlaanderen als in Nederland, met
auteurs als Top Naeff (Schoolidyllen, 1900), Dina Demers (Eenig dochtertje, 1905), Theo Thijssen (Jongensdagen, 1909), Johan Fabricius (De
scheepsjongens van Bontekoe, 1924), Constant de Kinder (Jan zonder
Vrees, 1910) en Cissy van Marxveldt (de reeks rond Joop ter Heul vanaf
1919). Al deze titels zijn veelvuldig herdrukt, en verschillende zijn nog
steeds in de handel beschikbaar.
Ondertussen brak er een nieuw hoogtepunt in de ‘gouden tijd’ aan
voor de westerse jeugdliteratuur. De klassiekers uit de fantasieliteratuur
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die in de eerste helft van de twintigste eeuw verschenen, werden vrij snel
naar het Nederlands vertaald: The Wizard of Oz (L. Frank Baum, 1900),
Nils Holgerssons wonderbare reis (Selma Lagerlöf, 1906), de dierenver
halen van Beatrix Potter (vanaf 1902), Peter Pan (J.M. Barrie, 1904) en
Histoire de Babar, le petit éléphant (Jean de Brunhoff, 1934). Zijdelings
speelden ook de Disneyproducten een rol. In 1928 verschenen de eerste
Mickey Mouse-filmpjes en in 1937 de eerste langspeelfilm Snow White
and the Seven Dwarfs. Fantasie, humor en de optimistische boodschap
bleven ook in de decennia na de Tweede Wereldoorlog nazinderen.
Los daarvan verschenen in Nederland en Vlaanderen veel eenvoudige
sprookjesboeken en onschuldige kabouterverhalen die de tand des tijds
niet hebben doorstaan. Dat geldt evenzeer voor De ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling, een fantasieverhaal van Leonard Roggeveen
(1927). Harry Mulisch beschrijft in Voer voor psychologen (1961) weliswaar hoe dit boek van beslissende invloed is geweest op zijn leven, maar
bij het grote publiek is het niet meer bekend. Als gevolg van de economische crisis in de late jaren twintig en de politieke instabiliteit in Europa
werd de Nederlandstalige jeugdliteratuur opnieuw een stuk braver. Dit
waren hoogtijdagen voor het reclameboek, dat gratis werd aangeboden
als je grote hoeveelheden van bepaalde producten kocht. Zo werden kinderboeken gebruikt om de economie wat te stimuleren (Zuurveen 1996,
499). Opvallend in deze periode is verder de belangstelling voor het exotische: er werden bijvoorbeeld veel wereldsprookjes verzameld en auteurs van andere genres kozen graag voor een avontuurlijke buitenlandse locatie zoals Japan, India of Afrika. Met het koloniale discours en de
westerse blik hadden maar weinig lezers een probleem, al pleitten opvoeders als Van Hichtum, Van Kol en Van Tichelen wel voor een menselijke en open houding tegenover andere culturen (Van Lierop-Debrauwer 2011).
De Tweede Wereldoorlog als breuklijn

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bracht aanvankelijk geen
echte cesuur in de jeugdliteratuur teweeg. Tijdens de Duitse bezetting
lag het literaire bedrijf niet stil, al had de productie wel te lijden onder
de papierschaarste en de controle van de Kulturkammer (Hofman 2000).
Boeken met een anti-Duitse strekking en Joodse literatuur moesten verdwijnen. In Vlaanderen waren de regels minder streng. De getroffen
maatregelen moesten daar vooral de invloed van het Frans beperken ten
voordele van de Germaanse literatuur. Uitgesproken nationaalsocialistische jeugdliteratuur verscheen er in het Nederlands relatief weinig.
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Wel was er een grote productie van onschuldige en conformistische
titels die door de Duitse beugel konden, zoals sprookjesvertalingen,
speelse kinderboeken en heldhaftige avonturenboeken. Jeugdboeken
moesten de kinderen afleiden van het oorlogsleed, op een moment dat
er weinig andere ontspanningsmogelijkheden waren. Verder hielp de
clandestiene productie van kinderboeken sommige verzetslieden en
onderduikers aan een inkomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de kunstzinnige prentenboeken die verschenen onder de schuilnaam El Pintor
(Kapelle 2003, 193-194). Tegen het eind van de oorlog werd het door de
papierschaarste steeds moeilijker om nog boeken uit te geven en daalde
het aantal titels drastisch. Onmiddellijk na 1945 verschijnen er heel wat
boeken over de Duitse bezetting, waarin oorlogsleed en avontuur samen
een plaats krijgen. Vooral de verzetslieden spreken dan tot de verbeelding, bijvoorbeeld in de vierdelige reeks Reis door de nacht van Anne de
Vries (1951-1958). Voor Holocaustliteratuur was het nog te vroeg.

De tweede helft van de t wintigste eeuw
Denken over kinderen

Na de Tweede Wereldoorlog was er een zekere dubbelheid in de benadering van kinderen, die onder meer tot uiting komt in de jeugdliteratuur.
Kinderen symboliseerden hoop en een nieuw begin. De babyboom in
deze periode resulteerde in een generatie die is uitgegroeid tot een uiterst welvarende groep. Enerzijds wilde men de kinderen beschermen
en het oorlogsleed doen vergeten via onschuldige kabouterverhalen,
speelse poëzie en Disneyprenten; anderzijds drong het besef door dat
een zorgeloze wereld een illusie is en dat onmondige kinderen slecht
gewapend zijn tegen de complexe en soms harde realiteit. Niet toevallig
verscheen in 1945 Astrid Lindgrens Pippi Langkous, een rebels personage dat de jeugdliteratuur tot ver buiten Zweden met een nieuw kindbeeld verrijkte. Pippi’s speelse anarchie houdt lezers een spiegel voor en
stelt allerlei volwassen normen en conventies ter discussie.
Terwijl Pippi vrolijk tegen de heilige huisjes van de volwassenen
schopt, hielden veel gezinnen aanvankelijk vast aan strenge regels om
de kinderen structuur te geven. Er wordt zelfs gesproken van een ‘sta
dium van morele paniek’ (Bakker et al. 2006, 237). De Nieuw-Zeelandse
arts Truby King gebruikte sleutelwoorden als ‘discipline’, ‘regelmaat’,
‘erkenning van autoriteit’ en ‘respect voor ouderen’ om kinderen hun
plaats te leren. De principes van reinheid, rust en regelmaat beheersten
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in Vlaanderen en Nederland de opvoeding thuis en op school (Van LieropDebrauwer 2011). Niet alle ouders werden daarbij in staat geacht om hun
kinderen goed op te voeden, en er kwam meer controle en steun van
buitenaf. De grotere overheidsbemoeienis bij het welzijn van kinderen
uit probleemgezinnen blijkt uit de toenemende wetgeving in de twintigste eeuw in verband met kinderbescherming en kinderrechten (Vanobbergen et al. 2006, 432).
In 1946, een jaar na Pippi Langkous, verscheen in de Verenigde Staten
het invloedrijke Baby and Child Care van Dr. Benjamin Spock, waarin hij
pleitte voor een liefdevolle, minder autoritaire opvoeding. Deze opvoedgids, die ouders maande om op hun gevoel te vertrouwen, werd ook in
de Lage Landen al snel een begrip. De mentaliteitsverandering leidde in
het schoolsysteem tot nieuwe schooltypen en methoden, zoals het Leren
in vrijheid van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers (1973). Net als de
vroegere reformpedagogen vroeg hij aandacht voor de individuele behoeften van het kind binnen het onderwijs (Bakker et al. 2006, 523).
Spock maakte de weg vrij voor het zogenoemde ‘democratische gezin’
of ‘onderhandelingshuishouden’, dat vooral vanaf de jaren 1970 opkwam en waarin ouders en kinderen open met elkaar communiceren en
onderhandelen (Vanobbergen et al. 2006, 423). De emancipatie van de
vrouw zorgde er in gezinnen uit de middenklasse voor dat de moeder
niet langer dag en nacht beschikbaar was voor de kinderen en dat de
vader een grotere rol kreeg in de opvoeding. Kinderen werden aangemoedigd om mondiger te worden en zelfstandig te denken en te handelen. Dat was althans het ideaal. Het onderhandelingsgezin was niet in
alle lagen van de bevolking een realiteit, en ouders blijken soms een al te
rooskleurig beeld te hebben van de onderhandelingsruimte die ze aan
hun kinderen toestaan (Vanobbergen 2006).
Na de Tweede Wereldoorlog, en zeker vanaf de jaren zestig, werd de
middenklasse welvarender en werd het kind als consument steeds belangrijker. Het media- en productaanbod voor kinderen groeide sterk.
Maatschappijkritische stemmen zagen hierin een nieuwe dreiging om
het geëmancipeerde kind afhankelijk te maken van allerlei consumptiegoederen. Het is een debat dat tot op de dag van vandaag gevoerd wordt,
bijvoorbeeld wanneer het gaat over reclame tijdens kinderprogramma’s. De emancipatie van het kind leidde er volgens critici toe dat kinderen al te snel volwassen moesten worden en dat er geen plaats meer was
om ‘echt’ kind te zijn. Vooral de televisie wordt verantwoordelijk gehouden voor ‘het verdwijnende kind’ (Postman 1982). Via dit medium hebben kinderen toegang tot kennis die vroeger alleen voor volwassenen
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bestemd was. Ze veranderen daardoor opnieuw in miniatuurvolwassenen, en volgens Postman zijn we daarmee terug in de Middeleeuwen
beland. De critici van Postman hekelen het ideaalbeeld van het naïeve
kind dat uit zijn theorie spreekt: door het kind onwetend te houden hebben de volwassenen meer macht en kunnen ze hun eigen verlangens op
kinderen projecteren. Bovendien is een onschuldige, beschermde kindertijd een luxe die slechts voorbehouden is aan de hogere sociale klasse (Vanobbergen 2003, 71-72).
Aan het eind van de twintigste eeuw blijkt de voorspelling van Key
uitgekomen: de eeuw van het kind is een realiteit geworden. In het postmoderne gezin – vaak een nieuw samengesteld of ‘patchworkgezin’ –
krijgt het kind meer vrijheid, maar wordt van het kind eveneens een
grote flexibiliteit en zin voor verantwoordelijkheid verwacht. Het ‘autonome kind’ en het ‘competente kind’ verschijnen als nieuwe ideaalbeelden: het kind dat zelfstandig beslissingen kan nemen en problemen
weet aan te pakken. Dikwijls vindt men het kind zelfs superieur aan
volwassenen, die zelf de weg kwijt zijn. Aan het kind worden een groter
ethisch bewustzijn en een heldere kijk op het leven toegeschreven. Dit
kindbeeld is geïnspireerd door Rousseau, maar er zijn ook verschillen.
Zo voelt het autonome kind zich even goed thuis in de stad als in de natuur, en is het vaak een leergierige en competente lezer. In de omgang
met nieuwe media blijken kinderen trouwens handiger dan volwassenen. Ze lijken beter aangepast aan een flitsende wereld vol onzekerheden, die ze met een speelse, open houding tegemoet treden. Toch is het
beeld van het kwetsbare kind dat het begin van de eeuw kleurde niet
helemaal verdwenen. Sommige opvoeders maken zich zorgen om het
gebruik van het internet en games door kinderen. Ontvoeringszaken,
geweld, verwaarlozing en kindermisbruik (bijvoorbeeld in de Kerk en de
hulpverlening) komen ruim aan bod in de media en geven de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren aan. De beweegruimte voor kinderen is
mede daardoor de laatste decennia opnieuw sterk ingeperkt, wat het
beeld van het competente kind relativeert. Het debat over de invloed van
reclame, televisiegeweld en games op de jeugd doet denken aan de zorg
van een eeuw geleden, toen opvoeders waarschuwden voor prikkelliteratuur en leesverslavingen.
Kinderboeken op de markt

Na de oorlog spelen de media een steeds belangrijkere rol in de jeugd
literatuur. De invloed van Disney reikte verder dan de bioscoop en bepaalde ook het uitzicht van veel sprookjesboeken die in Vlaanderen en
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Nederland gemaakt werden. Tijdens de naoorlogse periode beleefde de
strip hoogtijdagen, zeker in Vlaanderen. Meer in het algemeen werd het
beeld belangrijker in de jeugdliteratuur, en net als aan het begin van de
twintigste eeuw dook weer de vrees voor de vervlakking van het lezen op.
Annie M.G. Schmidt relativeerde die bezorgdheid in Van Schuitje varen
tot Van Schendel: ‘Een kind is nu eenmaal niet een leeg potje waarin men
van alles kan gooien. En de werking van een boek op een kind is niet
zoiets als een chemische reactie’ (1954, 14). Wel vreest ze het ‘cultureel
luchtledige’, want daarin ‘heeft al het ongezonde, het lelijke, het smakeloze een enorme kans’ (17). Zo moest Schmidt naar eigen zeggen bijna
huilen toen ze de vrienden van haar zoontje zag opgaan in een slecht
gemaakt striptijdschrift. Goede kinderboeken als Afke’s tiental, Niels
Holgersson en de sprookjes van Andersen zijn culturele vitamines voor
het kind. Het toedienen van die vitamines ziet Schmidt vooral als een
taak van de moeder (20-22).
Om het lezen van goede boeken te stimuleren, werden na de oorlog
verschillende prijzen in het leven geroepen: de prijs voor het ‘Kinderboek van het Jaar’ (de latere Gouden Griffel) werd in 1954 voor het eerst
toegekend, aan An Rutgers van der Loeff voor Lawines razen. In 1955 organiseerde de cpnb (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) voor het eerst de Nederlandse Kinderboekenweek, met
bijbehorend geschenk. In de jaren zestig kwamen daar de Nederlandse
Staatsprijs voor kinderliteratuur (de latere Theo Thijssen-prijs) en de
Nienke van Hichtum-prijs bij. In 1973, toen illustraties in het kinderboek sterk aan belang hadden gewonnen, werd voor het eerst een Gouden Penseel uitgereikt. Pas in 2007 kwam er een oeuvreprijs voor illustratoren, de Max Velthuijs-prijs.
In Vlaanderen bestonden er in de jaren 1950 al verschillende provin
ciale prijzen. Vanaf 1962 reikte de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen (tegenwoordig Boek.be) naar aanleiding van de
jaarlijkse boekenbeurs een Referendumprijs uit voor het beste jeugdboek, de voorloper van de Boekenleeuw. De Vlaamse Staatsprijs voor
Jeugdliteratuur (later omgedoopt tot Vlaamse Cultuurprijs) kwam er
vanaf 1971 (Heymans 2001). De Griffels, de Woutertje Pieterse Prijs (genoemd naar de gelijknamige roman van Multatuli), de (ondertussen opgeheven) Gouden Uil Jeugdliteratuur en de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs zijn grensoverschrijdende prijzen die de hele Nederlandstalige
jeugdliteratuur beslaan.
Sommige van de literaire prijzen in het Nederlands taalgebied maakten al vroeg het onderscheid tussen kinder- en jeugdboeken. Tieners en
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adolescenten profileren zich vanaf de jaren vijftig steeds duidelijker met
eigen kledingstijlen en muziek, en dus groeit eveneens de behoefte aan
een specifieke literatuur voor deze groep. Hoewel het tot de jaren zeventig en tachtig zou duren voor de adolescentenroman een volwaardig literair genre werd, zijn er belangwekkende voorlopers in de jaren vijftig en
zestig. Vooral Miep Diekmann was een belangrijk pleitbezorgster voor
de jongerenliteratuur (Bekkering 1985). Op haar initiatief werd in 1964
de zojuist genoemde Nienke van Hichtum-prijs ingesteld, oorspronkelijk bedoeld voor jeugdboeken vanaf dertien jaar (vanaf 1989 komen ook
boeken voor jongere doelgroepen in aanmerking). Tussen 1997 en 2009
kende de cpnb Gouden en Zilveren Zoenen toe aan jongerenboeken, die
nadien vervangen zijn door de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs en de
Gouden Lijst. Voor de Friese kinder- en jeugdliteratuur werd in 1983 de
driejaarlijkse Simke Kloosterman-prijs ingesteld. De naam verwijst
naar de vrouw die een belangrijke rol speelde in de vernieuwing van de
Friese literatuur in de eerste helft van de twintigste eeuw (Van der Weg
2012).
In 1953 richtte Jella Lepman de International Board on Books for
Young People (ibby) op, vanuit de overtuiging dat kinderboeken een
brug kunnen slaan tussen verschillende landen en zo kunnen bijdragen
aan de wereldvrede. ibby is een organisatie die vandaag de dag ook in
het Nederlandse taalgebied nog erg actief is voor de promotie van goede
kinderboeken en het leggen van internationale contacten. Sinds 1955
reikt ibby de Hans Christian Andersen Award uit voor de beste jeugd
auteur, en sinds 1966 is er daarnaast een bekroning voor de beste illustrator wereldwijd – al blijkt het Westen wel dominant onder de winnaars. Annie M.G. Schmidt (1988) en Max Velthuijs (2004) mochten de
Hans Christian Andersen Award, ook wel ‘de Nobelprijs van de jeugd
literatuur’ genoemd, in ontvangst nemen. Vlamingen als Bart Moeyaert,
Carll Cneut en Klaas Verplancke waren finalisten. De ‘echte’ Nobelprijs
bleef en blijft echter voorbehouden aan auteurs die vooral in de volwassenenliteratuur hun sporen verdiend hebben. Dubbelpublieksauteurs
als Selma Lagerlöf en Isaac Bashevis Singer kregen de prijs voor hun
werk voor volwassenen. In 2002 is de Astrid Lindgren Memorial Award
als belangrijke internationale prijs opgericht. De winnaar ontvangt
maar liefst vijf miljoen Zweedse kronen, ongeveer een half miljoen euro.
Guus Kuijer won de alma in 2012, de Belgische Kitty Crowther (zie prent
op p. 78) mocht hem twee jaar eerder in ontvangst nemen.
Tot de jaren zeventig was jeugdliteratuur zelden onderwerp van wetenschappelijke studie. Bekende uitzonderingen zijn de dissertaties van
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Hendrikus Pomes over Van Alphen in 1908 en die van Louise Wirth over
kinderpoëzie in 1926. De toenemende academische aandacht voor het
genre was een belangrijk teken van emancipatie. Voorlopers in de jaren
zeventig in Nederland waren onder anderen Lea Dasberg, Saskia Tellegen en Ria Bauer- van Wechem, die in 1980 de eerste bijzondere hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur van Nederland werd. Pionier in Vlaanderen was Rita Ghesquière, die eind jaren zeventig aan de Katholieke
Universiteit Leuven de eerste cursus jeugdliteratuur ontwikkelde.
Er werd in de jaren zeventig ingezet op een betere kennis en promotie
van de jeugdliteratuur. In 1972 werd voor het eerst de Vlaamse jeugdboekenweek georganiseerd, en vier jaar later werd het Vlaamse documentatiecentrum van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur opgericht
(dat later opging in Stichting Lezen). De bezielende motor in Vlaanderen
achter deze initiatieven was Clara Haesaert. Daarnaast werd er druk
over jeugdliteratuur gedebatteerd in vakbladen. En nu over jeugdliteratuur verscheen voor het eerst in 1973 en werd later omgedoopt tot Leesgoed (opgeheven in 2012). Het blad gaf zowel kennis over jeugdboeken
en trends als interviews, recensies en later ook praktische tips voor werken met kinderboeken in de klas. Het meer wetenschappelijke Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur zag het licht in 1986 en kreeg later de programmatische naam Literatuur zonder leeftijd mee.
De jeugdliteratuur heeft in de jaren zeventig weliswaar de weg naar de
literatuurwetenschap gevonden, omgekeerd bleek dat minder het geval.
De vrijwel systematische uitsluiting van jeugdboeken uit overzichten
van de literatuurgeschiedenis is daar een duidelijk symptoom van
(Thacker en Webb 2004). Behalve door een gebrek aan prestige is de afwezigheid te verklaren doordat jeugdliteratuur een eigen historische
ontwikkeling kent, die niet altijd gemakkelijk in te passen is in de evoluties van de volwassenenliteratuur. In 1989 verschenen twee belangrijke
publicaties over de eigen evolutie: De hele Bibelebontse berg als eerste
omvangrijke jeugdliteratuurgeschiedenis, en Wat heten goede kinderboeken?, het proefschrift van Anne de Vries over de evoluties van opvattingen over jeugdliteratuur sinds 1880. Vanaf 1990 nam de wetenschappelijke studie van de jeugdliteratuur in Vlaanderen en Nederland, net
zoals in de meeste westerse landen, een vlucht. Vanaf die tijd verschijnen regelmatig gespecialiseerde studies en proefschriften over jeugd
literaire thema’s en het vak wordt gedoceerd aan verschillende universiteiten en hogescholen. Pedagogische en literatuurwetenschappelijke
invalshoeken vullen elkaar daarbij aan.
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Samenhangend met de evolutie van het kindbeeld en de positie van
kinderboeken op de markt ondergingen ook de inhoud en vorm van de
jeugdliteratuur ingrijpende veranderingen na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig en zestig werd de bredere emancipatie van de
jeugdliteratuur voorbereid. In Vlaanderen was er een sterke generatie
jeugdschrijvers in het genre van de meisjes- en jongensboeken, met onder anderen Leen Van Marcke en Gerda Van Cleemput. In Nederland
begonnen auteurs als Annie M.G. Schmidt en andere medewerkers van
Het Parool in de jaren vijftig aan een vrolijke taboedoorbreking – zij het
naar huidige normen zonder al te grote verontrusting – en tien jaar later publiceerden Tonke Dragt en Paul Biegel ambitieuze fantasieverhalen die filosofische thema’s aansnijden. Er verschenen steeds meer
prentenboeken waarbij de illustraties meer zijn dan ‘een plaatje bij een
praatje’. De illustratiestijlen varieerden van nu eens speels en naïef, tot
dan weer artistiek en uitdagend. In 1963 kwam het baanbrekende
Where the Wild Things Are (Max en de Maximonsters) van Maurice Sendak uit: het verhaal over Max, die zonder eten naar zijn kamer gestuurd
wordt en van daar op avontuur vertrekt naar het land van de Maximonsters. Max is helemaal niet bang van die vreselijke monsters en zij kronen hem tot koning. Na een aantal woeste spelletjes stuurt hij hen op
zijn beurt zonder eten naar bed. Zelf zeilt hij terug naar zijn kamer,
waar het avondeten op hem wacht. Sendak toont door het fascinerende
samenspel van tekst – de eerste zin loopt over drie pagina’s – en illustraties hoe eenvoudig en tegelijkertijd complex een prentenboek wel kan
zijn.
Vanaf de jaren zeventig zette de emancipatie van het kinderboek door.
Er was meer waardering voor jeugdliteratuur, vooral door vernieuwingen in vorm en inhoud. Die verschuiving had te maken met het geëmancipeerde kindbeeld, dat vooral vanuit Scandinavië en Duitsland kwam
overgewaaid. Kinderen werden als lezers serieuzer genomen: er werden
nieuwe eisen gesteld aan de inhoud en, iets later, aan de literaire kwaliteit van jeugdboeken. Invloedrijke critici als Miep Diekmann in Nederland en Eric Hulsens in Vlaanderen benadrukten het belang van goed
geschreven boeken die jonge lezers niet betuttelen, maar respecteren.
Ze maken immers net als volwassenen deel uit van een wereld waarin
niet alles mooi en goed is.
Onder invloed van diverse werkgroepen (onder andere de Werkgroep
Kinderboeken Man Vrouw Maatschappij) zijn de jaren zeventig en tachtig hoogtijdagen voor het realisme en het zogenoemde probleemboek,

17-11-14 14:51

48

Madelief en Roos kijken naar een moord op tv. Met de poppen gooien (Ill. Mance Post).
© Guus Kuijer en Uitgeverij Querido.

waarin kinderen en jongeren kennismaken met sociale thema’s zoals
drugsmisbruik, de milieuproblematiek, racisme en uitbuiting. Maatschappelijke en lichamelijke taboes werden doorbroken. Lemniscaat en
Lannoo namen bij de ontwikkeling van het probleemboek het voortouw
(Van Coillie 1999, 284). Lemniscaat bracht vertalingen uit van Sticks and
Stones (Lynn Hall, Maak me niet kapot, 1975) over homoseksualiteit, Die
vier Freiheiten der Hanna B. (Ingeborg Bayer, 1976) over drugs, en De glazen tunnel (Maria Gripe, 1969) over drop-outs in Stockholm. Lannoo lanceerde in 1977 de zogenoemde Gele Reeks, waarin ruim aandacht was
voor maatschappelijke problemen. Dergelijke thema’s werden eerst
voor oudere kinderen bespreekbaar, maar niet veel later eveneens voor
jongere kinderen. De Madelief-reeks (1975-79) van Guus Kuijer en het latere werk van Annie M.G. Schmidt, zoals Otje (1980), zijn daarvan sprekende voorbeelden. Madelief groeit op zonder vader, en Otje zonder
moeder. Samen met haar vader is Otje voortdurend op de vlucht omdat
hij geen papieren heeft. Dat probleem is de aanleiding voor een fantasievol avontuur.
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Gaandeweg richtte het jeugdboek de blik op internationale kwesties
uit heden en verleden. Een gevoelig thema als de Holocaust werd daarmee bespreekbaar. De tijd van een onproblematische eurocentrische
kijk op de wereld was in de jeugdliteratuur voorbij: auteurs schreven
over koloniale misstanden en internationale uitbuiting, en zij stelden
het westerse superioriteitsgevoel daarbij aan de kaak. Naast realistische
thema’s bracht de nieuwe openheid een soort groteske humor voort die
voordien moeilijk denkbaar was. De invloed van Roald Dahl is hier onmiskenbaar. Jonge lezers smulden van zijn karikaturale figuren en gedurfde humor, terwijl sommige opvoeders zich druk maakten over het
racisme, seksisme en de platvloerse grappen in zijn boeken. Op televisie
riep ome Willem om een broodje poep (1974-89) en bracht de vpro baanbrekende jeugdprogramma’s als Theo en Thea. In de poëzie gebruikten
de auteurs van het zogenoemde Schrijverscollectief (Willem Wilmink,
Hans Dorrestijn en Karel Eykman) vrolijk uitdrukkingen die voordien
taboe waren. Eind jaren tachtig wordt de discussie over de toelaatbaarheid hiervan in Vlaanderen op scherp gesteld met de boeken van Marc
De Bel, die meer in de smaak vielen bij de kinderjury’s dan bij de volwassenen.
Terwijl realistische jeugdboeken in de jaren zeventig en tachtig geprezen werden, kregen traditionele genres zoals sprookjes veel kritiek, omdat ze gedateerd zouden zijn en oude rollenpatronen in stand houden.
Toch was dit een bloeiperiode voor fantasievolle kinderboeken, die een
alternatief bieden voor de kommer en kwel van het realistische probleemboek. Klassiekers als Koning van Katoren (Jan Terlouw, 1971) of
Kleine Adam (Mariette Vanhalewijn, 1983) spuien nochtans een flinke
dosis maatschappijkritiek. In het eerste boek moet Stach vechten tegen
problemen die in de jaren zeventig op de politieke agenda kwamen, zoals de luchtvervuiling (de draak van Smook) en de wapenwedloop (de
granaatappelboom van Wapenfelt). Ook Kleine Adam probeert de wereld schoner en vreedzamer te maken. De fantasieverhalen van Paul Biegel, Wim Hofman, Els Pelgrom en Imme Dros uit de jaren tachtig hebben vaak een donker randje en snijden belangrijke levensvragen aan.
Het geëmancipeerde kindbeeld en de thematische verbreding hadden hun weerslag niet alleen op de eigentijdse kinderboeken en de fantasieverhalen. In de jaren zeventig en tachtig behoorde de historische
roman tot de populairste genres in verschillende Europese landen. Bij
auteurs als Thea Beckman en Johan Ballegeer komen opvallend vaak
vrijgevochten meisjesfiguren voor, en jonge hoofdpersonages die pleiten voor idealen als verdraagzaamheid en gelijke rechten. Modern aan-
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doende kinderen gaan zo de strijd aan met ouderwetse normen en waarden. Daardoor wordt de historische realiteit soms geweld aangedaan
ten voordele van een spannend verhaal of een herkenbare, zelfredzame
jonge hoofdfiguur.
De inhoudelijke vernieuwing van de jaren zeventig ging niet als vanouds gepaard met literaire vernieuwing. Het didactische potentieel van
de jeugdliteratuur werd belangrijker gevonden dan het literaire: veel
jeugdboeken hadden een rechtlijnige, soms wat belerende stijl. In de
jaren daarna groeide de aandacht voor de literaire en artistieke kwaliteit. Jeugdliteratuur moest het kind als lezer vormen zodat het ook verhalen leert waarderen die niet rechttoe-rechtaan verteld worden. In de
jaren tachtig kwam er een opvallende stijlverschuiving naar de experimentele en psychologische roman. Inspiratie daarvoor werd gevonden
in buitenlandse voorbeelden als Aidan Chambers, die metafictionele
elementen in zijn boeken verwerkt en experimentele literaire technieken ontleent aan het modernisme.
De Vlaamse jeugdliteratuur had in literair opzicht een langere weg
af te leggen dan de Nederlandse. In de jaren tachtig werd nog veel
vanuit Nederland naar Vlaanderen geïmporteerd, terwijl de Vlaamse
auteurs relatief gezien minder bekend waren bij de noorderburen. In
de late jaren tachtig was het literaire en artistieke Vlaamse talent ech
ter niet meer te stuiten, eerst in de kinderpoëzie, de historische roman
en het prentenboek, en vanaf de jaren negentig in de adolescenten
roman. Sindsdien worden Vlaamse boeken ook vaker in Nederland gelezen en bekroond, met in 1995 de Woutertje Pieterse Prijs voor Vallen van
Anne Provoost, in 1996 een Zilveren Griffel voor Blote handen van Bart
Moeyaert en in 2013 de Woutertje Pieterse Prijs voor Kelderkind van Kristien Dieltiens. Zodra het Fries in de jaren 1980 een verplicht schoolvak
werd, leefde ook de Friese jeugdliteratuur op. In eerste instantie ging
het vooral om vertaald werk, maar gaandeweg ontwikkelde zich een
nieuwe generatie Friese kinderschrijvers, die naar het Nederlands vertaald werden.
In de jaren 1990 deden de opvallendste ontwikkelingen zich voor op
het gebied van de illustratie en adolescentenromans. De adolescentenliteratuur bloeit vanaf de jaren 1980, dankzij inspanningen van uitgeverijen als Averbode, Querido en Lemniscaat. Ed Franck, Anne Provoost
en Bart Moeyaert in Vlaanderen en Edward van de Vendel, Karlijn Stoffels en Peter van Gestel in Nederland zijn dan toonaangevende auteurs.
Ze worden geroemd om hun literaire, suggestieve taal, de krachtige opbouw van hun boeken en de psychologische diepgang die ze aan hun

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 50

17-11-14 14:51

51
inleiding

Winterijs (Ill. Annemie
Heymans).

personages meegeven. Het doorbreken van taboes verschuift naar de
achtergrond, al confronteren deze auteurs hun lezerspubliek wel met
onderwerpen die ooit gevoelig lagen, zoals nazisympathieën (Vallen van
Anne Provoost) of antisemitisme en de Holocaust (Winterijs van Peter
van Gestel). Filosofische thema’s vinden hun weg naar jeugd- en kinderboeken ongeacht de leeftijd. Mooie voorbeelden zijn de prentenboeken
van Max Velthuijs en de dierenverhalen van Toon Tellegen, die belangrijke levensvragen stellen. Joke van Leeuwen speelt in haar werk met
taalfilosofische kwesties en Sylvia Vanden Heede laat Vos en Haas filosofische gesprekken voeren met tweelettergrepige woorden in korte zinnen. Illustratoren maken zich in de jaren 1990 steeds opvallender los
van het jonge publiek: naast schattige en toegankelijke illustraties voor
jonge kinderen verschijnen er prentenboeken met een sterke artistieke
uitstraling.
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Aan het begin van de eenentwintigste eeuw blijft de vraag naar de verschillen en overeenkomsten tussen jeugdliteratuur en literatuur voor
volwassenen de gemoederen bezighouden. Grensvervaging is troef en
‘crossoverliteratuur’ het sleutelwoord. Aan de ene kant gaat het dan om
populaire jeugdboeken, zoals het werk van J.K. Rowling, Jostein Gaarder
of Philip Pullman, die bij volwassenen in de smaak vallen en door hen
gelezen worden, en aan de andere kant om jeugdboeken die stilistisch
en thematisch nauw aansluiten bij tendensen in de volwassenenliteratuur. In het Nederlandse taalgebied spreken de dierenverhalen van
Toon Tellegen en het werk van onder meer Moeyaert, Provoost, Ted van
Lieshout en Floortje Zwigtman een dubbel publiek aan. Het zogenoemde Young Adult-genre verkent de grenzen van de jeugdliteratuur. Maar
andere genres vertonen eveneens crossover-trekjes. Toonaangevende
Vlaamse illustratoren als Carll Cneut, Gerda Dendooven en Klaas Verplancke kiezen steeds duidelijker voor een artistieke koers en zoeken
daarvoor eerder inspiratie in de kunstgeschiedenis dan in de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Zo doorbreken zij de traditionele kenmerken
en leeftijdsgrenzen van dit genre. Zelfs het populaire meisjesboek kreeg
met de trendy chicklit een nieuwe impuls vanuit de volwassenenliteratuur.
De literaire en artistieke ontwikkelingen van de jeugdliteratuur
rond de eeuwwisseling worden niet alleen toegejuicht. Er is ook kritiek. De jeugdliteratuur krijgt het verwijt dat ze zich afzijdig houdt van
de maatschappelijke realiteit, en dat er behoefte is aan een ‘ethische
wende’ en aan auteurs die goed kunnen schrijven én een breed publiek
aanspreken (Van de Vendel 2006 en 2012). Een antwoord komt er onder
meer in de Slash-reeks, een initiatief waarmee Edward van de Vendel
naar Querido stapt. De auteurs snijden in de waargebeurde verhalen
uit deze reeks actuele onderwerpen aan en werken samen met de jonge adolescent die de hoofdrol speelt. In De gelukvinder (2008) vormt
Van de Vendel een schrijversduo met de asielzoeker Anoush Elman.
Andere thema’s die in de Slash-reeks aan bod komen zijn misbruik,
anorexia, transseksualiteit en problemen in de pleegzorg voor jongeren.
Jeugdboeken moeten voor de vrijetijdsbesteding van kinderen de
strijd aanbinden met televisie, internet en videogames. ‘Ontlezing’ is
een groot probleem, vooral bij jongens. Onder meer de Stichting Lezen
in Nederland en Vlaanderen probeert het tij te keren en kinderen tot lezen te verleiden. Terwijl de groeiende aandacht voor jeugdliteratuur in
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de media en aan de universiteit in de tweede helft van de twintigste
eeuw een teken was van een opwaardering, vrezen jeugdliteratuurspecialisten aan het begin van de eenentwintigste eeuw voor een stagnatie of
zelfs een terugval (Van den Hoven 2011). De media zijn niet meer zo geïnteresseerd in jeugdliteratuur. Kranten berichten minder regelmatig
en korter over jeugdboeken dan voorheen. Belangrijke prijzen als de
Gouden Zoen en de Gouden Uil Jeugdliteratuur kennen slechts een kort
bestaan, al worden er wel nieuwe initiatieven in het leven geroepen om
dat verlies te compenseren. Verschillende universiteiten hebben de cursussen jeugdliteratuur alweer afgeschaft, maar op andere plaatsen
wordt het aanbod uitgebreid. In 2011 richt de Universiteit Tilburg voor
het eerst een Nederlandstalige master jeugdliteratuur in. Tegelijkertijd
is er ongerustheid over de positie van jeugdliteratuur in de lerarenopleiding, waar het aanbod sterk afhangt van de docent. Zo dreigt het gevaar
dat leerkrachten niet langer vertrouwd zijn met het recente aanbod en
teruggrijpen naar gedateerde titels. Bestsellerlijsten worden ondertussen aangevoerd door reeksen uit binnen- en buitenland. Tot voor kort
waren dat onder meer de boeken rond Blinker en De zusjes Kriegel van
Marc De Bel, de reeks Dolfje Weerwolfje (Paul van Loon) en Harry Potter
(J.K. Rowling); recenter zetten de producten van Studio 100, Geronimo
Stilton, Twilight (Stephenie Meyer), The Hunger Games (Susan Collins),
en Francine Oomens reeks Hoe overleef ik… de toon. Terwijl bekroningen, leesbevorderingsprojecten en subsidies literaire en artistieke
jeugdboeken onvermoeibaar op de voorgrond plaatsen, blijft het nog
steeds een uitdaging om ze bij een breed publiek van jonge lezers te
brengen.

Jeugdliter atuur – een genre in beweging

In de lange ontwikkelingsgeschiedenis valt op dat de jeugdliteratuur
steeds balanceert tussen drie functies. Ooit is ze ontstaan vanuit een
pedagogische zorg om een zedelijke of religieuze les in aantrekkelijke
vorm aan kinderen aan te bieden, maar gaandeweg kregen opvoeders
oog voor het belang van leesplezier en ontspanning. Erasmus, Fénelon
en Locke pleitten al voor leuke verhalen, prenten en humor. Aan het begin van de twintigste eeuw plaatste de Kunsterziehungsbewegung de
literaire en artistieke kwaliteit op de voorgrond. Wat precies beschouwd
wordt als didactisch wenselijk, ontspannend of esthetisch verantwoord
is in de loop van de tijd aan verandering onderhevig geweest. In dit
hoofdstuk is vooral geprobeerd de ontwikkelingen van de jeugdlitera-
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tuur te plaatsen binnen veranderende visies op kinderen en op literatuur. Hoe de categorie ‘kind’ ingevuld wordt, is van periode tot periode
anders. De meeste auteurs die vóór de achttiende eeuw aandacht besteedden aan opvoeding, schreven voor en over kinderen uit de adel en
de hogere burgerij. Meisjes hadden in het hele opvoedingsverhaal
slechts een bescheiden plaats en pas vanaf de twintigste eeuw komen
arbeiderskinderen en later allochtone kinderen echt in beeld.
Hoe men de kindertijd en de jeugdliteratuur volgens leeftijd afbakent,
is in de loop van de laatste vijf eeuwen eveneens veranderd. Philippe
Ariès (1962) kreeg veel kritiek op zijn stelling dat de kindertijd pas na de
Middeleeuwen is uitgevonden, maar zijn visie was van grote invloed op
latere cultuurfilosofen, zoals Neil Postman. De grenzen van jeugd en
jeugdliteratuur zijn niet vastomlijnd. Boeken voor een dubbel publiek
van kinderen en volwassenen zijn in de hele geschiedenis te vinden, en
al eeuwenlang is er grensverkeer tussen jeugdliteratuur en volwassenen. In de loop van de twintigste eeuw is de jeugdliteratuur zelf uitgedijd: ze omvat nu een diverse groep boeken voor lezers van 0 tot 21 jaar.
De elkaar opvolgende generaties jeugdboeken bieden een fascinerend beeld van de veranderende samenleving en van de waarden die
men aan jonge lezers wil doorgeven. Dit alles maakt de jeugdliteratuur
tot een belangrijke bron van historische informatie en een boeiend studieobject. Het zou echter een vergissing zijn om kinderboeken te beschouwen als een directe weergave van de veranderende historische
werkelijkheid. Jeugdboeken worden immers steeds gemaakt door volwassenen voor kinderen, en het kindbeeld van een auteur of illustrator
zal in grote mate bepalen welk wereldbeeld aan de jonge lezers voorgeschoteld wordt, en in welke vorm. Sommige kindbeelden zijn in de loop
van de eeuwen aan de kant geschoven. Vandaag de dag zijn er bijvoorbeeld nog maar weinig sporen van het zondige kind dat met harde hand
op het rechte pad gebracht moet worden, of van de jonge martelaar die
met graagte zijn leven geeft voor een hoger ideaal. Andere kindbeelden,
vooral het verlichte en romantische kindbeeld, wisten zich beter te
handhaven, zij het niet altijd in de vorm waarin ze aanvankelijk werden
bedacht (Vloeberghs 2008). Van het verlichte kindbeeld blijft tegenwoordig vooral de idee overeind dat kinderen in grote mate onbepaald zijn,
dat ze door volwassenen gevormd worden en dat ze symbool staan voor
toekomst en vooruitgang. De suggestie dat kinderen moreel superieur
zijn aan volwassenen bevat sporen van het romantische kindbeeld. De
kindertijd wordt dan een periode die zo lang mogelijk gekoesterd moet
worden, terwijl opgroeien wordt ervaren als een verlies van onschuld
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en speelsheid. Niet zelden plaatsen jeugdschrijvers zich in die traditie
– denk maar aan Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer of Marc De Bel, die
zich erop beroepen dat ze het kind in zichzelf blijven koesteren en daarom verhalen schrijven die jonge lezers aanspreken.
Ook het beeld van het fragiele kind dat beschermd moet worden,
werkt door tot in de eenentwintigste eeuw en heeft een invloed op de
thema’s en de stijlen die in kinderboeken aan bod komen. De cirkel is
rond met het competente kind, dat bedacht werd door Rousseau, maar
later nieuwe invullingen kreeg. Vandaag is dat het kind dat zich prima
weet te redden in onze chaotische, complexe wereld, dat vlot zijn weg
vindt in de nieuwe media en intelligent genoeg is om moeilijke boeken
te begrijpen en te waarderen.
Ondanks of misschien wel dankzij het groeiende aanbod staat jeugdliteratuur nog steeds regelmatig ter discussie. Terwijl de debatten vroeger vaak gingen over de grote kracht van kinderboeken – ze konden de
jeugd verleiden tot foute denkbeelden of zelfs verslaafd maken aan sensatie – ligt recent eerder de vraag voor hoe relevant het jeugdboek nog is
in het leven van kinderen. Kan een boek in de eenentwintigste eeuw nog
wel concurreren met de andere media die kinderen ter beschikking hebben, en is er in hun drukke agenda’s nog wel plaats om te lezen? De discussie zet de spanning tussen de drie functies van het kinderboek andermaal op scherp. Het samenspel van ontspanning en didactiek wordt
nog steeds als een positief argument gebruikt dat pleit voor het kinderboek. Jeugdliteratuur maakt kinderen op een leuke manier taalvaardiger, slimmer en brengt hun vaak ongemerkt veel kennis en sociale en
emotionele intelligentie bij. Anderen benadrukken dan weer de esthetische waarde van het lezen, die kinderen via boeken kunnen ontdekken.
Goede literatuur zet taal en verhalen in op een manier die je in andere
media niet bereikt. Maar juist het literaire karakter van sommige jeugdboeken wordt bekritiseerd, omdat men vreest dat de complexe verhalen
elitair zijn, over de hoofden van kinderen heen gaan en niet tegemoet
komen aan hun behoefte aan ontspanning en leesplezier. ‘Grootbrengen door kleinhouden’ concurreert nog steeds met het geloof dat ook
kinderen kunnen leren én genieten van een creatief literair boek.
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Lieve, heilige engelbewaarder,
Die mij altijd vergezelt,
Op het brugje langs het water,
Op de paadjes in het veld,
U wil ik eerbiedig groeten,
Want Gij volgt mij op de voeten.
(Bertus Aafjes 1944, 10)
Biddende kinderen, lieftallige engeltjes en vrome heiligen bevolkten
vele eeuwen lang de kinderliteratuur. Opvoeding, religie en literatuur
gingen hand in hand, zeker als het om teksten voor kinderen ging. Daarom was God tot ver in de twintigste eeuw vrijwel alomtegenwoordig in
de jeugdliteratuur. De secularisatie verdreef Hem naar de achterkamer:
God werd minder zichtbaar. Maar de multiculturele samenleving en de
filosofische ontvoogding van het kind openden nieuwe perspectieven.
Vandaag de dag staat de deur voor God weer op een kier. Bovendien hebben christenen (protestanten én katholieken) in de huidige pluriforme
samenleving niet langer alleen zeggenschap over religie; de islam en het
boeddhisme zijn ook in het Westen steeds duidelijker zichtbaar. Ten
slotte versterkt de nauwere band met de volwassenenliteratuur het filosofische karakter van de jeugdliteratuur. Terwijl God in de schaduw
wacht, komen de grote levensvragen op de voorgrond.

Wat is religieuze kinderliter atuur?

Zowel religie als filosofie ontstaat vanuit fundamentele zinvragen over
de mens en de kosmos. Filosofie biedt vragen aan en diept ze uit. Religie
formuleert vooral antwoorden en steunt hiervoor op traditie en openbaring. Binnen de jeugdliteratuur verwijst religie in enge zin naar teksten
waarin geloof en kerkelijke godsdienstigheid expliciet ter sprake komen. Het accent kan liggen op de geschiedenis van de godsdienst of op
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de persoonlijke levenskeuzes. Religie krijgt vaak ook een impliciete invulling en verwijst dan naar diepere zinvragen. Deze interpretatie duikt
op in jeugdboeken die een dieptedimensie hebben zonder expliciet te
verwijzen naar godsdienst of traditionele gelovigheid. De grens met filosofische jeugdliteratuur is dan vager.
Filosofie wil op haar beurt door voortdurende reflectie doordringen
tot de grondslag van de mens en de kosmos. Filosofie staat zowel voor
het product, de inzichten – bijvoorbeeld de geschiedenis van de filoso
fie – als voor het proces zelf. Aan het begin van de filosofie staat de verwondering omdat de dingen ‘zijn zoals ze zijn’. De filosoof lijkt op het
kind dat het vanzelfsprekende ter discussie stelt. Die vragende houding
vormt de kern, want filosofie heeft geen specifiek onderwerp. Alles kan
voorwerp van reflectie worden: het zijn (metafysica/ontologie), het menselijk gedrag (moraal, ethiek) en de methode en de instrumenten die de
filosofie hanteert (logica, taal).
Filosofische en religieuze jeugdboeken staan aan het begin van de
jeugdliteratuur, maar vormen geen afgebakend (sub)genre. Religieuze
thema’s en filosofische vragen duiken op in heel verschillende tekstsoorten. Natuurlijk zijn er genres, zoals kinderbijbels, heiligenverhalen
en missieverhalen, waarin religie centraal staat, maar we treffen geloofskwesties ook aan in realistische verhalen, historische verhalen, in
non-fictie en tijdschriften. De meest zichtbaar religieuze kinderboeken
zijn kinderbijbels, Bijbelse navertellingen en jeugdromans die in het
Oude of Nieuwe Testament inspiratie vinden (Van der Meiden 2009).
Vanaf de Middeleeuwen vermelden opvoeders Bijbelboeken als nuttige
lectuur voor de jeugd, en na de uitvinding van de boekdrukkunst worden aparte kinderbijbels gemaakt. De ondertitel, het schoolboekenlettertype (civilité) en de kerkelijke goedkeuring om boeken in het onderwijs te gebruiken (approbatie) zijn aanduidingen dat deze teksten voor
een jonge doelgroep bestemd waren. Willem van der Meiden (2009) telt
circa negenhonderd verschillende kinderbijbels in het Nederlands (oorspronkelijk werk en vertalingen) en in de Friese taal. Al in de zeventiende eeuw verschenen geïllustreerde leesboekjes met Bijbelverhalen, zoals De Historie van Adam/Noach/Abraham/Lot en Isaac (vanaf 1640).
Andere bekende Bijbelbewerkingen zijn De kleine print-bybel (1720) met
afbeeldingen en rebussen, en de kinderbijbel van de Leidse hoogleraar
theologie J.H. van der Palm (1763-1840). Wanneer in de negentiende en
de twintigste eeuw bekende jeugdauteurs kinderbijbels schrijven, wordt
de band met de jeugdliteratuur verstevigd. Ondanks de secularisatie
verschenen er tussen 2000 en 2007 nog honderdveertig titels.
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Naast kinderbijbels duiken heiligenverhalen al vroeg op in de jeugd
literatuur. Sommige sluiten aan bij de historische roman, andere lijken
meer op fantasieverhalen, omdat vooral het wonder aandacht krijgt.
Sint-Nicolaas is zeker de bekendste kinderheilige. Rond deze figuur vinden we een brede waaier van teksten. De sinterklaasverhalen weerspiegelen vaak goed de tijdgeest, zowel wat de kijk op de ‘heiligman’ als wat
de opvoeding van kinderen betreft (Ghesquière 1989). Andere personages, zoals de engel, verwijzen in fantasieverhalen naar een meer of minder expliciete religieuze boodschap. Dat religie ideologische trekken
kan vertonen, wordt het scherpst aangevoeld in missie-, zendings- en
bekeringsverhalen. Daarbinnen passen de ooit populaire kruistochtverhalen, historische romans waarin christelijke ridders Jeruzalem proberen te bevrijden van de moslims. Realistische verhalen, soms met een
autobiografisch karakter, vertellen dan weer over de zoektocht naar een
authentieke manier om met het geloof om te gaan. Het hoofdpersonage
maakt een keuze die het persoonlijk beleefde geloof bevestigt, of neemt
afstand van het kinderlijk geloof.

A an de basis van de jeugdliter atuur

Uit het inleidende hoofdstuk bleek al hoe sterk een religieuze en ethische bekommernis de oudste jeugdliteratuur vormgaf. In de middeleeuwse samenleving was het onderwijs bijna volledig in handen van de
Kerk. Teksten werden zorgvuldig gekozen met het oog op geloofsoverdracht. Tijdens de Renaissance wezen humanisten en hervormers ouders op hun verantwoordelijkheid. Protestanten en katholieken zetten
verhalen in om de verkondiging voor kinderen aantrekkelijk te maken.
Het nuttige werd met het aangename verenigd. Jan Amos Comenius
(1592-1670) begint zijn Orbis sensualium pictus (1658) met God die de oorsprong en het sluitstuk van de schepping vormt. In het achttiende-eeuwse Nederland werd Comenius’ boek als lichtend voorbeeld genoemd
voor De kleine print-bybel uit 1720. Deze uit het Hoogduits afkomstige
rebusbijbel, die oorspronkelijk verscheen als Courieuse, oder Kleine
Bilder-Bibel, was geschreven ‘tot vermaak der Jeugd’ en begint veelzeggend: ‘Gelyk de Natuur met beelden heeft begonnen, zo hebben de beelden naderhand de letteren geteelt.’
Nederland staat bekend als een Bijbellezende natie. In het leven van
de protestants-christelijke bevolking neemt de Bijbel sinds de Reformatie een belangrijke plaats in: het lezen van de Bijbel werd sterk aangemoedigd. Bij de katholieken kreeg de catechismus een centrale plaats in
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de opvoeding, terwijl gewone, niet-religieuze boeken enigszins verdacht
waren. Paus Paulus iv nam al in 1559 maatregelen tegen ketterse of immorele geschriften door een lijst met verboden boeken te publiceren, de
zogenoemde Index. Een expliciet katholieke jeugdliteratuur liet nog
lang op zich wachten. De protestanten gingen sneller aan de slag. Al in
de zeventiende eeuw doken biografieën van ‘heilige’ kinderen op, die de
jonge lezers tot voorbeeld dienden (Groenendijk en Van Lieburg 1991).
A Token for Children: Being an Exact Account of the Conversion, Holy and
Exemplary Lives and Joyful Deaths of Several Young Children (1671) van
James Janeway is een goed voorbeeld, dat navolging kreeg in Nederlandse boeken zoals Twintig exemplen, van godtzalige en vroeg stervende jonge
kinderen (1684) van Jacobus Koelman (Van Toorn en Spies 1989, 147).
John Locke schreef in Some Thoughts Concerning Education (1693) nog
dat kinderen op jonge leeftijd God moeten leren kennen ‘als het onafhankelijk opperwezen, den Oorsprong en Schepper aller Dingen, van
wien wij al het Goede ontfangen’ (Locke 1753, 274). Toch komt de religie
vanaf de achttiende eeuw in een ander licht te staan. Het nieuwe verlichte denken en de daaruit voortvloeiende Franse Revolutie tasten het
gezag van Bijbel en Kerk aan en zetten het secularisatieproces in gang.
Langzaam maar zeker komt er meer ruimte voor het neutrale boek.

De vrome negentiende eeuw

Om tegenwind te bieden aan de secularisatie en de Bijbel breed onder de
aandacht van ouders en kinderen te houden, werd in 1814, naar Brits
voorbeeld, het Nederlandsch Bijbelgenootschap (nbg) opgericht. Het
nbg verspreidde op grote schaal bijbels en gaf kinderen via leesboekjes
voorlichting over de verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Of
het nbg zijn doel bereikte, is niet goed na te gaan.
Het protestants-christelijke kinderboek in Nederland is nauw verbonden met de opkomst van het Réveil, een internationale religieuze beweging die zich afzette tegen de ideeën van de Verlichting en de daaruit
ontstane vrijzinnig-liberale opvattingen. In de eerste decennia van de
negentiende eeuw riepen de reveillisten op tot persoonlijke bekering en
vroomheid. De erfzonde – kinderen en volwassenen zouden altijd naar
het kwade neigen – had een centrale plaats in hun gedachtegoed. Binnen de geloofsbeleving stonden het gevoelsleven, de intuïtie en de religieuze ervaring centraal (Dane 1996 en 2000).
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, opgericht in 1784, verspreidde eveneens in heel Nederland kinderboeken die moesten opvoeden tot
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deugdzaamheid en goed burgerschap. Zedenkundige boekjes, en vooral gedragsboekjes zoals die van Willem de Perponcher, zijn een uitvloeisel van zestiende-eeuwse opvoedingstraktaten die humanisten als Erasmus en Juan Luis Vives voor adellijke kinderen schreven, maar die in
latere eeuwen meestal gebruikt werden voor een burgerlijke doelgroep
(Resoort 1989, 90-93). Religie staat in deze gedragsboekjes min of meer
gelijk aan goed handelen en braaf burgerschap. De protestants-christelijke jeugdliteratuur kan gezien worden als een reactie op deze positief
ingestelde deugdenleerboekjes. Aan de wieg daarvan stond de zondagsschool, een vorm van onderwijs die kinderen de grondslagen van de
christelijke cultuur bijbracht, net als religieuze en morele waarden zoals
geloof en gemeenschapszin. De Britse evangelisch-filantroop Robert
Raikes (1736-1811) wordt beschouwd als de initiator van de zondagsschoolgedachte. De Kerk en soms ook de overheid organiseerden echter
al vanaf de zestiende eeuw zondagsschoolonderwijs, waar naast catechese lees- en schrijfonderricht werd gegeven. In Nederland werden
vanuit hervormde (1866) en gereformeerde (1871) kring professionele organisaties opgericht, die de soms amateuristisch opgezette zondagsschooltjes lesmateriaal en pedagogisch-didactische inzichten leverden.
De eerste zondagsschool in Friesland (1870) werd opgericht in Hallum
door Johanna Frederika Rutgers, een domineesdochter uit Groningen,
die zelf Friese religieuze boekjes schreef. In theorie waren Nederlandse
zondagsscholen bedoeld voor kinderen uit randkerkelijke en niet-gelovige gezinnen. In de praktijk werden de schooltjes echter vooral door
kinderen uit gelovige protestantse gezinnen bezocht. Na de Tweede Wereldoorlog verdween deze populaire vorm van godsdienstonderwijs
langzamerhand naar de achtergrond.
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw deelden de zondagsscholen christelijke kinderboeken uit. Deze traditie bestaat tot op de
dag van vandaag. De zondagsschoolboekjes waarin dronkaards, ontaarde moeders en zielige kinderen de dienst uitmaken, behandelden op
eigen wijze kwalijke maatschappelijke kwesties. Het kind komt in aanraking met een vertegenwoordiger van Gods Woord, raakt in de ban van
de mooie verhalen over Jezus Christus en bezoekt – niet zelden stiekem –
de zondagsschool. Naar den Hemel (Herman 1900) toont bijvoorbeeld
een schrijnend kinderleven. Hoofdpersoon is de zevenjarige wees Andreas, die lucifers verkoopt. Op een koude winterdag ontmoet Andreas
een jongen die hem meelokt naar de zondagsschool. Hier hoort het onwetende knaapje voor het eerst over Jezus. Buiten gekomen bemerkt de
bekeerde Andreas tot zijn schrik dat zijn kistje met koopwaar is verdwe-
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nen. Wanhopig vlucht hij voor zijn boze tante, zwerft door de koude stad
en bezwijkt uiteindelijk aan de koorts die hij daar oploopt. Dankzij het
geloof sterft hij gelukkig: ‘Kijk eens, alles – licht. Daar – komen ze – me
halen. Is dat – de Heere – Jezus! Ja, Hij – wenkt me – ik mag meegaan’
(Herman geciteerd in Dane 2000).
Net als andere protestants-christelijke voormannen beschouwde dominee H.P. Schim van der Loeff de zondagsschoolboekjes als belangrijke ‘medeopvoeders’. Hij schreef in Onze Zondagsschool (1885) dat de geschenkboekjes erg geliefd waren bij de zondagsschoolleerlingen. Hij
vond de boekjes nuttig omdat ze de leeslust opwekten, een goede smaak
ontwikkelden, de weetgierigheid bevredigden en de verbeeldingskracht
voedden. Schrijvers van protestants-christelijke kinderboeken – domineesvrouwen, onderwijzers en ongetrouwde christelijke dames – bouwden hun verhalen vaak op langs het stramien van de Heidelbergse Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid.
In welke gezinnen kwamen deze zondagsschoolboekjes terecht? Een
enquête uit 1899 over de leesgewoonten in arbeidersgezinnen vermeldt
dat de werkman over het algemeen geen boeken kocht. De enquêteurs
troffen wel boekjes aan in arbeidersgezinnen ‘die van de Zondagsscholen, van kerstviering of van Sinterklaas de kinderen in handen’ waren
gekomen en door het hele gezin gekoesterd en gelezen werden (1899,
27-33). Door de zondagsschool nam het goedkope protestants-christelijke kinderboek een hoge vlucht: vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kregen generaties stads- en dorpskinderen die de zondagsschool bezochten jaarlijks een boekje cadeau. Verzekerd te zijn van zo’n
grote groep vaste afnemers was de droom van elke uitgever.
Uitgevers als Callenbach in Nijkerk hadden oorspronkelijk en vertaald werk in hun fonds met zondagsschoolboekjes. Jessica’s First Prayer
(1866) van de Britse schrijfster Hesba Stretton is een everseller uit de stal
van Callenbach. Deze christelijke klassieker werd voor het eerst in 1867
in het Nederlands uitgegeven en wordt in de eenentwintigste eeuw nog
altijd verkocht. Jessica, een arm Londens meisje, vindt het ware geloof,
fungeert als modelkind en draagt belangrijke christelijke deugden uit,
zoals eerlijkheid, behulpzaamheid en eerbied voor haar opvoeders. De
kracht van het boekje ligt in de combinatie van christelijke thema’s met
spannende, sprookjesachtige elementen (Dane en Van Schoonderwoerd
2009).
Roomse lezertjes hadden hun eigen rolmodellen, zoals de heilige
kinderen uit de Katholieke kindertuin of legenden voor kinderen (1888)
van frater F.S. Hattler (Ghonem-Woets 2011, 19). Tijdens de negentiende
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Drie covers van Jessica’s eerste gebed.
De omslagillustraties zijn van de hand
van Johan Herman Isings (boven) en
Jan Visser (links).

eeuw vervulden de katholieke Kerk en het katholieke onderwijs in
Vlaanderen een sleutelrol in het openbare leven. Kinderbijbels, heiligenverhalen en realistische boeken met deugdzame kinderen in de
hoofdrol werden het meest verspreid. Verschillende priesters schreven
voor kinderen (Van Coillie 1988). Vanuit katholiek oogpunt moesten
kinderboeken vooral ‘stichtend’ zijn, zoals titels als Stichtelijke en aenge-
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naeme leeslessen van Lamblin (1843) en Stichtelijke en aangenaeme tijdkortingen voor jonge lieden (1837) van Nap. J.V.C. Mussely-Boudewijn duidelijk maken. De auteurs ontleenden hun veelal realistische verhalen
dikwijls aan de geschiedenis van de eerste christenen, met een voorkeur
voor jonge martelaren. God of de Voorzienigheid stond aan het begin
van alles. In dat wereldbeeld stonden de gelovigen en de goddelozen
lijnrecht tegenover elkaar.
Boeken van katholieke auteurs verschenen bij uitgeverijen met een
bescheiden regionale uitstraling, zoals Siffer (Gent), Casterman (Doornik) en Beyaert-Feys (Kortrijk), die voor de latere kinderliteratuur in
Vlaanderen van belang zijn gebleven (Van Coillie 1988). Omdat het eigen
aanbod beperkt was, boden uitgevers vertaalde boeken aan, vooral uit
het Duits en het Frans. De meest invloedrijke buitenlandse auteur was
ongetwijfeld de katholieke Duitse kanunnik Christoph von Schmid
(1768-1854). Zijn boeken duiken in Nederland op vanaf de jaren 1830 bij
Ten Brink en De Vries, en waren ook onder protestanten populair. Von
Schmids Bijbelse geschiedenissen verschenen vanaf 1834 en zijn bijna
een eeuw lang herdrukt. Ook Der Weihnachtsabend (1825) kende vele
drukken. In dat boek speelt Kerstmis een centrale rol. Op een koude
kerstavond vindt de verdwaalde Anton Kroner onderdak in het gezin van
een houtvester. De pleegouders geven de talentvolle weesjongen alle
kansen. Anton wordt een beroemd schilder en hij drukt zijn dankbaarheid uit in een prachtig kersttafereel. Later steunt hij de familie ook financieel en moreel. Von Schmid verweeft meesterlijk spanning, sentiment en informatie over Kerstmis en kerstrituelen. In Vlaanderen vond
Von Schmid onderdak bij verschillende uitgeverijen. Die Ostereier (1883)
verscheen bij Siffer. Vlaamse auteurs imiteerden graag zijn moraliserende stijl.
De jezuïet Judocus Hillegeer (1805-1883) kan model staan voor de negentiende-eeuwse katholieke auteur: een priester die zich strijdbaar opstelt. Hillegeer schreef over kinderheiligen zoals Nicolaas en Martinus
en over Vlaamse heiligen als Karel de Goede, Margarita van Leuven en
Joannes Berchmans. Zijn voorkeur lag echter bij vergeten heiligen met
klinkende namen als Anathalia, Leocadia en Parchalis. Het leven van
den Heiligen Simon, jong kind, martelaar (1875) speelt zich af in Trente.
De tweejarige Simon wordt het slachtoffer van drie nietsontziende Joden, die hem doden en als offer gebruiken voor het Joodse paasfeest. De
Joden worden als eerste verdachten met het lijkje geconfronteerd. Ze
verraden zichzelf, maar er is ook een miraculeus teken: de wonden beginnen te bloeden. Op de plaats van de misdaad wordt een kerk gebouwd
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en er volgen nog meer wonderen. Het antisemitische verhaal bevestigt
een aantal vooroordelen ten opzichte van de Joden: het zijn kindermoordenaars die zich wreken op de christenen.
In zijn moraliserende geschriften richt Hillegeer zich tot ouders, opvoeders en kinderen. Gedenkenis van mijn eerste communie (1860) bevat
vier ‘Zamenspraeken’ tussen Jezus en het kind. Wanneer de auteur het
over slechte boeken heeft, legt hij Jezus de volgende woorden in de
mond:
64

Myn lief kind, gy moet gy vermyden uw vermaek te nemen in het
lezen van slechte boeken. Niets is voor de jeugd zoo nadeelig als
een goddelooze of zedelooze boek: hij is als een trouwelooze vriend,
die u met schoone woorden bedriegt; hij vergiftigt u, terwyl hy u
vleit en streelt. Dergelyke boeken veroorzaken walg en afkeer van
het gebed en van de H.H. Sacramenten; zy stellen de ondeugd als
zoet en aengenaam voor, en toonen de deugd als zeer streng en
droevig. (23-24)
In de loop van de negentiende eeuw won de Vlaamse jeugdliteratuur aan
kwaliteit en aanzien. Dat was vooral de verdienste van enkele liberale
auteurs zoals Prudens van Duyse (1804-1859). De religieuze toon in zijn
kindergedichten verrast. In gebeden smeken nu eens de ouders Gods
zegen af over hun kinderen, dan weer neemt het kind zelf het woord,
zoals in ‘Weer de morgen’, waar het de Heer vraagt: ‘Ja, bewaak mij en
volmaak mij in de deugd’ (Van Duyse 1883, 144). Bij Van Duyse verwijst
alles in de schepping naar God: de maan, de sterren, de regenboog (een
‘hemelbrug’) en de dieren. God is de ‘Albehoeder’, die als een goede vader zorgt voor zijn schepselen, voor de vlinders, de vogels en de kleine
worm, maar ook voor elk mensenkind. In ‘Eene moeder aan haar kind’
klinkt het:
’t Is de Heer uit de opperwoning
Die ’t heelal geschapen heeft
Die aan ’t bijtje zijnen honing,
Aan de roos haar geuren geeft.
Hij, die, aan de takken zoetjes
Vruchten hangt vol lekkerheid,
Hij die onder uwe voetjes
Groene grastapijten spreidt. (Van Duyse 1883, 66)
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Geloof in God schenkt het kind vertrouwen. De ‘Oppervader’ en zijn engelen waken over hem. Andere terugkerende motieven zijn dankbaarheid en delen met de armen. Van Duyse bewerkte ook volkssprookjes,
zoals ‘Smeken-Smee’, die de duivel te slim af is en toch in de hemel komt,
en herschreef de bekende sinterklaaslegende. In ‘Waarom de drie kinderen bij Sint-Niklaas in de kuipe zitten’ verdwijnt de wrede moord
geschiedenis. Omdat ze zich zo graag wassen, worden de kinderen door
Sinterklaas beloond met een weekje hemel.
De katholieke overheid bleef opvallend argwanend tegenover literatuur voor kinderen. Aan het einde van de negentiende eeuw, toen er voor
kinderen steeds meer boeken en ander drukwerk op de markt verschenen, kreeg de Index steun van geestelijken en pedagogen die het gedrukte woord controleerden. In Nederland trokken diverse roomse voormannen en een enkele vrouw ten strijde tegen ‘de geschriften der
heidensche litteratuur’ (Haans 1904). De jezuïet A. Haans (1873-1907)
waarschuwde net als Hillegeer tegen zedeloze verhalen en prenten voor
kinderen en volwassenen, en riep op geen boeken, kranten en tijdschriften te lezen ‘dien den Sensus Catholicus, den Katholieken geest en zin
doen ontaarden, het hart bederven, en de laagste driften van de bedorven natuur opwekken’ (Haans 1904, 24-25). In België was de tweetalige
herderlijke brief van 5 augustus 1843 volledig gewijd aan slechte boeken
en hun kwalijke gevolgen. Slechte boeken werden vergeleken met een
sluipend gif, met een openbare ramp die het land treft, zelfs met een
aanval van de duivel. De brief eindigt met een oproep om een godvruchtig genootschap op te richten ‘onder de aenroeping van den H. Joseph,
patroon van Belgien’ en goede boeken te verspreiden via leeszalen of
bibliotheken (Van Coillie 1988 ii, 377-378).

Het heilige vuur (1900 - 60)

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw houdt het religieuze kinderboek stand. Nederland en Vlaanderen waren sterk verzuild, zowel
sociaaleconomisch als cultureel. De pers versterkt dit zuilgebonden gevoel, dat pas vanaf de jaren zestig verdwijnt. Nederland en Vlaanderen
volgen in de twintigste eeuw elk hun eigen koers, maar de secularisatie
vlakt tijdens de laatste decennia een aantal verschillen af.
In het begin van de twintigste eeuw stellen de Vlaamse katholieken
zich nog steeds strijdbaar op tegenover de ‘slechte’ en ‘neutrale’ pers en
groeperen ze zich in bewegingen die hen kunnen sterken in hun geloof.
Selectie en censuur zijn vanzelfsprekend om de onmondige lezers te be-
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schermen. Een pionier van het katholieke boek in Vlaanderen is priester
Joris Baers. Hij richt begin jaren twintig het Algemeen Secretariaat voor
Katholieke Boekerijen (askb) op, het daarmee verbonden bibliografische tijdschrift Boekengids en de uitgeverij Leeslust (1922-33), later gevolgd door de Vlaamsche Boekcentrale (ca. 1932-65). Tot de huisauteurs
van deze uitgeverijen behoren Anton Van de Velde, de vroege Gerard
Walschap, maar vooral priester en jeugdauteur Lod. Lavki (1893-1954).
Boekengids zorgt voor een katholieke doorlichting van het aanbod en
stuurt via een eenvoudige beoordeling de aankooppolitiek van katholieke bibliotheken, scholen en opvoeders aan. Vanaf 1959 verschijnt de
informatie over het groeiende aanbod van jeugdliteratuur in een apart
blad, Jeugdboekengids (1959-94). Bij de start geven de verantwoordelijken deze boodschap mee:
Ongetwijfeld moeten wij allen ‘de slechte lectuur’ en de prikkelende
illustraties kennen om ze uit het bereik van de jeugd te kunnen
houden, maar van nog groter belang is het de goede, ja de allerbeste lectuur en de kunstzinnige, vormende illustraties te kennen. […]
Wij allen moeten ervan overtuigd zijn dat het goede en schone
boek voor de jeugd een uitgelezen middel is om de wereldse geest
van oppervlakkigheid en zucht naar zingenot te bekampen. (Jespers
en De Win 1959, 1)
Naast Boekengids en Jeugdboekengids verschijnt in Vlaanderen Lectuurgids, dat een neutraal, vrijzinnig profiel had. In 1995, wanneer de verzuiling voorbij is, gaan beide tijdschriften op in het nieuwe blad Leesidee
(het latere Leeswelp).
In Nederland treedt pater J.J. Doodkorte in het voetspoor van Haans.
Hij analyseert in zijn brochure Jeugd en lectuur (1922) de invloed van neutrale boeken op de gemoeds- en karaktervorming van kinderen en jongeren. Ouders en andere opvoeders roept hij op toezicht te houden op
het in zijn ogen waardeloze drukwerk uit het neutrale kamp. De schrijfster Marie Koopmans loopt in de pas met Haans en Doodkorte, en
schrijft in Wat mijn kind lezen moet (1925) dat boeken waar het kinderhoofd van op hol slaat ontevredenheid, verveling en verdriet teweeg zouden brengen. Avonturen- en indianenverhalen worden door Koopmans
ten strengste afgeraden.
In de geest van de Index manen deze auteurs het kerkvolk om hun eigen lectuur en die van hun kinderen streng te controleren. In Nederland
wordt in 1924 de Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur opgericht en in
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1937 de Informatie Dienst Inzake Lectuur (idil), een instantie die de
rooms-katholieke boekhandelaren en lezers terzijde staat bij hun aankoopbeleid. De Uitgeversvereniging Sint-Jan (1924) heeft een vergelijkbare rol en streeft naar vernieuwing van het katholieke jeugdboek (De
Vries 1989). Vaak vat het kerkvolk echter de voorlichting op als voorschrift (Dane 1996; Van Eijden-Andriessen 2010).
Katholieke kinderen blijken al even strijdbaar als de volwassenen. ‘De
Eucharistische Kruistocht’ (ek), een beweging die het gebed en de veelvuldige communie bij kinderen wilde stimuleren, vormt de basis voor
de publicaties van de Vlaamse uitgeverij Averbode. De abdij start haar
uitgaven voor kinderen in 1920 en noemt zich met een knipoog naar de
tijdgeest ‘Goede Pers’. Het tijdschrift Zonneland, dat nog steeds bestaat,
fungeert in de beginjaren als spreekbuis van de ek. In de jaren 1920 publiceert de uitgeverij verschillende jeugdreeksen, onder meer De trekkersreeks, Bibliotheek van Lenteweelde, Onze Voorbeelden en Uit Verre
Landen. Andere abdijen, zoals Tongerloo en Achel, volgen Averbode en
geven eigen kinderboeken uit. De jeugdboeken van Davidsfonds, een
sociaalculturele ledenvereniging opgericht in 1875, hebben in deze periode eveneens een uitgesproken katholiek en Vlaams profiel. Vanaf 1930
verschijnen elk jaar drie jeugdboeken en nog steeds beschikt Davidsfonds over een uitgebreid jeugdfonds. De expansie van de katholieke
uitgeverijen toont goed de verschuivingen aan binnen de Vlaamse
jeugdliteratuur. Tijdens en na de oorlog versterkt een aantal belangrijke
nieuwkomers het katholieke aanbod, zoals Desclée de Brouwer (vanaf
1941), uitgeverij Heideland (vanaf 1945) en Sheed & Ward (vanaf 1948).
Averbode verwerft dankzij de succesvolle tijdschriften een dominante
positie en behoudt een traditioneel profiel tot halverwege de jaren zestig. Na die tijd worden deze uitgeverijen minder uitgesproken katholiek.
Toenemende kritiek van het progressieve front dwingt uitgevers als
Averbode en Davidsfonds om een nieuwe koers te varen.
Het katholieke Vlaamse jeugdboek krijgt voor 1960 vaak steun van
bekende auteurs voor volwassenen. Felix Timmermans schrijft een aantal heiligenlegenden; van André Demedts en Maria Rosseels verschijnen adolescentenromans met een duidelijke religieuze levensfilosofie.
De ‘A. Hans’ Kinderbibliotheek’ van successchrijver Abraham Hans kan
op haar beurt beschouwd worden als een protestants eilandje in het
overwegend katholieke Vlaanderen. De auteur wordt door de katholieke
pers doodgezwegen. Zijn werk als journalist bij de liberale krant Het
Laatste Nieuws bezorgt hem een grote bekendheid bij de vrijzinnige lezers, terwijl ook veel katholieken zijn boeken waarderen, misschien wel
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omdat Hans in zijn verhalen voor kinderen minder naar religieuze gebruiken en symbolen verwijst dan de meeste katholieke auteurs. Toch
behandelt hij ook heiligenlegenden, en historische figuren zoals de
priesterdichter Guido Gezelle. Uit zijn sinterklaas- en kerstverhalen
spreekt een christelijke boodschap van naastenliefde (Ghesquière
2003).
In Nederland hadden Malmberg en Zwijsen een uitgesproken katholiek profiel. Uitgeverij Zwijsen ontstaat in 1846 onder de naam Drukkerij
R.K. Jongensweeshuis en dankzij de inspanningen van de congregatie
van de Fraters van Tilburg. Uitgeverij Malmberg heeft nauwe banden
met de Broeders van Maastricht (Ghonem-Woets 2011, 9). Beide uitgeverijen bieden tijdschriften en boeken aan. Ze geven oorspronkelijk typisch rooms-katholieke genres uit, zoals heiligenverhalen en missieverhalen. Beide uitgevers maken daarnaast boekjes voor het onderwijs.
Series rond de westernheld Arendsoog, het kabouterduo Puk en Muk of
de avonturen van Pim Pandoer bouwen verder op buitenlandse succesformules, maar sociaal engagement en een vleugje roomse sfeer maken
ze uiterst geschikt voor en populair bij het rooms-katholieke lezers
publiek (Ghonem-Woets 2011). De protestants-christelijke uitgever
Callenbach is tot aan de jaren zeventig van de twintigste eeuw de koploper op het gebied van het levensbeschouwelijke kinderboek. De christelijke lagere scholen en zondagsscholen zijn belangrijke klanten. In de
eenentwintigste eeuw geeft Callenbach nog altijd christelijke kinderboeken uit, maar zeker niet als enige. In de loop van de tijd zijn er vele
andere uitgeverijen bij gekomen, die het gevarieerde protestants-christelijke lezerspubliek van vandaag van kinderboeken voorzien, zoals Den
Hertog, Columbus, Benjamin, Ark Media, De Vuurbaak en De Banier.
De succesvolste protestants-christelijke kinderboekenschrijver in
Nederland is W.G. van de Hulst (1879-1963). In vergelijking met de volgens zijn tijdgenoten zouteloze zondagsschoolboekjes zijn Van de
Hulsts kinderboeken een verademing en ze werden zowel binnen als
buiten de protestants-christelijke kring als goede kinderboeken beschouwd. In Jaap Holm en z’n vrinden (1910) heeft Jaap het heel moeilijk.
Zijn ouders zijn zéér arm; ze kunnen nauwelijks eten en kleren kopen.
Tot overmaat van ramp wordt hij verdacht van de diefstal van een beursje met 43 gulden. Verlossing is nabij: ‘Moeders hand streelde troostend
zijn hoofd. “Jongen, je kunt niet goed zijn uit je zelf alleen, God moet je
helpen om sterk te zijn, dan alleen kun je de boodschap van je hart de
baas blijven, dan alleen jongen. Bid den Heer, Jaap. Hij zal je helpen.”’
Het verhaal loopt goed af: de echte dief wordt gevonden én Jaaps vader
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krijgt een baan. Jaap Holm en z’n vrinden is een bestseller: tussen 1910 en
1940 wordt het boek twaalfmaal herdrukt. De protestants-christelijke
pers is unaniem lovend. In De Christelijke Familiekring (1910) schrijft een
recensent: ‘Een enig boek, zoo zal iedere jongen uitroepen, als hij ’t verslonden heeft en de meisjes zullen niet minder ervan genieten, al is ’t
een jongensboek.’ In 1930, twintig jaar later, schrijft een andere criticus
dat het een ‘prachtboek’ is: ‘Vol spanning. Vol opvoeding. Ook vol ernst’
(Recensiemappen Zondagsschooluitgaven 1893‑1940).
Van de Hulst werkt mee aan de nbg-jeugdcommissie. Hoewel hij vaak
defaitistische geluiden laat horen, leeft bij hem toch de hoop dat de Bijbelse boodschap zal standhouden. In 1924 schrijft hij dat de eeuw van
de Verlichting in ‘al schimmiger wordende nevel’ verdwijnt en dat de
opvoeding naar Gods woord heeft overwonnen (3-4). Zelf publiceert hij
in de twintigste eeuw diverse kinderbijbels en boeken met navertellingen van verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Van der Meiden
merkt in 1918 een ‘narratieve revolutie’ op. Hiermee verwijst hij naar
een vertelkundig procedé dat Van de Hulst gebruikt. Dat is weliswaar
niet helemaal nieuw, maar door een combinatie van onder andere korte
beeldende zinnetjes, sterke dialogen, herhalingen, zintuiglijke taal en
sfeervolle decorbeschrijvingen vangt de tekst gemakkelijker de aandacht van het luisterende en lezende kind (2009, 194-198). Met deze aanpak staat Van de Hulst in de traditie van de reformpedagogie: schoolen leesboeken zijn kindgericht en houden rekening met leeftijd en
interesseniveau (Dane 1996). Door Van de Hulsts beeldende taal en het
gebruik van aansprekende illustraties ontstaat een nieuw soort kinderbijbels, waarin ‘Bijbelsfeer’ en ‘kindersfeer’ samenkomen (Van der Meiden 2009, 198). Van de Hulsts kinderbijbels werden vaak herdrukt.
Anne de Vries (1904-1964), onderwijzer en auteur, is een andere in het
oog springende naverteller van Bijbelse verhalen. Evenals Van de Hulst
schrijft De Vries voor zowel kleuters als lagereschoolleerlingen. Een
goed voorbeeld is Het verhaal van Mozes (1938) uit de serie Kleine bijbelboekjes voor de kleuters. Opvallend bij de gereformeerde De Vries zijn
diens soberdere schrijfstijl en duidelijk aanwezige dogmatiek van goed
en kwaad, die er meer bovenop ligt dan bij Van de Hulst. Het groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis (1938) en zijn Kleutervertelboek voor
de Bijbelse geschiedenis (1948) zijn in meer dan veertig talen vertaald.
Vooral de kleuterbijbel, met een geschatte oplage van zes miljoen wereldwijd, is een belangrijk exportproduct op het gebied van religieuze
kinderliteratuur. Opvallend is dat in de decennia na de Tweede Wereld
oorlog, als Nederland langzaam maar zeker seculariseert, de kinder
bijbelproductie niet stagneert.
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Jaap Holm en z’n vrinden, geïllustreerd door Sierk Schröder, en Gelukkige jongen,
met illustraties van Jan Waterschoot. kadoc-bibliotheek, Leuven. Catalogusnummer:
kb5760.

In het katholieke Vlaanderen lijkt de band tussen kinderbijbels en
jeugdliteratuur aanvankelijk minder sterk. Priester-jeugdauteur Lod.
Lavki schreef twee Bijbelse navertellingen met de allures van een moderne Jezusroman. Spanning, humor en vooral de kinderblik maken
deze Bijbelse verhalen fris en levendig. In Gelukkige jongen (1947) kijkt
een hoogbejaarde bisschop terug op zijn kindertijd, waarin hij getuige
was van het leven, de dood en de verrijzenis van de Heer. Abel hoort voor
het eerst spreken over de nieuwe profeet Jezus, door zijn grootvader Jozef van Arimathea. Zijn moeder gelooft vrij snel in de ‘wonderdoener’,
zijn vader stelt zich kritisch op. Dat zorgt voor spanningen binnen het
gezin. In navolging van Thomas zal vader uiteindelijk geloven. Lavki
weeft in zijn Jezusroman Bijbelse gebeurtenissen (genezingen, kooplieden in de tempel, de zegening van de kinderen, intocht, kruisweg, Golgotha, verrijzenisverhalen, pinksterfeest), figuren en woorden tot een
samenhangend geheel, waarin het fictieve personage Abel een vanzelfsprekende bescheiden plaats krijgt. In het eerder verschenen De kleine
koning (1925) treedt de twaalfjarige Joachim op als verteller en focalisator. In dienst van de zwarte koning mag hij samen met zijn ezel Djebel
meereizen naar Jeruzalem op zoek naar de nieuwgeboren koning der
Joden. Later is hij als Romeins soldaat getuige van Jezus’ lijdensweg.
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Joachim blijft zijn koning trouw en sterft als martelaar in de arena. Lav
ki verbindt het kerstverhaal met de diepere boodschap van lijden, dood
en verrijzenis.
Heel anders klinkt de boodschap in De vierde koning (1935), het eigenzinnige kerstverhaal dat Gerard Walschap schrijft voor zijn eigen kinderen. Het boek verwijst naar Walschaps levensverhaal. De naïeve goedgelovige koning is gestorven en heeft plaatsgemaakt voor een kritische
kroonprins. Misleid door de gebeurtenissen beschouwt de koning ten
onrechte het kind van twee schooiers als de zoon van God. Hij doet er
alles aan om dat kind een goed leven te schenken en wordt het slachtoffer van zijn goedheid. Walschap deconstrueert het traditionele kerstverhaal om kritiek te uiten op de Kerk en kerkelijke praktijken. Hij neemt
zijn jeugdige publiek serieus en confronteert de lezers vrij direct met de
vragen en twijfels die hem op dat moment bezighouden, en die ook de
kern uitmaken van zijn werk voor volwassenen. Walschap is zijn tijd
vooruit. Pas aan het einde van de twintigste eeuw wordt zo’n deconstrue
rende houding algemeen geaccepteerd in de jeugdliteratuur.
In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn de meeste Bijbelse jeugdromans nog erg traditioneel. Het werk van Felix Persoons illustreert dat.
Het hondje Smyrza (1941) vertelt over de geboorte van Jezus, de vlucht
naar Egypte en de terugkeer van de heilige familie. Als een wondere helper staat het hondje Smyrza hen bij. Die rol bekoopt het met zijn leven.
Persoons jeugdroman Sta op en wandel (1946) gaat over ‘de genezing van
de lamme’. Nadab vindt door de confrontatie met Jezus de kracht om op
te staan. Hij overwint zijn hoogmoed en herstelt het onrecht dat hij de
weduwe Judith heeft aangedaan. De kerstnacht was voor verschillende
auteurs een bron van inspiratie. In ‘De goede helpers’ (1941) tekent Felix
Timmermans een magische wereld waarin alles leeft – de nacht, de dieren, de lantaren en zelfs het stalletje:
Het hele stalletje kreeg een schok van verbazing en verdriet. Het
was als aan de grond genageld, en verroerde geen enkel van zijn ledematen. Het zag ontsteld toe, hoe Jozef Maria hielp opstaan, dan
zijn gereedschap bijeenpakte, en zo nog het een en ’t ander, en dan
samen buiten gingen, vergezeld van de lantaren. ‘Krak!’ zei het stalletje en het zakte ineen van verdriet. (Timmermans 1986, 10)
Dicht bij het kribbetje (1959) van Lea Smulders baadt nog in eenzelfde
sprookjesachtige sfeer, vol wonderen en sprekende dieren.
Vernieuwing en traditie gingen hand in hand in The Bible in Pictures
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(1955), een beeldverhaal dat inhoudelijk zeer nauw aansluit bij de oorspronkelijke Bijbeltekst, maar verfrissend nieuw van vorm was. Joseph
Coppens, hoogleraar exegese in Leuven, bewerkte de Engelse tekst van
deze ‘Duizend-Prentenbijbel’. In het voorbericht vergelijkt bisschop
André-Marie Charue de prentenbijbel met ‘een lange film, waarin de
beelden elkander opvolgen en vóór de ogen van de lezers, laten we zeggen de toeschouwers, de heerlijke geschiedenis projecteren van Jezus,
van zijn volk, van zijn kerk’ (1955, 4). De Bijbelse stripverhalen die vanaf
de jaren vijftig in Nederland en Vlaanderen verschenen, waren eveneens
vernieuwend. Vandersteen ‘veravontuurt’ bijvoorbeeld het verhaal van
de ark en het verhaal van Jozef (Van der Meiden 2009, Peeters 2011).
Heiligen-, zendings- en missieverhalen vormden in Nederland en
Vlaanderen een tweede belangrijke religieuze tekstsoort binnen het
kinderboekenaanbod in de eerste helft van de twintigste eeuw. Terwijl
de heiligen de katholieke lezertjes inspireerden, wakkerden zendelingen het geloof van de protestantse kinderen aan. In de reeks Vlaamse
Filmpjes en in het tijdschrift Zonneland was het heiligenverhaal een vaste waarde, met auteurs als Karel Bertram en onderwijzer Felix De Moor.
Hun verhalen zijn kindvriendelijk, maar sterk idealiserend. Uiterlijke
schoonheid weerspiegelt de innerlijke goedheid en kracht van heiligen
als Bernadette, Theresia van Lisieux, Godelieve van Gistel of Elisabeth
van Hongarije. De suggestieve titels – ‘De ontbladerde roos’, ‘De bedelprinses’ – verraden een zeker sentiment. De vrouwelijke heiligen zijn
voorbeeldige meisjes: vroom, gehoorzaam en liefdevol. Op jonge leeftijd
besluiten ze om zich volledig aan God te wijden; anderen worden door
God uitgekozen om via een lange weg van loutering de heiligheid te bereiken. ‘Ik wil God danken voor de grote tegenspoed die Hij me gezonden heeft,’ zegt Elisabeth veelbetekenend (Bertram 1963, 21). Het lot van
de dappere Franse Jeanne d’Arc inspireert vele jeugdauteurs. Thilda
Deckers begint Een banier, een zwaard en een klein meisje (1942) met een
gesprek tussen de heiligen in de hemel, maar geeft in de volgende hoofdstukken met precisie en veel historische details de strijd en het proces
van Jeanne weer. Veel aandacht gaat naar de ultieme vraag van haar tijdgenoten: wordt dit meisje gedragen door God of gedreven door de duivel
en haar hoogmoed?
Bij de mannelijke heiligen overweegt het temperamentvolle karakter,
maar ook zij voelen zich geroepen om hun leven in dienst te stellen van
God, als priester of als missionaris. Don Bosco, pater Damiaan (Damiaan Deveusder), Oscar Romero en vele anderen zijn rolmodellen die
de jonge lezers oproepen tot gebed en heldhaftige zelfverloochening. Al
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in 1893 verscheen bij Zwijsen Pater Damiaan. De held van Molokai. Frater
Bertrandus J. Maane prees het pionierswerk van Damiaan in de melaatsenkolonie als ‘een triomf der katholieke naastenliefde’ (Ghonem-Woets
2011, 209-210). Lod. Lavki is met bekeringsverhalen, vaak in een historische setting, opnieuw aan zet. De kleine martelaar (1925) gaat over de eerste christenen. Marinus weigert zijn geloof af te zweren en kiest ervoor
in de arena te sterven, maar de dieren laten hem ongedeerd. Ten slotte
wordt hij onthoofd. Pas dan beseffen de ouders dat hun zoon de juiste
keuze gemaakt heeft, en ze bekeren zich eveneens tot het christendom.
In de eerste helft van de twintigste eeuw bevolken tal van onbekende
‘heilige’ kinderen de jeugdliteratuur. In 1934 verschijnt bij Averbode Er
zullen heilige kinderen zijn!, een vertaling van Es wird heilige Kinder geben! van Maria Schmidtmayr. Het boek bevat negentien verhalen over
jonge kinderen die dankzij de communie verbonden leefden met Jezus.
Hun vroege dood is daarvan een teken. Zij dienen als voorbeeld voor de
jonge lezers: ‘Kinderen, die dit leest, vooral gij, eerste communicantjes,
bidt uw kleine toonbeelden in den hemel om een weinig van deze liefde
tot Jezus, die hun vreugde, hun leven en hunne heiligheid was’ (Schmidtmayr 1938, 6). Andere levensverhalen van moedige, jonggestorven en
gelovige kinderen zijn Mia het liefdesterretje (1938) van Tarcisius Passier,
Koningskinderen van eigen land en eigen tijd (Schuver, 1938) en Kleine Nellie van den Heiligen God (Hendr. M. Smits, 1927).
In tegenstelling tot de rooms-katholieke traditie kent het protestantisme geen verering van heiligen. Toch werden vanaf de Reformatie bekeringsgeschiedenissen, sterfbedbeschrijvingen van volwassenen en
biografieën van vereerde predikanten, koningen, stadhouders en politici uitgegeven, die veel overeenkomsten hadden met de traditionele
rooms-katholieke heiligenverhalen. John Exalto geeft in zijn studie Gereformeerde heiligen (2005) voorbeelden van zeventiende-eeuwse rolmodellen, zoals de hervormer, de martelaar, de profeet, de man Gods en het
vrome kind. Heiligheid is ‘voorbeeldig gedrag op menselijk formaat’,
volgens de achterflaptekst. In de negentiende- en twintigste-eeuwse
protestants-christelijke kinderliteratuur komen zulke figuren voor in
boekjes over bijvoorbeeld de politicus Abraham Kuyper en de kerkhervormers Maarten Luther en Calvijn. Over de monnik van Wittenberg
schreef P.J. Kloppers het boekje Een geloofsheld. Het leven van Maarten
Luther verhaald (1892). Van de Hulst schreef Maarten Luther. Een vertelling voor kinderen (1917), een boekje dat in een oplage van ruim 210 000
exemplaren uitkwam en in het Luther-jaar 1917 werd uitgedeeld op zondagsscholen en christelijke dagscholen (De Niet 2004). In Een Maasslui-
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ser jongen wordt minister-president (1937) van O. de Moor wordt het leven
van de calvinistische voorman Abraham Kuyper op kinderlijke wijze
getekend.
Bekering en geloofsijver vormen ook de kernboodschap van de vele
missieverhalen en zendingsverhalen, die passen binnen de internationale activiteiten van katholieken en protestanten om het evangelie onder de niet-christelijke volken te verbreiden. Hoofdpersonages zijn hier
vaak de zendeling of missionaris, of de jonge bekeerlingen die bereid
zijn voor hun geloof te sterven. De voorstelling van de ander en van de
vreemde cultuur verraadt tijdgebonden vooroordelen en westerse superioriteitsgevoelens. Bij de start van het jeugdfonds koopt Averbode een
reeks missieverhalen, Uit verre landen (1925-34), van de katholieke Duitse uitgever Herder. De Zwitser Joseph Spillmann en andere jezuïeten
auteurs hadden daarin een belangrijk aandeel. Spillmann verzoende
avontuur en evangelisatie. Kerkvervolgingen, strooptochten en slavenopstanden zijn terugkerende motieven in zijn werk. De setting is exotisch. De hoofdfiguren zijn mannelijke helden die zich bekeren en vanuit
christelijk perspectief inzicht, moed en kracht combineren. Missionarissen vertellen de onwetende heidenen waar het op aankomt. Spillmann stelt zich vrij neutraal op waar het vreemde culturen betreft; vooral Japan, India en China kunnen op een zekere waardering rekenen. Dat
geldt veel minder voor de islam of de indianencultuur. Tussen 1944 en
1959 wordt de reeks opnieuw uitgegeven (Dujardin 2002).
Andere traditionele missieverhalen brengen de pioniers van de
Vlaamse missiebeweging over het voetlicht. René Romanet tekent in
Bwana. Avonturen uit de geschiedenis van het eerste beschavingswerk in
Kongo (1954) het portret van vijf Vlaamse missionarissen: ‘Bwana is
meer dan een missionaris, een metselaar, een landbouwer, een geneesheer in de tropen, hij is de redder van de zielen, hij is – de missionaris.’
In Nederland sturen verschillende katholieke congregaties eveneens
geestelijken naar Azië, Afrika en Zuid-Amerika om de heidenen te bekeren. In protestantse kring leidt bijvoorbeeld het Nederlandsch Zendingsgenootschap mannen op voor het evangelisatiewerk (Boone 1997).
Tal van kinderboeken, zowel fictie als non-fictie, maken jonge lezers vertrouwd met hun werk. Van de Hulst, bijvoorbeeld, schrijft De gescheurde
bijbel (1930), een verhaal over een beschadigde bijbel in ruste, die de lezers vertelt wat hem in Nederlands-Indië overkwam toen hij eigendom
was van een zendeling. Java is ook het decor in katholieke Nederlandse
verhalen, zoals Een kind van Java (1920) van D.C. Visschers en De Wraak
van den Javaan (1939) van Hans van Amstel. Maar het genre krijgt gaan-
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deweg een andere inhoud. Pieter de Zeeuw JGzn vertelt in zijn kinderboek Van vreemde volken (1955) verhalen over de medische zending. Het
eerste deel uit de Prummeltje-serie, geschreven door Alie Vogelaarvan Amersfoort, verschijnt in de jaren zeventig. De boeken rond Prummeltje de voddenkoopman, die schoolkinderen helpt met het inzamelen van oude kranten bestemd voor de zending, worden tegenwoordig
als luisterboeken uitgegeven. In protestants-christelijke kring worden
nog altijd zendingsverhalen op de markt gebracht, zoals De jongen met
de vechthaan (2013) van Joke Verweerd. Het verhaal van de zendelingen
Wouter, Ine en hun dochtertje Mirjam speelt zich af op Sulawesi. Vooral
de hechte vriendschap tussen Mirjam en haar Indonesische pleegbroer
Firman krijgt aandacht. Joke Verweerd schrijft over deze personages
ook een volwassenenroman, Retour Rantepao (2013), waarin de volwassen Mirjam dertig jaar later terugkeert naar Sulawesi om in het reine te
komen met zichzelf.
Naast de verhalen die expliciet Bijbelse thema’s of momenten uit de
geloofstraditie behandelen, verschijnen er in de loop van de twintigste
eeuw realistische verhalen die sterk gekleurd zijn door een gelovige levenssfeer. Dat komt tot uiting in de karaktertekening, de idealen die aan
de hoofdfiguren worden voorgehouden, en de aandacht voor gebed en
rituelen. De jongensboeken van de Amerikaanse jezuïet Francis J. Finn
(1859-1928) waren in Vlaanderen en Nederland bijzonder geliefd en vonden navolging. Auteurs als Theodoor Van Tichelen en Theo Lindekruis
schetsten in hun jongensboeken de wereld vanuit een vanzelfsprekend
katholiek oogpunt. Jongens als Ons Gustje (Van Tichelen, 1934) of Joris
de durver (Lindekruis, 1946) worden misdienaar, dromen van een priesterroeping, sparen voor de missies, hebben een scherp besef van zondigheid en verzetten zich ertegen door gebed en biecht. In Jongens van stavast (1925) van frater N. Doumen worden Frik en Rientje, twee belhamels,
missionaris.
André Demedts, een gewaardeerd Vlaams volwassenenauteur, schrijft
voor adolescenten Ik wil een dappere kerel zijn (1944) en Alle vreugde is
eindeloos (1946), romans waarin het idealisme van de jeugdige hoofd
figuren op de proef wordt gesteld. In dezelfde periode schrijft Theo Lindekruis ook een aantal jeugdromans voor oudere meisjes, onder meer
Yolanda’s tocht naar het geluk (s.d.) en Rita (1944). Hij ziet zijn schrijverschap als een vorm van apostolaat. In een interview met Jeugdboekengids stelt hij: ‘Ik heb nooit de pretentie gehad aan literatuur te doen,
maar ik heb uitsluitend geschreven als priester en als vriend van de
jeugd’ (1962, 65). De boeken van katholieke Nederlandse schrijfsters als

17-11-14 14:51

To Hölscher en Esther Hagers vinden in eigen land en in Vlaanderen
eveneens een enthousiast lezerspubliek.

Het tij keert

76

Rond 1960 zetten in Nederland vooral twee vrijzinnig-protestantse kinderbijbels de toon. Dina Alida Cramer-Schaap oogst veel bijval met haar
Bijbel voor jonge kinderen (1957), een kindvriendelijk verhalenboek dat
naadloos aansluit bij de optimistische tijdgeest en voldoet aan de verwachtingen van de volwassen bemiddelaars. Droevige of gewelddadige
scènes worden weggelaten of ingekort, zodat wat blijft ‘pedagogischcorrect’ is. Het boek wordt begin jaren negentig nog herzien (Van der
Meiden 2009, 294). Even succesvol is de Bijbel voor de kinderen met zingen
en spelen (1959) van Joanne Klink, theologe en remonstrants predikante.
De kinderen worden in deze Bijbel op een volwassen manier aangesproken en krijgen informatie over de context, bijvoorbeeld over de stad Jeruzalem. Jezus spreekt af en toe Aramees, de Romeinen Latijn (Van der
Meiden 2009, 295-297). Beide Nederlandse kinderbijbels zijn in Vlaanderen erg populair in progressieve kringen.
Met Woord voor Woord (1966), een publicatie die groeit uit de gelijknamige televisieserie, start een nieuwe Bijbeltraditie. Mies Bouhuys
schrijft de teksten voor de eerste uitgave; Bert Bouman verzorgt de illustraties. Jeugdpredikant Karel Eykman volgt Bouhuys op. Het tweedelige
Woord voor Woord uit 1976 is van zijn hand. Eykman ontdoet de verhalen
van hun ‘geur van heiligheid’ en zoomt in op de essentie: ‘God kiest voor
de kleine.’ Zijn geseculariseerde kinderbijbel is erg geschikt voor ouders
die nog weinig kerkelijke bindingen hebben, maar die hun kinderen
toch graag met de Bijbelverhalen vertrouwd willen maken. Als lid van
het Schrijverscollectief hanteert Eykman een heldere, directe taal. In
2011 verschijnt van hem Jezus van mens tot mens, een jeugdroman waarin hij Jezus voorstelt als een man met een missie en een mens van vlees
en bloed, die voor de zwakken kiest; die angst en verdriet kent, maar
zich gesterkt weet door zijn bijzondere band met God. Wat kinderbijbels
betreft is er weinig oorspronkelijk Fries materiaal. In 1965 verschijnt
Bliid Boadskip van J.W. Zantema. Bekende kinderbijbels krijgen wel een
Friese uitgave, zoals onder meer Wurd foar Wurd van Eykman (1998).
In Vlaanderen blijven Averbode en Lannoo de belangrijkste leveranciers van kinderbijbels. Alphons Timmermans heeft in Nederland al jarenlang ervaring met kinder- en schoolbijbels voordat zijn werk in
Vlaanderen populair wordt als Averbodes Kinderbijbel (1963). Via kleine
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details stelt de auteur de wereld van het Oude en het Nieuwe Testament
levendig voor, bij voorkeur via kindpersonages. Verrassend nieuw is de
Bijbel voor de jeugd (Olav Van Outryve, 1986), die voor tieners een brug
vormt naar de volwassenenbijbel. De doordachte opbouw van het boek
weerspiegelt de ontstaansgeschiedenis van de Bijbelverhalen. Zo vangt
het Oude Testament aan met het verhaal van Abraham, terwijl het
scheppingsverhaal pas wordt ingelast tijdens de periode van de ballingschap. Jeugdauteur en godsdienstlerares Kolet Janssen behoudt deze
volgorde in Hosannah! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (2013). Net
als Timmermans herschrijft zij de Bijbelse verhalen vanuit herkenbare
personages, vaak kinderen, zodat de vragen die leven bij het jeugdige
publiek aan bod komen.
Jeugdboeken die hun inspiratie halen uit het Oude Testament worden
tijdens de laatste decennia van de twintigste eeuw opnieuw populair. De
auteurs bieden niet zelden een eigenzinnige interpretatie. Ze bieden een
kritische reflectie op en een psychologische uitdieping van de Bijbelse
verhalen, meer dan een kindvriendelijke overlevering. Anne Rutyne
brengt in De Dromenkoning (1998) het verhaal van Jozef en zijn broers tot
leven; Iny Driessen herschrijft het tragische verhaal van de dochter van
Jefta in Abigail (2002). Voor De arkvaarders (2001), een Bijbelroman over
de Ark van Noach, krijgt Anne Provoost internationale erkenning.
Hoofdpersonage Re Jana formuleert kritische vragen en dwingt de lezer
tot nadenken. Wat betekent het om uitverkoren te zijn? Handelen Noach
en zijn zonen op een menswaardige manier? Wie is de onzichtbare die
hun leven stuurt? Re verzoent zich niet met haar lot en weigert zonder
verzet te sterven. Ze drijft haar plannen door en overleeft op de ark, waar
ze getuige is van de rivaliteit, onmacht, hoop en wanhoop van de Bijbelse personages.
Bart Moeyaert en Wolf Erlbruch herwerkten het scheppingsverhaal in
twee prentenboeken. God lijkt in De Schepping (2003, zie foto op p. 423)
een meestergoochelaar, die op een kinderlijke wijze de wereld in elkaar
steekt. Het gesprek tussen God en de ik-figuur krijgt filosofische allures
door de fundamentele vragen over de positie van de kleine mens in dat
grote geheel. Herkenbare gevoelens zoals onzekerheid, angst, jaloezie
en ontevredenheid kwellen de mens, die slechts gaandeweg ontdekt dat
God voor hem een eigen plaats gereserveerd heeft. Het Paradijs (2010),
van dezelfde makers, is een aards verhaal, een oermythe zonder veel
christelijke verwijzingen. God, de slang, de appel en de straf zijn weggelaten. De personages en de plek blijven onbenoemd. De speelse, luchtige sfeer van De Schepping heeft plaatsgemaakt voor een poëtisch gela-
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Kleine Man en God (Ill. Kitty Crowther).

den stijl die aansluit bij de existentialistische ondertoon. Het weelderig
paradijs verbergt vanaf de aanvang ook verval. De man en de vrouw blijven vreemden voor elkaar; er is leegte en eenzaamheid.
Schrijft Moeyaert voor een publiek zonder leeftijd, dan richten Tine
Mortier en Tom Schamp zich met hun scheppingsverhaal De 6de dag
(2007) tot jonge kinderen. Het godsbeeld is vrij traditioneel – een oude
man met een baard en een bril – maar de gedachten van God zijn fris en
speels. Illustrator Tom Schamp waakt over de proporties. Zo balanceert
de kleine mens terwijl hij naar de maan reikt op de vinger van Gods
hand. Aan het einde bakt God niet één, maar drie mensen: een blanke,
een bruine en een zwarte. Die vondst maakt de lezers bewust van diversiteit. Paul Verrept stelt in God (1999) aan zijn verbeelding geen grenzen.
God is in dit boek het liefste konijn van de hele wereld. Een kleine jongen
komt hem op het spoor met de verrekijker van opa. God houdt van Zijn
kinderen, ook al zijn ze soms ondeugend. Deze aaibare kleine god staat
ver af van de Bijbelse God en dat roept vragen op over het wezen en de
traditionele voorstelling van God. Het godsbeeld in Kleine Man en God
(2011) van Kitty Crowther (1970) is subtieler en gemakkelijker te verzoenen met de Bijbelse boodschap. God is de totaal Andere, de ziel van de
wereld, die zich openbaart in de wonderen van de natuur, in het geheim
van de sterren, in de liefde en goedheid van mensen.
De meeste heiligen en zendelingen hebben het moeilijk om als perso-
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nage in de jeugdliteratuur te overleven. Toch houden enkele uitzonderlijke figuren stand. Maria Heylen steunt voor haar jeugdroman Jeanne
d’Arc (1990) op de informatie uit de processen die het raadselachtige verhaal van het Franse boerenmeisje historisch traceerbaar maken. Simone van der Vlugt tekent in Jehanne (2001) een genuanceerd portret van
Jeanne waarin succes en tragiek een plaats krijgen. Voor veel Vlaamse
jeugdauteurs vertolkt pater Damiaan, in 2005 verkozen tot ‘grootste
Belg’ en in 2009 heilig verklaard, het ideaal van de bewogen missionaris. In de reeks Vlaamse Filmpjes verschijnt in 1958 De vader der melaatsen van Karel Bertram. In 1989 schreef Johan Ballegeer Kamiano is liefde.
Herman Van Campenhout trad in zijn spoor met Damiaan@hotmail.
com (2010). In een lange mail stelt hij aan Damiaan een aantal eerlijke
vragen. De directe stijl van Van Campenhout geeft het genre van het
heiligenverhaal een eigentijdse uitstraling.
Vanaf de jaren zeventig ontsnapt de westerse bekeringsijver niet langer aan kritiek. In Shabonee (1986) plaatst Cor Ria Leeman de indianenjongen Shabonee tegenover Samuel, zoon van een blanke zendeling.
Shabonee blijft trouw aan de waarden van zijn stam; de geniepige Samuel vertoont weinig respect voor de visie van de anderen. Uit onmacht
doodt hij Shabonee. De indianen verlaten het gebied omdat ze zonder
geweld niet kunnen overleven in de nabijheid van de blanken. Vergelijkbare kritiek op de Kerk als institutie en het bijbehorend machtsmisbruik is troef in tal van historische romans die de schijnwerpers richten
op de kruistochten, de uitroeiing van de katharen, en de heksenvervolging. De kruisvaarders, de ridders die proberen Jeruzalem te bevrijden
en de ijverige inquisiteurs, worden in deze nieuwe historische romans
niet langer geprezen als moedige christelijke helden, maar juist ontmaskerd als brutale geweldenaars of inhalige volksmenners die misbruik maken van de goedgelovigheid van eenvoudige mensen. In Kruistocht in spijkerbroek (1973) beschrijft Thea Beckman (1923-2004) de tijd
van de kruisvaarders door de ogen van Dolf, een jongen uit de twintigste
eeuw, die via een tijdmachine in de veertiende eeuw terechtkomt in een
Kinderkruistocht. Met zijn kennis kan hij ziekte en honger bestrijden en
kinderen redden, maar daardoor wordt hij van hekserij beschuldigd.
Belangrijker is dat Dolf Dom Anselmus, de leider van de Kinderkruistocht, ontmaskert en verhindert dat de kinderen op de slavenmarkt terechtkomen. In De langste weg (1984) van Paul Kustermans belandt Wouter van Outegem eerder toevallig bij de volkskruistocht. De vreselijke
verhalen over folteringen en onrecht van zijn tochtgenoten leren hem:
‘Ridders, abten, bisschoppen, allemaal hetzelfde tuig’ (1984, 89). Hij be-
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en hun besluiteloosheid, die vele van zijn vrienden het leven kostten.

Op na ar de eenent wintigste eeuw: anders geloven en
zin in filosofie

80

Tijdens de jaren 1970 en 1980 was het doordeweekse geloof niet langer
een interessant onderwerp voor auteurs van realistische verhalen. Pas
later brengt de generatie ‘kerkverlaters’ het opnieuw ter sprake als een
problematisch maar toch fascinerend gegeven. Guus Kuijer belicht het
thema in zijn essay Waarom kinderen wel cowboytje maar nooit jezusje of
mohammedje spelen (2008). In de Madelief-boeken (1975-80) besteedt hij
nauwelijks aandacht aan geloof, maar in de reeks rond Polleke (19992001) gebeurt dat wel uitvoerig. Polleke wordt geconfronteerd met het
geloof van haar grootouders, met de bekering tot het boeddhisme van
haar vader Spiek en met het andere geloof van haar moslimvriendje en
haar vriendin Consuela. In Het boek van alle dingen (2004), Kuijers meest
autobiografische werk, brengt de strenge vader het geloof in diskrediet.
Thomas voelt zich klein en machteloos tegenover de man die zijn vrouw
en kinderen terroriseert in Gods naam. Gelukkig vindt de jongen bondgenoten die hem steun geven. In de gesprekken van Thomas met Jezus
komt er een nieuw godsbeeld tevoorschijn:
‘Moet je horen Thomas,’ hoorde Thomas. Het was de Here Jezus. Hij
stond te roepen in de woestijn. ‘Ik heb het ook niet zo gemakkelijk
gehad met Mijn Vader hoor.’
‘O nee?’ vroeg Thomas.
‘Nee,’ zei de Heer. ‘Dat was een strenge hoor. Ik moest aan het kruis
worden geslagen of Ik wilde of niet.’
‘O ja,’ zei Thomas. ‘Dat was niet leuk voor U.’
‘Nee,’ zei de Heer. ‘Dat was eens maar nooit weer. En nu ben ik Hem
nog kwijt ook.’
‘Wie?’ vroeg Thomas.
‘God de Vader,’ zei de Here Jezus. ‘Ik kan Hem nergens meer vinden.
In de hele hemel niet. Heel raar. Hij is verdwenen na dat laatste pak
slaag van jou. Het werd Hem te veel denk ik.’ (Kuijer 2004, 63)
Margriet Hogeweg (De God van oma Vanouds, 1999), Sjoerd Kuyper (Robin en God, 1996), Rita Verschuur (Moeder en God en ik, 2005) en Edith
Kuyvenhoven (in de graphic novel Ik, God en mijn oma uit 2010) zijn net
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als Kuijer auteurs die vertellen over geloofservaringen uit hun eigen kindertijd. In al deze autobiografische verhalen is er een spanning tussen
de volwassen vertellende ik en de belevende ik, een kind. Het godsbeeld
uit de kinderjaren wordt als bedreigend ervaren en wordt vaak verbonden met het strenge geloof van een autoritaire ouder die de Bijbelteksten op zijn/haar manier interpreteert. Het kind, soms gesteund door
andere familieleden, probeert zich hiervan te bevrijden.
Geloven krijgt een originele invulling in de jeugdromans van Kolet
Janssen. In Het teken (1999) maakt de nieuwkomer Alaert indruk in de
klas omdat hij steeds kiest voor de anderen, voor een betere wereld. Zijn
houding roept verschillende reacties op: onbehagen, weerstand, verzet,
bewondering, navolging. Nog voor het einde van het schooljaar sterft hij
door een ongeluk terwijl hij een kind redt. Alaert lijkt een soort Jezus. De
zwerver God uit Regentijd (2011) speelt een vergelijkbare rol in het leven
van twee tieners. Hij laat hen met andere ogen naar de wereld kijken.
Door zijn boodschap en mysterieuze dood verandert hun leven. De passie van de puber of het dubbele leven en lijden van de jonge Jos (2006) van
Frank Adam is eveneens geënt op het Jezus-verhaal, maar anders dan in
de jeugdromans van Kolet Janssen zetten in dit boek humor en deconstructie de toon. De stijl imiteert de jongerentaal. Aan het woord is de
engelbewaarder van Jos, ‘de jongen die zoveel heilige boeken had gelezen dat hij begon te flippen en dacht dat hij een Nieuwe Jezus was’ (23).
De geoefende lezer ontdekt tal van verwijzingen naar de evangelies. Zo
achterhaalt Jos dat zijn vader, de meubelmaker, niet zijn ‘echte’ vader is.
Jos begint zich apart te gedragen – hij draagt sandalen, neemt een piercing – en hoort de stem van God. Jos wordt verleid (bekoring) om de zaak
van zijn vader over te nemen. Hij redt zijn zusje en in een epiloog wordt
er kort gemijmerd over het latere leven van Jos. Het boek zit vol dubbele
bodems en speelt met herkenbaar ‘evangelisch’ taalgebruik. Aan de oppervlakte beschrijft de roman het verhaal van een jongen die even de
weg kwijtraakt; op een dieper liggend niveau is het een parodie en een
pastiche van het evangelieverhaal. Ernstiger van toon is de theatertekst
Zapp Mattheus (2014) van Simon van der Geest. Jezus treedt hier op als
‘coach van een bende voetballende vrienden’. Hij wordt verraden door
een van zijn ‘matties’. De verteller toont begrip voor Judas. Hij is de enige
vriend die Jezus dat duwtje kan geven en hem zo helpt om te sterven en
zijn boodschap door te geven. De hectische stijl en de voetbaltermen
zetten op een unieke wijze de bijzondere opdracht van Jezus en de tragiek van het lijdensverhaal neer.
Terwijl God aan het einde van de twintigste eeuw naar de achtergrond
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verdwijnt, groeit in stilte de behoefte aan eigentijdse informatieve uitgaven. De geseculariseerde samenleving stelt ouders en opvoeders meer
dan vroeger voor hun eigen verantwoordelijkheid, nu de Kerk in diskrediet is gebracht en veel gelovigen zich randkerkelijk opstellen. Zelfs bemiddelaars die zich alleen maar als cultuurchristenen profileren, hebben behoefte aan een (informatief) boek. Veel eerder dan vroeger
worden kinderen vanaf de jaren 1990 geconfronteerd met de zakelijke,
wetenschappelijke kijk op de wereld, die de Bijbel en de geloofstraditie
in de schaduw van onwaarschijnlijkheid en ongeloof plaatst. In boeken
als Ik geloof dat ik geloof (1997) vertrekt Kolet Janssen telkens vanuit concrete situaties, om dan dieper te graven naar de kern van geloof, de tien
geboden en de betekenis van sacramenten.
Het groeiend aantal migranten is verantwoordelijk voor de aandacht
die de niet-christelijke godsdiensten vanaf de jaren zeventig in de Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur krijgen. Auteurs als René Swartenbroekx en Nicole Boumaâza schrijven regelmatig over de moslimcultuur. Met boeken als De lege cel (Swartenbroekx 1978), Nooit meer bang
zijn (Swartenbroekx 1988), De stille wereld van Yamina (Boumaâza 1984)
en Aan de andere kant van het water (Boumaâza 1989) leggen ze de vinger
op negatieve aspecten: religieuze conflicten, integratieproblemen en
moeilijkheden bij gemengde relaties en huwelijken. Omdat de pluriformiteit in Vlaanderen en Nederland nadien nog toeneemt, blijft deze thematiek de volgende decennia populair. Diane Broeckhoven is in Als een
lopend vuurtje (1981) erg positief over de leer en de levenswijze van Bhagwan Shree Rajneesh. Het boek wordt bekroond, maar krijgt vanwege die
verheerlijkende beschrijving ook veel kritiek. Kus uit India (2011) van Nicole Derycker bekijkt het hindoeïsme door de ogen van Rani, die met
haar adoptieouders naar haar geboorteland India terugkeert.
De multiculturele samenleving versterkt tevens de religieuze en spirituele dialoog. In boeken als God en co (2006) en Het boek van de troost
(2007) zet Kolet Janssen jonge lezers met herkenbare voorbeelden, tekstfragmenten en getuigenissen verhalenderwijs op weg in de wirwar van
de verschillende godsdiensten. In Over engelen, goden en helden (2007)
biedt Janny van der Molen kinderen een verzameling religieuze verhalen
uit de wereldreligies aan, en Francien Overbeke-Rippen plaatst in Ibrahiem en Abraham (2000) overeenkomstige teksten uit Koran en Bijbel
naast elkaar. In 2004 verschijnt de ‘kinderkoran’ Wij vertellen je het
mooiste verhaal van Farouk Achour en Senad Alić, in 2011 Woorden uit de
Koran voor iedereen, een keuze uit de Koran in een toegankelijke vertaling van Stella van de Wetering. De boeken zijn bestemd voor jong en
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oud, voor moslims en niet-moslims. De gekozen teksten gaan over God
en de schepping, het gebed, het leven na de dood, en de grote profeten
– naast Mohammed zijn dat Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes) en Isa
(Jezus).
Hoewel godsdienst op de drempel van de eenentwintigste eeuw niet
langer taboe is, is de context waarin het geloof ter sprake komt wel veranderd. Geloofsoverdracht en geloofsopvoeding zijn vaak niet de eerste
zorg van ouders en opvoeders, maar wel willen ze hun kinderen kritisch
en weerbaar maken voor alle ideeën die op hen afkomen. De beweging
‘Filosoferen met kinderen’ biedt daarvoor een handleiding. Matthew
Lipman, een professor uit New York, begon ermee in de jaren 1980, omdat hij zijn studenten filosofie te weinig creatief vond. Door hun schoolse opvoeding waren ze hun oorspronkelijke kinderlijke verwondering
kwijtgeraakt. Kinderen ziet Lipman als bevoorrechte filosofen, omdat
ze onbevangen in de wereld staan. Ze zijn nieuwsgierig, stellen voortdurend vragen en willen tot inzicht komen. Die kritisch-vragende houding
moet gestimuleerd worden. Ze leidt tot reflectie en zelfstandig oordelen,
competenties die nodig zijn om verantwoorde keuzes te maken in een
complexe, pluriforme wereld. Verhalen zijn bij Lipman de directe aanzet
voor gesprek en reflectie. Zelf schreef hij een aantal verhalen waarin
specifieke filosofische vragen aan bod komen. In Pixie (1981) krijgt de
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hoofdfiguur op school een opdracht die haar doet nadenken over dingen, ideeën en mensen; Kio and Gus (1982) zoomt in op schijn en werkelijkheid; zeggen en doen, angst en moed. Bij Lipman wordt de volwassene een begeleider die het gesprek in goede banen leidt en de filosofische
vooruitgang bewaakt. De dialoog staat centraal. Lipman plaatst filosoferen met kinderen in een breder democratisch opvoedingsproject. In
Nederland brengen vooral Berrie Heesen en Thecla Rondhuis de beweging ‘Filosoferen met kinderen’ op gang. Rondhuis werkt met de tvreeks Ik dacht bij mezelf (1994). Heesen leert kinderen filosoferen met de
verhalen uit Durft Marie in de ton? (2002), een knipoog naar Diogenes. In
Vlaanderen zijn de voortrekkers Richard Anthone en Freddy Mortier, de
auteurs van Socrates op de speelplaats (1997).
Filosoferen met kinderen inspireert daarnaast vele jeugdauteurs. De
Noor Jostein Gaarder verovert met zijn jeugdroman De wereld van Sofie
(1991) letterlijk de wereld. Gaarder koppelt de avonturen van de vijftienjarige Sofie aan de geschiedenis van de filosofie, met een postmoderne
finale die het hele zijn in vraag stelt. Het boek wordt ook door veel volwassen lezers op prijs gesteld. Met Hallo, is daar iemand? (1997) nodigt
Gaarder jonge kinderen uit om te filosoferen. Mika, een bezoeker van de
planeet Eljo, leert de jonge ik-figuur om verwonderd naar de wereld te
kijken. Omdat alles voor hem nieuw is, steekt zijn hoofd vol vragen. De
nieuwe filosofische aanpak vindt verder een weerslag in de dierenverhalen van Toon Tellegen, de prentenboeken van Harrie Geelen en het werk
van Els Pelgrom, Siska Goeminne, Wally De Doncker, Geert De Kockere,
Klaas Verplancke en vele anderen. In de dierenwereld van Tellegen herken je de beginselen van Lipman. Alle dieren, groot (olifant) of klein
(eekhoorn, mier), zoogdieren, vogels, vissen en insecten, vormen een
groep (Lipmans onderzoeksgemeenschap), waar men met elkaar praat
en ideeën uitwisselt. Dat ze als gelijken optreden en elkaar kritisch bevragen maakt hen tot uitgesproken zinzoekers. Verwondering is een ander terugkerend element: ‘“Dat wij hier zitten is een wonder,” zei de
mier. “Maar dat is op zichzelf nu juist weer heel gewoon”’ (1987, 101).
Tellegen verwijst vaak impliciet naar de filosofische traditie, zonder echter namen of theorieën te vermelden. In een gesprek tussen de krekel en
de schildpad zit René Descartes’ basisstelling ‘Ik denk dus ik besta’ (Je
pense, donc je suis) tussen de regels verborgen: ‘Ik tsjirp, dus ben ik de
krekel.’ Voor de schildpad leidt die stelling tot existentiële twijfel: ‘“Zou
ik dan misschien niet de schildpad zijn?” dacht de schildpad. […] “Als ik
nu eens denk: ik schuifel, dus ben ik de schildpad…” Hij schuifelde heen
en weer. “Nee,” dacht hij. “Dat is niets. Er schuifelen er trouwens zoveel”’
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(Tellegen 1993, 48). Niet de kennisoverdracht (filosofie als product),
maar wel het filosofisch denken zelf (filosofie als proces) is belangrijk.
Op zoek naar een ordening van filosofische kindervragen komt Karel
van der Leeuw in Filosoferen is een soort wereldverkenning (1991) tot de
volgende indeling: kinderen stellen metafysische vragen, antropologische vragen, ethische vragen, esthetische en taalfilosofische. Al deze
vragen komen aan bod in de jeugdliteratuur. Verwondering vormt vaak
het uitgangspunt om vragen van kinderen en jongeren te expliciteren.
In Wie heeft mij uitgevonden? (2004) van Siska Goeminne en Annemie
Berebrouckx reist een jongetje langs de zon, de maan en de sterren om
te achterhalen waar hij vandaan komt en wie hem ‘zo ongelooflijk slecht
heeft gemaakt’. In een flits ziet hij licht en duisternis, en even begrijpt
hij iets van het mysterie. Menno Lievers voert in Dat is waar: een leesboek
voor wie denkt dat hij niet denken kan (2004) een filosoof op die met zijn
buurkinderen in allerlei situaties verzeild raakt. Hij leert de kinderen
dat vragen soms weerbarstig zijn en dat er niet steeds een antwoord
komt. In God was in de keuken bezig (2006) van Paul De Moor krijgt buurman Erasmus het woord. Hij vertelt zijn buurmeisje verhalen over de
oorsprong van het leven en de mens.
Ethische vragen zijn eigenlijk nooit weg geweest uit de kinderliteratuur. Ze komen in vrijwel alle genres voor kinderen aan bod. Aan het
begin van de eenentwintigste eeuw zijn de vragen moeilijker en complexer dan voordien en de antwoorden minder eenduidig en niet langer
voorbehouden aan de volwassenen. In Die dag aan zee (2003) van Peter
van Gestel voelt een meisje zich bijvoorbeeld schuldig over de dood van
haar broer, die zichzelf in zee heeft verdronken terwijl zij op het strand
ligt te slapen. In Fluiten in het donker (2000) van Gonneke Huizing heeft
Jelmer wroeging over de dood van zijn moeder. Pasklare antwoorden
hebben deze romans niet meer te bieden.
Voor jonge kinderen was en is Kikker, het geesteskind van Max Velthuijs (1923-2005), een voorbeeldpersonage dat hun laat zien hoe je moet
handelen. In Kikker en de vreemdeling (1993) oordelen Kikker en zijn
vriendjes aanvankelijk verkeerd over de nieuwkomer Rat – een vieze vuile vreemdeling met wie ze geen contact willen – maar Kikker zoekt wel
toenadering. Hij vindt het boeiend om naar Rat te luisteren. Het verhaal
bevestigt het oordeel van Kikker. Wanneer Rat spontaan te hulp komt
en het huisje van het varkentje na een brand herstelt, laten de andere
dieren hun vooroordelen over Rat los.
Metafysische en antropologische vragen lijken misschien minder
vanzelfsprekend, maar ze komen wel degelijk aan bod in verhalen over
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de oorsprong van de dingen, de tijd en de eindigheid van de mens. Om
dergelijke vragen scherp te stellen gaan auteurs vaak vergelijkend te
werk. In Gaarders De kinderen van Soekhavati (1987) kijken bezoekers
van een andere planeet verwonderd naar onze wereld. Wally De Doncker
laat de lezer in Ahum (2000) kennismaken met de Toetsjepanen. Zij hebben nooit contact met elkaar, alleen met de computer, en ze lachen altijd
alleen. Een vergelijking met de mensen dringt zich dan spontaan op. In
Nachtverhaal (1992) van Paul Biegel vergelijkt een elf haar lot met dat van
de mensen en groeit in haar het verlangen naar een sterfelijk bestaan.
Existentiële vragen duiken in tal van hedendaagse kinderboeken op.
In Spinsels van een kater (Jacques Brooijmans, 2004) zoekt de jonge kater
uit wie hij echt is. Ik mis me (2001) van De Doncker gaat een stap verder.
Centraal staat de vraag of de wereld er anders uit zou zien zonder mij. In
Mijn schaduw en ik (2005) van Pieter van Oudheusden worden verschillende vormen van ‘zijn’ naar voren geschoven. Kan de schaduw apart
bestaan? Waarom verdwijnt de schaduw als het donker wordt? Andere
jeugdboeken peilen de oorsprong van de dingen en de tijd. In het prentenboek Herman, het kind en de dingen (1993) confronteert Harrie Geelen
de jonge lezer met een aantal prille filosofische vragen die sterk aansluiten bij de zoektocht naar de oorsprong van alles. Herman kan niet slapen en wil graag een glaasje water, maar waar komt het water vandaan?
In wat volgt filosoferen de dingen verder over fundamentele vragen. Jan
in Geelens Jan en het gras (1995) ontpopt zich met al zijn gevraag al evenzeer tot een kleine filosoof als Herman. In Hoe de wereld begon (2002) van
Ingrid Godon vraagt Thea zich letterlijk af hoe alles begon, want er is
niet alleen haar mama, maar ook haar oma. De tijd en het verleden
staan eveneens centraal in Ik heb een idee (1999) van Geert De Kockere en
in Wortels (2003) van Klaas Verplancke. In het eerste boek ontdekt een
jongen tijdens een bizarre droom hoe de toekomst steeds verder bouwt
op het verleden. In Wortels zorgt het zaadje dat een boom wordt voor
verandering. De heuvelwachter Ries staat daar eerst huiverig tegenover.
Maar als hij vrienden wordt met de boom en later afscheid moet nemen,
is niets nog hetzelfde.
Veel jeugdboeken zoomen ten slotte in op taal en taalspel. De dieren
in de verhalen van Tellegen spelen voortdurend met taal en in andere
kinderboeken stellen kinderen zich vragen over taal en denken. Dat je
gedachten en gevoelens niet kunt zien of horen terwijl ze toch wel in je
hoofd steken, houdt het meisje bezig in Het hoofd van Marieke (Goeminne, 2001). Wolf (2005), van Geert De Kockere en Ann Kestens, is opgebouwd als een reflectie over het woord ‘wolf’. Via een spel van vrije as-

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 86

17-11-14 14:51

87
waar i s g od g e b l e v e n ?

sociaties worden nieuwe woorden gevormd die leiden naar ‘roodkapje’,
‘kwaad’, ‘list’ en ‘weerwolf’. Fictie en het ontstaan van een verhaal vormen ook het onderwerp van Het boek van Jan (2000) van Geelen. De filosofische vraag ‘Wat is schoonheid?’ levert geen eenduidig antwoord op
in Jubeltenen (1998) van Rita Verschuur. De tienjarige Rita reflecteert
over de tekenwedstrijd op school en over de kansen die ze maakt om een
prijs weg te kapen. Ze denkt na over de verschillende soorten tekeningen, over de criteria van de jury, over het verschil tussen woord en beeld,
tussen echt en niet-echt. Verschuur schrijft hierover op kindermaat.
Schoonheid wordt zowel verbonden met mimesis (het nabootsen van de
wereld) als met creatieve expressie van gedachten en gevoelens.
De non-fictieboeken zijn even succesvol als de fictieve verhalen. Ze
maken vaak gebruik van een vraag-en-antwoordformule, zoals Waarom
(2002) van Kolet Janssen en Frag mich (2002, Vraag maar) van de Duitse
auteur Antje Damm. De formule duikt ook op in verschillende recente
reeksen. Philo en Sophia, de kleine filosofen (Brigitte Labbé, 2003) en Filosofie voor kids (Oscar Brenifier, 2005-06) zijn oorspronkelijk Franse reeksen die kinderen aanzetten om op een directe en grappige manier na te
denken over belangrijke vragen. Veel van de genoemde auteurs verbinden het nuttige met het aangename, een populaire formule die al in de
Renaissance en de Verlichting opgang maakte. Verrassend in dit opzicht
is het werk van Margreet de Heer. In Filosofie in beeld (2010) en Religie in
beeld (2011) verstript ze de geschiedenis en de grote vragen van de filosofie en de wereldgodsdiensten voor tieners. Joke van Leeuwen weeft filosofie speels door haar hele oeuvre. In Waarom een buitenboordmotor eenzaam is (2004) snijdt ze bijvoorbeeld op creatieve wijze taalfilosofische
kwesties aan.

Besluit

Religie en filosofie zijn steeds een bron van inspiratie voor de jeugdliteratuur geweest. In de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw is de religieuze thematiek erg zichtbaar, kleurt religieuze
signatuur het uitgeverslandschap, en geniet een aantal religieuze auteurs zoals de Nederlandse Van de Hulst en de Vlaamse Lavki grote
waardering. Anderzijds overleven vele religieuze uitgeverijen, auteurs
en reeksen niet, omdat de boodschap belangrijker is dan het verhaal of
de literaire vorm en ze de secularisatie niet kunnen doorstaan. Vanaf de
jaren zestig verandert het culturele klimaat in het Nederlandse taal
gebied immers grondig. Uitgeverijen verkiezen een neutrale koers bo-
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ven hun katholieke identiteit of kiezen voor een didactische oriëntatie
van het fonds. Religieuze boeken komen in de periferie terecht. Even
later is God zo goed als verdwenen uit de jeugdliteratuur, om plaats te
ruimen voor een meer filosofische seculiere aanpak. Pas de laatste decennia komt daar verandering in en wordt God weer bespreekbaar.
De pluriforme samenleving creëert enerzijds opnieuw de behoefte
aan informatie en ondersteunende verhalen over religie. Anderzijds verliezen mondige kinderen veel sneller hun eerste naïviteit. De jeugdliteratuur speelt daarop in met een informatief aanbod en filosofisch gekleurde verhalen waarin vragen over identiteit en anders zijn, over
verantwoordelijkheid en schuld, over leven en dood aan bod komen. De
Bijbelse verhalen, de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Kerk en
het vanzelfsprekende geloof van de vorige generatie worden hertaald en
kritisch onder de loep genomen. Auteurs die dat aandurven (Kuijer,
Moeyaert, Provoost en Verschuur) oogsten applaus én literaire prijzen.
Is de religieuze thematiek moeilijk af te grenzen binnen welbepaalde
genres, toch bestaat er een aantal opvallende terugkerende procedés.
Een daarvan is de vraag-en-antwoordstructuur. Ze duikt op in zowel oudere als eigentijdse teksten. Dit kenmerk sluit perfect aan bij de vragende houding van de filosofie, maar ook bij de traditionele geloofsoverdracht van de Kerk. Oudere teksten leggen het antwoord in de mond van
een persoon met gezag, waardoor het een vanzelfsprekende ‘waarheid’
wordt. Recente teksten bieden vele antwoorden naast elkaar en scheppen zo een tussenruimte voor de jonge lezer om een mening te vormen
en zelf te gaan filosoferen. De kinderblik is een ander terugkerend procedé. Het kind of de jongere is tegelijkertijd de bevoorrechte getuige en
de buitenstaander die bijvoorbeeld in Bijbelse romans een belangrijke
rol toegewezen krijgt. Het kindpersonage verwoordt de gedachten en de
gevoelens van het lezerspubliek. Hier is een duidelijke verschuiving
zichtbaar van het naïeve vertrouwen en geloof bij Lavki naar de kritische, ontluisterende blik bij Provoost.
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Tussen traditie en vernieuwing
Sprookjes , mythen en andere volksverhalen

Vanessa Joosen
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‘Hoe! zou men een schrander en opmerkzaam Kind, dat men een zot
Sprookje vertellen kan, niet iets kunnen zeggen dat eenen beteren naam
verdiende?’ In Proeve over de opvoeding (1779) oordeelt Betje Wolff streng
over ouders die hun kinderen sprookjes aanbieden (1977, 83). Een eeuw
later neemt Amaat Joos de verdediging van de volksverhalen op zich:
‘Goed vertellen is eene kunst, eene groote kunst,’ schrijft hij. ‘En die
kunst is niet te misprijzen, want wie ze heeft, is de vriend van groot en
klein’ (1889, 5). Zijn verdediging snijdt hout: hoewel volkse ‘vertelsels’
eeuwenlang zijn afgedaan als domme verzinsels van gewone mensen,
liggen ze overal ter wereld aan de basis van de jeugdliteratuur (Stephens
2009, 91). Dat is in het Nederlandse taalgebied niet anders. Van alle populaire genres binnen de jeugdliteratuur kunnen het sprookje en de
mythe tot de oudste gerekend worden. Dat wil echter niet zeggen dat de
verhalen hetzelfde klinken als een paar eeuwen geleden. Volksverhalen
hebben hun wortels in de mondelinge vertelcultuur, en zijn via schrijvers en verzamelaars terechtgekomen in de literatuur. Zij bewerkten de
inhoud en stijl van de verhalen voordat de teksten in kinderhanden terechtkwamen. Tegenwoordig worden er nog steeds sprookjesboeken
uitgegeven met daarin een handvol klassieke sprookjes die zijn aangepast voor jonge lezers. Daarnaast houden adaptaties naar andere media
en literaire bewerkingen de kennis van sprookjes levend. Hetzelfde
geldt voor de mythen, die oorspronkelijk als religieuze of verklarende
verhalen verteld werden, en die als klassiek erfgoed nog steeds goed gedijen in de jeugdliteratuur. Andere volksverhalen zijn af en toe een bron
van inspiratie voor hedendaagse jeugdschrijvers.
Volksverhalen zijn meestal korte verhalen die mondeling doorgegeven werden, in de eerste plaats onder volwassenen. In de orale traditie
zijn kluchtsprookjes (Schwankmärchen in het Duits) bijzonder populair:
korte, grappige verhalen over volkse personages die elkaar of een persoon van aanzien te slim af zijn. ‘Het dappere snijdertje’ van de gebroeders Grimm is een goed voorbeeld. Zijn succes berust op een misver-
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stand: de kleermaker heeft enkel zeven vliegen in één klap doodgeslagen,
maar kan iedereen doen geloven dat hij over bijzondere krachten beschikt. Zo komt hij bij de koning en krijgt verschillende opdrachten, die
hij niet met kracht, maar met slimme listen tot een goed einde brengt.
Ook erotische kluchtsprookjes en verhalen over dommeriken werden
gretig verteld. Die werden niet speciaal bedacht voor kinderen, al konden zij wel als toevallige toehoorder meeluisteren. Toen de jeugdliteratuur zich tijdens de Verlichting ontwikkelde, nam de scepsis tegenover
sprookjes toe. Kluchtsprookjes maken nog steeds een zeer beperkt deel
uit van de sprookjes die kinderen te lezen en te horen krijgen. De populairste verhalen, zoals ‘Roodkapje’ en ‘Sneeuwwitje’, worden toversprookjes genoemd omdat er magie in voorkomt. Vooral romantische
sprookjes met een prins of prinses in de hoofdrol slaan al generaties
lang aan.
Vanaf het einde van de zeventiende eeuw duiken er sprookjes op in de
jeugdliteratuur, maar verschillende (stukjes van) verhalen circuleerden
al vroeger. Een precies ontstaansmoment is vanwege de mondelinge
oorsprong echter moeilijk te achterhalen. De geschiedenis van volksverhalen valt pas te reconstrueren vanaf de eerste schriftelijke bronnen
met teksten of verwijzingen. De literaire overlevering van veel sprookjes
begint in de late Middeleeuwen en men vermoedt dat er toen ook al Nederlandstalige volksverhalen mondeling circuleerden. Opvallend is dat
vergelijkbare verhalen op uiteenlopende plaatsen en tijdstippen opgetekend zijn. Varianten van ‘De Schone en het Beest’ en ‘Assepoester’, bijvoorbeeld, zijn wijdverspreid over de continenten. Hiervoor zijn twee
verklaringen: mogelijk is het verhaal op één plaats ontstaan en via reizigers verder doorgegeven (de zogenoemde monogenese); een andere verklaring (de polygenese, geïnspireerd door de psychoanalyse van Jung),
stelt dat volksverhalen uitdrukking geven aan de basisgevoelens van de
mens en werken met collectieve archetypen. Zo kunnen vergelijkbare
verhalen los van elkaar ontstaan. In 1910 stelde de Fin Antti Aarne een
internationale index van volksverhalen op, die later werd aangevuld
door Stith Thompson (1961) en Hans-Jörg Uther (2004). Deze index geeft
aan in hoeveel verschillende landen en vormen bepaalde verhaaltypen
voorkomen. De invulling van het verhaal kan wel sterk verschillen. Zo
wordt Assepoester in de Chinese variant niet geholpen door een goede
fee, maar door haar moeder, die gereïncarneerd is als vis. In Afrikaanse
volkssprookjes wordt de Schone verliefd op een krokodil en een vijfkoppige slang; in een Russische variant valt ze voor een snotterige geit (Silver 2008, 41).
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De onbekende oorsprong gaat hand in hand met de anonimiteit van
volksverhalen. Originaliteit en auteursrecht zijn in deze context relatieve begrippen; de verhalen worden beschouwd als gemeengoed. Namen
van vertellers, auteurs of vertalers zijn vaak niet meer te achterhalen, en
zelfs wanneer die gegevens bekend zijn, blijven ze regelmatig onvermeld. In veel sprookjesboeken wordt zowel met de inhoud als met de
verwijzingen naar de bron losjes omgesprongen. Bij sommige oudere
sprookjesverzamelingen is het zelfs de vraag of ze wel gebaseerd zijn op
mondelinge verhalen. Misschien heeft de zogenaamde ‘verzamelaar’ de
verhalen zelf verzonnen? Sommige wetenschappers twijfelen immers
aan de mondelinge oorsprong van de sprookjes, en geloven dat de literaire sprookjes er eerst waren. Specialisten vechten de oorsprong van
het sprookje uit als een vraag over de kip of het ei (Zipes 1979; Bottigheimer 2009). Waarschijnlijker is echter dat verteltraditie en literatuur in
een voortdurende wisselwerking staan en elkaar voeden (Meder 2000,
32).
Van sommige verhalen staat vast dat het literaire sprookjes of kunstsprookjes zijn. Ze ontstaan in de fantasie van één auteur. Het kunstsprookje is vaak langer en complexer dan het volkssprookje en de taal is
verfijnder. Daardoor leunt het dichter aan bij het fantasieverhaal. De
grens tussen volks- en kunstsprookje is echter niet altijd duidelijk te
trekken. Zo baseerden de gebroeders Grimm hun sprookjesverzameling niet alleen op mondelinge bronnen, maar ook op geschreven teksten. Bovendien paste Wilhelm Grimm de verhalen telkens aan voor latere uitgaven, en drukte hij zo zijn literaire stempel op de volkssprookjes.
Omgekeerd vond Hans Christian Andersen voor sommige van zijn
kunstsprookjes inspiratie bij oudere volksverhalen. Van ‘De nieuwe kleren van de keizer’ (1837) bestaan al versies uit de Middeleeuwen. Over
het historisch functioneren van sprookjes en volksverhalen blijven nog
veel vragen. Zo is het een terugkerend discussiepunt of sprookjes vroeger wel of niet voor kinderen bedoeld waren. Volksverhalen en literaire
sprookjes zijn in elk geval ouder dan de geïnstitutionaliseerde jeugdliteratuur, en het onderscheid tussen verhalen voor kinderen en volwassenen werd vroeger niet zo scherp getrokken. Het is pas met Grimm en
Andersen dat sprookjes op kindermaat gesneden werden en zo voor de
meeste ouders en opvoeders aanvaardbaar werden. Op dat moment had
het genre echter al een hele evolutie achter de rug.
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Een sprookjesachtig begin
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Het begin van het literaire sprookje wordt algemeen gesitueerd in het
Italië van de zestiende en zeventiende eeuw. Aan de wieg van het literaire toversprookje stond Giovanni Francesco Straparola, maar van zijn
werk zijn weinig sporen terug te vinden in de Nederlandse literatuur.
Wel diende zijn ‘Zwijnenkoning’ (1550-53) als inspiratiebron voor De
Roos en het Zwijn van Anne Provoost (1997), die het combineerde met ‘De
Schone en het Beest’ van Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. De andere Italiaanse grondlegger van het sprookje is Giambattista Basile
(1575-1632). Hoezeer zijn verhalen afwijken van de huidige sprookjesconventies blijkt uit ‘Zon, Maan en Talia’ (1634), een voorloper van
‘Doornroosje’. Talia, die zich geprikt heeft aan een spindel met vlas,
wordt niet wakker gekust. Een koning maakt het slapende meisje zwanger en Talia wordt pas wakker nadat ze van een tweeling bevallen is en
een van de kinderen de magische vlassplinter uit haar vinger zuigt.
Daarna moet ze nog de confrontatie aangaan met de bedrogen echtgenote van de koning, die de kinderen wil laten opeten. Het geweld en de
onverbloemde seksualiteit van dit verhaal staan in schril contrast met
de burgerlijke sprookjes die in de negentiende eeuw in zwang raakten.
Ook de moraal van Basile is naar hedendaagse normen problematisch:
‘Na al haar beslommeringen besefte Talia dat een mens zelfs al slapend
nog getroffen kan worden door het geluk’ (Basile 2001, 688). Net als Straparola kende Basile hier weinig succes. Hendrik Van Tichelen roemt in
De Kleine Vlaming de taal van Basile, maar stoort zich aan de overdaad
van volkse elementen, die hij ‘vermoeiend’ en ‘ook wel eens voor onze
ooren kwetsend’ vindt (1936, 21). Basile kreeg enig eerherstel in Beest in
bed van Marita De Sterck (2012), een bundel met oudere versies van
sprookjes, die niet gekuist of voor kinderoren verzacht zijn.

Sprookjes als jeugdliter atuur

De sprookjesverzamelingen van Charles Perrault (1628-1703) en De vertellingen van duizend-en-één nacht openden voor het sprookje voorgoed
de weg naar de (jeugd)literatuur. Perraults Histoires ou contes du temps
passé (1697) kreeg de roepnaam Sprookjes van Moeder de Gans en bevat
klassiekers als ‘Assepoester’, ‘Blauwbaard’, ‘Roodkapje’, ‘Klein Duimpje’, ‘De gelaarsde kat’ en ‘De schone slaapster in het bos’. Verschillende
van die sprookjes werden later kindvriendelijker gemaakt door de gebroeders Grimm. Bij Perrault wordt Roodkapje bijvoorbeeld niet gered
door een jager, maar sterft ze in de buik van de wolf. En dat is volgens de
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Een centsprent van ‘Klein Duimpje’ (geschat 1781-1854).
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moraal ook haar eigen schuld, want jonge meisjes moeten toch weten
dat de vriendelijkste wolven vaak de gevaarlijkste zijn. De gebroeders
Grimm veranderden het waarschuwingsverhaal van Perrault in een toversprookje met goede afloop. Perraults ‘Assepoester’, met de fee en de
betoverde pompoen, werd niet overschaduwd door de versie van Grimm
en lag aan de basis van de Disneyfilm uit 1950. Onmiddellijk na de Franse publicatie van Perrault dook er al een Nederlandse roofdruk op van
Adriaan Moetjens. De eerste officiële Nederlandse vertaling verscheen
in 1754, gedrukt naast de Franse versie, en was bedoeld voor het onderwijs. De sprookjesstof werd ook algauw opgepikt in allerlei bewerkingen. Vooral Klein Duimpje was voor goedkoop drukwerk als centsprenten en mannekensbladen een populaire figuur, maar niet altijd in de
versie van Perrault. Op de centsprenten is hij een echte schelm, naar het
model van de Engelse Tom Thumb, die vaak slecht aan zijn eind komt
(Hofman 1984, 2).
Het werk van Perrault paste binnen de bredere interesse voor sprookjes in de Franse gegoede milieus. Daarin hadden zijn vrouwelijke tijd
genoten een belangrijke stem, die vooral dankzij de feministische li
teratuurstudie uit de twintigste eeuw erkend werd. De zogenoemde
salonnières, zoals Marie-Catherine d’Aulnoy en Marie-Jeanne l’Héritier
de Villandon, droegen literaire sprookjes voor en tekenden ze op. De
verhalen werden verteld in de Parijse salons, onder volwassenen, maar
het werk van de salonnières sloeg minder aan dan de verzamelingen van
hun mannelijke collega’s. Dat geldt ook voor het Nederlands taalgebied.
Sommige sprookjes van de Franse conteuses of sprookjesvertelsters verschenen anoniem in Nederlandse verzamelbundels. Alleen Jeanne-Marie Leprince de Beaumont werd vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw regelmatig in het Nederlands uitgegeven. Haar Magasin des Enfans
(1756-57) gaat over een lerares die een groep jonge meisjes didactische
verhalen en sprookjes vertelt, waaronder ‘De Schone en het Beest’. In dat
bekende sprookje leert een jong meisje dat het karakter van een man
belangrijker is dan zijn uiterlijk, al is de moraal van het verhaal ambigu:
de Schone stemt erin toe met het Beest te trouwen, ondanks zijn afstotelijke lichaam, maar wordt beloond met zijn metamorfose tot een knappe prins. In zijn latere reeks Koningen van het sprookje maakte Van Tichelen bewust geen plaats voor de Franse (of andere) sprookjeskoninginnen.
Hij vindt hun sprookjes te gezocht (1937, 91).
Meer succes dan de conteuses kenden De vertellingen van duizend-enéén nacht, die in 1704-1717 in het Westen geïntroduceerd werden door de
Fransman Antoine Galland. Over de herkomst en ouderdom van deze
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’t Leezen is my aangebooren.
’k Mogt, nog maar een jaar of vyf,
Briesschend graag vertellen hooren,
Van de Wasser en zyn wyf:
En het sprookje van ’t rood kousje,
Met de Ridder van de zwaan,
Kogt ik van het ouwe smousje:
’t Kwam me op geen twee blanken aan! (109-110)
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oriëntaals gekleurde verhalen is er discussie. Mogelijk zijn ze in India of
Iran ontstaan, en in elk geval wordt er al in de negende eeuw naar verwezen (Marzolph 2008, 55-57). Galland bewerkte de sprookjes sterk, breidde ze uit en plaatste ze in een kaderverhaal: een bedrogen sultan heeft
de gewoonte zijn minnaressen na één nacht te doden om zijn eer te beschermen, maar de mooie Sheherazade kan haar leven rekken door elke
nacht sprookjes te vertellen en halverwege het verhaal op te houden. De
nieuwsgierige sultan laat haar telkens leven tot de volgende ochtend, en
heeft na duizend nachten voldoende vertrouwen om haar in zijn hart te
sluiten. Bij de sprookjes zijn klassiekers als ‘Aladdin’, ‘Ali Baba’ en ‘Sinbad’, die begin negentiende eeuw al goed bekend waren in Nederland.
Dat de sprookjes in de achttiende eeuw ook al door Nederlandse kinderen gewaardeerd werden, blijkt uit getuigenissen van onder anderen
Willem van Swaanenburg, die in 1727 schrijft dat papa ‘een sprookje van
’t rood kousje’ vertelt aan Juno (23). Ook Betje Wolff en Aagje Deken
(1781) dichtten over de populariteit van sprookjes en volksverhalen, zoals ‘Jan de Wasser en zijn wijf’, ‘Rood kousje’ (Roodkapje) en ‘De Ridder
van de zwaan’ (Lohengrin), die ze blijkbaar bij een sjacheraar kochten en
waar ze ook wat geld voor overhadden:

Over het algemeen was het culturele klimaat van de achttiende eeuw
geen vanzelfsprekende voedingsbodem voor sprookjes en volksverhalen, en verlichte pedagogen hebben ‘dan ook alles gedaan om ze uit het
collectief geheugen te verdrijven’ (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001,
98). Volgens Robert Darnton (1982) is de afkeer voor sprookjes niet aan
een periode gebonden, maar gaat deze terug op ‘de veronderstelling dat
elke vorm van fantasie enerzijds, of alles wat primitief is anderzijds, onvermijdelijk schadelijk is, of toch zo wars van het goede dat het gevaarlijk wordt’ (geciteerd in Sutton 1996, 10). Dat klopt voor de Nederlandse
receptie van sprookjes, waar dezelfde argumenten telkens opnieuw de
kop opsteken: dat sprookjes immoreel, angstaanjagend en goddeloos
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zijn, dat ze de hoofden van kinderen vullen met nonsens en hen afleiden
van waardevolle lectuur. Overigens gold dat wantrouwen in de achttiende eeuw in even grote mate voor sinterklaasverhalen. Zo staat in de Almanak voor de beschaafde jeugd (1798): ‘Geen kind gelooft meer aan die
Vent,/ Die nergens leeft, die niemand kent’ (geciteerd in Ghesquière
1989, 101). De volgende eeuw zou deze auteur ongelijk geven. Niet alleen
de sinterklaasverhalen, maar ook sprookjes en volksverhalen kwamen
toen tot bloei.
96

De negentiende eeuw als bloeiperiode

In tegenstelling tot de Verlichting vormde de Romantiek wel een vruchtbaar kader voor sprookjes en volksverhalen. Dat kwam niet alleen door
de interesse voor het verleden en de identiteit van het eigen volk, maar
ook door de behoefte aan fantasie als tegengewicht voor de rede. Duitsland speelde een voortrekkersrol op het gebied van de romantische literatuur, en dat geldt zeker voor sprookjes. Johann Karl August Musäus
(1735-1787) en Ludwig Tieck (1773-1853) publiceerden al volkssprookjes,
maar het zijn vooral Jacob (1785-1863) en Wilhelm Grimm (1786-1859) die
baanbrekend werk verricht hebben. Aan hen hebben we klassiekers te
danken als ‘Hans en Grietje’, ‘De Kikkerprins’, ‘Vrouw Holle’, en
‘Sneeuwwitje’. De eerste uitgave van de Kinder- und Hausmärchen (181215) was een wetenschappelijk werk, bedoeld om de Duitse volkssprookjes van de vergetelheid te redden. Naar hedendaagse normen voor folkloristisch onderzoek hebben de Grimms daarbij zowel inhoudelijk als
stilistisch sterk ingegrepen, en Wilhelm paste de sprookjes nog verder
aan voor latere edities. Zo verving hij in 1819 de boosaardige moeder van
Sneeuwwitje door een stiefmoeder en werd de zwangerschap van
Raponsje geschrapt. De sprookjes van Grimm werden als authentieke
volksverhalen geprezen, maar die authenticiteit moet je dus met een
korrel zout nemen. De gelijkenissen met de sprookjes van Perrault zijn
frappant, met name bij verhalen als ‘Roodkapje’ en ‘Doornroosje’. Hun
bekendste verhalen hoorden de Grimms van belezen burgermeisjes, die
in de huiskamer sprookjes vertelden. Mogelijk waren zij of hun familieleden vertrouwd met Perrault. De meeste verhalen die de Grimms te horen kregen van de oudere, volksere Dorothea Viehmann zijn nu minder
bekend, en bovendien waren er ook in haar familie Franse invloeden.
De romantische mythe van de gebroeders Grimm als spreekbuis voor
het Duitse volk werkte echter bijzonder krachtig, en vooral met hun
kindgerichte Kleine Ausgabe (1825) veroverden ze een vaste plaats in de
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kinderkamer, en later in de negentiende eeuw in de Duitse schoolcurricula (Bottigheimer 1993).
Vertalingen en vooral bewerkingen hebben veel bijgedragen aan de
internationale faam van de Grimms. Al in 1820 verscheen bij G.A. Diederichs de eerste, getrouwe Nederlandse vertaling van een selectie Grimmsprookjes, maar de reactie in Vaderlandsche Letteroefeningen (1821) was
niet bepaald lovend:

Over het algemeen stond men in Noord-Nederland eerder afwijzend ‘tegenover de grensoverschrijdingen die door de internationale Romantiek werden gepredikt’ (Van den Berg en Couttenier 2009, 21). Tegen het
midden van de negentiende eeuw keerde het tij en kregen de sprookjes
van Grimm met vrije vertalingen (van onder anderen Jan J.A. Goeverneur) wel vaste voet aan de grond in het Nederlands taalgebied. Nicolaas
Beets was een van de bekende verdedigers van het genre. Anders dan de
hierboven geciteerde recensent kon hij de ‘volkse’ bron van Grimm,
Dorothea Viehmann, wel naar waarde schatten: ‘eener vrouw […], kennelijk uit den geringen stand, tusschen de vijftig en zestig jaren oud, ver
van mooi, maar met vaste, verstandige, niet onaangename gelaatstrekken, en vooral opmerkelijk door de groote heldere oogen, die mij zoo
strak en scherp aankeken. […] Zij kende er een overvloed, en bezat de
gaaf van vertellen in de hoogste mate’ (Beets 1867, 48). Het citaat toont
aan dat er in Nederland gaandeweg meer waardering kwam voor volksverhalen, en dat ze niet langer als onnozele verzinsels werden beschouwd. Beets’ personage Crito benadrukt bovendien dat de sprookjes
van Grimm nuttig kunnen zijn in de opvoeding. Hij weerlegt zo de typische vooroordelen: ‘Gij weet te goed wat er in deze sprookjes zit, waar zij
de uitdrukking van zijn, welke hunne waarde, kracht, schoonheid, be-
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Met verlof van de hooggeleerde Duitsche Uitgevers en Boekbeoordeelaars, en den zeer geleerden, maar niet zeer taalkundigen, Nederlandschen Vertaler tevens, hebben wij in lang geen zotter boekje
met misselijker prentjes in handen gehad. Eene Nieder-Zwehrnsche
boerin speldde hun de meeste en schoonste (!) sprookjes op de
mouw! Misschien verstaan wij den verhevenen zin van deze wonderschoone rarigheden niet; maar dit weten wij, dat ons de hersenen
en de geruste slaap van onze lieve kleinen te zeer ter harte gaan,
dan dat wij beide aan den schrikwekkenden indruk van zulke
spookachtige prentjes en roodkousige, blaauwbaardige vertelseltjes
immer zullen wagen. (46)
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koring, en hoe weinig schadelijk of compromettant de soort van bijgeloof is die daarin voorkomt’ (49). Doordat kinderen telkens opnieuw dezelfde sprookjes willen horen, zijn ze bijzonder effectief in het bijbrengen
van een les, zo argumenteert Crito. Het gruwelijke van sprookjes, dat
eerder minder problematisch was, bleek in de negentiende eeuw wel een
struikelblok. Zo protesteerde de Vlaming P. Van Hauwaert in De toekomst (1862) tegen sprookjes omdat ze kinderen bang maken en bijgeloof verspreiden (Van Coillie 1997, 105). De sprookjes van Grimm zijn
vaak nog gruwelijk: de stiefzusters van Assepoester snijden bijvoorbeeld
hun tenen en hielen af, en aan het einde van het verhaal pikken duiven
hun ogen uit. De boze stiefmoeder van Sneeuwwitje vraagt van de jager
het hart en de longen van het meisje, om ze te koken in zout en op te
eten. Zij wordt op het einde gestraft met een paar gloeiend hete schoentjes, waarin ze moet dansen tot ze dood neervalt. Veel vertalers verzachtten de sprookjes van Grimm door dit soort passages weg te laten of te
herschrijven, en maakten ze zo aanvaardbaar voor een breed publiek
(Joosen 2012).
Vanuit Duitsland kwamen nog meer sprookjesverzamelingen naar
ons taalgebied overgewaaid. ‘Nussknacker und Mausekönig’ van E.T.A.
Hoffmann (1776-1822) gaat over een koortsdroom van een klein meisje
waarin haar speelgoed tot leven komt. De notenkraker die ze net voor
kerst gekregen heeft legt uit dat hij eigenlijk een betoverde prins is. Het
is een complexer verhaal dan de volkssprookjes van Grimm, en wordt
beschouwd als een belangrijke voorloper van het fantasieverhaal. Het
verscheen in het Nederlands voor het eerst in 1840 en is vandaag de dag
vooral bekend in de bewerking voor ballet door Tsjaikovski (1892). De
sprookjes van Wilhelm Hauff (1802-1827) worden tegenwoordig nog
maar zelden in bundels voor kinderen opgenomen, maar in de late negentiende en vroege twintigste eeuw waren ze wel bekend. Vaak herdrukt is bijvoorbeeld ‘Der kleine Muck’, waarin een dwerg de sultan kan
verschalken: na het eten van betoverde vruchten krijgt die een lange
neus en ezelsoren, maar de kleine Muck beschikt over vruchten om het
gezicht van de sultan tot normale proporties te doen krimpen. Het verhaal is verwant aan het volksboek Fortunatus, dat al in de zestiende
eeuw circuleerde (Dekker et al. 1997, 134).
Vooral met Hans Christian Andersen (1805-1875) was de opkomst van
het sprookje niet meer te stuiten. Van zijn hand zijn klassiekers als ‘De
prinses op de erwt’, ‘Het tinnen soldaatje’, ‘De Chinese nachtegaal’ en
‘De sneeuwkoningin’. Andersens fantasierijke, vaak melancholische
sprookjes sloten goed aan bij de tijdgeest, en ook de auteur zelf sprak tot
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de verbeelding. In 1858 verscheen Hoe Hans Christiaan Andersen zijn leven vertelt, de vertaling van zijn autobiografie (1846). Als zoon van een
schoenlapper werkte Andersen zich op tot de meest gevierde schrijver
van Denemarken. Hij wordt vaak met een van zijn bekendste personages
vergeleken: het lelijke eendje dat uitgroeit tot een mooie zwaan. Al in
1840 stonden in De Gids profetische woorden: ‘Wij behoeven nog niet te
wanhopen aan dien knaap, aan H.C. Andersen, die eenmaal eene eervolle plaats onder Denemarkens grootste Dichters moet innemen’ (198).
De recensent heeft het hier echter over een roman voor volwassenen
– aanvankelijk vermoedde niemand dat Andersen met zijn kindersprookjes beroemd zou worden. Des Keizers nieuwe klêeren verscheen in
1841 en is vermoedelijk de eerste Nederlandse vertaling van Andersen
(Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 108); vier jaar later werden de eerste sprookjes van Andersen in het Fries vertaald.
De sprookjes van Andersen spelen sterk in op het romantische ideaal
van het pure, onschuldige kind. In ‘De nieuwe kleren van de keizer’ is
het kind de enige die de hypocrisie van de volwassenen durft door te
prikken en roept dat de keizer bloot is. Het meisje met de zwavelstokjes
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komt om in de sneeuw, maar behoudt haar goedheid en put kracht uit
haar geloof. Deze voorbeelden maken bovendien duidelijk hoe sociaal
geëngageerd Andersen was. Geroemd wordt hij verder voor zijn gevatte
verteltoon en voor de fantasie waarmee hij dieren en voorwerpen uitwerkte tot geloofwaardige personages. Over een spaarvarken schrijft hij
bijvoorbeeld: ‘Hij wist wel dat hij alles in de kamer kon kopen met wat
hij in zijn buik had, en dat kun je nog eens zelfbewustzijn noemen’
(2001, 340). Ook in een stopnaald die graag dwarsligt kon Andersen zich
inleven. Die had het ‘zo hoog in haar bol […] dat ze zich verbeeldde dat ze
een naainaald was’ (203).
Andersen beïnvloedde al in het midden van de negentiende eeuw verschillende Nederlandse schrijvers. E.J. Potgieter schreef in 1842 een gedicht geïnspireerd op ‘De sneeuwkoningin’ en Sprookjes in den trant van
Andersen (1858) door C.E. van Koetsveld is een combinatie van bewerkingen en eigen creaties. Hij verklaart in het voorwoord de populariteit van
Andersen als volgt:
Wie kent de Sprookjes van Andersen niet, die nieuwe Noordsche
phantasieën, die niet alleen door het nieuwe en phantastische hem
een wereldkundigen naam hebben verworven, maar ook door de
diepte van gevoel, door den adel zijner groote kinderziel, die er in
spreekt? – Niet allen vatten het, en niet al zijne wakende droomen
zijn misschien te vatten. Onze Hollandsche nuchterheid ergert zich
wel eens aan de toovenaars en feeën van het Noorden, of de narrenbellen der vertelling; – maar zij noodigen toch weêr telkens, die
Sprookjes, tot droomen en tot denken beide. Er spreekt het geloof
in van een kind, de ondervinding van een man, de hoop van een
christen. (v)
Terwijl de verhalen van Basile en Perrault ver van de christelijke idealen
stonden, benaderden de sprookjes van Grimm en Andersen een vorm
van fantasieverhalen die acceptabel was voor gelovige jonge lezers. De
houding van de katholieke Kerk tegenover sprookjes was niet eenduidig: L.N. Crouse noemde ze in De Nieuwe School- en Letterbode (1883) nog
‘onzinnige fantazietjes […] waerin het Goddelijke, het Hemelsche, op de
eene of andere wijze geweld wordt aangedaan’, maar andere katholieken konden sprookjes en geloof met elkaar verzoenen, voor zover de verhalen zedelijk waren (Van Coillie 1997, 105-109).
Minder evident voor de verzoening met het christelijke geloof waren
de volkssprookjes, waarvoor in de negentiende eeuw de waardering
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groeide. Onder invloed van de Grimms en de romantische belangstelling voor de volksoverlevering gingen verzamelaars in verschillende Europese landen op zoek naar vertellingen. De Duitser Johann Wilhelm
Wolf was voor ons taalgebied een van de pioniers. Hij publiceerde in de
jaren 1840 een tijdschrift over Vlaamse volkskunde (Wodana) en diverse
bundels met sagen en volksverhalen uit Duitsland, Nederland en Vlaanderen (Top 1975-heden; Lox 1997). Sagen lijken op sprookjes, maar er zijn
een paar verschilpunten. Terwijl sprookjes geen enkele aanspraak op
waarheid maken, zijn sagen verbonden met een bepaalde plaats en tijd.
Hierdoor geven ze de indruk een kern van historische waarheid te bevatten. Een bekende sage is ‘Het vrouwtje van Stavoren’, waarin een hoogmoedige dame haar rijkdom verspeelt. Ze stort graan in zee omdat ze
het niet kostbaar genoeg vindt en daagt het lot uit door te beweren dat ze
nooit door armoede getroffen kan worden, wat daarna uiteraard wel gebeurt. Deze bekende sage, voor het eerst opgetekend in Friesland, werd
tot in de achttiende eeuw beschouwd als een waargebeurd verhaal, te
dateren rond 1200 (Van der Kooi 1997, 396). Ook de Grimms verzamelden sagen, zoals ‘De rattenvanger van Hamelen’ waarin een man eerst
de ratten, en vervolgens de kinderen van Hamelen meelokt met zijn
fluitmuziek.
Omdat folkloristisch onderzoek vaak plaatsvindt onder impuls van
nationaal bewustzijn, werden vooral in de kleinere taalgebieden en regio’s intensief volksverhalen verzameld (Meder 2000, 43). Zo verscheen
in 1868 Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval van Adolf Loo
tens. Pol De Mont deed in 1878 een oproep om Vlaamse volksverhalen in
te zamelen. Zijn werk resulteerde in de collecties Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes het volk naverteld (1896) en Dit zijn Vlaamsche vertelsels uit
den volksmond opgeschreven (1898), beide in samenwerking met Alfons
De Cock. Van Coillie (1997, 107) beschrijft hoe zij de vertellingen aanpasten voor kinderen, met onder andere verkleinwoorden en directe aanspreking in ‘Smoutebolleken’, een verhaal over ‘een heel klein kindje,
dat zoo vet was als een dasken’. Hun aanpak doet denken aan de werkwijze van de gebroeders Grimm, die eveneens varianten samenvoegden
en zorgden voor een kleurrijke, kindvriendelijke stijl. Het meest kind
gericht is echter de reeks Wonderland van Marie-Elizabeth Belpaire en
Hilda Ram (1894-1908). Zij combineren Vlaamse volkssprookjes en heiligenverhalen met vertalingen van wereldsprookjes en van Grimm en
Andersen. In deel 1, bijvoorbeeld, staan legenden over de Heilige Godelieve en het mirakel van Sint-Franciscus naast ‘De wolf en de zeven geitekens’ en ‘Het kleine meisje met de solferstekken’. Deze mix is onge-
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woon, zeker in vergelijking met huidige sprookjesboeken.
Belerender van toon is Bij de avondlamp (1886) van Doewa (pseudoniem van G-D.J. Minnaert), die de verhalen ontleende aan haar moeder.
Toch bevat de bundel niet alleen Vlaamse verhalen. Sagen over Brugge
en Geraardsbergen worden hier tussen verhalen over New York en VoorIndië geplaatst. ‘Het geheimzinnige kistje’ speelt zich bijvoorbeeld af in
het Chinese Nanking. Het kistje gaat over van generatie op generatie, en
bevat naast een ‘gespaard sommeke’, een levensles die de culturen overstijgt: heb uw ouders lief, het ware geluk bestaat uit ‘onschuld en tevredenheid’ (9). Julius Sabbe en Alfons Vermast wijzen met Grootmoeders
vertelboek (1883) naar het belang van het gezin en de school om het
Vlaamse en verwante Duitse erfgoed te bewaren. Ze vrezen dat het
sprookje op school verdrongen wordt door rationele kennis – een vrees
die de volgende decennia regelmatig herhaald werd, in Vlaanderen en in
Nederland. Sabbe en Vermast hopen dan ook dat hun vertelselboek als
handboek voor onderwijzers mag dienen en als prijsboek voor de jeugd.
Of het daadwerkelijk zo gefunctioneerd heeft, is onduidelijk.
De interesse voor volksverhalen van eigen bodem vond in de tweede
helft van de negentiende eeuw verder navolging bij katholieke auteurs
als Guido Gezelle en later Amaat Joos. Gezelle publiceerde enkele WestVlaamse ‘vertelderkens’ in zijn tijdschrift Rond den heerd. In ‘Pietjen op
den Pereboom’ (1866), bijvoorbeeld, werkt hij het populaire motief uit
van een vermomde Sint-Pieter die bij de mensen aanklopt voor hulp.
Aan de ‘rijkmans deure’ klopt hij tevergeefs, maar Mietje Miserie geeft
hem onderdak en krijgt een wens als dank. Omdat haar peren net gestolen zijn, wenst ze dat wie in haar boom kruipt, er niet meer uit komt.
Wanneer Pietje de Dood later aan haar deur klopt, kan ze hem verschalken door hem in de perenboom te lokken. Zo wordt zij een ‘stoksteenoud wijveken’.
August Gittée was belangrijk voor de verwetenschappelijking van het
onderzoek naar volksverhalen, en hij plaatste de Vlaamse vertellingen
in internationaal perspectief. Die wetenschappelijke interesse voor de
volkse traditie, met haar carnavaleske voorliefde voor erotiek, lichamelijkheid en antiautoritaire boodschappen, viel echter niet altijd te rijmen met de literaire conventies en de religieuze toelaatbaarheid. Pastoors waren in de volksverhalen regelmatig kop van Jut. Toch wilden
folkloristen ook deze teksten bewaren, en zo publiceerden De Cock en
Gittée sommige erotische sprookjes anoniem in de Franstalige verzamelbundels Kryptadia. In 1888 verscheen daar bijvoorbeeld het verklarende verhaal ‘Waarom de mannen kloten hebben’, dat uitlegt dat God
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aan Adam twee eieren meegeeft. Omdat hij het geduld niet heeft om ze
uit te broeden, hangt God ze aan zijn gat.
In Nederland werden tijdens de negentiende eeuw eveneens volksverhalen verzameld, maar minder intensief dan in Vlaanderen. Pioniers
waren Nicolaus Westendorp uit Groningen, de bovengenoemde Duitser
Johann Wilhelm Wolf en de Limburger Henri Welters. G.D.J. Schotel gaf
in 1873-74 een overzicht uit van Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes en beschrijft zijn werk in het voorwoord als een ‘eerste spade
[…] in een nog niet ontgonnen akker’. In 1892 en 1893 deed Gerrit Jan
Boekenoogen daarom een oproep om Nederlandse volksverhalen aan te
brengen voor het tijdschrift Volkskunde. Vooral dokter Cornelis Bakker
bleek daarbij een onschatbare bron – hij noteerde de verhalen van zijn
patiënten (Meder 2000, 43). Friese volkssprookjes werden in de negentiende eeuw verzameld door onder anderen Tiede Roelofs Dijkstra, ‘om
aan te tonen dat de Friese voorvaderen niet van die domme onbeschaafde wilden waren als wel werd gedacht’. Later sloot Waling Dykstra zich
aan; hij publiceerde en verspreidde de verhalen ook effectief (Dekker et
al. 1997, 26).
Nederlandse en Friese sprookjes zitten ingebed in een West-Europese
context (Van der Kooi 1993, 161). Slechts enkele zijn in Nederland ontstaan, de andere volksverhalen die er circuleren zijn ontleend aan boeken en andere culturen: ‘Vergeleken met de ooster- en zuiderburen is
Nederland geen echt sprookjesland’ (Dekker et al. 1997, 31). Toch zijn
sommige typen van volksverhalen er wel geliefd. Zo zouden Nederlandse vertellers een voorkeur hebben voor dierverhalen, novellesprookjes
en humoristische sprookjes, eerder dan voor wondersprookjes. Populaire sprookjes in de Nederlandse vertelkunst zijn onder andere ‘Angst
leren’, over een domme jongen die niet weet wat het is om bang te zijn en
dat graag wil leren (Dekker 1997, 46-47), en ‘De appelvangproef’, dat voor
het eerst werd opgetekend in Friesland. In dit verhaal klopt een oude
vrouw aan bij een boerderij. Omdat de bewoners haar niet vertrouwen,
wordt ze onderworpen aan een proef: appels vangen. Ze vangt die niet
met haar schoot, zoals een vrouw, maar met haar knieën, zoals een man,
en ze wordt zo ontmaskerd als een vermomde rover (Van der Kooi 1997,
47-49). Typisch voor Vlaamse sprookjes is de humor, vaak in combinatie
met wondersprookjes en dierenverhalen (De Meyer 1995, 9). In tegenstelling tot Nederland is het wondersprookje duidelijk het populairste
verhaaltype in Vlaanderen. Pannenkoeken zijn geliefd en Walen worden
regelmatig belachelijk gemaakt. Keizer Karel en Sint-Pieter zijn populaire figuren in Vlaamse volksverhalen (Lox 1999, 294-297).
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Relatief weinig volksverhalen vonden een plaats in de gangbare kinderliteratuur. Ze verschenen vaker in wetenschappelijke publicaties en
bundels voor volwassenen. Wel succesvol waren sommige jeugdboeken
die zich baseerden op volkse helden, zoals Tijl Uilenspiegel. Met verschillende negentiende-eeuwse kinderversies en dankzij de bewerking van
Charles de Coster (1867) werd het verhaal over de zestiende-eeuwse
volksheld een kinderklassieker. Geliefd en veelvuldig bewerkt voor een
breed publiek zijn verder legenden over Sint-Pieter en sinterklaasverhalen. Onder die laatste categorie valt een hele cluster verhalen met zowel
volkse legenden als nieuwe creaties. Een populaire westerse legende die
teruggaat tot de elfde eeuw beschrijft hoe de heilige Nicolaas drie jongelingen redt die versneden zijn in een pekelvat; in een andere versie helpt
de heilige man drie dochters die door hun vader aan een bordeel verkocht worden. In de negentiende en twintigste eeuw worden die verhalen veelvuldig voor kinderen bewerkt. Een groot aantal auteurs met een
reputatie in de volwassenenliteratuur heeft zich aan sinterklaasverhalen gewaagd; onder anderen Nicolaas Beets, Louis Couperus, P.A. de Génestet en Anton van Duinkerken in Nederland, en Ernest Claes, Stijn
Streuvels, Felix Timmermans, Prudens van Duyse en Gerard Walschap
in Vlaanderen. Het doelpubliek zorgt overigens voor opvallende verschillen: de teksten voor volwassenen bevatten meer informatie en humor; de sinterklaaslegenden voor kinderen zijn sprookjesachtiger, en
daar ‘domineert al naargelang de tijdgeest, belering of ontspanning’
(Ghesquière 1989, 119). In tegenstelling tot volksverhalen waren Griekse
en Romeinse mythen wel goed ingeburgerd in de jeugdliteratuur van de
achttiende en de negentiende eeuw. In het klassieke erfgoed was er blijkbaar meer gepermitteerd: ‘Het hoorde bij de opvoeding, zeker van kinderen uit de hogere standen, om kennis te nemen van deze, soms pikante goden- en heldengeschiedenissen’ (Buijnsters en Buijnsters-Smets
2001, 73). Anders dan bij de verhalen van en over gewone mensen, stond
de literaire en historische waarde van mythen buiten kijf.

Sprookjes en volksverhalen in de discussies rond ‘het
goede kinderboek’

In de eerste helft van de twintigste eeuw zorgde de interesse van psychologen, opvoeders en kunstenaars voor een nieuwe opleving van het
sprookje, al leidde die populariteit evenzeer tot een opflakkering van de
oude discussies (Joosen 2012). Sigmund Freud legde in zijn bespreking
van kinderneurosen het verband tussen sprookjes en dromen, en inspi-

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 104

17-11-14 14:51

De willelooze sprookjes-prinses, uitgeloofd als buit aan den een of
anderen Hans die met den helm geboren is, doet oneindig veel
kwaad aan den eerbied, dien men het kind reeds behoort in te boezemen voor de vrouw. Voor het minst moet, wie een sprookje vertelt
waarin eene Prinses wordt uitgeloofd, het kind doen opmerken dat
zoo iets in sommige oude sprookjes plaats heeft, maar dat in het
werkelijk leven de echtgenooten elkander kiezen uit liefde. (Van Kol
1899, 323-24)

105
t u s s e n t rad i t i e e n v e rn i e u w i n g

reerde daarmee nog decennialang psychoanalytici die de therapeutische kracht van het genre onderzochten. Voor Carl Gustav Jung speelden sprookjes een belangrijke rol, omdat het collectief onbewuste deze
volksverhalen zou voeden met archetypen. Bijzonder invloedrijk was
verder de ontwikkelingspsychologie van Charlotte Bühler (1918), die een
typische ‘sprookjesleeftijd’ voor het kind zag tussen vijf en zeven jaar.
Internationaal beïnvloedde deze visie het gebruik van sprookjes op
school; in ons taalgebied werden de verhalen in het leerplan opgenomen.
Het populaire genre van het sprookje nam rond 1900 een centrale
plaats in binnen de discussies rond het goede kinderboek. ‘Alles wat met
het gezonde menschenverstand strijdt zijn fabels of sprookjes,’ schrijft
Nellie van Kol in 1899. Vooral voor kleine kinderen vond zij sprookjes
schadelijk: ‘Wanneer ik aan een zeer jong kind het sprookje van Blauwbaard vertel, enkel om dat kind te vermaken, dan doe ik slecht jegens
dat kind’ (311). Voor oudere kinderen kunnen sprookjes wel, niet voor
het plezier, maar als leermiddel ‘ter illustratie van de ruwheid der tijden
waaruit zulke sprookjes afkomstig zijn’ (312). Haar kritiek anticipeert op
de feministische en marxistische stemmen uit de jaren zeventig:

Volwassenen moeten het kind dus uit de fantasiewereld halen en het
verschil met de realiteit duidelijk maken. Heel anders is de houding van
Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom in Het boek en het volkskind
(1906):
Sprookjes zijn voor een kind, wat het genot van een kunstwerk is
voor den volwassene. Ze zijn een ware schat voor de kinderlijke verbeelding. En men noeme het niet kinderachtig om van sprookjes te
houden. De kunstenaars die de wereld rijker hebben gemaakt door
het schoone, dat zij haar schonken, zij deden als de kinderen, zij
leefden in het rijk der droomen. (8)
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Zij betreurt daarom dat kinderen in arbeidersgezinnen niet altijd vertrouwd zijn met de bekendste sprookjes en dat er weinig verhalen verteld worden: ‘’t Fabrieksvolk verzint geen sagen, de stoomfluit wekt geen
schoone verbeelding op; met den besten wil kan men in den zwarten
rook der schoorsteenen geen elfen of droomgestalten zien’ (18). Belangrijk voor Wibaut-Berdenis van Berlekom is dat de sprookjes kinderen
geen angst aanjagen en dat ze logisch opgebouwd zijn – om die redenen
wijst ze bijvoorbeeld ‘Notenkraker en muizenkoning’ van Hoffmann af
en prijst ze Grimm en Andersen. Geïnspireerd door de Kunsterziehungsbewegung zag ook J.W. Gerhard een belangrijke rol weggelegd voor de
sprookjes, vooral dan wanneer ze geïllustreerd werden door grote kunstenaars als Walter Crane: ‘Echte sprookjes zijn de liefste lektuur voor
onze kleinen. Mooie platen hierbij kunnen veel bijdragen tot de aesthetische opvoeding, wijl de jeugd ze zoo gaarne ter hand neemt. Daarom is
het een uitstekend idee, onze geliefdste kindersprookjes door kunstenaars te laten illustreeren, en ze dan zoo goedkoop mogelijk in den handel te brengen’ (1905, 204). In deze periode lieten verschillende invloedrijke illustratoren zich inderdaad inspireren door het sprookje, onder
wie Johanna Bernhardina Midderigh-Bokhorst en Rie Cramer (zie
Sneeuwwitje van Cramer op p. 357) in Nederland en Edmond Van Offel
en Emile Walravens in Vlaanderen.
De eerste helft van de twintigste eeuw kende een ware toevloed aan
sprookjesboeken in allerlei vormen, van rijk geïllustreerde luxe-uitgaven tot fabrieksprentenboeken en speelboekjes. Erg actief op dit vlak
waren uitgevers als Van Holkema & Warendorf, Van Goor en De Haan in
Nederland, en in Vlaanderen Lodewijk Opdebeek en vanaf het Interbellum De Goede Pers (het latere Averbode). Bewerkingen zoals die van
Christine Doorman (vanaf de jaren 1900) en Willy Schermelé (vanaf de
jaren 1930) werden talloze malen herdrukt. Perrault, Grimm en Andersen bleven populair, al werden zij vaak niet bij naam genoemd. Daarnaast was er een groeiende belangstelling voor wereldsprookjes. Nienke
van Hichtum bewerkte sprookjes en volksverhalen, en ontleende zelfs
haar pseudoniem aan een oude verhalenvertelster uit Foudgum (Holtrop 2000, 49). Ze had interesse voor sprookjes uit verre landen. In 1921
verscheen haar bewerking van De vertellingen van duizend-en-één nacht
en in de jaren daarop volgde nog een hele reeks wereldsprookjes. Van
Tichelen publiceerde drie delen met Sprookjes en vertellingen uit den
vreemde (1927-1929) en had in de jaren dertig opvallend veel aandacht
voor wereldsprookjes in zijn tijdschrift De Kleine Vlaming. In 1928 was
Aarnes internationale index met volksverhalen verschenen in de eerste
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herziene versie, die de aandacht voor verbanden tussen volksverhalen
wereldwijd nieuwe impulsen gaf. De Vlaamsche Vertelselschat (1925-33)
van Victor De Meyere was wat dit internationale perspectief betreft bijzonder goed gedocumenteerd in vergelijking met zijn voorgangers, en
Maurits De Meyer ontwikkelde in deze periode zijn visie op het Vlaamse
sprookje als kruispunt tussen de Germaanse en Romaanse verteltraditie. In Nederland was de oprichting van het Volkskundebureau in 1934
een belangrijke mijlpaal – dit is de voorganger van het Meertens Instituut, genoemd naar de volkskundige Piet Meertens, dat nog altijd actief
is in het verzamelen en bestuderen van de volkscultuur.
Zoals eerder gesteld sprongen verzamelaars en auteurs van volksverhalen vrij om met hun bronnenmateriaal. De getrouwe vertalingen waren minder talrijk dan de vrije bewerkingen, en veel auteurs deinsden er
niet voor terug om hun eigen naam in de plaats van die van hun bron te
zetten. Zo zijn verschillende van de sprookjes die Jan J.A. Goeverneur in
de negentiende eeuw publiceerde duidelijk ontleend aan Grimm en Perrault. Stijn Streuvels is een van de weinige auteurs die in opspraak kwamen door hun recyclage van bestaande volksverhalen. Enkele sprookjes
uit Prutske’s vertelselboek (1935) vertoonden zoveel overeenkomsten met
de Brugsche kindervertelsels van Lootens dat er in 1939 een polemiek
ontstond in de Vlaamse kranten. Ghesquière ziet in de benadering van
de jeugdliteratuur door Streuvels een dubbelzinnige houding: ‘Dat
Streuvels, toch een belangrijke Vlaamse auteur, de kinderboeken niet te
min vond, verleent de jeugdliteratuur een zeker aura. [Maar] Streuvels
heeft het veld van de kinderliteratuur met een zeker nonchalance betreden en dat heeft alles te maken met de lage status van de kinderliteratuur in de besproken periode, waar blijkbaar andere spelregels gelden
dan in de wereld van de volwassenenliteratuur’ (1997, 161). Voor sprookjes en volksverhalen volgen bewerkers al helemaal bijzondere spel
regels: omdat ze een soort gemeengoed zijn van het volk aarzelen veel
bewerkers niet om materiaal naar hun hand te zetten en zonder bronvermelding te publiceren. Zo kom je de naam Perrault in de Nederlandstalige sprookjesverzamelingen van de twintigste eeuw maar zelden tegen, terwijl zijn versie van ‘Assepoester’ een van de vaakst bewerkte
sprookjes was.

Het sprookje tijdens de T weede Wereldoorlog

De kinderboekenproductie viel in Nederland niet stil tijdens de oorlog,
en dat geldt zeker voor het sprookje (Hofman 2000). Velen zagen in de
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optimistische fantasieverhalen een afleiding, voor kinderen en volwassenen. Sprookjes werden tijdens de oorlog veelvuldig uitgegeven en opgevoerd. In de nazi-ideologie namen de sprookjes van Grimm en Andersen zelfs een bevoorrechte positie in, en ze werden in Vlaanderen en
Nederland ingezet om de culturele banden van een groot Germaans rijk
te illustreren en te versterken. In 1940 verscheen de volledige verzameling van Grimm in de wetenschappelijk verantwoorde vertaling van Maria de Vries-Vogel, met illustraties van Anton Pieck. Deze uitgave zou
nog vaak herdrukt worden na de oorlog, maar dan zonder het ideologisch gekleurde voorwoord van haar echtgenoot, Jan de Vries. Hoewel
hij terecht de sprookjes van Grimm in een internationaal perspectief
plaatste, konden het pro-Duitse begin en einde van zijn tekst niet meer
door de beugel. Ook in de vertaling vonden kleine aanpassingen plaats:
‘De Jood in de Doornstruik’ verscheen een aantal jaren als ‘De Moor in
de Doornstruik’. Anders dan in Duitsland, waar de Grimm-sprookjes na
de oorlog een tijdje verdacht waren door hun associatie met wreedheid
en het nazisme, bleven de sprookjes in het Nederlandse taalgebied geliefd.
Ook in Vlaanderen werden sprookjes en volksverhalen tijdens de oorlog gepubliceerd. Felix Timmermans sluit aan bij de interesse voor
volksverhalen. In zijn Vertelsels (1942-45) staan verschillende religieuze
verhalen, naast humoristische schelmensprookjes in een sappig Vlaams.
Zo schrijft hij over de schelm Pitje Sprot, die zich verkleedt in het ‘gala-

‘Hans en Grietje’ (Ill. Anton Pieck).
© Anton Pieck.
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Sprookjes en volksverhalen na de T weede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog hielpen andere media het sprookje levend
te houden. In 1938 al werd de eerste Disney-sprookjesfilm, Sneeuwwitje
en de zeven dwergen, bij ons vertoond. De prent maakte indruk door de
techniek: een lange animatiefilm in kleur, met gesynchroniseerde muziek, was ongezien. De humor en de romantiek die Disney toevoegde
aan het sprookje, spraken een breed publiek aan. Door de Tweede Wereldoorlog viel de distributie van Disney stil, maar vanaf de jaren vijftig
was de invloed niet meer te stuiten, en talloze Nederlandse bewerkers en
illustratoren vonden inspiratie in de Amerikaanse sprookjesfilms. In
1952 opende de Efteling zijn deuren. Het sprookjesbos was ontworpen
door kunstschilder en tekenaar Anton Pieck, in samenwerking met Peter Reijnders. Zij probeerden een gulden middenweg te zoeken tussen
de angstaanjagende passages uit sommige sprookjes, en het imago van
de Efteling als vrolijke en veilige kinderwereld (Hover 2013). Een van de
bekendste attracties sinds 1966 is ‘De Indische Waterlelies’, naar een
sprookje van de Belgische koningin Fabiola. Het gaat over een heks die
met haar prachtige gezang een waterfee en haar sterrenkinderen lokt.
Omdat haar plan om hun schoonheid te stelen mislukt, verandert ze
hen in waterlelies. Tot op de dag van vandaag wordt het sprookjesbos
van de Efteling uitgebreid met nieuwe verhalen en trekt het park jaarlijks miljoenen bezoekers. Sommige sprookjesbeelden uit de Efteling
staan in het collectieve Vlaamse en Nederlandse geheugen gegrift: de
zeven geitjes die ganzenbord spelen, bijvoorbeeld, of Roodkapje die
stokstijf voor de deur van haar grootmoeder staat.
Verschillende uitgeverijen begonnen na de oorlog in hoog tempo
sprookjesboeken uit te brengen, vaak in verkleuterde en geromantiseer-
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tenue’ van een majoor en een prinses kan beroven door haar ‘echte
sprookjeskleren’ te beloven, gemaakt van ‘spinnenwebben, glas en
blauwe lucht’ (1994, 94-96). Timmermans voert in de sprookjes een verhalenverteller op met de figuur van nonkel kapitein, die zijn neefje Gommaar bijvoorbeeld uitlegt hoe de vissen aan hun specifieke vorm komen.
Na een zeeavontuur, waarbij Gommaar een ‘zeemeerminneke’ en Neptunus ontmoet, wordt hij door een walvis terug in Antwerpen afgezet.
Elementen uit mythen, sprookjes en legenden worden hier vrolijk vermengd. In de jaren zestig trad Lia Timmermans in de sporen van haar
vader door verschillende boeken met sprookjes en legenden uit te brengen.
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de versies. Voorbeelden in Nederland zijn De Haan, Mulder, en later
Hemma. De Zuid-Nederlandsche Uitgeverij (later Deltas) specialiseerde
zich in Disneyboeken en imitaties daarvan. De vele sprookjesuitgaven
van Averbode tonen dat sprookjes en christendom niet meer onverenigbaar geacht werden. Lemniscaat, dat vanaf 1974 de volledige verzamelingen van Grimm en later Andersen begon uit te geven, koos voor een
wetenschappelijk verantwoorde aanpak. Veel kinderen uit de tweede
helft van de twintigste eeuw leerden sprookjes kennen via elpees en cassettes. In 1984 vulde Lekturama haar verzameling Wereldberoemde
sprookjes uit de jaren zeventig aan met de populaire reeks Luister Sprookjes en Vertellingen. In elk deel stond een bekend sprookje centraal, maar
er kwamen ook fabels, mythen, rijmpjes en minder bekende volksverhalen aan bod, soms ook in stripvorm. Lekturama sloot bovendien aan bij
de hernieuwde interesse in wereldsprookjes. Ook het sprookjesboek
van de Efteling (met teksten van Bob Venmans en later Martine Bijl) en
de vertalingen van Gerda Van Cleemput kenden een kindgerichte aanpak. In al deze versies is bovendien de invloed van Disney onmiskenbaar. Zo geeft Bijl de zeven dwergen van Sneeuwwitje een naam, en laat
ze hen de stiefmoeder achtervolgen door het bos, tot ze – net zoals in de
film – doodvalt in een ravijn.
Naast de klassieke sprookjes kwamen de volksverhalen opnieuw in de
aandacht met Sprookjes van de Lage Landen van Eelke de Jong en Hans
Sleutelaar (1972-79), Onze beste volksverhalen van Tjaard W.R. de Haan
(1973) en de zevendelige reeks Friese sprookjes van Ype Poortinga (197682). Een aantal daarvan bewerkte hij voor kinderen. Deze bewerkingen
werden in twee delen gepubliceerd: Twa dagen dokter (1982) en De skat
ûnder de parrebeam (1986). In 1979 werden twee nieuwe series met volksverhalen in het leven geroepen: Onze volksverhalen en Hexa, waarin ook
fantasy besproken wordt. Beide werden echter na enkele jaren al stopgezet, want de interesse voor lokale volksverhalen kon niet tippen aan de
populariteit van klassieke sprookjes, aangepast voor kinderen.
Daarnaast schreven in de decennia na de oorlog verschillende bekende auteurs hun eigen sprookjesachtige verhalen. In 1946 verschenen al
de Sprookjes van Godfried Bomans, geïllustreerd door Harry Prenen, in
1965 gevolgd door Sprookjesboek. Bomans geloofde niet in kinderboeken die aangepast zijn voor een jong publiek, en zijn sprookjes waren
dan ook niet speciaal voor kinderen bedoeld: ‘Geboeid wordt een kind
eerst – en het heeft dit met den volwassene gemeen – door wat boven
hem ligt’ (Bomans, geciteerd in de Vries 1989, 184). De sprookjes van
Bomans zijn vaak vergeleken met die van Andersen. In ‘De sprookjesver-

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 110

17-11-14 14:51

111
t u s s e n t rad i t i e e n v e rn i e u w i n g

teller’, bijvoorbeeld, wordt de titelfiguur opgehaald door de Dood, terwijl hij eerst absoluut nog een echte kabouter wil zien. De Dood waarschuwt hem voor zulke onchristelijke gedachten, maar God blijkt een
liefhebber van de fantasie te zijn en laat hem de hemel binnen. Vaak
voegt Bomans een expliciete moraal toe, zij het met de nodige ironie. Hij
roemt de eenvoudige mensen, die een kinderlijke blik bewaard hebben.
Voor de Bramenplukker, bijvoorbeeld, zijn de dauwdruppels parels en is
de lucht een mozaïek. ‘Zie je het niet?’ vraagt hij aan de mensen, maar
zij zien het niet, voelen zich bedrogen en hangen hem op.
Ook de sprookjes van Annie M.G. Schmidt zijn vaak in de traditie van
Andersen geplaatst. Ze verschenen in Heksen en zo (1964) en later in de
uitgebreide bundel Misschien wel echt gebeurd (1997). Zowel qua stijl als
qua inhoud combineert Schmidt elementen uit traditionele sprookjes
met een eigenzinnige invalshoek. De vertelstijl is plechtig, sprookjesachtig en geregeld ironisch. Schmidt gebruikt magische elementen, zoals
een luciferdoosje waar alles in past, of een hemels trompetje dat per ongeluk op de aarde valt, maar plaatst die in een actueel kader. De koninklijke personages in haar sprookjes zijn een stuk moderner en sceptischer
dan hun tegenhangers bij Grimm. De koning uit ‘Spikkeltje’ wil bijvoorbeeld niet naar een toverheks wanneer hij kinderloos blijft, want ‘[d]aar
komt altijd narigheid van’ (1997, 7). Hij krijgt gelijk, want het dochtertje
dat uit het ei van de heks komt, verandert later in een lijster. ‘De reus en
de draak’ begint al even laconiek: ‘“Ook dat nog,” zei de koning, toen zijn
dochter door een reus werd geroofd’ (28). ‘De diepvriesdames’ lijkt
Schmidts komische tegenhanger van Andersens ‘De sneeuwkoningin’:
een kapper valt in een koelhuis in slaap en droomt er van een stad van
kristal, waar hij gevangengehouden wordt door tante Frigitte. Na zijn
ontsnapping haat hij ‘alles wat uit de diepvries komt, zelfs tuinboontjes’
(75). Bij de Nederlandse kunstsprookjes zouden nog meer auteurs genoemd kunnen worden, maar de grens tussen sprookjes en fantasieverhalen wordt bijvoorbeeld bij Paul Biegel en Tonke Dragt vaag. Gezien de
omvang van hun teksten worden deze auteurs besproken in het hoofdstuk over fantasieverhalen.

Een kritische sprookjesrenaissance

Aan het eind van de jaren zestig groeide de internationale scepsis over
de gedateerde ideologie in de klassieke sprookjes. Critici vonden de verhalen ouderwets, en de gruwelijke en repressieve sprookjes zouden kinderen nodeloos bang maken en klein houden. Vanuit Amerika en Duits-
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land waaide de feministische en marxistische kritiek naar hier over. Het
sprookje botste in de jaren zeventig met het progressieve model van de
jeugdliteratuur als middel om zelfbewuste, maatschappijkritische volwassenen te vormen. Bovendien, zo stelden feministische sprookjes
critici, hielden de verhalen over poetsende Sneeuwwitjes, geduldige Assepoesters en naïeve Roodkapjes rollenpatronen en normen in stand
die niet langer strookten met de realiteit. Waarom lusten kinderen nog
reuzen? was de vraag waarmee Eric Hulsens de discussie in 1980 oprakelde. Hij was sceptisch over de neoromantische en esoterische herwaardering van sprookjes, waarbij men allerlei wijsheid uit het sprookje
haalt zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Hulsens’ eigen
kijk op sprookjes is minder zweverig: ‘Sneeuwwitje is een trut die op
geen enkel moment haar lot in eigen handen neemt, en alleen door haar
vrouwelijke charmes gered wordt. Generatie na generatie leren meisjes
door dit sprookje dat het er in het leven op aan komt mooi te zijn en te
wachten op een prins’ (1980a, 57-58). Wel ziet Hulsens in het sprookje
een bron van historische informatie – een aanpak die later wordt toegepast door Lily Clerkx (1992), die het sprookje kaderde in een studie over
familierelaties.
De ideologische sprookjeskritiek kreeg tegenwind van een groot aantal psychologische studies over het belang van sprookjes en hun symboliek. Auteurs als Bruno Bettelheim en Verena Kast, die de therapeutische waarde van de verhalen benadrukten, werden in de jaren tachtig
naar het Nederlands vertaald. Volgens Bettelheim wordt in de sprookjes
van Grimm de wijsheid van verschillende generaties van sprookjesvertellers gekristalliseerd, en spreken ze daarom tot het onderbewuste van
kinderen. ‘Hans en Grietje’, een sprookje dat draait om eten en het gevaar om opgegeten te worden, interpreteert Bettelheim bijvoorbeeld als
een verhaal over kinderen die zijn blijven hangen in de orale fase. Wanneer ze teleurgesteld zijn omdat hun moeder niet steeds klaarstaat om
al hun wensen te vervullen, projecteren de kinderen haar negatieve
eigenschappen op de stiefmoeder en de heks in het verhaal. Doordat
sprookjes steeds goed aflopen, zo stelt Bettelheim, stellen ze kinderen
gerust dat het ook met hun eigen problemen wel goed zal komen.
Vrijwel gelijktijdig met het internationale debat over het sprookje
barst in de jaren zeventig een stroom van sprookjesbewerkingen los, in
allerlei vormen: er verschijnen sprookjesgedichten, romans gebaseerd
op sprookjes, feministische herschrijvingen, parodieën, vervolgverhalen en gemoderniseerde versies (Joosen 2011). Vooral in de Engelse en
Duitse (jeugd)literatuur kan gesproken worden van een rage; in Neder-
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land zet de trend zich pas later door. De invloed van het feminisme en de
psychoanalyse op deze sprookjesbewerkingen is onmiskenbaar. Zo is
het Kinderboekenweekgeschenk van 1977, Wie je droomt ben je zelf van
Paul Biegel, duidelijk geïnspireerd door Bettelheim, die de therapeutische waarde van sprookjes vergeleek met dromen. Het sprookje wordt in
het voorwoord van Biegel voorgesteld als een manier om toegang te krijgen tot het onderbewuste en het verhaal zelf speelt zich gedeeltelijk af in
de dromen van Roodkapje, grootmoeder en de wolf. Vanuit Duitsland
kwamen de satirische bewerkingen van Tomi Ungerer (1975) en Janosch
(1978) naar hier overgewaaid, en net als de Revolting Rhymes van de Britse Roald Dahl (1982) werkten ze blijkbaar inspirerend. Dahl vertelt de
sprookjes in een sappige taal die vaak grappig contrasteert met de plechtige sprookjesstijl. Voor romantiek of echte angst is bij hem nog weinig
plaats. Zijn personages zijn vooral praktisch ingesteld: Roodkapje
schiet de wolf neer met een pistool dat ze in haar slipje draagt, en maakt
van hem een bontjas; Sneeuwwitje gebruikt de magische spiegel van
haar stiefmoeder om de uitslag van de paardenkoers te voorspellen.
Dergelijke humoristische sprookjes verschijnen eveneens in het Nederlands. In Roodkapje en de zeven geitjes (1994) vertelt Ivo de Wijs vijf bekende sprookjes telkens in drie kolommen: van traditioneel naar absurd. Zo vermengt hij de Kikkerprins en Roodkapje op komische wijze:
‘O grootmoeder, wat heeft u bolle ogen!’ roept de prinses tegen de kikker, die verkleed in bed ligt, en: ‘O grootmoeder, wat heeft u een brede
bek’ (23). Met zijn reeks rond de slijmerige, groene Boeboeks geeft ook
Marc De Bel een kolderieke draai aan het sprookje in Assepoep (2003) en
Grasgroentje en de zeven purken (2002). In tegenstelling tot Sneeuwwitje
kent Grasgroentje bijvoorbeeld weinig gêne: zij stort zich vol overgave
op een giftige aardbei. In Driedelig paard (2011, winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs) speelt Ted van Lieshout dan weer met het gegeven dat
sprookjes onze kijk op de werkelijkheid beïnvloeden. Een juf die bewusteloos valt na het eten van een appel, roept meteen het sprookje van
‘Sneeuwwitje’ op, maar blijkt gewoon een hartaanval te hebben gehad
(20). Wanneer oma aangesproken wordt zoals de wolf in ‘Roodkapje’, is
ze ronduit beledigd. Op de opmerking van haar kleindochter dat ze ‘zulke grote oren heeft’, antwoordt ze gepikeerd: ‘Wat zullen we nou krijgen? Ik heb helemaal geen grote oren. Alleen de lelletjes zijn aan de
lange kant geworden omdat er mijn hele leven oorbellen aan gehangen
hebben’ (76). De confrontatie tussen de sprookjeslogica en de aardse
houding van sommige personages zorgt voor een grappig contrast.
Ook het onderzoek naar Grimm was van invloed op de sprookjes
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bewerkingen. Literatuurwetenschappers als Heinz Rölleke, Jack Zipes
en Eric Hulsens relativeerden al sinds de jaren zeventig en tachtig de
authenticiteit van de sprookjes van Grimm. Verschillende auteurs van
sprookjesbewerkingen herontdekten via dat onderzoek de oudere versies van hun sprookjes – vaak in een kritische respons op verkleuterde
versies in Disneystijl. Zo haalt Wim Hofman in Zwart als inkt (1997) de
duistere lagen van ‘Sneeuwwitje’ naar boven in een psychologisch en
literair rijke jeugdroman. Net als in de oudere Grimm-versies is het de
moeder van Sneeuwwitje zelf die haar wil vermoorden. Maar Hofman
voegt daarnaast nieuwe elementen toe: Sneeuwwitje verwerkt bij de
dwergen haar traumatische ervaringen in filosofisch getinte brieven.
Haar eenzaamheid en de haat van haar moeder drijven haar uiteindelijk
tot zelfmoord: Hofmans Sneeuwwitje weet dat ze van haar moeder een
vergiftigde appel krijgt. Ze is niet langer een naïef wicht, maar een zelfbewust, zij het ongelukkig meisje. Eenzelfde psychologische diepgang
hebben de hoofdfiguren uit De Roos en het Zwijn (1997) van Anne Provoost. Zij kiest het middeleeuwse Antwerpen als decor voor ‘De Schone
en het Beest’. Het sprookje wordt niet langer van seksuele verwijzingen
ontdaan, zoals bij Leprince de Beaumont of Grimm, maar lichamelijk
verlangen vormt net de drijvende kracht achter het verhaal. De Schone,
Rosalena, heeft voortdurend last van schuldgevoelens, die zijn ingegeven door het katholieke geloof en belichaamd worden door vermanende
engelen. Haar schoonheid en lichamelijke verlangens vervreemden
haar van haar familie. Provoost verkent in haar sprookje de grens tussen
magie en realiteit, tussen schoonheid en lelijkheid. Van een traditioneel
gelukkig einde is, net als bij Hofman, geen sprake meer. Rosalena baart
een tweekoppig kind en wordt voor eeuwig heen en weer geslingerd tussen Thybeert, het beest, en haar vader.
Met deze twee bekroonde en veelbesproken romans keert de sprookjesstof terug in de literatuur voor oudere lezers. Zwart als inkt en De Roos
en het Zwijn vertonen in hun literaire gelaagdheid en psychologische
uitdieping gelijkenissen met de sprookjesbewerkingen voor volwassenen, zeker in de Engelstalige literatuur, waar auteurs als Angela Carter
en Anne Sexton de erotiek en vrouwelijke sensualiteit weer aan de verkinderlijkte sprookjes toevoegden. Auteurs voor volwassenen spelen
het zogenaamd onschuldige karakter van de sprookjesfiguren regelmatig uit voor een contrasterend of schokkend effect. In Vlaanderen was
Louis Paul Boon met Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen (1957)
en Blauwbaardje in Wonderland (1962) een voorloper. Boons ‘Roodkapje’
doet denken aan oudere varianten, die seksueel explicieter waren dan
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de versie van Grimm. Het naïeve meisje loopt in het bos met haar nieuwe borstjes te pronken, en wanneer ze bij Adriaan Dewolf in bed kruipt,
trekt ze eerst haar kleren uit en verwondert zich over zijn ‘toverding’
(1957, 99). Later speelt Willy Spillebeen de romantiek en naïviteit van het
sprookje uit tegenover de realiteit van kinderverwaarlozing in Doornroosjes honden (1983): de kleine Cindy identificeert zich met Doornroosje
en sterft op het einde van het boek, wanneer ze een overdosis slaappillen
neemt. De sprookjeswereld die Henri Van Daele schetst in Sneeuwwitje
20 jaar later (2009) is al evenmin rooskleurig. Het romantische sprookjeshuwelijk blijkt een illusie en Van Daele neemt de Efteling kritisch op
de korrel wanneer hij een groot, vervuilend sprookjespark beschrijft
waar alleen junkfood geserveerd wordt. Het verhaal gaat gepaard met
expliciete, pornografisch getinte illustraties van Nanne Meulendijks,
die al evenzeer botsen met de romantische sprookjesillustraties van
veel kinderversies. In Groenkapje en de bekeerde wolf (2008) gebruikt
Naema Tahir sprookjes dan weer om humoristisch commentaar te leveren op de debatten over moslima’s. Haar Sneeuwwitje, bijvoorbeeld, is
niet de mooiste, maar de vroomste van het land en wekt daardoor afgunst op.
In de meeste sprookjesbewerkingen worden (niet zelden onder invloed van het feminisme) vooral de vrouwelijke personages uitgewerkt,
maar Pamela Koevoets en Toon Tellegen hebben ook aandacht voor de
psychologische bekommernissen van de sprookjesprins in respectievelijk Assepoes: een lied van vertrouwen (2000) en Brieven aan Doornroosje
(2002). Vooral Tellegen grijpt sterk in: terwijl sprookjes gedreven zijn
door actie schetst Tellegen een passieve prins die niet tot actie durft komen. In 365 brieven beschrijft deze navelstaarderige jongeman zijn twijfels bij zijn missie om de slapende prinses wakker te kussen. Niet bevreesd voor actie zijn de personages uit Rood Rood Roodkapje (2003) en
Een griezelmeisje (2006). Met deze twee prentenboeken introduceren
Edward van de Vendel en illustratrice Isabelle Vandenabeele de gruwel
van het sprookje opnieuw in teksten voor jongere kinderen. Hun Roodkapje is geen naïef schepsel dat zich laat bepraten door de wolf. Ze neemt
de touwtjes zelf in handen: nadat de wolf haar van een zeurderige oma
heeft verlost, maakt ze hem met een hakbijl een kopje kleiner. Het griezelmeisje Louise laat zich evenmin gemakkelijk inpakken door haar
Rotboy, een moderne incarnatie van Blauwbaard. Ze ontmaskert hem
als vrouwenmoordenaar en keert terug om wraak te nemen. Niet als
sprookjesbewerking bedoeld, maar wel vaak zo gelezen is de foto- en
prentencollage Roodlapje (2003) van Pieter Gaudesaboos. Het hoofdper-
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sonage, Lapje, is een soort Roodkapje, maar een gelukkig einde is haar
niet gegund. Ze vlucht voor haar onverschillige, troosteloze omgeving
in haar fantasie. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ is hier veraf, maar
nog frappanter is de fragmentarische opbouw van de tekst, waarin lezers zelf hun weg moeten zoeken.
Wel wensvervullend is het gelauwerde Geheim van de keel van de nachtegaal van Peter Verhelst en illustrator Carll Cneut (2008, zie illustratie
op p. 369). Zij laten de inhoud van Andersens ‘De Chinese nachtegaal’
voor een groot deel intact, maar breiden het verhaal aanzienlijk uit en
zetten naast de keizer een nieuw hoofdpersonage centraal: een keukenmeisje met een bijzonder gevoel voor schoonheid, dat bovendien een
speciale band heeft met de keizer en de nachtegaal. Het boek werd bekroond met zowel de Woutertje Pieterse Prijs als de Gouden Uil Jeugdliteratuur en de Gouden Griffel. De jury’s erkenden daarbij dat een sprookjesbewerking een origineel literair en artistiek product kan zijn, ook al
is het gebaseerd op een bestaand verhaal.

Nieuwe impulsen voor my then en volksverhalen

Auteurs van sprookjesbewerkingen kunnen vrij omspringen met de verhaalstof, omdat de klassieke sprookjes nog goed bekend zijn bij een
breed publiek. Getrouwere bewerkingen kunnen vergeten volksverhalen en klassiekers nieuw leven inblazen, een trend die opvallend is in
Vlaanderen. In zijn reeks klassiekers voor Averbode en later Davidsfonds/Infodok grijpt Ed Franck regelmatig terug naar mythen en le
genden. In Medea (1999) krijgt de kindermoordenares uit de Griekse
Oudheid een eigen stem en psychologische uitdieping; de Middelnederlandse legende Beatrijs, over een kloosterzuster die kiest voor de liefde
maar daar een zware prijs voor betaalt, wordt door Franck (1997) hertaald en psychologisch verrijkt. Henri Van Daele legt zich toe op het bewerken van volksverhalen als Reinaert de Vos (1996) en Tijl Uilenspiegel
(1993). Zijn humoristische hertalingen schuwen de subversieve boodschappen uit deze volksverhalen allerminst, en de rijk gevulde illustraties van Klaas Verplancke bij de heruitgaven combineren talloze scabreuze verhaalelementen met een knipoog naar de kunstgeschiedenis.
In een volksverhaal uit de streek rond Gent vond Van Daele inspiratie
voor De bende van Jan Praet (Van Daele 1996), een schelmenverhaal over
een roverhoofdman.
Volkse stof vormt nog voor andere hedendaagse jeugdauteurs een inspiratiebron. Marita De Sterck verwerkt oude volksverhalen en liedjes in
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adolescentenromans als Kwaad bloed (2006), waar kostschoolmeisjes in
de bezemkast verhalen en volksliedjes uitwisselen, en in De hondeneters
(2009), waarin de plot doorspekt is met volksverhalen uit de streek van
Boom. De Sterck verzamelt internationale initiatieverhalen (Stoute
meisjes overal, 2011) en andere volksverhalen, waaronder mondelinge
schelmenverhalen. In het eerder vermelde Beest in bed (2012) bewerkt ze
de oude, ongekuiste versies van de bekendste sprookjes, om die hun
rauwheid terug te geven. Soms worden volksverhalen ook voor jongere
kinderen van onder het stof gehaald, zoals in Hoe het varken aan zijn
krulstaart kwam van Gerda Dendooven (2009), een bewerking van een
oude legende. Wanneer God aan alle dieren kenmerken uitdeelt, komt
het varkentje te laat op het appel en blijft kaal; er is enkel nog tijd om
hem een krulletje in de staart te draaien. In Wie klopt daar? (2012, Boekenleeuw) ontdoen Bart Moeyaert en Dendooven de vertrouwde sinterklaaslegenden van alle heiligheid. Moeyaert schrijft een rauw prentenboek, waarin honger en koude de personages tot vreselijke daden
drijven. Iedereen aast op een paard dat is uitgegleden in de sneeuw en
afgemaakt moet worden. Drie magere meisjes aan de kant van de weg
verwijzen naar de legende waarin Sinterklaas drie meisjes redde van de
prostitutie. Maar in tijden van bijtende honger is zelfs hun vriendelijkheid niet gewenst. De drie zoontjes van de boer spreken meer tot de verbeelding: ‘De slager […] zag drie speenvarkentjes haasje-over spelen en
toen waren het drie lamsgebraadjes, of nee, het waren toch gewoon jongetjes’ (z.p.). Wanneer ze even later in de pekelton belanden, doet dat
meteen denken aan een andere oude sinterklaaslegende. Pas op het
einde van het boek ontdek je welk personage de rol van de Sint op zich
neemt om de kinderen te redden.
In Nederland inspireren de volksverhalen uit de voormalige koloniën
de hedendaagse jeugdliteratuur meer dan de vertellingen van eigen bodem. Met name sinds de jaren 1980 verschijnen er regelmatig bundels
met Anansi-verhalen. De spin Anansi, even sluw en meedogenloos als
Reinaert de Vos, komt oorspronkelijk uit Ghana, maar reisde in de verhalen van de slaven mee naar Suriname en de Antillen. Daar bloeiden de
verhalen weer op om de moed erin te houden in tijden van onderdrukking en ontbering (Van Duin 2009, 104). In het Europa van de twintigste
eeuw krijgt Anansi volgens Lieke van Duin een ‘identiteitsversterkende
functie’: de spin ‘hoort in Europa bij de roots van de zwarte mens, die in
de vreemde omgeving die Nederland is, herontdekt worden’ (110). De
Anansi-verhalen worden er, net als de sprookjes en legenden, regelmatig gemoderniseerd en voor kinderen aangepast. Soms worden de sub-
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Dissus (Ill. Jan Jutte).

versieve kantjes eraf gevijld tot alleen een ondeugende en clowneske
Anansi overblijft (111). Anansi biedt, net als de gevatte Turkse volksheld
Nasreddin Hodja, stof aan hedendaagse verhalenvertellers. In verschillende westerse landen kent het mondeling verhalen vertellen aan het
begin van de eenentwintigste eeuw een ware revival, zodat ook deze moderne performances het oude erfgoed levend houden.
Bewerkingen blijken verder nodig om de kennis van de klassieke mythen te bewaren bij de hedendaagse jeugd. Over de positie van mythen
binnen de Nederlandstalige jeugdliteratuur van voor de jaren zeventig
is weinig onderzoek beschikbaar, al kwamen deze verhalen wel aan bod
in een klassieke schoolopleiding en verschenen er in de negentiende
eeuw al enkele jeugdbewerkingen van mythen. Aan het eind van de
twintigste eeuw wijden gerenommeerde auteurs als Imme Dros, Paul
Biegel, Els Pelgrom en Ed Franck zich aan dit genre, en net als bij sprookjes worden aan de mythen psychologische uitdieping en historische
context toegevoegd. Ingrijpende wijzigingen in de inhoud of parodieën
zijn hier minder frequent dan bij het sprookje, al licht een auteur als
Dros wel thema’s uit de verhalen waarvan verwacht kan worden dat ze
jongeren van vandaag nog aanspreken, zoals in De macht van de liefde
(1997). Bovendien geeft ze de Griekse helden een menselijker gezicht.
Ook bij Els Pelgrom (2007) wordt de karaktertekening van de mythische
figuren uitgewerkt. Zo verschuift ze in haar bewerking van ‘Orfeus’ het
perspectief naar een nevenpersonage, Euridyke (Geerts 2009, 50-51)
– een strategie die bij sprookjesbewerkingen eveneens vaak voorkomt.
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Auteurs als Michael De Cock en vooral Simon van der Geest gaan nog
een stap verder in het actualiseren van Homerus’ Odyssee. Dissus (Van
der Geest, 2010) is een flitsend jeugdboek, in een rapachtige stijl. Van der
Geest verplaatst de zoektocht van Odysseus naar de leefwereld van jongeren. Dissus wil terugkeren naar zijn ouders, niet naar zijn vrouw. Zijn
avonturen monden uit in een existentiële crisis, wanneer blijkt dat zijn
ouders hem vervangen hebben door een hond. Zoals zijn zus uitlegt:

De gedachte dat hij inwisselbaar is veegt de grond van onder de voeten
van de jonge held, en een onverdeeld gelukkig einde is daardoor niet
meer mogelijk:
Het gaat toch niet
het kan toch niet
dat ik niet word
gemist?
Alsof hun harddisk
is gecrasht
en ik, ik ben
gewist.
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Dat beest heeft in de eerste nacht
al je tekeningen en je foto’s
van de muur gerukt
en opgevreten.
Ze hebben geprobeerd
je te vergeten
en dat is gelukt.

De volgende jaren zullen uitwijzen in hoeverre Van der Geest andere auteurs kan inspireren om de mythen radicaal te herschrijven, en of de
verhalen eenzelfde revival zullen kennen als de sprookjes.

Sprookjes in de eenent wintigste eeuw – de bal ans

Bij het begin van de eenentwintigste eeuw hebben sprookjes hun ereplaats in de Nederlandstalige jeugdliteratuur nog niet verloren. Uit een
Nederlands onderzoek van 1998 bleek dat de bekendheid met een handvol sprookjes hoog is, onder Nederlandse kinderen én kinderen van nietNederlandse afkomst. De school speelt daarin een belangrijke rol. Favo-

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 119

17-11-14 14:51

120

riete sprookjes waren de internationale klassiekers, zoals ‘Sneeuwwitje’,
‘Assepoester’, ‘Roodkapje’, ‘Doornroosje’ en ‘Hans en Grietje’ (Meder
2000, 31, 37-38; 42). Een kleine canon van sprookjes wordt nog vaak herdrukt, opnieuw geïllustreerd en bewerkt. Ze zijn een deel van een algemeen cultureel referentiekader en worden niet met uitsterven bedreigd.
De nieuwe Grimm-vertaling van Ria van Hengel (Lemniscaat, 2005) was
goed voor een Zilveren Griffel, de illustraties van Charlotte Dematons
voor een Zilveren Penseel. Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van diezelfde sprookjes verscheen er in 2012 ook een nieuwe
versie in het Fries (door A.T. Popkema). Naast moderne vertalingen en
bewerkingen verschijnen sprookjesgroeiboeken, die ingezet worden
voor de training van leesvaardigheden. Nieuwe impulsen krijgt het
sprookje eveneens van televisiereeksen zoals De Sprookjesboom, De
Sprookjesverteller en Simsalagrimm, en van talloze sprookjesmusicals,
zoals De drie biggetjes van K3. De populaire Shrek-reeks van Dreamworks
teerde op de kennis van sprookjes om het genre te parodiëren door een
vieze reus en een monsterachtige prinses in de hoofdrol te plaatsen.
Ook Disney laat het sprookje niet los. The Princess and the Frog (2009),
Tangled (2010) en Frozen (2013) brengen vrije interpretaties van sprookjes, die weliswaar beïnvloed zijn door de feministische kritiek, maar tegelijkertijd de romantiek van het genre in ere herstellen. Andere films,
zoals Red Riding Hood (2011) en Snow White and the Huntsman (2012), en
televisiereeksen als Grimm (2011) mikken op adolescenten en vermengen de sprookjes met een flinke portie geweld, fantasy en horror (Meder
2013).
Hoe zit het met andere volksverhalen? Moderne sagen duiken nog regelmatig op in de vorm van urban legends of broodjeaapverhalen. Ze laten de toehoorders liever griezelen bij de gevaren van fastfood, organenhandel of exotische reizen dan bij heksen en trollen. De oudere sagen
blijken in de verdrukking, iets wat Meder verklaart door het verdwijnende geloof in bovennatuurlijke wezens (2000, 42). Figuren als weerwolven, heksen en tovenaars duiken wel veelvuldig op in hedendaagse fantasy – denk maar aan boeken als Dolfje Weerwolfje, Harry Potter en
Twilight. Als volksverhalen niet voortdurend bewerkt worden en geen
herkenbare titelfiguur hebben, zoals Tijl Uilenspiegel, Sinterklaas of
Anansi, dan worden ze nog zelden door een jong publiek gelezen, gezien
of gehoord. De klassieke sprookjes hebben hun vaste plaats in de jeugdliteratuur al meer dan twee eeuwen verworven en slaan een brug tussen
generaties; voor de lokale volksverhalen lijkt de vergetelheid een reële
dreiging.
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‘Als

h et niet onwaar is ,
dan is h et fantasie ’
Fantasieverhalen

Sanne Parlevliet

h e t n i e t onwaar i s , dan i s h e t f an t a s i e ’
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Fictie is fantasie, maar niet alle fictionele verhalen zijn fantasieverhalen. Fictie is een product van de verbeelding: een fictioneel verhaal is
verzonnen en dus niet echt gebeurd. Fantasieverhalen zijn eveneens
producten van de verbeelding en dus niet echt gebeurd, maar ze zouden
ook niet echt kúnnen gebeuren. In fantasieverhalen vliegen gouvernantes aan paraplu’s door de lucht, tillen kleine meisjes hele paarden boven
hun hoofd of stappen mensen in een tijdmachine om er in een andere
periode van de geschiedenis weer uit te komen. In fantasieverhalen komen kabouters en kobolden, dwergen en draken voor, pratende dieren,
mensen die over bovennatuurlijke eigenschappen beschikken en technische mogelijkheden die we in onze wereld (nog) niet hebben. ‘Heel
fraai,’ zegt de meester van Joost, Jan en Grietje over dit soort verhalen
in De blauwe maansteen van Tonke Dragt (1979), ‘maar onwaar. En als
het niet onwaar is, dan is het fantasie.’ In fantasieverhalen overschrijdt
de verbeelding steeds opnieuw de grenzen van de realiteit. Fantasieelementen zijn niet rationeel verklaarbaar, maar toch nemen fantasieverhalen ons moeiteloos mee naar andere werelden. Ze verbeelden een
realiteit die de grens tussen wat waar en wat onwaar is, doet vervagen.
Bijna alle internationale jeugdliteraire klassiekers zijn fantasie
verhalen. Nederland en Vlaanderen hebben geen grote reputatie op dit
gebied. De bekendste verhalen zijn afkomstig uit de Engelstalige, Scandinavische en Duitse jeugdliteratuur: Peter Pan (J.M. Barrie, 1904), bijvoorbeeld, of Niels Holgerssons wonderbare reis (Selma Lagerlöf, 1906) en
Die unendliche Geschichte (Michael Ende, 1979). De Franse schrijver Jules
Verne wordt op zijn beurt de vader van de sciencefiction genoemd, een
subgenre van fantasieverhalen. In de laatste decennia is het fantasie
verhaal ook in de Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur steeds populairder geworden, onder schrijvers en lezers. Tegelijkertijd is het genre
volop in beweging. Terwijl Nederlandstalige fantasieverhalen tot ver in
de twintigste eeuw nog dicht bij huis bleven met verhalen over sprekende dieren en behulpzame kabouters, kunnen jonge lezers van nu uit
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steeds meer soorten fantasieverhalen kiezen: sprookjesachtige fantasieverhalen waarin universele levensthema’s verbeeld worden, sciencefiction, griezelverhalen en een toenemend aantal boeken dat tot de high
fantasy behoort.

Bliksl agers of goudsmeden?
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Elk fictioneel verhaal is te plaatsen op een schaal met aan de ene kant
zuivere mimesis (de uitbeelding van de werkelijkheid) en aan de andere
kant pure fantasie. In fantasieverhalen is meestal sprake van een combinatie van realistische en fantastische elementen. De verhouding tussen
beide bepaalt de positie op het continuüm tussen mimesis en fantasie
(Hume 1984, 20). Veel oude epen, mythen, sagen, legenden en volksverhalen bevatten elementen die wij nu fantasie zouden noemen, maar die
in de tijd dat deze verhalen ontstonden niet als fantasie gepresenteerd
werden. Het waren verbeeldingen van zaken die men nog niet rationeel
kon verklaren, zoals bepaalde natuurverschijnselen. De kritiek die Plato
uitte op fabels en sprookjes stoelde op zijn ergernis over het gebrek aan
een religieuze of morele boodschap. De scheiding tussen mimesis en
fantasie zoals we die nu kennen werd pas later gemaakt.
Vanaf de zestiende eeuw klinkt er kritiek op fantasie-elementen in
verhalen voor kinderen. Erasmus ageerde tegen verhalen over spoken,
heksen en weerwolven. Maar vooral tijdens de Verlichting zorgde de verheffing van de rede, de gerichtheid op aanschouwing en de behoefte aan
het rationeel verklaren van de wereld voor kritiek op fantasie-elementen
in kinderboeken. Justus van Effen (1745) noemde schrijvers van sprookjes, dierenverhalen en volksboeken met wonderbaarlijke elementen,
‘blikslagers’ en stelde ze tegenover de ‘goudsmeden’ die geschiedschrijvers en filosofen volgens hem waren. Het fantastische en wonderbaarlijke strookten niet met de verlichte kennis van de natuur, noch met het
geloof, stelde hij (Buijnsters 1989, 178). Betje Wolff pleitte in Proeve over
de opvoeding (1779) voor rationele en vooral zedelijke verhalen voor kinderen in plaats van sprookjes, die zij ‘zot’ noemde (83). En de leden van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen verwierpen fantasie al evenzeer: ‘Vertel aan uw kind geen zotte sprookjes en vertelseltjes, als van
duimpje, van tovergodinnen, oude sprookkastelen enz.’ (Wigeri 1789,
38).
Sprookjes konden in die tijd echter ook op verdediging rekenen, onder anderen door Hiëronymus van Alphen, maar dat gold niet voor
volksboeken, waartoe onder meer verhalen met fantasie-elementen, bij-
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voorbeeld een dierenverhaal als de Reynaert, werden gerekend (Buijnsters 1989, 172-216). Toch had John Locke in zijn invloedrijke Some
Thoughts Concerning Education (1693) de Reynaert en de dierenfabels
van Aesopus genoemd als geschikte leesboeken, juist omdat dieren er
de hoofdrol in spelen (148). Verhalen met sprekende dieren behoren tot
de oudste soort fantasieverhalen. In Van den vos Reynaerde en Reynaerts
historie (dertiende en veertiende eeuw) en in de fabels van Aesopus
(ca. 620-560 v.Chr.) is sprake van één wereld waarin realistische en fantastische elementen naast elkaar bestaan, zonder dat dit door de personages als verbazingwekkend wordt ervaren of zo gepresenteerd wordt
voor de lezer. Het zijn eendimensionale fantasieverhalen (Ghesquière
2009, 145-152). De dieren gedragen zich als mensen, zonder hun dierlijke
eigenschappen te verliezen. Zo houden zij de mensen een spiegel voor.
Dit botsen van menselijk en dierlijk gedrag zorgt voor humor, maar versterkt tegelijkertijd de moraal: mensen dienen die slechte, dierlijke eigenschappen te vermijden.
Vanaf de negentiende eeuw verschenen in Nederland en Vlaanderen
talloze bewerkingen van Aesopus’ fabels, de Reynaert-teksten en van de
zeventiende-eeuwse fabels van Jean de la Fontaine. De Vlaamse kostschoolhouder Petrus Joannes Renier vertaalde werk van La Fontaine in
zijn Fabelen (1832); vanaf de vijfde druk voegde hij eigen fabels toe. In
1839 verscheen Van den vos Reynaerde voor het eerst in een (gekuiste)
schooleditie van Jan Frans Willems. Zo’n veertig jaar eerder waren in
Engeland de eerste komische prentenboeken verschenen, waarin de
hoofdrollen vaak waren weggelegd voor dieren die zich als mensen gedroegen. De Nederlandstalige jeugdliteratuur volgde aarzelend. Pas in
de loop van de negentiende eeuw komt het dierenprentenboek in Nederland en Vlaanderen tot bloei (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 9293).
In de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw zorgde de
Romantiek voor meer waardering voor fantasieverhalen. Er kwam belangstelling voor het nationale verleden en volksverhalen als uitdrukkingsvorm van de volksaard, zoals ook het hoofdstuk over sprookjes
laat zien. Romantici verheerlijkten het ongekunstelde en primitieve van
de volksverhalen en vergeleken het naïeve kunstenaarschap met een
kinderlijke blik op de wereld. Van daaruit was de stap naar sprookjes en
volksverhalen als kinderverhalen gauw gemaakt. In Nederland en
Vlaanderen verliep de opwaardering van fantasie voor kinderen echter
niet meteen vlekkeloos. Tot ver in de negentiende eeuw was er kritiek op
verhalen met fantasie-elementen. Die kritiek betrof echter niet meer in
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de eerste plaats de geloofwaardigheid en het irrationele, zoals in de
achttiende eeuw, maar het ‘schrikwekkende’ (Buijnsters en BuijnstersSmets 2001, 104-105).
Desondanks werd in 1840 de eerste fantastische spookvertelling voor
kinderen, ‘Nussknacker und Mausekönig’ (1816-17) van E.T.A. Hoffmann, in het Nederlands vertaald door J. van Lennep. Dit fantasieverhaal speelt zich af op de grens tussen droom en werkelijkheid, een motief dat veel navolging zou krijgen. Dat geldt eveneens voor het motief
speelgoed dat tot leven komt, dat voor het eerst voorkomt in de kunstsprookjes van Hans Christian Andersen. Fantasieverhalen waarin dat
gebeurt worden ook wel toy stories genoemd. In ‘Nussknacker und Mausekönig’ komen de notenkraker en de tinnen soldaatjes tot leven. Een
ander klassiek voorbeeld is Pinocchio van de Italiaan Carlo Collodi
(1883). Een vroege Nederlandse toy story is Pim’s poppetjes van Oom Ben
(Bernard W. Wierink) uit 1898, dat uitgebreid besproken wordt in het
hoofdstuk over prentenboeken en geïllustreerde jeugdboeken. In dit
mooi vormgegeven prentenboekje speelt ook het droommotief een rol.
De zieke, kleine Pim krijgt een doos met Japanse poppetjes. Hij speelt er
de hele middag mee en ’s nachts komen ze tot leven. Wanneer het ’s morgens licht wordt, weet Pim niet meer ‘of ’t echt was wat hij had gezien, of
dat hij had gedroomd’ (26).
Sagen en legenden, die wel populair waren onder verzamelaars, hebben nauwelijks invloed gehad op de kinderliteratuur van de negentiende eeuw. In 1839 was weliswaar Captain (Frederick) Marryats The Phantom Ship verschenen, dat gebaseerd was op de sage van de Vliegende
Hollander, maar dit verhaal werd pas in 1889 voor kinderen bewerkt als
Het spookschip, of De Vliegende Hollander. Binnen de letterkunde voor
volwassenen was de romantische aandacht voor sprookjes en volksverhalen tegen die tijd tanende, ten gunste van realistische en vooral naturalistische romans. Maar zoals dat vaak gaat, leefden de genres die voordien populair waren binnen de literatuur voor volwassenen voort als
populaire genres voor kinderen. Sprookjes, volksverhalen en fantasieverhalen werden het domein van de jeugdliteratuur.
Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het fantasieverhaal
was de publicatie van Alice’s Adventures in Wonderland van Lewis Carroll
in 1865. In dit verhaal komt een klein meisje via een konijnenhol terecht
in een vreemde wereld vol fantasiefiguren die de wetten van de logica en
maatschappelijke omgangsvormen op hun kop zetten. Alice’s Adventures in Wonderland is een voorbeeld van een meerdimensionaal fantasieverhaal. Daarin is sprake van twee of meer werelden: onze eigen al-
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ledaagse wereld en een andere, vreemde wereld. Is de alledaagse setting
dominant, dan spreken we van domestic fantasy (Ghesquière 2009, 147)
of low fantasy (Wolfe 1986, 52): de verhalen spelen zich af in een gewone
wereld, maar de personages krijgen te maken met mensen of dieren met
bovennatuurlijke eigenschappen, magische voorwerpen of wezens uit
andere werelden. Low fantasy is verwant aan het magisch realisme, een
genre dat binnen de literatuur voor volwassenen goed vertegenwoordigd is, maar in de Nederlandstalige jeugdliteratuur niet veel voorkomt.
In magisch realistische literatuur wordt de alledaagse realiteit verbonden met een bovennatuurlijke werkelijkheid, die vaak psychisch van
aard is, zoals visioenen van geesten of spiegelbeelden die zich niet aan
de wetten van de realiteit houden. In griezelverhalen zijn het dit soort
metafysische en toch nauw met de werkelijkheid verbonden elementen
die zorgen voor de griezelige sfeer. Anders dan bij low fantasy blijft het
ook binnen de verhaalwerkelijkheid de vraag of deze elementen echt zijn
of uit de geest van de personages voortkomen. In Alice’s Adventures in
Wonderland is echter de andere, vreemde wereld die Alice onder de
grond aantreft dominant. Daarom wordt dit soort verhalen ook wel secondary-world fantasy genoemd (Joosen en Vloeberghs 2008, 43). Hiertoe behoren verhalen die vertrekken vanuit onze alledaagse wereld en
zich vervolgens afspelen in een andere wereld, en verhalen die zich helemaal afspelen in een andere dan de alledaagse wereld of in twee of meer
verschillende andere werelden. Vertrekt een verhaal vanuit de bekende
wereld, dan is er vaak sprake van een overgangsplaats tussen de alledaagse wereld en de andere wereld, zoals het konijnenhol bij Alice, de
betoverde kleerkast van Narnia of perron 9¾ in Harry Potter.
Alice’s Adventures in Wonderland was niet het eerste fantasieverhaal
voor kinderen, maar Carroll bedacht wel een heel nieuwe soort. Het
boek deed de tot dan toe scherp afgebakende grenzen tussen verbeelding en realiteit vervagen (Shavit 1986, 71-92). Hij schrapte de didactische toon en de moraal die veel eerdere fantasieverhalen hadden gedomineerd en goot Alice’ tocht door het Wonderland in de vorm van een
avonturenverhaal dat zich deels in de realiteit en deels in een vreemde
wereld afspeelde. In het Engelse taalgebied kreeg Alice’s Adventures in
Wonderland vrijwel onmiddellijk veel aandacht. Het boek wordt gezien
als het begin van het zogenoemde ‘gouden tijdperk’ van de Engelstalige
jeugdliteratuur, waarin veel klassiek geworden fantasieverhalen verschenen. Critici betwijfelen of het boek net zo succesvol bij kinderen
was (Townsend 1996, 681). Hoewel Alice’s Adventures in Wonderland ontstond als een verhaal voor Carrolls kindvriendinnetje Alice Liddell, be-
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vatte de versie die als boek gepubliceerd werd tal van dubbele bodems
en verwijzingen naar tijdgenoten, ontwikkelingen en kwesties uit de
toenmalige actualiteit die alleen door volwassenen te begrijpen waren.
Carroll, die een wiskundige achtergrond had, speelde een spel met de
wetten van de logica, waardoor het verhaal dicht in de buurt komt van
het absurdisme (Gardner 1965). Ook in veel andere grote kinderklassiekers vervagen de grenzen tussen jeugd- en volwassenenliteratuur, zoals
in The Wind in the Willows, Winnie-the-Pooh en The Chronicles of Narnia.
C.S. Lewis verhief het aanspreken van zowel kinderen als volwassenen
zelfs tot norm en stelde: ‘een kinderboek waar alleen kinderen van genieten is een slecht kinderboek’ (1966, 210). Dat auteurs zich bewust waren van die dubbele geadresseerdheid blijkt verder uit de bewerking die
Carroll zelf voor kinderen maakte: The Nursery Alice (1890).
Het duurde tot 1887 voordat Alice’s Adventures in Wonderland in het
Nederlands werd vertaald. Eleonora Mann nam bovendien met de titel
Alice in het land der droomen de ambivalentie tussen werkelijkheid en
verbeelding weg. Het verhaal wordt expliciet als een droom gepresenteerd. Het lijkt erop dat de Nederlandstalige jeugdliteratuur nog niet
klaar was voor grensoverschrijdende fantasieverhalen. Op schrijvers
van fantasieverhalen met klassieke potentie moest de Nederlandstalige
jeugdliteratuur nog bijna een eeuw wachten. Dat Carrolls klassieker de
vertalers veel hoofdbrekens bezorgde, wordt beschreven door de geprezen vertaler Nicolaas Matsier in Alice in Verbazië (1996). De eerste Friese
vertaling verscheen in 1964.
Kabouterverhalen kende de negentiende-eeuwse Nederlandstalige
jeugdliteratuur wel. Met een ironische verwijzing naar de discussie over
fantasie voor kinderen plaatste Nederlands meest productieve kinderschrijver van de negentiende eeuw, Jan J.A. Goeverneur (1809-1889), deze
fantasiefiguurtjes in De historie van de kaboutermannetjes (1873) echter
nadrukkelijk in het verleden:
O, wat een gouden tijd was dat,
Toen m’ in elk huis in land en stad
Kaboutermannekes nog had,
Die, was een meid ’reis lui en traag?
Of achtte d’arbeid zure plaag,
Pst! kwamen bij nacht,
Als muisjes zoo zacht,
En schuurden en waschten,
En spoelden en plasten,
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En veilden,
En dweilden,
En wormden en tobden,
En boenden en schrobden,
Zoodat, kwam ’t uur van op te staan,
De meid ál ’t huiswerk vond gedaan. […]
Och, och, nu is die tijd gedaan;
’t Kaboutervolk is naar de maan! (Goeverneur 1873, 3-12)

twintigste eeuw

De meeste kabouter- en dierenverhalen uit de eerste helft van de twintigste eeuw zijn escapistisch van aard. Ze bieden de lezer de mogelijkheid
om aan de alledaagse realiteit te ontsnappen en kaarten geen morele,
filosofische of maatschappelijke dilemma’s aan. Ze worden bevolkt
door gezellige kleine wezentjes met puntmutsjes en lieve dieren die ongevaarlijke avontuurtjes beleven. Het maatschappijkritische dierenver-
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Toch bleef het kaboutervolk in kinderboeken nog lange tijd welig tieren.
Tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw maakten kabouterboeken samen met dierenverhalen het grootste deel uit van de fantasieverhalen voor kinderen.

De historie van de kaboutermannetjes
(Ill. anoniem).
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haal, waarin dieren de lezers een spiegel van de maatschappij voorhouden, komt niet of nauwelijks voor. Koddige dieren zijn daarentegen in
overvloed te vinden in de kinderboeken van de eerste helft van de twintigste eeuw. In Bolke de Beer van A.D. Hildebrand (1932), de Vlaamse
Slimke Gazelle (Gerard Walschap, 1924) en Knagelijn (Anton Van de Velde, 1934) zijn de menselijke eigenschappen van de dieren hoofdzakelijk
grappig bedoeld.
Kabouterseries hadden ook veel succes, zoals Puk en Muk (vanaf 1926)
van Frans Fransen, Pinkeltje (vanaf 1939) van Dick Laan (1894-1973) en
Wipneus en Pim (vanaf 1948) van B. van Wijckmade. Puk en Muk en Pinkeltje behoren tot de tweedimensionale fantasieverhalen, waarin de
echte wereld en de fantasiewereld naast elkaar bestaan. Puk en Muk zijn
twee kabouters die met hun kabouterbroertjes bij Klaas Vaak wonen. Ze
verzamelen slaapzand voor hem. Als ze op een dag veel meer vinden dan
gewoonlijk mogen ze op vakantie. Op reis ontmoeten ze verschillende
figuren, waarvan sommige uit andere verhalen of sprookjes komen, zoals Vrouw Holle (Ghonem-Woets 2011, 145-166). Terwijl Puk en Muk veel
weg hebben van kwajongens, is Pinkeltje de typische kabouter: piepklein met een blauw puntmutsje en een lange witte baard. Net als de
kaboutermannetjes van Goeverneur helpt Pinkeltje de mensen zonder
dat hij zichzelf daarbij aan hen laat zien. Latere deeltjes spelen zich
steeds vaker af in Pinkeltjesland, waar Pinkeltje vandaan komt. De verhalen bevatten bovendien een metafictief element: elk boek begint met
een bezoek van Pinkeltje aan de schrijver Dick Laan, waarbij hij vertelt
over zijn avonturen, die Laan vervolgens opschrijft in een boek. De verhalen rondom de kabouters Wipneus en Pim spelen zich helemaal af in
een fantasiewereld vol sprookjesachtige elementen, zoals tovenaars,
watermannetjes, sprekende dieren, elfjes en feeën. Ze zijn geschreven
door verschillende geestelijken van de Congregatie van de Broeders van
de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria te Maastricht,
onder het pseudoniem B. van Wijckmade. De opbrengst van de boekjes
was bestemd voor de missie (Buijsman 2010, 8). De toon is gewild schattig, met veel verkleinwoordjes en betekenisvolle namen zoals koning
Goedhart en reus Rollebom. De avonturen volgen elkaar snel op en lopen altijd goed af. De naïef onschuldige inhoud hield de lezertjes ver
weg van de echte wereld.
De kabouters in Bloesems van het sprookjeshof (1930) en Bloempjes van
het sprookjeshof (1931) van de Vlaamse schrijver Paul Kiroul (1873-1937)
horen eveneens thuis in sprookjesachtige werelden met tovenaars, elfen
en reuzen. Net als Wipneus en Pim beleven Kirouls kabouters dappere
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avonturen waarin ze ten strijde trekken tegen kwade machten. Maar bij
Kiroul zat er een veel verder uitgewerkte visie op sprookjes achter dan bij
zijn Nederlandse collega’s. Kiroul zag sprookjes als een verbeelding van
de geestelijke wereld (Kiroul 1932 en s.d.). Ze waren niet bedoeld om direct op te voeden, maar om levensinzichten mee te zaaien, die misschien
pas in een later stadium zouden ontkiemen. Elke fantasiefiguur vertegenwoordigde voor hem een eigenschap van de menselijke ziel. Kabouters verbeeldden voor hem de dienende liefde die in elke mens schuilt.
Hiermee sloot hij aan bij de volkse traditie van kabouters als kleine helpertjes, net als Goeverneur en Laan. Hij vertaalde dat onder andere in
het woord ‘kabouteren’, een van de vele voorbeelden van Kirouls creatieve omgang met taal (Van Coillie en Ghesquière 1997, 144). Zijn ka
bouterverhalen stijgen uit boven de vele andere die in deze periode in
Vlaanderen verschenen, zoals die van Maria De Lannoy (Rozemarie in
Kabouterland, 1934) en Leen Van Marcke (Kabouter Tip Top, 1934).
In Kabouters in de stad (1947) gebruikte de Vlaamse journalist Lode
Cantens het kabouterverhaal om impliciet commentaar te geven op de
samenleving, waarin kinderlijke waarden, fantasie en verbeelding het
onderspit delven. Daarmee vormde zijn werk de opmaat tot een herwaardering van fantasieverhalen in de jeugdliteratuur. Ook Paulus de
Boskabouter (vanaf 1946) van het Nederlandse dubbeltalent Jean Dulieu
(1921-2006) markeert de overgang naar fantasieverhalen die minder stereotiep en minder moralistisch waren. Weliswaar spelen kabouters en
sprekende dieren hierin nog steeds een hoofdrol, maar de thema’s die
aan de orde komen zijn niet meer alleen gezellig, huiselijk, speels, naïef
en betrekkelijk vrijblijvend. Daarnaast worden goed en kwaad minder
ondubbelzinnig tegenover elkaar geplaatst. Bovendien illustreerde Dulieu zijn verhalen bijzonder fraai. De eerste verhalen over Paulus verschenen in de jaren veertig als strip in dagblad Het Vrije Volk. In 1948
verscheen Het winterboek van Paulus, het eerste boek over Paulus, zijn
vrienden Oehoeboeroe de uil, Salomo de raaf, Gregorius de das en Eucalypta de heks (die er pas na de oorlog bij was gekomen). Met hun rit
mische zinnen onderscheiden de verhalen zich ook stilistisch van de
bestaande kabouter- en dierenverhalen. In 1962 werd Paulus, de hulp
sinterklaas bekroond als Kinderboek van het Jaar (de voorloper van de
Gouden Griffel). Een van de mooiste en meest troostrijke sterfscènes uit
de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur is te vinden in Paulus en de eikelmannetjes (1965), waarin Paulus bij het doodsbed van het
oude, wijze eikelmannetje Wor waakt:
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‘Paulus,’ fluisterde Wor tenslotte haast onhoorbaar.
‘U moet nu niet praten. U moet rusten tot morgen.’
‘Ik heb me vergist. Ik zal de morgen niet meer zien. Als ik je nu mijn
raad niet geef, is het te laat.’
‘Dat kunt u niet menen! U hebt vast nog een heel lang leven voor u.’
De wijze Wor glimlachte. ‘Daarin heb je gelijk Paulus, een heel, heel
lang leven. Vanuit de grond zal ik oprijzen en mijn takken uitspreiden en ruisen met mijn bladeren. En eens, als onze Oervader te oud
is geworden om nog langer te bestaan, zal ik zijn taak mogen overnemen.’ (Dulieu 1998, 156)
Met deze visie op de dood en de kringloop van de natuur brengt Dulieu
een filosofische laag in zijn verhaal die het onderscheidt van de vrijblijvende, gezellige kabouterverhalen van zijn voorgangers.

De eerste sciencefictionverhalen

In de jaren twintig verscheen het eerste en lange tijd enige Nederlandse
fantasieverhaal met sciencefictionelementen: De ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling (1927) van Leonard Roggeveen (1898-1959), een
verhaal dat ook aan bod komt in het hoofdstuk over meisjes- en jongensboeken. Notariszoon Bram Vingerling vindt een stof uit die voorwerpen
onzichtbaar kan maken en mensen doet zweven. Het zwaartepunt blijft
op de gewone wereld liggen (domestic fantasy), maar er doen zich steeds

De ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling
(Ill. Felix Hess).
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In 1954 hield Annie M.G. Schmidt (1911-1995) een vurig pleidooi voor
goede kinderboeken, waarbij ze aandacht besteedde aan fantasie. ‘Er
zijn overtuigde antisprookjesmensen,’ schreef ze in Van Schuitje varen
tot Van Schendel. ‘Mensen die met beide benen op de grond staan en
uitroepen: Ik geef mijn kind geen nonsens. Ik vertel mijn kinderen geen
leugens! In mijn paedagogie is geen plaats voor wezens met vleugels,
Sinterklazen, ooievaars of kabouters. De realiteit is boeiend genoeg. Ik
geef mijn kinderen realiteit’ (37). Maar volgens Schmidt hebben sprookjes een eigen realiteit, een psychische realiteit. De kabouter- en dierenverhalen van de eerste helft van de twintigste eeuw noemt Schmidt ‘gemaakte’ sprookjes. Zij vindt ze ‘melig’ en ‘slap’, ze hebben ‘merg noch
bloed’ (45). Fantasie kan meer zijn dan zottigheid, zoetigheid en morele
overdracht, zo benadrukt Schmidt. ‘Verdrijf de fantasie niet uit de dichtkunst!’ schreef zij. ‘Wezens met vleugels, kabouters, boze heksen en hier
en daar een draak […] hebben het recht om te bestaan in de fantasie en
de verbeelding van de kinderen […] want ze beelden de essentiële gevoelens uit’ (38). Zelf droeg ze een steentje bij aan het genre met onder andere Abeltje (1953) en De A van Abeltje (1955), over een liftjongen in een
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meer fantastische gebeurtenissen voor. De spanning tussen de realiteit
en het fantastische is echter nauwelijks verder uitgewerkt dan op het
niveau van de plot. Brams uitvinding functioneert slechts als de aanleiding voor avontuur. Het boek is vooral een spannend en escapistisch
jongensboek, waarin de fantasie-elementen hoofdzakelijk functioneren als motor voor een meeslepend verhaal. Ook binnen de Friestalige
jeugdliteratuur is een vroeg sciencefictionverhaal aan te wijzen: It geheim fen ’e stratosfear van Hein Faber (1937).
Pas in de jaren vijftig verscheen er meer sciencefiction voor kinderen,
zoals de Monus-reeks (1952-54) van A.D. Hildebrand. Deze spannende
boeken over ruimtereizen stelden de maatschappelijke orde en de omgang met wezens van andere planeten ter discussie door een alternatieve samenleving op de maan te presenteren, waar het er aanzienlijk prettiger aan toegaat dan op aarde. Dit thema is in de jaren zestig door
Tonke Dragt nog veel verder uitgewerkt. Op jeugdliteraire sciencefiction
die de relatie tussen het reële en het fantastische, tussen het mogelijke
en het onmogelijke, tussen de wetenschappelijke stand van zaken en
toekomstige technologie werkelijk ter discussie stelde, moesten Nederland en Vlaanderen dus nog een aantal jaren wachten.
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warenhuis die op een dag met zijn lift door het dak vliegt en allerlei avonturen beleeft. In 1957 werd Wiplala uitgeroepen tot Kinderboek van het
Jaar, en enkele jaren later won het de Oostenrijkse Staatsprijs voor
jeugdliteratuur. Wiplala is een klein ventje dat leert ‘tinkelen’ (toveren)
en zich niet zomaar ‘kabouter’ laat noemen. Door de kleine Wiplala in
het huis van de familie Blom te plaatsen, sluit Schmidt aan bij de Britse
klassieker The Borrowers van Mary Norton uit 1953, die vertaald werd als
De bruikleners en De leentjeburen. Ook in de gedichten die Schmidt vanaf de jaren vijftig publiceerde, spelen fantastische elementen een rol,
zoals te lezen is in het hoofdstuk over poëzie.
De jaren vijftig vormden de opmaat tot een omslag in de jaren zestig.
Toen stonden Nederlands grootste schrijvers van fantasieverhalen voor
kinderen op: Tonke Dragt (1930) debuteerde bij Leopold en Paul Biegel
(1925-2006) bij uitgeverij Holland. Uit haar debuut Verhalen van de tweelingbroers (1961) wordt al meteen duidelijk dat Dragt geïnspireerd werd
door sprookjesachtige elementen en thema’s uit oude volksverhalen.
Het ademt bovendien de kluchtige sfeer van de commedia dell’arte. In
1962 kwam het eerste boek van Biegel uit: De gouden gitaar, een dierenverhaal over een gitaarspelende veldmuis die ondanks zijn angstige
aard met zijn muziekinstrument allerlei avonturen beleeft. Beide auteurs beleefden hun doorbraak echter met een later boek: Dragt met
haar tweede, De brief voor de koning (1962), en Biegel met zijn derde, Het
sleutelkruid (1964). Deze werken maakten Dragt en Biegel tot de grondleggers van een nieuw type fantasieverhaal in de Nederlandse jeugdliteratuur dat met sprookjesachtige elementen en symbolen diepe, universeel menselijke levensthema’s verbeeldt.
De sprookjesachtige fantasieverhalen van Dragt en Biegel zijn verwant aan kunstsprookjes zoals die van Hans Christian Andersen. Het
zijn metafysische verhalen die worden voortgedreven door archetypische motieven en bevolkt zijn met figuren die ook veel voorkomen in
sprookjes uit de orale verteltraditie, zoals reuzen, heksen, dwergen,
feeën, koningen, prinsen en prinsessen. Het zijn tijdloze vertellingen
over de grote vragen van het leven, in welke de fantasie-elementen de
hartstochten en angsten, de dromen en verlangens van de menselijke
ziel weerspiegelen (Noorduijn 2009, 8). Ook de literatuur voor volwassenen kent een aantal klassiek geworden, sprookjesachtige fantasieverhalen. De belangrijkste daarvan verschenen al veel eerder, aan het einde
van de negentiende eeuw, zoals De kleine Johannes (1889) van Frederik
van Eeden en Psyche (1898) en Fidessa (1899) van Louis Couperus, die alle
drie schatplichtig zijn aan het symbolisme.
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Biegel was ‘ervan overtuigd dat alles wat wij fantasie noemen uit een
veel diepere realiteit komt dan datgene wat wij fysiek waarnemen’
(Meinderts et al. 1996, 8). De personages in zijn boeken zijn veelal op
zoek. Naar geneeskrachtige kruiden voor de koning in Het sleutelkruid
(1964) en naar Jouweniet, de tuinmansjongen in De tuinen van Dorr
(1969). Maar eigenlijk zoeken zij naar antwoorden op de grote vragen
van het leven (Noorduijn 2009, 8). Vragen over de dood, over liefde, geluk
en levenslust. En wat voor Dwergelief-Mijnewel in De tuinen van Dorr
geldt, gaat evenzeer op voor Biegels andere personages: ‘Wie zoekt
vindt, maar niet altijd wat hij zoekt’ (Biegel 2005, 42). Onderweg leren de
personages door ontmoetingen en ontdekkingen nog allerlei andere zaken over het leven. Biegels literaire sprookjes zijn ‘allegorieën voor het
menselijk leven’ (Holtrop 1989, 428). Het vertellen van verhalen speelt
daarbij een belangrijke rol. De zoektocht voert de personages door hoge
bergen en donkere bossen, over rivieren en naar spooksteden, maar
vooral langs verhalen die ingebed worden in het kaderverhaal. Veel van
Biegels literaire sprookjes gaan over de noodzaak van verhalen en de
kracht van het vertellen, die hij zelf als geen ander bezat. Zo blijft het
hart van koning Mansolein uit Het sleutelkruid alleen kloppen als hem
elke dag een spannend avontuur wordt verteld. In De tuinen van Dorr
vertellen prinses Mijnewel en Jarrik de speelman elkaar om de beurt
een verhaal, wat hen steeds een stapje dichter bij de betoverde grote liefde van de prinses brengt. Hun zoektocht wordt telkens even onderbroken voor zo’n verhaal. Dat levert een meeslepende en spannende raamvertelling op die net als de oude volkssprookjes thema’s behandelt die
de grens tussen kind en volwassene overstijgen, wat het boek de kracht
geeft om een dubbel publiek aan te spreken (Holtrop 1989, 428).
Het queestemotief speelt ook een grote rol in het in 2004 met de Griffel der Griffels bekroonde De brief voor de koning (1962) van Tonke Dragt.
Het boek behoort tot de high fantasy, de vakterm voor een- of meer
dimensionale verhalen die gekenmerkt worden door een volledig uitgewerkte, logisch coherente andere wereld, waarin de strijd tussen goed
en kwaad een grote rol speelt (Sullivan iii 1996, 307). In De brief voor de
koning is dat een middeleeuws aandoende wereld, die doet denken aan
ridderromans, vooral die uit de Arthurcyclus. Tiuri, de hoofdpersoon,
krijgt net als in de oude ridderverhalen een opdracht die hem in staat
stelt zijn moed, doorzettingsvermogen en trouw aan de koning – kortom, zijn ridderlijkheid – te bewijzen. Hiertoe moet Tiuri echter eerst een
moeilijke beslissing nemen. Daarin zit het verschil met de oude ridderromans: Dragt verbeeldt het psychologische proces van de ontwikkeling
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van kind tot volwassene, tijdens welke twijfels en angsten moeten worden overwonnen, belangen moeten worden afgewogen en inzicht moet
worden verkregen in de rol die hij in de wereld moet en wil gaan vervullen. Tiuri krijgt zijn opdracht namelijk niet direct van de koning, maar
van een onbekende man ‘gehuld in een wijde pij, met de kap over zijn
hoofd getrokken’ (Dragt 2003, 15). En wel in de nacht voordat hij tot ridder geslagen zal worden, de nacht die hij als bewijs van zijn moed geacht
wordt wakend door te brengen in een kapel, samen met andere jonge
aspirant-ridders. Ze mogen niet praten of opendoen voor onverwacht
bezoek. Wanneer Tiuri toch de deur opent, vangt een avontuur aan dat
hem voor veel zwaardere proeven stelt, een avontuur waarin Tiuri veel
leert over de toestand van zijn land en over zichzelf. De brief voor de
koning is een bloedstollend avonturenverhaal met de onontkoombare
vertelkracht van oeroude mythen, sagen en sprookjes, en een tijdloze
thematiek, dat tevens gelezen kan worden als een fantasievolle bildungs
roman.
Dragt situeerde haar fantasieverhalen niet alleen in het verleden,
maar schreef ook de eerste volwaardige Nederlandstalige toekomstroman voor kinderen: Torenhoog en mijlen breed (1969). Toekomstverhalen
(of sciencefiction) zijn eendimensionale fantasieverhalen die zich afspelen in een andere wereld die sterk lijkt op de onze, maar gekenmerkt
wordt door technologische uitvindingen die onze wereld (nog) niet kent.
Ze verschillen van andere fantasieverhalen omdat ze spelen met de mogelijkheid dat wat nu nog fantasie is ooit werkelijkheid zou kunnen worden door wetenschappelijke ontdekkingen en technologische vooruitgang, terwijl dat bijvoorbeeld bij sprookjesachtige fantasieverhalen
nooit zal kunnen. Ze speculeren op een toekomst waarin de wetenschap
verder gevorderd is en kunnen daarmee de (ethische) consequenties van
wetenschappelijke ontwikkelingen uit het heden ter discussie stellen
(Keijzer 2010). In Torenhoog en mijlen breed onderzoekt Dragt de mogelijkheid van leven op een andere planeet en de vragen die dat oplevert
over de omgang met wezens van andere werelden. Edu Jansen is planeetonderzoeker op Venus, ‘waar wouden zijn als vuur zo heet, torenhoog en
mijlen breed’. De titel verwijst naar het gedicht ‘Travel’ van Robert Louis
Stevenson, dat verscheen in A Child’s Garden of Verses (1885). Tegen de
regels in bezoekt Edu deze wouden. Hij ontmoet er de bewoners van
Venus, Afroini, die gedachten kunnen lezen. Het woud staat voor de plek
waar de mens zichzelf tegenkomt. Edu moet zowel letterlijk als figuurlijk naakt (zonder pak, en de Afroini kunnen al zijn gedachten lezen) zijn
weg door het woud zoeken. Deze symboliek kan in verband gebracht
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worden met het donkere woud aan het begin van De goddelijke komedie
van Dante, als verbeelding van zijn chaotische leven (Ros 2008). Torenhoog en mijlen breed en het vervolg Ogen van tijgers (1982) gaan over de
spanning tussen een volledig van bovenaf gecontroleerde wereld en de
vrijheid van de menselijke geest, maar ook over het koloniseren van andere werelden, de schoonheid van ongerepte natuur en het leren leven
in harmonie met jezelf. Dragt benutte daarmee de mogelijkheid die
sciencefiction bij uitstek biedt: het aankaarten van ethische kwesties
door mogelijke consequenties van de wetenschappelijke vooruitgang
fictioneel uit te werken.
De inmiddels klassieke verhalen van Biegel en Dragt zorgden voor een
doorbraak in de waardering van fantasieverhalen voor kinderen in Nederland. Vanaf de jaren zestig vielen fantasieverhalen steeds vaker in de
prijzen. Naast De brief voor de koning werden ook Paulus, de hulpsinterklaas (1961) van Jean Dulieu en Het sleutelkruid (1964) van Paul Biegel
bekroond als Kinderboek van het Jaar, net als Meester Pompelmoes en de
Mompelpoes (1968) van Hans Andreus en Verhalen van de spinnende kater
(1969) van Harriet Laurey.
De Vlaamse fantasieliteratuur voor kinderen bleef in de jaren zestig
beduidend braver dan de Nederlandse. Ze was de zoetheid van de eerste
helft van de twintigste eeuw nog niet ontstegen. Een veelgelezen en -bekroond auteur was Lia Timmermans, de dochter van Felix Timmermans. Het bekendst werd zij met de reeks Janneke en Mieke (1962-68).
Elke keer dat hun ouders weggaan, belanden Janneke en Mieke in een
fantasievol avontuur. Ze reizen naar vreemde werelden, waar ze opdrachten vervullen en fantasiefiguren ontmoeten, zoals prinsessen en
tovenaars. Bij hun opdrachten worden ze geholpen door lieve, sprekende dieren en door voorwerpen met magische eigenschappen, zoals een
gelukssleuteltje, droomkoeken en geheugenbonen. Het zijn tweedimensionale fantasieverhalen waarin de fantasie-elementen in dienst
staan van de moraal. In Vlaanderen kwam er in de jaren zestig aandacht
voor sciencefiction. John Vermeulen, die voornamelijk voor volwassenen schreef, publiceerde enkele verhalen voor kinderen, zoals De vervloekte planeet (1961) en Onheil op Venus (1963). Daarnaast verscheen in
de serie Vlaamse Filmpjes van uitgeverij Averbode vanaf de jaren zestig
steeds meer sciencefiction (Rijpens 2010). In tegenstelling tot de werken
van Biegel en Dragt hebben zij de tand des tijds niet doorstaan.
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De populariteit van literaire sprookjes hield in de jaren zeventig aan.
Biegel publiceerde De twaalf rovers (1971) en het eerste deel van de Kleine
kapitein-trilogie (1970-75), dat meteen een Gouden Griffel kreeg. In beide
verhalen speelde hij met verwachtingen en keerde stereotypen om. De
twaalf rovers hebben het weliswaar op de schat van de koning gemunt,
maar zijn stuk voor stuk te goedhartig om grof en gewelddadig op te
treden. In de Odyssee-achtige verhalen over de kleine kapitein ondernemen het titelpersonage en zijn bemanning Dikke Druif en Marinka
zoektochten die hen naar verre oorden en onherbergzame gebieden
brengen, waar zij sprookjesachtige figuren tegenkomen die, net als de
twaalf rovers, niet voldoen aan het archetypische beeld. Een fantasieverhaal dat eveneens een Gouden Griffel kreeg is Het malle ding van bobbistiek van Leonie Kooiker (1970). In dit realistische verhaal met fantastische elementen vinden twee broertjes een kleiachtige substantie uit
waarmee ze een eivormig vaartuig kneden dat blijkt te kunnen vliegen.
Het verhaal vertoont veel overeenkomsten met Bram Vingerling. Zilveren
Griffels werden uitgereikt aan vertalingen van literaire sprookjes met
klassieke allures, zoals Fantastic Mr Fox van Dahl in 1972, Krabat (Meester van de zwarte molen) van Preussler in 1973, en De gebroeders Leeuwenhart van Lindgren in 1975.
Maar in deze periode klinken opnieuw kritische geluiden over fantasieverhalen voor kinderen. Verschillende werkgroepen houden zich
bezig met de aansluiting van kinderboeken bij de maatschappelijke
realiteit. Onder invloed van Duitse wetenschappers en pedagogen propageren zij het realistische kinderboek. De leden zijn, net als de achttiende-eeuwse criticasters, van mening dat fantasieverhalen kinderen
wegvoeren van de werkelijkheid. Fantasie zou leiden tot escapisme, terwijl volgens de werkgroepen de functie van kinderboeken juist was hun
lezers voor te bereiden op de realiteit en een kritische houding ten opzichte van bestaande waarden, normen en praktijken te ontwikkelen
(Van den Hoven 1996, 41-45). Aan de bekroningen is te zien dat de werkgroepen korte tijd zeker invloed hebben gehad. Vanaf 1974 vielen vooral
realistische kinderboeken in de prijzen. Maar al snel kwam er kritiek op
de werkgroepen. Zo bestreed Willem Wilmink de gedachte dat fantasieverhalen een valse realiteit bieden. ‘Ze zijn een realiteit naast de onze,’
schreef hij. ‘De overeenkomsten tussen de gefantaseerde en de echte
wereld zijn soms verrassend groot, en menig sprookjesschrijver is erin
geslaagd in zijn droomwereld vooruit te lopen op inzichten die later als
echt gewaarmerkt werden’ (1976, 6). Er verscheen bovendien een aantal
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fantasieverhalen dat juist sterk verbonden was met actuele kwesties: allegorieën van de werkelijkheid en verhalen in de traditie van Gulliver’s
Travels (1726) van Jonathan Swift, die via fantasie-elementen een satirisch-kritische blik op de maatschappij wierpen. Koning van Katoren
(1971) van Jan Terlouw is er klassiek mee geworden. In dit boek moet
Stach zeven moeilijke opdrachten uitvoeren om koning te worden. De
opdrachten symboliseren de maatschappelijke kwalen van de jaren zeventig, zoals milieuvervuiling, verzuiling, geluidsoverlast en de wapenwedloop. De ministers van Ernst, Reinheid, Regelmaat, Eerlijkheid,
Deugd en IJverigheid staan voor bedreigingen van de kinderlijkheid en
het gevaar van een te gecontroleerde samenleving, waarin geen plaats is
voor fantasie en verbazing en een eng, van bovenaf opgelegd moralisme
de scepter zwaait. In 2007 verscheen een vervolg op dit zeer succesvolle
boek: Zoektocht in Katoren, dat opnieuw reflecteert op problemen in de
realiteit, vooral het groeiende individualisme in de maatschappij.
In Pluk van de Petteflet (1971) maakt Annie M.G. Schmidt eveneens gebruik van fantasie om kritisch naar de maatschappij te verwijzen. Pluk
is een kleine jongen die in zijn eentje het torentje van de Petteflet bewoont. Met hulp van zijn mensen- en dierenvrienden meneer Pen, de
Stampertjes, Zaza de kakkerlak, Dollie de duif en Karel met de houten
poot zet hij zich in voor een leefbare samenleving. Hij wordt daarbij tegengewerkt door mensen die, net als bij Terlouw, staan voor bedreigingen van het natuurlijke en het kinderlijke, zoals mevrouw Helderder, die
met haar reinigende spuitbus de omgeving onveilig maakt, en de parkwachter van de Torteltuin, die van de tuin vol dieren, waar je zo lekker in
kunt spelen, een tegelplein wil maken. Pluk van de Petteflet biedt fantasievolle avonturen voor kinderen vanaf vier jaar en kan tegelijkertijd gelezen worden als een anarchistisch pleidooi tegen het vernietigen van de
natuur, tegen de bureaucratie en voor het kinderlijke in de mens.
Een grilliger vorm van fantasie schiep Wim Hofman, die aan het einde van de jaren zestig debuteerde met Welwel, de zeer grote tovenaar
(1969). Ook zijn Koning Wikkepokluk de merkwaardige zoekt een rijk (1973)
zit boordevol sprookjesachtige personages, die hun stereotiepe eigenschappen tot in de uiterste consequenties doorvoeren. Zo ontstaat er
een wonderlijke sfeer, die de figuren zelf volkomen logisch lijken te vinden. In veel van Hofmans boeken lopen fantasie en realiteit op een surrealistische manier in elkaar over. Zo is De stoorworm (1980) gebaseerd
op zijn herinneringen aan de watersnoodramp in 1952, maar in plaats
van een realistisch ervaringsverhaal, schreef Hofman een fantasievol
boek over het leeftijdloze duo Ietsje Wit en Piekevet. Tijdens een over-
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Koning Wikkepokluk de merkwaardige
zoekt een rijk (Ill. Wim Hofman).
© Wim Hofman en Uitgeverij Querido.

stroming, veroorzaakt door de stoorworm, zien zij een koffiepot, tafels,
stoelen en ander huisraad langsdrijven. Daarvan maken Ietsje Wit en
Piekevet een boot, waarmee ze op zoek gaan naar droog land. Het vermengen van de werkelijkheid met een grillige en absurde vorm van fantasie is de bron van Hofmans schrijverschap. In de illustraties die hij
zelf bij zijn verhalen verzorgt worden eveneens realistische en fantasieelementen verweven. Voor zijn tekeningen bij Koning Wikkepokluk ontving Hofman in 1974 de Gouden Penseel.
In Vlaanderen vond in de jaren zeventig een omslag plaats. Auteurs
als Henri Van Daele, Guido Staes en Cor Ria Leeman zorgden voor een
breuk met de brave fantasieverhalen van de periode daarvoor. Net als in
Nederland kregen maatschappelijke thema’s een duidelijke plaats. Kinderen van de vrede (Staes 1972) is een pleidooi tegen oorlogen waarin ‘volwassenen hun kinderen het slachtoffer laten worden van hun eigen idealen’ (61). Foto’s van kinderen in oorlogsgebieden en zeer realistische
beschrijvingen versterken de symboliek van de fantasie over kinderen
die, immuun voor kogels, mijnen en bommen, wegtrekken uit twee
strijdende gebieden. Het boek kreeg in 1974 de Staatsprijs voor Jeugd
literatuur, maar bleef controversieel.
Henri Van Daele schiep vernieuwing met een alternatieve invulling
van traditionele personages en allegorische verwijzingen naar maatschappelijke misstanden. Zijn boek De heksenschool (1976) vertoont verwantschap met Die kleine Hexe (1957) van Preussler. In De radijsjeskoning
(1977) neemt natuurliefhebber en dierenvriend Hans Nopjes het met behulp van de natuur, de dieren, een paar oude wijze boeken en een zakje
toverzaad op tegen de oprukkende technologie en milieuvervuiling. Be-
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De jaren tachtig worden gekenmerkt door grensverleggende fantasieverhalen. De grens tussen fantasie en realiteit vervaagde, de grenzen
van tijd en ruimte werden opgerekt en bovendien werd het genre van het
dierenverhaal drastisch vernieuwd. Kleine Sofie en Lange Wapper (1984)
van Els Pelgrom en Annetje Lie in het holst van de nacht (1987) van Imme
Dros zijn verhalen van de eerste categorie. Hierin verbeelden fantasieelementen een psychische realiteit. De psychologische grenzen tussen
fantasie en realiteit worden afgetast en vormgegeven in een taal, stijl en
structuur vol dubbele lagen en diepere betekenissen. Kleine Sofie en Lange Wapper gaat over een doodziek meisje dat wil weten wat er gebeurt als
ze doodgaat. Op een nacht komen om twaalf uur precies haar knuffels
en poppen tot leven. Deze nemen haar mee op reis om erachter te komen
‘wat er in het leven te koop is’. Het verhaal is dus verwant aan de toy story. Aan het einde van de reis stelt Sofie vast dat ze de wereld mooi vindt
en weet wat er te koop is. Daarna vertrekt ze in een blauwe auto: het begin van de ‘eindeloze’ reis, die voor haar sterven staat. Vanwege de symbolische lading en de nogal abstracte manier waarop het boek gelezen
moet worden, hebben sommige critici zich afgevraagd of het boek niet
te moeilijk is voor kinderen (Wijma-van der Laan 1985).
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kroond werd ook het dierenverhaal Goliath of hoe de gorilla’s de beschaving aan de dieren brachten (Aster Berkhof 1974, Referendumprijs Vlaams
Jeugd- en Kinderboek 1975). Dit boek is een regelrechte aanklacht tegen
racisme en kolonialisme. Het verhaal speelt in de toekomst en is een
dystopie voor kinderen, geïnspireerd op het einde-der-tijden-motief zoals we dat kennen uit H.G. Wells’ The Time Machine (1895). Als politieke
allegorie doet het verhaal denken aan George Orwells Animal Farm
(1945). In Berkhofs verhaal zijn de mensen al jaren geleden uitgestorven.
Een groep van gorilla’s, valken en katten onder leiding van Goliath verstoort de harmonie door de andere dieren eerst te overladen met geschenken en hen vervolgens onder het mom van beschavingsarbeid te
onderwerpen. Goliath en de zijnen doden iedereen die kritische vragen
stelt of verzet biedt, en verheerlijken macht, rijkdom en aanzien. Het
boek eindigt droevig. Het eens zo idyllische bos is veranderd in een dorre woestenij. Door die geëngageerde boodschap werd het boek goed ontvangen door de kritiek; het zou een bijdrage leveren aan een kritische en
politiek geëngageerde mentaliteit bij kinderen (Van Coillie en Ghesquière 1997, 222).
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Een interessante discussie ontstond rond de vraag of Kleine Sofie
droomt, een discussie waar bij Alice’s Adventures in Wonderland al aan
gerefereerd werd. Henk Peters constateerde dat voor alle besprekers van
Kleine Sofie vaststaat dat de fantastische gebeurtenissen zich afspelen
in de koortsdromen van Sofie. Peters stelde echter dat de vreemde gebeurtenissen niet op een mimetische, maar op een thematische manier
verklaard moeten worden: ‘Voor Sofie ís het toneelstuk het leven. Pelgrom presenteert de lezer op deze manier drie werkelijkheden: die van
hem- of haarzelf, die van Sofie die ziek in bed ligt en die van Sofie die in
het verhaal mee gaat spelen in een toneelstuk’ (Peters 1995, 457). Het feit
dat Sofie aan het einde van de reis met de poppen dood is, versterkt volgens Peters de realiteitswaarde. Zijn analyse wordt bevestigd door Pelgrom zelf:
Waar ik erg mee bezig ben is: wat is werkelijkheid? Als je naar een
film kijkt, of naar een toneelstuk, of ook als je een boek leest, dan
kun je er zo helemaal in zijn als het goed is, dan maakt het niet
meer uit of het werkelijk is of niet. Dus het is heel beslist geen
koortsdroom. Het is een toneelstuk en dat wordt echt. […] Als je een
woestijnleguaan in Artis ziet zitten, is dat een totaal andere wereld,
die toch bestaat. Misschien is de wereld van de fantasie net zo werkelijk. Zoals het wegrijden in de auto na de dood, wie ben ik om te
zeggen dat het niet zo is? Ik kan toch niet alle werkelijkheden zien?
(geciteerd in Kromhout 1984, 4)
Ook Annetje Lie in het holst van de nacht heeft een sterk symbolische lading. Hierin zijn het wel degelijk de dromen van een klein meisje die
haar situatie in de werkelijkheid symboliseren. Het droommotief is
prachtig verbeeld in de associatieve stijl en structuur, maar het vergt
wederom een behoorlijke dosis leeservaring om de overgang van droom
naar werkelijkheid en weer terug te herkennen. Annetje Lie werd geïllustreerd door Margriet Heymans, die ook in haar eigen boeken vaak fantasie-elementen gebruikt om een psychische realiteit te verbeelden,
bijvoorbeeld in Lieveling, boterbloem (1988). Naar aanleiding van de bekroning van deze boeken ontstond een felle discussie over de vraag of
boeken die zo’n abstracte manier van lezen vergen, zo weinig herkenbare emoties beschrijven en slechts beperkte leesaanwijzingen voor de
symboliek bevatten, nog wel kinderboeken genoemd kunnen worden.
Anne de Vries (1990) stelde dat er een nieuwe categorie boeken ontstond:
kinderboeken die voldeden aan literaire eisen van volwassenen, maar
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de behoeften van kinderen links lieten liggen. De Vries betwistte de
kwaliteit van de boeken niet, maar wel de bekroning ervan als boeken
voor kinderen. Hij stelde ook geenszins dat een symbolische lading in
kinderboeken vermeden zou moeten worden of dat de grenzen van fantasie en realiteit niet afgetast zouden mogen worden. Wel pleitte hij voor
kinderboeken waarin avontuur, spanning, herkenbaarheid en symboliek elkaar in evenwicht houden.
Een subgenre van het fantasieverhaal dat gelijkaardige vragen opriep,
was het dierenverhaal – specifiek de dierenverhalen van Toon Tellegen,
die in 1984 debuteerde als kinderboekenauteur met de bundel Er ging
geen dag voorbij. Al snel volgden Toen niemand iets te doen had (1987) en
Langzaam, zo snel als zij konden (1989). Tellegens dierenverhalen behoren tot de eendimensionale fantasieverhalen waarin realistische en
fantasie-elementen naast elkaar bestaan, zonder dat dit als iets wonderlijks gepresenteerd wordt. De dieren in zijn verhalen bewonen een besloten wereld die bestaat uit een bos, een rivier en de zee. Ze doen dingen
die echte dieren doen, zoals zwemmen, klimmen en een winterslaap
houden, maar ze houden zich niet aan biologische afspraken, want ze
zijn allemaal even groot en ze doen ook allerlei dingen die echte dieren
niet kunnen, zoals praten, feestvieren, brieven schrijven en filosoferen.
Geen van de dieren is verbaasd dat de eekhoorn op zijn verjaardag het
liefst met de mier danst, dat de olifant een onbedwingbare behoefte
heeft om aan lampen te slingeren en dat de vlinder en de giraffe een bed
delen.
Het van oudsher sterk moralistische genre van het dierenverhaal
kreeg bij Tellegen een heel andere invulling. Hij verbrak traditionele
verwachtingspatronen door de dieren geen stereotiepe eigenschappen
mee te geven. In eerste instantie leken alle dieren op elkaar, maar naarmate er meer verhalen verschenen, kreeg een aantal dieren sterkere persoonlijkheden en specifieke eigenschappen. De lezer leert vooral de eekhoorn en de mier steeds beter kennen. Als duo worden zij wel eens
vergeleken met Frog and Toad (vanaf 1970) van Arnold Lobel (Boonstra
1993, 26). Andere dierenduo’s die het Vlaamse en Nederlandse dierenverhaal nieuw elan gaven waren Aap en Beer (1984) van Wim Hofman en
sinds de jaren negentig ook Vos en Haas (1998) van Sylvia Vanden Heede.
Tellegens filosofische verhalen worden gekenmerkt door een verwonderde blik op het bestaan. De dieren stellen zichzelf en elkaar voortdurend vragen over existentiële kwesties, zoals bestaan of niet bestaan,
geluk, spijt, verdriet en identiteit. Een specifieke rol is weggelegd voor de
taal. De dieren denken na over abstracte begrippen en vragen zich af wat
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woorden nu eigenlijk precies inhouden. Tellegens stijl van vertellen is
ritmisch en geserreerd. De sfeer van zijn verhalen is melancholiek, en
hoewel ze vol zitten met levenswijsheden en universele vragen is er toch
niets in te bespeuren van de moralistische spiegel van de mens en de
samenleving die de oude fabels kenmerkten. Bij Tellegen is het dierenverhaal veel meer dan een pedagogisch instrument; het krijgt existentiële diepgang. Geen wonder dat de vaderlandse kinderboekenwereld bij
het verschijnen van Tellegens eerste bundel zachtjes schudde op zijn
grondvesten (Boonstra 1993, 23).
Voor jongere kinderen verschenen in dezelfde periode de eerste verhalen over Kikker van Max Velthuijs. Aanvankelijk trad Kikker op in de
prentenboeken over een van Velthuijs’ andere scheppingen, Klein-Mannetje, maar algauw kreeg hij zijn eerste eigen boek: Kikker is verliefd
(1989), dat door kinderboekenrecensent Lieke van Duin werd uitgeroepen tot het meest universele kinderboek van 1989 en dat in 1990 prompt
een Zilveren Griffel kreeg. Net als bij Tellegen gaan de verhalen rond
Kikker over universele gevoelens en gedachten. Hoewel het didactische
van de oude dierenverhalen eveneens ontbreekt, hebben deze verhalen
wel degelijk een ethische dimensie in de manier waarop thema’s als
liefde, vriendschap, trouw en de dood worden behandeld. Kikker maakte Velthuijs wereldwijd beroemd en leverde hem in 2004 de Hans Christian Andersen Award op. Als dierpersonage met menselijke gevoelens
en gedachten en één menselijk kledingstuk aan zijn verder geheel dierlijke voorkomen is Kikker verwant aan Pieter Konijn, Winnie de Poeh,
Nijntje en Paddington (Linders 2003, 151-164) – allemaal dieren met een
klassieke status.
Letterlijk grensverleggend in de jaren tachtig waren wederom de boeken van Tonke Dragt, die de mogelijkheden van sciencefiction verder
verkende. In Het geheim van de klokkenmaker (1989) exploreerde Dragt de
grenzen van tijd en ruimte door een parallelle wereld te scheppen. De
hoofdpersoon laat zich met een tijdmachine naar de toekomst flitsen en
is daarna gedoemd om voorgoed met een gespleten identiteit, met gespiegelde alter ego’s te leven. Dit boek vormde de opmaat voor het in
1992 verschenen Aan de andere kant van de deur. Daarin werkte Tonke
Dragt het idee van parallelle werelden verder uit. Aan de andere kant van
de deur is een fascinerend verhaal over Otto, die, wanneer hij op het juiste moment en in de juiste geestestoestand zijn deur opendoet, in een
Escher-achtige wereld belandt. In deze wereld, de Januaraanse Ambassade genaamd, spelen tijd en identiteit raadselachtige hoofdrollen. Het
spel met tijd en identiteit in Het geheim van de klokkenmaker en Aan de
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andere kant van de deur doet denken aan De torens van februari uit 1973,
waarin een jongen tussen verschillende tijdlagen reist. De hoofdpersoon in dit boek verliest bij het betreden van nieuwe tijdlagen steeds zijn
herinneringen aan de gebeurtenissen in de andere tijdlagen. De torens
van februari draait om het vinden van de eigen identiteit, wat ook tot
uitdrukking komt in de hoofdstuktitels ‘Wie ben ik?’ en ‘Was ik dat?’.
Misschien worden de vragen over tijd, ruimte, continuïteit en identiteit,
die Dragts geheimzinnige dubbel- en spiegelwerelden oproepen, beantwoord in het langverwachte vervolg op Aan de andere kant van de deur:
De weg naar de cel. Waarschijnlijker is echter dat Dragt ons alleen maar
dieper meeneemt in haar ingenieuze fantasiewereld, gebaseerd op het
consequent doorvoeren van het logisch denken over verschillende, parallelle lagen van tijd.
Terwijl het Nederlandse fantasieverhaal in de jaren tachtig een omslag maakte van maatschappelijk engagement naar het verbeelden en
onderzoeken van meer psychologische en filosofische kwesties, blijft de
maatschappij in Vlaamse fantasieverhalen langer expliciet aanwezig.
Mariette Vanhalewijn krijgt de Referendumprijs en de Staatsprijs voor
Jeugdliteratuur voor het prentenboek Kleine Adam (1983). Hierin vindt
een klein jongetje de wereld zo’n rotzooi dat hij hem met een bezem in
een afvoerpijp veegt en probeert een nieuwe, betere wereld te tekenen.
Maar het lukt hem niet om zijn droomwereld tot werkelijkheid te schetsen. En wanneer hij alles toch maar weer laat worden zoals het was, begrijpen de mensen hem ook niet. Zoals in veel fantasieverhalen waarin
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een betere wereld wordt nagestreefd, wordt het kind opgevoerd als schakel tussen een verdorven werkelijkheid en het ideaal van een betere, zuiverdere maatschappij. In tegenstelling tot veel high fantasy is kleine
Adam echter geen jonge verlosser. Door de ónmogelijkheid van zijn fantasie te benadrukken leverde Vanhalewijn kritiek op de onwil van mensen om de wereld te veranderen. De mensen zien Adams droomwereld
als een fantasie die geen werkelijkheid is en ook niet kán worden.
Henri Van Daele schreef met het veel bekroonde Het zesde zegel (1984)
een alternatief paradijsverhaal, waarin een jongen en een meisje na een
‘grote ramp’ opnieuw moeten leren leven in een wereld zonder technologie en hoopvol nieuw leven verwekken. Ook andere Vlaamse fantasieschrijvers stelden de nadelige gevolgen van een steeds sterker van technologie afhankelijke wereld aan de kaak, zoals Karel Verleyen in Vijand
zonder gezicht (1982), dat handelt over de gevolgen van een door de computer bestuurde wereld. Daarnaast bleef een vrijblijvender vorm van
fantasieverhalen bestaan, zoals Goed gek (1987) van Gie Laenen, die beïnvloed werd door Roald Dahl, en Verhalen uit het Roezemoezebos (1988)
van Claudine Martens en Gerda Van Cleemput.
Binnen de Friestalige jeugdliteratuur, die opleefde na de invoering
van Fries als verplicht vak op school, verschenen in de jaren tachtig verschillende soorten fantasieverhalen: kabouterverhalen van onder anderen Tiny Mulder (Rare dokter Dingdong, 1981) en steeds meer science
fiction zoals De wite kastanje (1986) van Willem Tjerkstra. Ook de
bekroonde raamvertelling Bartele Bûse (1988) van Berber van der Geest
kent fantasie-elementen. Nadat het in 1992 op de Honourlist van de ibby
stond, werd het in het Nederlands vertaald als Bartele Broekzak (1992).
Daarnaast werden klassieke buitenlandse fantasieverhalen naar het
Fries vertaald, zoals Lindgrens De bruorren Liuwehert, de vertaling van
De gebroeders Leeuwenhart (door Jante Geartsma, 1986) en Ronja de
rôversdochter (door Jant van der Weg, 1987).

Nieuwe series en de kr acht van verhalen in de jaren
negentig

De Nederlandstalige jeugdliteratuur kende lange tijd maar weinig griezelverhalen in de traditie van Edgar Allan Poe (1809-1849) en Bram Stokers Dracula (1897) of de Nederlanders Belcampo (De ideale dahlia, 1968)
en Bordewijk (De wingerdrank, 1937). In de jaren negentig kwam hier verandering in. Nadat hij al verschillende fantasieverhalen voor beginnende lezers had geschreven, publiceerde Paul van Loon in 1990 zijn eerste
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griezelverhaal: Vampier in de school. Vanaf zijn tweede griezelboek kreeg
hij echt succes. In De Griezelbus (1991) nodigt de schrijver P. Onnoval
(een anagram van P. van Loon) een schoolklas uit om een ritje te maken
in zijn Griezelbus. Tijdens de rit leest Onnoval verhalen uit zijn boek
voor en ontpopt zich als een weerwolf, die de kinderen wil verscheuren.
In De Griezelbus 2 (1994) is Onnoval als vampier uit de dood opgestaan.
In totaal zijn er acht delen verschenen. Een vergelijkbaar succes kent de
serie die Van Loon voor jongere kinderen schreef over Dolfje Weerwolfje
(vanaf 1996). Hierin ontdekt het jongetje Dolfje op een dag dat hij eigenlijk een weerwolf is. Niemand mag het weten en dat is knap lastig als je
bij vollemaan met je klas op kamp bent. De verhalen over Dolfje Weerwolfje zijn minder griezelig dan De Griezelbus en er vloeit minder bloed.
Ze vertonen verwantschap met Das kleine Gespenst (1966) van Preussler
en Der kleine Vampir (1980) van Angela Sommer-Bodenburg, in welke de
hoofdpersonen ook traditionele figuren uit sagen en griezelverhalen op
kinderformaat zijn. Zowel De Griezelbus als de boeken over Dolfje Weerwolfje scoorden keer op keer hoog bij de Nederlandse Kinderjury, terwijl
jury’s van volwassenen ze nooit noemden. Terwijl kinderen de gerichtheid op de plot en de voorspelbare formule van Van Loons series waarderen, gaan volwassen jury’s voor vernieuwing, originaliteit, minder
plotgerichtheid en een minder makkelijke stijl.
Naast griezelverhalen verschenen in de jaren negentig opvallend veel
bewerkingen van oude volksverhalen, waarin fantasie-elementen een
belangrijke rol spelen. Lange tijd lag de nadruk bij het bewerken van
deze verhalen voor kinderen op het toegankelijk maken van de oude verhalen door de taal, stijl en structuur te vereenvoudigen en elementen die
men niet geschikt vond voor kinderen weg te laten. In de jaren negentig
stonden verschillende schrijvers op die de oude verhaalstof niet zozeer
navertelden als wel gebruikten om een heel nieuw verhaal mee te vertellen of universele, tijdloze thema’s aan te roeren. Opvallend vaak gebruikten ze de oude vertellingen om het vertellen zelf te thematiseren.
Door de fantasie-elementen in Odysseus, een man van verhalen (1994)
slechts een plek te geven binnen de verhalen die over Odysseus worden
verteld, thematiseerde Imme Dros de grens tussen waarheid en fictie.
Ook in Mariken (1997), een verwerking van het Middelnederlandse Mariken van Nieumeghen, maakte Peter van Gestel het vertellen van verhalen
tot een belangrijk motief. Hij laat zien dat fantasie in verhalen belangrijk is om grip krijgen op de werkelijkheid, zoals Joachim de toneelspeler het verwoordt:
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‘Verhalen, vader,’ riep hij, ‘moeten niet vertellen hoe het in je eigen
huis en je eigen dorp toegaat. Verhalen moeten anders zijn. Een koning gaapt, slikt een boze geest in en doodt zijn eigen kinderen. Het
lam vreet de wolf op.’
‘En wat dan nog?’ zei Archibald.
‘Zonder verhalen zou ik niets van de wereld en de mensen begrijpen,’ zei Joachim. (Van Gestel 1997, 186)

146

In Vlaanderen begonnen Ed Franck en Henri Van Daele in de jaren negentig aan een serie bewerkingen van klassiekers bij Averbode, waarin
ook canoniek geworden verhalen uit de volkscultuur met fantastische
elementen uitkwamen, zoals Parcival (1996) en Medea (1999). In veel van
die bewerkingen liet Franck de fantastische elementen bestaan, maar
voor Medea, over de vrouw die uit wraak haar eigen kinderen doodde,
maakte hij er net als Dros verhalen van die de personages aan elkaar
vertellen.
Dat bewerkingen van oude verhalen uit de volksliteratuur gemakkelijker hun weg vinden binnen de jeugdliteratuur dan binnen de literatuur
voor volwassenen, laat Anderland (Biegel 1990) zien. In deze bewerking
van De reis van Sint-Brandaan toont Biegel prachtig hoe verhalen in ongeletterde gemeenschappen van mond tot mond gaan. Het werd in 1991
bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs, terwijl het niet bedoeld was
voor kinderen. Binnen de volwassenenliteratuur kreeg het nauwelijks
aandacht. Hetzelfde lot ondergingen zijn literaire sprookjes De twaalf
rovers (1971) en Haas (1981), beide bedoeld voor volwassenen. Nadat ze
een Zilveren Griffel kregen, kwamen de boeken in het jeugdliteraire systeem terecht. Het enige boek van Biegel dat uitsluitend tot de volwassenenliteratuur wordt gerekend is De wenende aap van Kleef (1977). Maar
net als Anderland werd het daar nauwelijks opgemerkt. Vanaf het moment dat het sprookje in de negentiende eeuw was uitgeroepen tot hét
genre voor kinderen lijken verhalen met sprookjesachtige elementen
moeilijker als teksten voor volwassenen geaccepteerd te worden. Het
feit dat Biegel debuteerde en vooral bekendstaat als kinderboeken
auteur heeft hoogstwaarschijnlijk ook een grote rol gespeeld, aangezien
voor een auteur als Godfried Bomans juist het omgekeerde gold: zijn
sprookjes en Pinkelman-verhalen zijn altijd zonder meer geaccepteerd
als literatuur voor volwassenen.
Biegels sprookjesachtige fantasieverhalen kregen in de jaren negentig navolging van Sjoerd Kuyper (De rode zwaan, 1996; Het boek van Josje,
1999) en Thijs Goverde. Zijn debuut De purperen koningsmantel (1998) is
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onmiskenbaar geïnspireerd op Biegels fantastische avonturenverhalen.
Zelf bleef Biegel ook productief. Met Nachtverhaal (1992, Gouden Griffel
1993) schreef hij een van de mooiste fantasieverhalen van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Opnieuw draait het om de kracht van vertellen en verhalen. Een Sheherazade-achtige fee betovert een oude huiskabouter zozeer met haar verhalen over haar zoektocht naar een sterfelijke
ziel dat hij al zijn plichten in het huis verzaakt, waardoor de andere bewoners in moeilijkheden komen. Nachtverhaal laat zien hoe verhalen
kunnen helpen om het leven te leven (Noorduijn 2009, 9). Het is geschreven in een tijdloze taal die refereert aan de klankrijke en ritmische taal
van oude epen. De publicatie van Iep! (1996) van Joke van Leeuwen was
een volgend hoogtepunt. Iep! vertelt het bijzondere verhaal van Warre en
Tine, die een piepklein vogelmeisje vinden. Ze koesteren haar, noemen
haar Viegeltje en proberen haar op te voeden als een kind. Wanneer ze is
weggevlogen moeten ze na een lange zoektocht aanvaarden dat Viegeltje in de eerste plaats als vrije vogel door het leven wil gaan. In de jaren
tachtig verwierf Van Leeuwen al faam met fantasievolle verhalen als De
metro van Magnus (1981), Deesje (1985) en Het verhaal van Bobbel die in een
bakfiets woonde en rijk wilde worden (1987). Door een verwonderde blik
op de wereld krijgen schijnbaar gewone mensen en situaties in haar
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boeken een heel andere uitstraling. Van Leeuwens creatieve omgang
met taal geeft realistische situaties fantastische trekken. De fantasie zit
ook in de tekeningen die Van Leeuwen zelf bij haar verhalen maakt.
Daarin is vaak sprake van een uitvergroting van realistische details,
waardoor ook de tekeningen iets fantastisch krijgen. Het bijzondere samenspel tussen woord en beeld zorgt ervoor dat de lezer uitgenodigd
wordt gewone dingen net een beetje anders te bekijken. Van Leeuwen
maakt de werkelijkheid, die allerlei fantastische trekken in zich blijkt te
bergen, tot een bron voor verwondering. En ze is nog steeds productief.
In 2013 verscheen haar nieuwste boek met fantastische elementen:
Maar ik ben Frederik, zei Frederik, waarin een volwassen klerk ineens zo
klein wordt als een kind en door niemand wordt herkend. De sleutel
voor zijn transformatie moet hij uiteindelijk in zijn jeugd gaan zoeken.
Intussen was er eind jaren tachtig een schrijver opgestaan die binnen
korte tijd de populairste Vlaamse schrijver van fantasieverhalen werd:
Marc De Bel. Hij debuteerde in 1987 met Het ei van oom Trotter, over een
jongetje dat met behulp van een sprekende krokodil uit een wonderei
zijn verlegenheid weet te overwinnen. De Bel kreeg er meteen de prijs
van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury voor. In de jaren negentig werd De
Bel echt productief en keer op keer bekroond door diezelfde jury. Zijn
status is vergelijkbaar met die van Paul van Loon: fel gewaardeerd door
kinderen, maar enigszins verguisd door volwassen critici. Zijn boeken
dragen speelse titels als De knetterkwabmachine (1990), de personages
hebben sprekende namen zoals opa Kakadoris en professor Knetter, de
verhalen zijn sterk wensvervullend en De Bel kiest altijd partij voor het
kind. De karikaturale, boosaardige volwassenen staan voor slechte dingen in de wereld, zoals de vernietiging van de natuur, de macht van oliemagnaten, dierenmishandeling of kinderuitbuiting. Na een flinke dosis
spanning en avontuur, gelardeerd met de nodige poep- en piesgrappen
en bloederige situaties, lukt het de kinderen altijd om die volwassenen
te overwinnen, vaak met behulp van magische voorwerpen. De verhalen
zijn met razende vaart en zeer beeldend geschreven. Bijzonder populair
zijn ook de Boeboeks, harige kleine wezentjes die houden van knuffelen
en spelen, en allerlei avonturen beleven. De Bel schreef er hele series
over: leesboeken voor jonge lezers, stripboeken en prentenboeken waarin de Boeboeks bekende sprookjes naspelen.
Bij jonge kinderen zijn de verhalen rondom het kleine heksje Lotje
van de Vlaamse prentenboekenmaakster Lieve Baeten geliefd. Het eerste deel, Nieuwsgierige Lotje, verscheen in 1992. Net als Die kleine Hexe
(1957) van Preussler, Platvoetje (Ingrid en Dieter Schubert, 1986), de boze
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In 1997 verscheen Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Het was het
begin van een wereldwijde hype. Niet alleen de boeken van J.K. Rowling
werden met elk nieuw deel dat verscheen populairder, maar het hele
genre van de high fantasy beleefde een ongekende opleving. De Nederlandse vertalingen van Wiebe Buddingh’ gingen in hoge oplagen over de
toonbank en ook minder leesgrage kinderen en talloze volwassen werden gegrepen door de avonturen van de jonge tovenaarsleerling. Zijn
roeping bestaat erin de tovenaarswereld te verlossen van Voldemort, de
incarnatie van het kwaad. Rowling combineerde op inventieve wijze het
typisch Britse genre van het kostschoolverhaal met de traditionele kenmerken van high fantasy, zoals parallelle werelden (tovenaars en dreuzels), het kind als verlosser, sprookjesachtige personages en intelligente
dieren, magische objecten (vliegende auto, onzichtbaarheidsmantel) en
de overgangsplaats tussen twee werelden (perron 9¾). Tegelijkertijd
vertoont de serie, zoals veel high fantasy, overeenkomsten met het genre
van de bildungsroman. Harry groeit op van kind tot volwassene en moet
zijn eigen identiteit zien te vinden. In elk volgend boek is hij een jaar
ouder. Op die manier groeit hij met zijn lezers mee. Daarbij staan de
keuzes die hij maakt in zijn strijd tegen het kwaad centraal, maar ook
zijn verleden en de contacten die hij opdoet. De verhalen kunnen dan
ook op meerdere niveaus gelezen worden. Rita Ghesquière onderscheidt
in de reeks een fantastisch, psychologisch, sociologisch en ethischreligieuze dimensie (2009, 188-190).
High fantasy bereikte nooit eerder zoveel mensen tegelijk. De complexere, maar veel bekroonde His Dark Materials-trilogie van Philip
Pullman profiteerde van Rowlings succes, en er verschenen heruitgaven
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heks van Hanna Kraan (1990-2003) en Pikkuhenki (Tellegen 2005) is Lotje
niet eng. Ze is een lief heksje dat veel weg heeft van een gewoon meisje.
Ook de wereld waarin ze leeft lijkt op de gewone wereld, behalve dan dat
hij bewoond wordt door heksen. Zo bezoekt Lotje de heksenschool en
organiseert ze een heksenverjaardagspartijtje. Daarmee staat Lotje in
de traditie van fantasieverhalen die figuren die traditioneel gemeen,
duister of eng zijn, ongevaarlijk en herkenbaar maken door ze de eigenschappen van gewone kinderen te geven en zo het stereotiepe beeld van
deze figuren te doorbreken. Tegelijkertijd behoudt Lotje ook de typische
attributen van heksen. Zo draagt ze een echte heksenhoed en vliegt ze
op een bezem.
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van The Lord of the Rings en de The Chronicles of Narnia. Door hun dubbele geadresseerdheid worden fantasieverhalen al sinds hun verschijning door lezers van alle leeftijden gelezen. Kinderen die gegrepen zijn
door high fantasy maken vaak probleemloos de overstap naar Tolkiens
Lord of the Rings, dat oorspronkelijk voor volwassenen is uitgegeven.
Omgekeerd lezen volwassenen met veel plezier de trilogie die Pullman
voor jongeren schreef. De reden dat dit vooral bij high fantasy zo goed
lukt, wordt gezocht in de traditionele vertelvorm en het gebruik van thema’s en motieven die teruggaan op oude epen en middeleeuwse volksverhalen, die ook gewaardeerd werden door een publiek dat bestond uit
volwassenen en kinderen samen. Terwijl kinderen zich kunnen laten
meeslepen door een spannend en avontuurlijk verhaal, worden volwassenen bij high fantasy eveneens aangesproken door de ethische en filosofische kwesties die de verhalen op een ander niveau aanroeren (Sullivan iii 1996, 311). De betekenis ligt voor hen in de relatie tot de
werkelijkheid, waar de verhalen een symbolische uitbreiding of commentaar op zijn. Het kenmerk van deze fantasieverhalen is niet het ontsnappen aan, maar het verhelderen van de realiteit en het onderzoeken
van morele, filosofische en maatschappelijke dilemma’s (GhonemWoets 2012). De populariteit van fantasieverhalen is filmmakers niet
ontgaan. De verfilmingen van Tolkiens en Rowlings boeken trokken
een miljoenenpubliek van kinderen en volwassenen. Ook een groeiend
aantal Nederlandstalige fantasieverhalen wordt verfilmd, zoals Minoes
van Schmidt (in 2001), en later Iep! (in 2010), Dolfje Weerwolfje (in 2011)
en Koning van Katoren (in 2012).
In de jaren die volgden op Harry Potter verscheen steeds meer high
fantasy voor kinderen. Buitenlandse titels werden vaak in hetzelfde jaar
nog in het Nederlands vertaald. De vraag naar fantasy was zelfs zo groot
dat sommige oudere werken voor het eerst een Nederlandse vertaling
kregen. In nieuwe fantasyboeken, die tot op de dag van vandaag blijven
verschijnen, wordt gretig gebruikgemaakt van de succesvolle serieformule, zoals in de Italiaanse reeks rondom Geronimo Stilton (vanaf 2000),
de Tintenherz-trilogie (2003-07) van Cornelia Funke en The Hunger
Games (2008-10) van Suzanne Collins. Ook in Nederland en Vlaanderen
is een aantal kersverse schrijvers van high fantasy opgestaan, die het
eveneens goed doen in het buitenland. De verhalen spelen zich af in
andere of parallelle werelden, waarin kinderen bijzondere queesten maken of opdrachten moeten vervullen. Vooral bij de fantasieverhalen
voor adolescenten gaat het vaak om avonturen die staan voor de geestelijke rijping van de personages. Voorbeelden zijn Isa’s droom (2008) van
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Marco Kunst en Het nachtland (2005) van Jan de Leeuw. Deze verhalen
verbeelden net als Kleine Sofie en Lange Wapper en Annetje Lie in het holst
van de nacht een psychische realiteit die via dromen gestalte krijgt. Er is
sprake van twee werelden: de reële wereld, waarin de personages in
coma in het ziekenhuis liggen, en een fantasiewereld, waarin de personages een reis maken. De andere wereld symboliseert het innerlijk van
de personages. Beide boeken verwijzen naar de theorie van Sigmund
Freud over het onderbewuste en de rol van dromen bij het verwerken
van gebeurtenissen. In de fantasiewerelden zijn de alter ego’s van de
hoofdpersonen de verlossers van hun eigen innerlijke land.
Het droommotief en de queeste spelen ook een belangrijke rol in De
gevleugelde kat (2002) van Isabel Hoving. Jasje en twee vrienden reizen
naar een droomwereld die bestaat uit herinneringen van mensen. Als ze
in deze droomwereld gevangen raken moeten ze een reis tegen de tijd in
maken, waarbij ze allerlei fantastische avonturen beleven en hun eigen
angsten, verlangens en verleden tegenkomen. Het verhaal draait vooral
om het ontdekken van de eigen identiteit en het vinden van een plaats
in de wereld. Daarbij worden filosofische vragen over tijd en culturele
diversiteit aangesneden. De kleine Odessa (2009) van Peter Van Olmen
vertoont meer overeenkomsten met traditionele high fantasy. De symboliek is eerder moreel en maatschappelijk en niet zo expliciet psychologisch. Net als in de Tintenherz-trilogie van Cornelia Funke fungeert een
boek als de overgangsplaats naar een andere wereld. En zoals de andere
wereld in Funkes trilogie bewoond wordt door personages uit boeken,
zo wordt Scribopolis in De kleine Odessa bevolkt door de schrijvers van
klassiek geworden boeken, die ervoor kunnen zorgen dat de werelden
uit hun boeken tot leven komen. Opnieuw zijn verbeelding, de kracht
van verhalen en de kunst van vertellen de thema’s die het verhaal dragen.
Populair bij iets jongere kinderen zijn de verhalen van Tosca Menten.
In Dummie de Mummie en de gouden scarabee (2009) vindt Goos op een
dag een levend geworden mummie uit het Egypte van vierduizend jaar
geleden in zijn bed. Hij neemt hem mee naar school en dat zorgt voor
veel grappige verwikkelingen. Voor dezelfde leeftijdscategorie verscheen
Dertien rennende hertjes (2012). In dit verhaal laat Edward van de Vendel
het meisje Maantje en haar moeilijke broer Raf een magische ervaring
delen die hen dichter bij elkaar brengt: ze hebben elk een fantasiedier
dat symbool staat voor hun karakter. De aankondiging van hun moeder
dat ze een derde kindje verwacht, zorgt voor een uitbarsting in Raf en
zijn leeuw, die alleen door Maantje en haar dertien hertjes bedwongen
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kan worden. Ook in Bajaar (Martha Heesen 2011, Gouden Lijst), Dissus
(Simon van der Geest 2011, Gouden Griffel) en het kinderboekenweek
geschenk Zestig Spiegels (Harm de Jonge 2014) wordt fantasie als strategie om het leven aan te kunnen gethematiseerd. Recente fantasieverhalen die de sprookjesachtige werelden van Biegel in herinnering roepen
zijn Het kleine paradijs (2012) van de Vlaamse schrijver en dichter Jef
Aerts en Jonge vlieger (2013) van de Nederlandse auteur Ellen van Velzen.
Aerts combineert sprookjes- en Bijbelse motieven met eigentijdse details om de zoektocht van hoofdpersoon Lilita naar haar vader te verbeelden. Van Velzen thematiseert het geloof in bovennatuurlijke werelden.

Grenzen overschrijden

Fantasie schrijven is grenzen overschrijden. In fantasieverhalen worden de grenzen tussen het bekende en het onbekende, het mogelijke en
het onmogelijke, jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen verkend, verschoven en soms zelfs verworpen. De geschiedenis van het Nederlandse en Vlaamse fantasieverhaal laat een voortdurende slinger
beweging zien tussen escapisme en maatschappijkritiek, bevestigende
en ontregelende fantasie. In 2008 verscheen een boek dat laat zien hoe
oneindig de grensoverschrijdende mogelijkheden van fantasie zijn:
Tjibbe Tjabbes’ wereldreis. Hierin rekt Harm de Jonge zelfs de grenzen
van de categorieën fictie en non-fictie op. Het boek wordt gepresenteerd
als het achttiende-eeuwse, darwiniaanse ‘Journael’ van professor Tjibbe Tjabbes, die werkt aan een ‘Handtboeck Uijtsonderlijcke Beesten van
het Aertrijck’. In zijn Journael staan beschrijvingen en tekeningen van
de fantastische dieren die hij op zijn reis tegenkomt, zoals een blauwe
waterstier en een buiksluiper, een pantsergloep en een kraagpaddo. Allemaal worden zij zeer gedetailleerd beschreven, als in een echte encyclopedie. De sfeer van authenticiteit wordt nog eens verhoogd door de
toevoeging van fictieve oude kaarten en tekeningen van voorwerpen die
op het schip en bij het onderzoek werden gebruikt. De Jonge, die vooral
bekend is van zijn realistische verhalen over vriendschap, legt zich de
laatste jaren meer toe op de fantasie, zoals in Jonas en de visjes van Kees
Poon (2013). Maar waar de fantasie in dat boek traditioneler is en zich
vooral in het hoofd van de hoofdpersoon Jonas afspeelt, heeft hij met
Tjibbe Tjabbes’ wereldreis een nieuw subgenre aan het Nederlandstalige
fantasieverhaal toegevoegd: fantastische non-fictie.

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 152

17-11-14 14:51

153
‘a l s

In fantasieverhalen kunnen dus zelfs genregrenzen worden overschreden. Werkelijkheid en verbeelding lopen in elkaar over; het onmogelijke
wordt mogelijk en nieuwe, onbekende werelden krijgen gestalte. De verhouding tussen fantasie en realiteit is cruciaal, omdat het fantastische
pas tot leven komt tegen de achtergrond van het realistische. De verhouding tussen fantasie en realiteit is tegelijkertijd paradoxaal, omdat het
fantastische, juist door zich los te maken van het realistische, ethische,
filosofische en maatschappelijke dilemma’s uit de realiteit symboliseert en daarmee kan onderzoeken, verklaren en becommentariëren.
Het verwijt dat fantasieverhalen slechts leiden tot escapisme is dan ook
niet terecht. De hedendaagse Nederlandse en Vlaamse fantasieverhalen
laten zien hoe we via de verbeelding kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid en deelhebben aan een andere, fantastische werkelijkheid die
ons de eigen wereld en onze positie in de wereld beter doet begrijpen.
Fantasieverhalen overschrijden zowel leeftijdsgrenzen, wereldgrenzen
als genregrenzen, maar vooral de grenzen van de realiteit. En toch verbeelden fantasieverhalen een waarheid. Een diepe menselijke waarheid. Een waarheid die de grenzen van tijd en ruimte tenietdoet. Een
waarheid die zo waar is dat zij alleen in fantasie kan worden verbeeld.
Dat weten de vertellers van grote verhalen al eeuwen.
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Een springplank voor lezer
en auteur
Jeugdtijdschriften

Marjoke Rietveld-van Wingerden
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Hoort vluchtig leesgoed als tijdschriften wel thuis in een geschiedenis
van de jeugdliteratuur? Veel jeugdbladen hebben een korte looptijd,
maar ook populaire tijdschriften met een lange staat van dienst wacht
weinig roem; ze gaan na het lezen bij het oud papier. Andere tijdschriften voor kinderen verbergen hun hogere aspiraties niet: heidense zieltjes winnen of ten strijde trekken voor eigen taal en zeden. Toch maken
de perifere jeugdmagazines op een interessante manier het complexe
beeld van de jeugdliteratuur completer. Door zijn periodieke en deels
informatieve karakter sluit het jeugdblad aan bij actuele maatschappelijke kwesties, meer dan jeugdboeken, die een langer productieproces
doorlopen. Het jeugdtijdschrift wordt zo een spiegel van zijn tijd (Johannes 1995, 152). Daarnaast is er de literaire functie voor kind én schrijver.
Verhalen en gedichten dragen bij aan de literaire vorming van de lezer.
Voor auteurs en illustratoren is menig jeugdblad een podium geweest
waarop nieuw schrijf- en tekentalent zich kon ontwikkelen, een springplank dus naar een succesvolle carrière.

Opvoeden voor een betere samenleving (1757-1840)

De Verlichting vormde een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van het jeugdtijdschrift. Opvoeding van de jeugd in dienst van een
betere samenleving stond daarin immers hoog genoteerd. Door hun
oriëntatie op de maatschappelijke actualiteit waren jeugdtijdschriften
een nuttig instrument bij de opvoeding. Hun bereik moet echter gerelativeerd worden, omdat alleen welgestelden zich de luxe van een jeugdtijdschrift konden veroorloven. Tussen 1757 en 1830 waren er slechts
vierentwintig jeugdtijdschriften, die bovendien een korte looptijd hadden: een jaar of soms nog minder. De vroegste tijdschriften die in Nederland verschenen, waren vertalingen. The Lilliputian Magazine (1751-52),
waarvan drie nummers verschenen in Londen, was het eerste Europese
jeugdtijdschrift. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, een Franse gou-
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vernante die in Londen werkte, liet zich erdoor inspireren (Drotner 1988,
17-22). Haar Magasin des Enfans (1756-57) voor kinderen van zes tot twaalf
jaar en publicaties voor oudere meisjes, zoals Magasin des Demoiselles,
verschenen in verschillende talen. De Nederlandse vertalingen kwamen
onder de titel Magazijn der Kinderen (1757) en Magazijn der Jonge Juffrouwen (1759) op de markt. De inhoud bestond vooral uit dialogen, Bijbelverhalen en sprookjes zoals ‘De Schone en het Beest’. Deze tijdschriften
dienden op hun beurt als voorbeeld voor Christian Felix Weisse, redacteur van Der Kinderfreund, waarvan de Haarlemse uitgever C.H. Bohn
elk nummer direct na zijn verschijning vertaalde onder de titel De Vriend
der Kinderen (1778-83). De parallellen met Magasin des Enfans zijn opmerkelijk. Beide tijdschriften wisselen dialogen af met verhalen. In het
Franse blad zijn een gouvernante en zes pupillen de hoofdpersonen, en
bij Weisse een vader en zijn vier kinderen. Zelfs de leeftijden van de kinderen komen overeen: vijf tot dertien jaar. Beide uitgaven passen naadloos in de Verlichting, met hun aandacht voor de eigen aard van het kind
en het belang van spelend leren. In zijn ‘Woord vooraf’ bij het eerste
nummer van De Vriend der Kinderen stelde Weisse: ‘Want ik houde het
voor een stelregel, dat men kinderen het leven zo genoeglijk en gelukkig
maken [sic] als mogelijk is, en hen al spelende onderwijzen moeten.’
De opkomst van het Nederlandstalige jeugdtijdschrift kan niet alleen
verklaard worden vanuit de internationale context, maar ook vanuit
ontwikkelingen in de volwassenenliteratuur. Daar waren al eerder in de
achttiende eeuw, naar Engels voorbeeld, de zogenoemde spectatoriale
tijdschriften ontstaan, didactisch en moraliserend van opzet, die de
burger uitnodigden om na te denken over zijn identiteit. Het bekendste
was De Hollandsche Spectator (1731-35) van Justus van Effen. Jeugdperiodieken waren daar tot op bepaalde hoogte een imitatie van, zoals blijkt
uit de titel Spectator der Jeugd (1780). Met een aantrekkelijke en ge
varieerde inhoud streefden deze tijdschriften naar de verspreiding van
burgerdeugden. Bibliotheek der Kinderen (1780-82), het eerste oorspronkelijk Nederlandse jeugdtijdschrift, hanteerde hetzelfde concept. Dit
kwartaalblad kwam uit bij de Amsterdamse uitgever Elwe. Redacteur
was Lieve van Ollefen, die enkele publicaties voor kinderen op zijn naam
had staan. De inhoud bestond uit toneelspelen, vertellingen, fabels, gedichten en spelletjes. Volgens Van Ollefen werden bijdragen spontaan
ingestuurd en hij beloonde de inzenders met een gratis exemplaar. De
eerste jeugdbladen verschenen vooral in Amsterdam en Den Haag, twee
welvarende grote steden met veel potentiële lezers. De verspreiding verliep via de plaatselijke boekhandelaren. Een kort lijntje tussen uitgever
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en lezer was zeker nodig als een blad wekelijks verscheen. Daarmee had
het Weekblad voor Neêrlandsch Jongelingschap (1783-86), geïnspireerd op
het Niedersäksisches Wochenblatt für Kinder (1774-79), de primeur (Buijnsters 1989, 203). Het tijdschrift bevatte naast verhalen, gedichten, fabels
en dialogen ook stukjes over de natuur, ontleend aan de Katechismus der
natuur (1777-79) van Johannes Florentius Martinet. Nieuw zijn de rekenopgaven, puzzels en raadsels, bedoeld om de lezers tot nadenken te stimuleren. Kinderen van acht tot veertien jaar vormen de doelgroep, zo
blijkt uit een intekenlijst, met daarop onder anderen de kinderen van
stadhouder Willem v. Redacteur was de verlichte lutherse predikant
Augustus Sterck. Hij wilde het blad dichter bij de lezers brengen, bijvoorbeeld door lezersbrieven op te nemen, al is het onduidelijk of het om
echte dan wel gefingeerde brieven ging (Buijnsters 1984, 41). Herkenbaar waren ze vermoedelijk wel:
Lijsje Spanmiddel, die noch al voortvaart, zich zoo nauw te rijgen,
wordt noch eens ten overvloede, tegen deeze nadeelige gewoonte
gewaarschuwd. Mijne verspieders hebben mij verzekerd, dat het
chirurgijnsgilde van de plaatze, daar zij woont, haaren dood met
verlangen tegemoet ziet, om haar lijk op den snijkamer te brengen;
dewijl men zeer begeerig is om te weeten, waar haare maag ligt,
voor welke men niet begrijpen kan, dat eenige plaatze, hoe genaamd, in haar lichaam is overgebleven. (geciteerd in Rietveld-van
Wingerden 1992, 237-238)
Een tijdschrift met een langere levensduur was Philopaedion (1822-31),
dat een modern concept neerzette. Voor het eerst schreven auteurs – onder wie bekende namen als Petronella Moens en Francijntje de Boer –
onder hun eigen naam. Nieuw was verder het gebruik van vaste rubrieken, in dit geval voor godsdienst, aardrijkskunde en geschiedenis.
In 1834 begon het jeugdtijdschrift aan een groeispurt. Vrijwel elk jaar
ontstonden nieuwe periodieken en sommige daarvan hadden een levensduur van tien jaar of langer. De bladen werden aantrekkelijker door
illustraties en goedkoper dankzij verbeterde druktechnieken. De Mimersbron (1834-38) van de Amsterdamse uitgever en redacteur Pieter van
Arum was trendsettend met werktekeningen voor knutselen, een element dat na 1850 gemeengoed zou worden. Hollandsch Penningmagazijn
voor de Jeugd (1834-52), van de Haagse uitgever en steendrukker S. de
Visser, was in zijn tijd uniek vanwege de vele illustraties en de nietbelerende toon. De informatieve bijdragen gingen over de dierenwereld,
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landen en steden, en over actuele ontwikkelingen zoals de aanleg van
spoor- en vaarwegen. Het blad was een imitatie van het Nederlandsch
Magazijn ter Verspreiding van Algemene en Nuttige Kundigheden (1834-67),
een periodiek voor volwassenen in de trant van de Engelse penny magazines.
Ook andere tijdschriften maakten ruimte voor wereldoriëntatie. De
Leidsman der Jeugd (1835-41) bijvoorbeeld, was grotendeels gericht op de
vaderlandse geschiedenis, vanaf de Batavieren tot de Franse tijd. Redacteur M. Westerman deelde in het eerste nummer (1835, 6-7) de opzet
mee:

Dat kennis van het nationale verleden tot een deugdzaam leven leidt,
past binnen de Romantiek, die met haar verheerlijking van het verleden
een stempel op de jeugdtijdschriften drukt.

e e n s p r i n g p l ank v oor l e z e r e n a u t e u r

en het zal u te aangenamer wezen een Nederlander te zijn, naarmate gij te meer van de deugden uwer voorvaderen overtuigd worde en
tevens met voldoening ontwaren zult, hoe dikwerf dat land door
eenen blijkbaren bijstand van de Goddelijke Voorzienigheid gered
werd […]. Zoo lieve kinderen! zult gij, u met de geschiedenis van uw
vaderland bekend makende, tevens het voorbeeld der deugden vinden, welke u eenmaal als brave burgers zullen onderscheiden, en
aan wier beoefening het geluk van uw leven verbonden is, terwijl gij
tevens de dwalingen zult leeren kennen, waardoor dat geluk verstoord zou kunnen worden.

157

Religieus Réveil (1840 -1900)

Op enkele uitzonderingen na waren jeugdtijdschriften tot ver in de negentiende eeuw belerend en moraliserend van toon. Na 1840 kwam expliciet religieuze vorming op de voorgrond als gevolg van een religieuze
opleving, die in België katholiek van karakter was en in Nederland protestants. Het eerste Vlaamse jeugdtijdschrift Annalen van het Genootschap der Heylige kindsheyd (1847-1933) dankt zijn ontstaan aan dat Reveil. Het werd uitgegeven in Mechelen en geredigeerd door de Antwerpse
geestelijke Kamps. Het Genootschap was door de bisschop van het Franse Nancy in 1843 opgericht met als doel kinderen te betrekken bij het
missiewerk. Andere landen sloten zich bij de beweging aan, België voorop. Jonge lezers werden gestimuleerd voor de ‘heidenkinderen’ uit de
missiegebieden te bidden en geld bijeen te brengen om hen vrij te kopen

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 157

17-11-14 14:51

158

en in katholieke tehuizen te laten opvoeden. Zo konden lezers aflaten
verdienen ter bevordering van hun eigen zielenheil. Bovendien mochten
ze een naam bedenken voor het kind dat door hun toedoen het doopsel
ontving. Sensatie was in dit blad niet ongewoon, zoals blijkt uit verhalen
over kindermoord en kinderverwaarlozing in China, waar de katholieke
missie toen actief was.
Een Nederlandse afdeling van het Genootschap kwam er in 1849 en
een jaar later bracht ze een eigen tijdschrift uit met nagenoeg dezelfde
titel. Vele verhalen zijn ontleend aan brieven en verslagen van missionarissen. Elk nummer bevat de registratie van binnengekomen giften. Pater Cornelis Johannes Zwijsen wees in 1922 op de goede resultaten die
het jaar voordien werden behaald: ‘400 000 kinderen gedoopt (meest in
stervensgevaar) en 450 000 kinderen in weeshuizen opgevoed. Voorwaar, uitkomsten, wel in staat om den ijver aan te wakkeren. Aan duizenden en duizenden kinderen was de eeuwige zaligheid bezorgd. En
wie een ziel redt, redt ook de zijne’ (Knipschild 2009, 5). Toen het Genootschap in 1933 werd overgedragen aan Rome, gingen de Vlaamse
Annalen verder door het leven als Annalen van het Pauselijk Genootschap
der Heilige Kindsheid en na de Tweede Wereldoorlog als Tam-Tam. De
Nederlandse uitgave werd in 1934 voortgezet als Kleine Apostel, later afgekort tot Klap. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn deze twee
missietijdschriften de jeugdbladen met de langste duur. Het geheim
van dit succes is flexibiliteit. Ze hebben hun voortbestaan gewaarborgd
door telkens hun concept aan te passen aan de veranderende maatschappelijke context. Zo kwam na de Tweede Wereldoorlog het accent
meer op ontwikkelingssamenwerking te liggen. In Nederlandse orthodox-protestantse kring ontstonden gelijkaardige tijdschriften, met als
eerste het Zendelingsblad voor de Jeugd (1850-68) van Theodorus Matthijs
Looman. Tot aan de Tweede Wereldoorlog vormden missie- en zendingstijdschriften in Vlaanderen en Nederland een vast onderdeel in
het tijdschriftenaanbod voor de jeugd, met een hoogtepunt in de jaren
1920 tot 1940.
Het Réveil in Nederland leidde ook tot het ontstaan van tijdschriften
met een algemene en gevarieerde inhoud, zoals Timotheus (1849-1955)
van de predikant en kinderboekenschrijver Jan de Liefde en Voor de
Lieve Kleinen (1860-1925) van Herman Cornelis Voorhoeve, in 1926 voortgezet als Voor de Jeugd. De Liefde onderhield een levendige correspondentie met zijn lezers: op ingezonden brieven reageerde hij vaak humoristisch. De orthodox-protestantse tijdschriften legden de nadruk op
innerlijke zuiverheid, vroomheid en gewetensvorming. In de veelal sen-
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timentele en dramatische verhalen dienden de personages uit de lagere
sociale klassen door hun hoogstaande moraal en geloof tot voorbeeld
voor de rijken.
Bij de katholieken was de Nederlandse jeugdtijdschriftenmarkt – die
in Vlaanderen pas in de twintigste eeuw tot volle ontwikkeling zou komen – vooral in handen van congregaties. Het bekendst werd De Engelbewaarder (1885-1958) van de Paulusvereniging te Maastricht, in 1893
overgenomen door de Fraters van Tilburg. De naam Engelbewaarder, zo
legt de redactie in het eerste nummer uit, verwijst naar de overtuiging
dat engelen waken over het zielenheil van kinderen: ‘Wij zouden ons de
tolk willen maken van de edele Godsgezanten, die het kind van af de
wieg, over zijn levenspad begeleiden, en steeds zijn oog en zijn hart op
God trachten te vestigen.’ Die taak nemen ze met verve op zich door verhalen te publiceren over personen uit de christelijke traditie, onderricht
te geven over de dogma’s van de Kerk, missieverhalen te plaatsen en
Maria en haar voorspraak centraal te stellen. Na 1900 blijft religieuze
vorming in De Engelbewaarder belangrijk, maar daarnaast doen op ontspanning gerichte rubrieken hun intrede, zoals stripverhalen, raadsels,
puzzels, en (vervolg)verhalen over het alledaagse leven van kinderen.
Om het belang van huwelijk en kinderzegen te promoten nam het blad
in de jaren 1910-40 kiekjes op van kinderrijke gezinnen die lezers opstuurden. De Engelbewaarder was bovendien een belangrijke springplank voor schrijvers en illustratoren, zoals Frans Fransen vanaf 1926
met zijn verhalen over Puk en Muk, en Piet Broos na 1938 met stripverhalen over Knobbeltje Knop. In 1958 is het blad opgenomen in Taptoe.

Afzetmarkt en differentiatie

In de periode van 1850 tot 1900 zette de groei van de tijdschriftenmarkt
die was ingezet na 1834, verder door. Tegenover 34 nieuwe uitgaven in
de jaren 1830-50 verschenen er in dit tijdvak ruim honderd. Die toename was onder meer te danken aan de gestage economische vooruitgang na 1860. Het aantal boekhandels dat als distributiecentra fungeerde, nam toe en meer ouders konden zich een tijdschrift voor hun
kinderen veroorloven. Opvoeders raakten meer overtuigd van het belang van onderwijs (Bakker et al. 2010, 576-577), en jeugdbladen konden
daarbij behulpzaam zijn. De hierboven besproken protestants-christelijke en rooms-katholieke tijdschriften vertegenwoordigen slechts een
klein deel van de productie. Het aantal tijdschriften dat niet nadrukkelijk in het teken van de religie stond, is veel groter, maar ook dat aan-
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bod ademt vaak nog een christelijke sfeer.
In de tweede helft van de negentiende eeuw spanden redacties zich in
om een kinderlijke toon te treffen. Voor deze belangrijke nieuwe ontwikkeling is de Kinder-Courant (1852-1905) illustratief. Het blad wilde
eigentijdse gebeurtenissen op een bevattelijke en aantrekkelijke manier voor kinderen brengen in plaats van hen belerend toe te spreken.
Daarnaast wilde het zinvolle vrijetijdsbesteding bieden door middel van
puzzels, knutselwerkjes, spellen en raadsels. ‘De redactie wenscht het
doelloos daarheenloopen der jeugd, zonder spel of eigenlijke bezigheid,
te voorkomen,’ zo luidde een advertentie in Nieuwsblad voor den Boekhandel (1852, 116). Het bevorderen van huiselijkheid was een ander doel,
dat direct te verbinden is met de Romantiek (Dekker 2006, 197-228), zo
blijkt uit dezelfde advertentie:
Zij wil […] tevredenheid en vergenoegen in de huisgezinnen verspreiden en aan een groot getal der ouders, op wier schouders vaak
andere zorgen en bemoeiingen drukken, de taak gemakkelijker maken om hunne kinderen voor verveling en ledigheid te bewaren,
zoodat zij hun vermaak slechts in huis zoeken en vinden: huiselijkheid, de grondtrek van ons volkskarakter, zal daardoor aangekweekt en bevorderd worden (1852, 116).
Redacties zijn zich in de tweede helft van de negentiende eeuw bewuster
van het belang van leeftijdsdifferentiatie en spelen daarop in: ze presenteren tijdschriften voor opeenvolgende leeftijden en suggereren dat het
min of meer vanzelfsprekend is dat je bij het opgroeien het ene voor het
andere tijdschrift inwisselt. De Haagse uitgever Johan Ykema paste als
eerste deze strategie toe. Hij bracht Voor ’t Jonge Volkje (1875-1934) uit,
met Pieter Jacob Andriessen als redacteur. Na diens overlijden in 1877
nam Pieter Louwerse zijn taak over. Hij werd tevens redacteur van Ykema’s Voor de Kinderkamer (1883-1934), een blad voor de jongste kinderen,
en De Kinderwereld (1894-1934), bestemd voor de wat oudere leeftijdsgroep. Het accent in deze drie tijdschriften ligt op (vervolg)verhalen en
gedichten, voor een belangrijk deel geschreven door Louwerse zelf. De
binnenkant van het omslag wordt benut voor raadsels, puzzels en correspondentie met lezers. De verhalen en gedichten voor de jongere kinderen zijn over het algemeen moralistischer dan die voor oudere lezers.
De Romantiek is goed voelbaar: sentimentaliteit en gewetensvorming,
al eerder geëxploiteerd door orthodox-protestanten, zetten de toon in
tijdschriften uit de periode tussen 1870 en 1920 (Rietveld-van Wingerden 1992, 188-193).
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De groeiende afzetmarkt maakt het mogelijk om na 1850 aparte tijdschriften voor jongens en meisjes op de markt te brengen. Eerst verschenen enkele bladen voor oudere meisjes. Hun levensduur beperkte zich
vaak tot een jaar of twee, tenzij ze zich omvormden tot een breder vrouwenblad. Flora (1848-49) bood met stichtende verhalen een tegenwicht
aan de ‘verderfelijke’ Franse roman. Gracieuse (1862) legde zich toe op
kledingmode en handwerkpatronen om meisjes en spoedig ook vrouwen aan te zetten tot nuttig werk. De bekendste en langst levende tijdschriften voor oudere meisjes zijn Ons Streven (1870-77) van Agatha en
De Hollandsche Lelie (1887-1900) van Thérèse Hoven. Beide titels staan in
dienst van de vrouwenemancipatie, die omstreeks 1870 begint. Ze promoten waarden als zelfstandigheid, levenslust en ‘reinheid van hart’.
Innerlijk geluk, werklust, vrede en beschaving zijn ook kernwaarden in
tijdschriften voor jongere meisjes, zoals Lelie- en Rozenknoppen (188294).
Tijdschriften voor jongens waren verhoudingsgewijs schaars, werden
relatief laat uitgegeven en kenden over het algemeen nog een kortere
levensduur dan meisjesbladen. Als eerste verscheen Bato (1864-83), dat
jongens goede literatuur aanbood in de vorm van bewerkingen van boeken en toneelspelen uit de wereldliteratuur. Bekende schrijvers zoals
Pieter Jacob Andriessen en Gerard Keller werkten daaraan mee. Jongenstijdschriften ademden een heel andere sfeer uit dan meisjesbladen.
Illustratief zijn de publicaties van uitgever Vivat, die tegelijkertijd Voor

Ons Jongensblad en Droom en daad.
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onze meisjes (1898-1902) en Ons Jongensblad (1898-1903) in de markt zette. Redacteur van het jongensblad was Johan Hendrik van Balen, die
eerder meewerkte aan Bato en naam maakte als auteur van spannende
verhalen. Zulke verhalen bepaalden ook de inhoud van Ons Jongensblad,
waarin bewerkingen verschenen van de boeken van Jules Vernes en
avonturen van kapitein Storm. De redacteur motiveerde dat in het eerste
nummer: ‘Ik wil u allen maken: jongens van Jan de Wit. Weet ge, wat dat
voor jongens zijn? Ze zijn ijverig, dapper, flink; met een vrolijke lach werken ze en met volharding volbrengen ze hun taak; met heldere open kijkers zien ze rond, en opgeruimd huppelen ze door het leven’ (1898, 1).
Heel anders klonk het in Voor onze meisjes, waarin redactrice Thérèse
Hoven de opzet verwoordt: ‘Het doel van dit blad is om onze jonge meisjes bezig te houden en ze een praktische, gezonde levensopvatting in te
prenten’ (Prospectus, 1898). In tegenstelling tot het rijk geïllustreerde
jongensblad bevatte dit meisjestijdschrift nauwelijks afbeeldingen, op
patronen in de handwerkrubriek na. Veel artikelen gaan over onderwerpen als zelfbeheersing, valse schaamte en bescheidenheid, en ook de
verhalen sturen aan op morele vorming. Geliefd zijn geromantiseerde
levensbeschrijvingen van beroemde vrouwen als Anna Maria Schuurman en keizerin Maria Theresia. Naastenliefde wordt aangemoedigd
door geldinzamelingsacties voor bijvoorbeeld zieke kinderen uit de lagere sociale klasse.
De toon van de tijdschriften voor jongens en meisjes veranderde tot
1940 niet of nauwelijks. Dat klinkt door in titels als Stavast (1928) en Hou
Zee (1918-23) voor jongens en Meisjesleven, Leven en Werken (1916-33) en
Droom en daad (1923-31) voor meisjes. In de periode van 1757 tot 1942 zijn
er in totaal 43 meisjes- tegenover 11 Nederlandstalige jongenstijdschriften verschenen, meestal in Nederland. Dat had te maken met de late
opkomst van jeugdtijdschriften in Vlaanderen (1888). Het eerste jongensblad, De Stormloop, verscheen pas in 1893 en het eerste Vlaamse
meisjesblad, Lenteleven, in 1923. In Vlaanderen was de marktpositie van
de jongensbladen opmerkelijk beter dan in Nederland, wellicht doordat
het accent meer op educatie lag. Zo was Vlaamsch Leven (1912-18) gericht
op wandelen in de natuur, en Lenteweelde (1923-32) van de Abdij in
Averbode op religieuze vorming. Jongensleven (1931-33) van J. Gevaert
was het eerste blad dat vooral inzette op ontspanning. Ridderverhalen
hadden daarin een belangrijk aandeel.
Door de grote afzetmarkt was het in Nederland mogelijk andere speciale doelgroepen te bedienen met een eigen tijdschrift. Zo ontstond
Friso (1866-68) als Friese tegenhanger van het jongensblad Bato. Het was
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in die tijd echter nog moeilijk om voor zo’n klein gebied als Friesland
een eigen jeugdblad te hebben. Daarom benadrukten de redacteuren
H. de Jong en Waling Dykstra dat het blad gericht was op de gehele Nederlandse jeugd. Dijkstra was een bekende auteur en specialist in Friese
folklore en geschiedenis, terwijl De Jong hoofdonderwijzer was. De inhoud van Friso had lang niet altijd op Friesland betrekking en de taal
was Nederlands. Andere Friese jeugdtijdschriften zijn er voor de Tweede
Wereldoorlog niet. Dat veranderde na de oorlog, toen dialecten en
streektalen als cultureel erfgoed werden erkend. Van de naoorlogse
jeugdtijdschriften met Fries als voertaal kende Fryske Bernekrante (198192) de langste levensduur.
Eigen tijdschriften waren er aan het eind van de negentiende eeuw
ook voor de kinderen in de koloniën. De meest lucratieve afzetmarkt
was Nederlands-Indië; vandaar dat vele Nederlandse uitgevers een nevenvestiging opzetten in Jakarta, Bandoeng of Soerabaja. In de periode
1880 tot aan de onafhankelijkheidsverklaring in 1946 zijn er vijftien periodieken voor de ‘Indische’ jeugd verschenen, met De Indische KinderCourant (1883-85) van Thieme (Zutphen/Surabaya) als eerste. Tien jaar
later verscheen een tijdschrift met dezelfde titel, maar met een aanzienlijk langere levensduur (1893-1917). In beide bladen lag het accent op Indische volksverhalen (Rietveld-van Wingerden 1995). In Belgisch Kongo,
Suriname en de Nederlandse Antillen was het aantal Nederlands
sprekende kinderen dat zich de luxe van een jeugdblad kon permitteren
klein. Er zijn hoogstens zes tot acht Nederlandstalige periodieken in
deze gebieden verschenen. Het langst levend waren Hou en Trouw (192952) van boekhandel Augustinus in Willemstad (Curaçao) en Horizon
(1953-84), een missieblad voor de jeugd van het Genootschap der Heilige
Kindsheid in Belgisch Kongo.

Opkomst van het jeugdtijdschrift in Vl a anderen

In de negentiende eeuw zette de Kerk een belangrijk stempel op wat
in Vlaanderen verscheen: veel heiligenverhalen, legenden, bekerings
geschiedenissen en verhalen uit de kerkgeschiedenis (Van Coillie 1997,
19-21). Een blad dat hierin uitstekend paste was het eerder besproken
tijdschrift Annalen van het Genootschap der Heilige Kindsheid, dat in 1847
startte, en lange tijd het enige Vlaamse jeugdblad bleef. Het bereikte de
jonge lezers vlot via kerkelijke kanalen. Om te kunnen voortbestaan was
een geregelde afname noodzakelijk, en voor veel tijdschriften was dat
moeilijk haalbaar. De verspreiding van niet-kerkelijk gebonden perio-
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dieken liep grotendeels via boekhandels. Het distributieprobleem werd
versterkt door het geringe aantal kwaliteitsboekhandels voor de verkoop van Nederlandstalige boeken (Simons 1987, 9-46). Bovendien was
het afzetgebied klein, mede door het lage percentage Vlaamse lezers
binnen de Belgische bevolking. De eerste jeugdtijdschriften hadden
dan ook een Vlaams nationalistisch karakter. Xavier Havermans begon
in Brussel in 1888 met Ons Vaderland, maar moest de uitgave al na anderhalf jaar staken. Even later verscheen Land en Volk. Tijdschrift voor de
Jeugd (1890-96) bij de liberale uitgever Hoste in Gent, met Joh. Kesler als
redacteur. Beide tijdschriften wilden de vaderlandsliefde onder de jeugd
bevorderen door het vaderlandse verleden, bezienswaardigheden en
personen te belichten (Simons 1987, 65-66). Dit geldt trouwens voor het
prille Vlaamse kinderboek in het algemeen na 1830 (Van Coillie 2007,
12-13). Door de verfransing van het publieke leven groeide langzaam het
verzet bij mondige intellectuelen, de zogenoemde ‘Vlaamse Beweging’,
die de nadruk legde op het behoud van de Vlaamse cultuur en de versterking van het Nederlands (Simons 1987). De twee tijdschriften passen in
dit kader. Dat geldt nog meer voor het jongensblad De Stormloop (189394) van uitgever E. van Doorslaer in Brussel. De Opstelraad in het Volkskoffijhuis te Brussel, die zich presenteerde als de redactie, formuleert
het als volgt: ‘In ons knapenschap het kiemend zaad strooien van der
toekomst mannenschap! […] dit alleen is ons doel. Aan ons behoort de
toekomst; op ons rust de hoop der oudere strijders, want eens zullen wij
ook in den strijd voor eigen taal, eigen zeden en eigen leven moeten
mede kampen. Onze vaders hebben het werk begonnen, aan ons het
eens te voltrekken’ (1893, 2). De toon in dit blad is strijdbaar, met een
scherpe afkeer van mensen, instanties en scholen die zouden neerkijken op het Vlaams. De Vlaamse cultuur komt aan bod in de vorm van
verhalen, besprekingen en aankondigingen van voordrachten, concerten en toneelvoorstellingen. Voorvechters van de eigen taal zoals Hendrik Conscience en Jan Frans Willems krijgen volop aandacht.
De productie van Vlaamse tijdschriften bleef echter klein, mede omdat Vlamingen ook wel jeugdperiodieken uit Nederland lieten komen,
zo blijkt uit correspondentierubrieken en intekenlijsten. In 1928 zou
Hendrik Van Tichelen Vlaamse ouders nog wijzen op goede Nederlandse jeugdtijdschriften. Na deze startproblemen zou het Vlaamse jeugdtijdschrift zich revancheren en op sommige gebieden zelfs toonaangevend worden. Dat geldt vooral voor de introductie en ontwikkeling van
strips in tijdschriften. Daarnaast liep Vlaanderen met De Kleine Vlaming
(1914-59) voorop als het gaat om de literaire vorming van de jeugd.
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Hendrik Van Tichelen was een belangrijk pleitbezorger van kinderliteratuur met een aantrekkelijke vormgeving en kwalitatief goede teksten
en illustraties. Keer op keer wees hij op het belang van oorspronkelijkheid en een goede aansluiting tussen illustraties en tekst. Van Tichelen
waarschuwde tegen het vullen van tijdschriftnummers met feuilletons
en correspondentie (1928, 111-112). In Ons Kleine Volk (1912), een bijlage
van het vrijzinnige schoolblad De Nieuwe School, dat in 1914 is voortgezet als De Kleine Vlaming (1914-40; 1951-59), liet hij zien wat hij bedoelde.
Het tijdschrift bevat verhalen ontleend aan de wereldliteratuur, die voor
kinderen een wegwijzer moesten zijn naar goede boeken. Van Tichelen
wisselt de verhalen af met bewerkte gedichten van bijvoorbeeld Joost
van den Vondel, Jacob Cats en Constantijn Huygens en recenter werk
van Leo Tolstoi, Albert Verwey en Gijsbert W. Lovendaal. In zijn besprekingen plaatst hij goede schrijvers in de kijker, zoals Ida Heijermans,
Nienke van Hichtum, Jan Ligthart en W.G. van de Hulst, en illustratoren
als Jan Wiegman en Felix Timmermans. In de rubriek ‘Dicht en onrijm’
krijgt werk van kinderen een plaats om zo creativiteit te bevorderen.
Daarnaast bevat het blad in beperkte mate briefwisselingen met lezers,
moppen en raadsels. De illustraties zijn onder meer afkomstig van Edmond en Stan Van Offel en Juliaan Severin. Van Tichelen verkoos tijdschriften die afgestemd waren op specifieke leeftijdsgroepen, zoals dat
in Nederland met een groter lezerspubliek mogelijk was. Daarom prees
hij Voor de Kinderkamer, De Kinderwereld en Voor ’t Jonge Volkje, nu onder
redactie van Jac. van de Klei. Grote waardering had Van Tichelen daarnaast voor Nederlandse periodieken als Ons thuis (1905-35) voor kleuters
en Zonneschijn voor kinderen vanaf tien jaar (1925-42).
Zonneschijn voerde inderdaad literaire en esthetische kwaliteit hoog
in het vaandel. Oprichtster en eerste redacteur was schrijfster en vertaalster Marie Ovink-Soer, die in 1927 opgevolgd werd door Dina Alida
Cramer-Schaap. Volgens de prospectus die voorafging aan het eerste
nummer was goede lectuur bieden het hoofddoel en Nederlandse auteurs en illustratoren onder de aandacht brengen een belangrijk nevendoel. Zo kon het tijdschrift dienen als springplank voor nieuw talent. En
dat bleek succesvol, ook al was het rijk geïllustreerde tijdschrift vrij
duur. Vele illustratoren en schrijvers werkten eraan mee, onder wie Piet
Broos, Rie Cramer, Nienke van Hichtum, Leonard Roggeveen en Jan
Wiegman. Verhalen en gedichten vormen de hoofdmoot, maar daarnaast is er plaats voor versjes op muziek en aandacht voor de natuur en
andere culturen. Het tijdschrift stimuleert ook de eigen creativiteit en
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inventiviteit van de jonge lezer met bijdragen over fotograferen, sport en
knutselen, en wedstrijden op het gebied van tekenen, puzzelen en schrijven. Zonneschijn ontwikkelde zich tot het belangrijkste neutrale kinderblad, mede door de overname van verscheidene andere tijdschriften die
de crisis van de jaren dertig niet overleefden, waaronder Voor de Kinderkamer, De Kinderwereld en Voor ’t Jonge Volkje, en Kiekeboe (1930-34), dat
vanaf 1934 fungeerde als de kleuterbijlage van Zonneschijn (Rietveld-van
Wingerden 1995, 243-245).
Ondanks de verbetering van de levensstandaard konden vele gezinnen zich omstreeks 1900 nog geen jeugdblad permitteren. Iemand die
daaraan iets wilde doen was Nellie van Kol met Ons Blaadje (1896-1908),
waarin zij kwaliteit bood tegen een lage prijs. Dit tijdschrift had een correspondent in Gent om zo ook de Belgische markt te bedienen. Van Kol
was een socialiste met een warm hart voor mensen aan de onderkant
van de samenleving, maar tevens een scherpe critica van de toenmalige
kinderliteratuur, die zij moralistisch en van te lage kwaliteit vond. In het
eerste nummer motiveert ze dit als volgt: ‘Van hetgeen er al zoo voor
kinderen wordt gedrukt, is het ééne veel te duur, en is het andere niet
zóó geschreven als sommige ouders het voor hunne kinderen wenschen’
(Van Kol 1896, 1). Nellie wist talentvolle schrijvers aan zich te binden, die
pro Deo aan het blad meewerkten, zoals Van Hichtum, Heijermans en
Elize Knuttel-Fabius. Ze voorzag het blad van een mooi titelvignet, maar
verder kwamen er geen illustraties in voor. Het engagement van de redactrice bepaalde de inhoud van Ons Blaadje. Van Kol had oog voor andere culturen en hun verhalen, en was kritisch over het kolonialisme.
Daarnaast nam ze met het tijdschrift initiatieven om lezers actief te betrekken bij zieke en zwakke kinderen, zoals ‘Melk voor bleekneusjes’,
‘Niemandskindjesfonds’ en het ‘Kleine Gerritfonds’. Enkele andere tijdschriften zoals Het Kinderblaadje (1909-40), een bijlage van De Proletarische Vrouw, namen dit concept over.
In de twintigste eeuw breidde het aantal kinderen dat een tijdschrift
las zich enorm uit. Goedkopere tijdschriften kwamen binnen handbereik van de lagere sociale klassen. Hoewel er nu meer abonnees nodig
waren dan in de negentiende eeuw om een tijdschrift in de markt te
houden, nam het aantal jeugdtijdschriften fors toe, met ongeveer 230
titels in de jaren 1900 tot 1940, waarvan bijna veertig op de Vlaamse
markt. Een groeiende groep lezers had echter geen abonnement, maar
las een blad via de bibliotheek, die steeds vaker jeugdtijdschriften aanbood. Een ander nieuw en veelvoorkomend verschijnsel was het jeugdblad als bijlage van een dag-, week- of maandblad voor volwassenen.
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Daarnaast ontdekten fabrikanten, verzekeringsmaatschappijen en winkels als De Bijenkorf het jeugdblad als reclamemiddel, gratis verkrijgbaar voor klanten.
De eerste helft van de twintigste eeuw kende ook een rijk bloeiend
verenigingsleven. Verenigingen voor de jeugd namen in de periode
1900-45 sterk toe. Het zijn de hoogtijdagen van de verzuiling, waarin
groeperingen als socialisten, liberalen, katholieken en protestanten
hun eigen organisatiestructuur uitbreiden. Daarbinnen functioneerden periodieken als een belangrijk bindmiddel. Vooral katholieken en
protestanten benutten het jeugdblad om de nieuwe generatie voor te
sorteren voor de eigen zuil. In Nederland, waar de beide groeperingen
elkaar in evenwicht hielden, was dit duidelijker het geval dan in het
overwegend katholieke Vlaanderen. De protestanten gebruikten al in
1850 tijdschriften om hun ideologie in de verf te zetten, zodat de scherpe
kantjes eraf waren en nieuwe tijdschriften als Vrij en Blij, en de latere
nummers van Voor de Lieve Kleinen, vooral ontspanning boden en de
christelijke boodschap niet op de voorgrond plaatsten. In de katholieke
tijdschriften was het geloof langer prominent aanwezig, mogelijk als gevolg van het katholieke Réveil aan het begin van de twintigste eeuw. Zowel in Nederland als in België speelde de Eucharistische Kruistocht (ek)
daarin een belangrijke rol. Die beweging wilde leken en vooral ook kinderen stimuleren om regelmatig te communie te gaan.
Uitgeverij De Goede Pers (het latere Averbode) zette de toon en begon
in 1920 met het tijdschrift Zonneland en de Franstalige evenknie Petits
Belges. Het eerste nummer van Zonneland geeft het doel aan: ‘Kinderen
moeten vroom zijn, moeten deugdzaam zijn, moeten onschuldig zijn.
En daarom wil het blaadje u nader brengen bij Jezus, die de bron is van
alle vroomheid en deugdzaamheid, die de Onschuld zelve is’ (2). Het
tijdschrift bevat stichtelijke en historische verhalen, informatie over de
natuur en nieuws over de Eucharistische Kruistocht. Ontspanning is er
in de vorm van stripverhalen, raadsels, puzzels en knutselwerk. De buitenlandse illustraties en de eigen foto’s tonen vaak ‘kruistochters’. Het
blad heeft een kleurrijke en aantrekkelijke buitenkant. Vanaf 1930 worden Vlaamse illustratoren ingeschakeld zoals Joz. de Swerts en Jan Waterschoot, waardoor er een betere afstemming komt tussen tekst en
beeld. Bovendien vervangt werk van eigen bodem voor een deel de buitenlandse strips. Het blad bereikt snel een ongekend hoog aantal lezers.
Het magische getal 100 000 duikt al herhaaldelijk op in de jaren 1920-30
(Ghesquière 2001, 233). Redacteur was Lucianus Dils, die in 1936 werd
opgevolgd door pater De Kesel (Nonkel Fons). Toen de ek in de jaren
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dertig op zijn retour raakte, werden de bakens verzet. Door de inventiviteit van Nonkel Fons, die onder anderen onderwijzers aanstelde in de
redactie en propaganda maakte via scholen en schoolabonnementen,
bleef het tijdschrift populair. De inhoud sloot steeds nauwer aan bij het
vernieuwde leerplan dat in 1936 werd doorgevoerd. Een uitgebreide correspondentierubriek en de organisatie van kinderdagen in de abdij van
Averbode zorgden voor klantenbinding. Tijdens de oorlog was het tijdschrift een jaar uit de roulatie, maar in 1945 werd de draad weer opgepakt. Stripverhalen namen toen een nog grotere plaats in met huistekenaar Renaat Demoen, die Zonneland een eigentijdse uitstraling gaf en
Jan Waterschoot bijstond in het maken van strips. De Kesel trok nog
andere tekenaars aan, waardoor Zonneland stilaan het aanzien van een
stripblad kreeg (Vercammen 2002, 338-340).
De paters benutten Zonneland in de jaren twintig als springplank
voor andere jeugdtijdschriften gericht op specifieke doelgroepen. Omdat de groep oudere jeugd die zich aansloot bij de ek groeide, startte de
abdij in 1923 met Lenteweelde en een jaar later met Miles Christi. Dat
laatste blad was bedoeld voor jongens die een voortgezette opleiding
volgden na de lagere school, de zogenoemde collegianten, terwijl Lenteweelde meer gericht was op de oudere werkende jeugd. Voor oudere
meisjes ontstond in 1929 E.K.-Heraut. Het succes ervan viel echter tegen
door de concurrentie van andere tijdschriften voor deze doelgroep die
eveneens het katholieke geloof wilden versterken. Miles Christi ging in
1928 op in Lenteweelde, waarvan in 1934 het laatste nummer verscheen.
Om beide groepen te kunnen blijven bedienen, werd E.K.-Heraut in 1937
omgevormd tot het katholieke tienertijdschrift Vlam (Quaghebeur 2002,
141-147).

In de schaduw van t wee wereldoorlogen

Oorlogen zijn niet bevorderlijk voor het economische klimaat. Als luxeproduct hadden jeugdtijdschriften het zwaar. De Tweede Wereldoorlog
was nog ingrijpender dan de Eerste Wereldoorlog, omdat er naast economische problemen sprake was van censuur door de bezetter. In België
slaagde men er beter in om die censuur te ontlopen dan in Nederland.
Zo konden Vlam en Zonneland van Averbode blijven verschijnen, al gebeurde dat onregelmatig (Quaghebeur 2002, 147). Stripbladen met een
Amerikaans imago, zoals Bravo, Wonderland en Robbedoes, moesten
sneller het veld ruimen. Het repressieve beleid van de bezetter had meer
impact op de Nederlandse jeugdperiodieken. Vrijwel alle Nederlandse
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tijdschriftredacties moesten hun uitgave in 1942 of bij uitzondering in
1943 stopzetten. Het officiële argument was papierschaarste, maar feitelijk bepaalde de inhoud welke bladen het eerst voor de bijl gingen. Het
socialistische en marxistische jeugdblad De Stormvogel (1938-40) moest
al heel snel de stekker eruit trekken. Dit blad had zich regelmatig kritisch uitgelaten over het opkomend nationaalsocialisme in Duitsland.
Redacteuren Dick Lammes en Theun de Vries – bekende communisten
in die tijd – riepen in het eerste nummer abonnees op om propaganda
voor het blad te maken onder het motto: ‘Allen één tegen het fascisme;
voor een gelukkige maatschappij. Voorwaarts voor een eensgezinde arbeidersjeugd’ (1). Ook het vrijzinnig-christelijke jeugdblad De Vuurslag
(1935-41) en zijn antimilitarisme waren de bezetter niet welgevallig. Het
riep zijn lezers op om kritisch in de wereld te staan en stimuleerde hen
om in de rubriek ‘Correspondentie’ commentaar te geven op het tijdschrift. Een lezer vond het in 1938 bijvoorbeeld niet gepast om een Duits
gedicht op te nemen. Een ander tijdschrift dat in 1940 de pen neerlegde
was De jeugd en de wereldvrede, dat in 1928 was opgericht als Jeugdblad
voor Volkenbond en Vrede. Het had een Vlaamse en een Nederlandse editie, en werd vertaald in onder meer het Zweeds, Japans, Duits en Esperanto. Het pacifistische blad was nauw verbonden met de in Nederland
opgerichte Volkenbond (1918). Terugkerende thema’s zijn oorlogen en
hun verschrikkingen, verdraagzaamheid, naastenliefde en het oplossen van conflicten door goed overleg (Rietveld-van Wingerden 1995).
Andere tijdschriften probeerden censuur van de bezetter te voorkomen door geen enkele kritiek te leveren. Zelfs het illustratiemateriaal
moest het beeld uitstralen van vreedzaam samenleven, geluk en welvaart. Foto’s en stripverhalen uit Engeland en Amerika waren ten strengste verboden (Zweers en Luijendijk 1993, 10-21). Daardoor is uit de inhoud van de ruim veertig jeugdtijdschriften die in de eerste twee
oorlogsjaren nog verschenen, niet op te maken dat er een wereldoorlog
woedt. Het jeugdblad Contact (1933-52) was het enige in Nederland dat
zich niet de mond liet snoeren en daarom ondergronds verderging. Het
tijdschrift verscheen in de oorlogsjaren onregelmatig en was minder
omvangrijk. De namen van schrijvers en illustratoren bleven uiteraard
geheim.
Alleen tijdschriften die een pro-Duitse houding aannamen, zoals
Jeugdland, de jeugdbijlage van De Prins, konden na 1942 legaal blijven
bestaan. Het Vlaamse blad De Jonge Nationaalsocialist (1941-44), dat zich
bekendmaakte als ‘strijdblad der nationaalsocialistische jeugd in
Vlaanderen’, functioneerde zelfs als propagandamiddel voor de bezet-
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ter. Hetzelfde geldt voor De Stormmeeuw (1934-45), dat als een Nederlands nationalistisch blad begon. De meeuw had een uitgesproken symboolwaarde: een vogel die met zijn snelheid en scherpe blik het tempo
van de strijd aangaf. De redactie stelde eerbied voor godsdienst, vaderlandsliefde, kameraadschap, orde en gemeenschapszin voorop. Het
motto ‘Vreest God, eert de koning’ sprak velen in het verzuilde Nederland aan. In de loop van de jaren echter verkondigde het blad steeds
meer de ideeën van de Nationale Jeugdstorm, de jongerenorganisatie
van de Nationaalsocialistische Beweging (nsb). Na de inval van de Duitsers koos het openlijk de kant van de bezetter. Hitler wordt geprezen om
zijn betrokkenheid bij de jeugd en het blad roept jongeren op om zich te
melden voor de arbeidsdienst. De verhalen zijn vertaald uit het Duits en
strips worden geschrapt. Een belangrijk aandeel vormen de (beschouwende) artikelen over sport, volksdansen, de jeugdbeweging in verschillende landen en de natuur. Frontsoldaten vertellen over de goede zorg in
het Duitse leger en de nobele bedoelingen van het Germaanse Rijk. De
correspondentierubriek bevat vragen die daarbij aansluiten, zoals ‘Wat
is het verschil tussen de Dietsche en Groot Germaanse gedachte?’ En:
‘Wordt de arbeidsdienst het toekomstig leger van Nederland?’ Na Dolle
Dinsdag in september 1944, toen het er even op leek dat de Duitsers snel
verslagen zouden zijn, werd de uitgave gestaakt, maar die werd weer opgestart toen het loos alarm bleek. Het laatste nummer verscheen in
april 1945 (Rietveld-van Wingerden 2006a).
Naast Contact, dat door de oorlog ondergronds moest gaan, ontstonden er tijdens de bezetting enkele illegale tijdschriften voor de jeugd,
zoals De Kern (1944) en Jeugdland (1944-45). Een opmerkelijk illegaal blad
was Tuney Tunes (1942-66), het eerste Nederlandse popblad. Redacteur
was de Eindhovense drukkerszoon Jan van Haaren, die goed op de
hoogte was van zulke bladen in Engeland en Amerika. Voor hem en zijn
lezers vormde de opwindende muziek van Glenn Miller en Bing Crosby,
Jack Hylton en Judy Garland een verademing in vergelijking met de door
vele jongeren verfoeide Duitse amusementsmuziek. Urenlang luisterde
hij naar verboden zenders om de songteksten op papier te zetten en in
zijn blad te kunnen afdrukken (Van Gelder en Carvalho 1994, 9-10).

Schoolse , creatieve en esthetische vorming vanaf 1945

Na de Tweede Wereldoorlog pakten redacties aanvankelijk de oude
draad weer gewoon op. Soms ging dat heel snel. In België verschenen
Zonneland en Robbedoes opnieuw in 1945, De Kleine Vlaming pas in 1951.
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In Nederland, een jaar later bevrijd, begon de herstart gemiddeld wat
later. Maar het was niet alleen een kwestie van de draad oppakken. Diverse nieuwe tijdschriften getuigen van de euforische stemming die er
heerst ten aanzien van de wederopbouw. Een ervan is Ruim Baan (194547), waarvan de redactie, bestaande uit Henriëtte van Eyk, Wim Hora
Adema en Adriaan Viruly, de jeugd wil enthousiasmeren voor techniek,
sport en muziek (Van den Hoven 2004, 34-35). Bekende auteurs als Hella
S. Haasse en Simon Carmiggelt publiceerden verhalen in het blad (Heimeriks en Van Toorn 1989, 633-634). Vergelijkbare tijdschriften van latere datum zijn Kijk (1868-heden) en Astruim (1974-2010). Ze staan voor
een genre special interest-bladen dat inspeelt op de weet- en leergierigheid van de jeugd. Handige uitgevers startten stripbladen die hun naam
en hoofdverhaal ontleenden aan televisieprogramma’s voor kinderen.
De eerste waren Het blad van Barend de Beer in 1965 en Fabeltjeskrant in
1969 (Hemels en Vegt 1997, 362, 489-490). Tot grote ontsteltenis van boekenliefhebbers was het aantal nieuwe striptijdschriften algauw haast
niet aan te slepen. Het meest populair waren Robbedoes (1938-43, 19452006) en Donald Duck (sinds 1952).
Tijdschriften met een religieuze inhoud en boodschap kregen het
moeilijk. Sommige redacties pasten op tijd hun formule aan en wie dat
niet deed, delfde het onderspit, vooral in de jaren 1960 tot 1970, toen secularisatie en ontzuiling zich in snel tempo voltrokken. Van protestantschristelijke magazines als Vrij en Blij en Voor de Jeugd verschenen de laatste nummers. Het eerste had er ruim veertig jaargangen op zitten, het
laatste zelfs meer dan honderd. Eenzelfde lot trof katholieke bladen als
het Nederlandse Zonneland. Andere jeugdbladen konden wel standhouden doordat redacties en uitgevers tijdig voor verandering kozen. Het
gebruik van foto’s, afbeeldingen en stripverhalen en inhoudelijke variatie blijken succesvolle strategieën. Daardoor konden het Vlaamse Zonneland en het Nederlandse protestants-christelijke blad Onze Eigen
Krant (1945-2006) overleven. De expliciete godsdienstige boodschap verschoof naar de achtergrond. Een aantal tijdschriften paste zelfs de titel
aan. De naam De Engelbewaarder krijgt stilaan een negatieve uitstraling
en klinkt ouderwets. Na de fusie met Uitgeverij De Spaarnestad in 1958
heet het blad Taptoe (Mommers en Janssen 1997, 148).
Een andere manier om met de tijd mee te gaan was nadrukkelijk inspelen op het onderwijs. Dat deden vooral katholieke uitgevers als de
norbertijnen in Averbode en de Nederlandse uitgevers Malmberg en De
Spaarnestad. Aanvankelijk wilde men vooral de afzet garanderen door
collectieve abonnementen van scholen, maar al snel werden de tijd-
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schriften ook inhoudelijk op het onderwijs afgestemd, zodat ze in specifieke klassen gebruikt konden worden. Illustratief hiervoor zijn Taptoe
en Okki van De Spaarnestad: het eerste tijdschrift was bedoeld voor de
bovenbouw, het tweede voor de onderbouw van de lagere school. Na de
overname door Malmberg in 1964 kwam er verdere verfijning in de doelgroep. Eenzelfde strategie hanteerde De Goede Pers in Averbode, die
Zonneland steeds meer op de hogere klassen van de lagere school afstemde, nadat in 1958 Zonnekind voor de laagste en in 1966 Zonnestraal
voor de middelste leerjaren in de markt waren gezet. Deze Belgische
uitgever was bovendien de eerste in het Nederlandse taalgebied met een
blad voor peuters en kleuters. In 1963 verscheen het eerste nummer van
Prutske, vergezeld van een informatieblad voor kleuterleidsters. Het verscheen al snel in dertien andere talen. Vandaar dat de uitgever in 1965
koos voor een nieuwe naam: Doremi. Om de Nederlandse markt te bedienen werkte Averbode samen met de protestants-christelijke uitgever
Kok in Kampen. In Vlaanderen kreeg Averbode in de jaren zeventig veel
kritiek vanuit progressieve hoek, maar dat stond het succes van de tijdschriften niet in de weg.
Peuters werden een belangrijke nieuwe doelgroep. Een eigen tijdschrift stimuleerde spelenderwijs de ontwikkeling van taal- en waar
nemingsvaardigheden. Bobo, het eerste Nederlandse peuterblad, verscheen in 1968. Specifiek voor peuters en de jongste kleuters kwam
Averbode in 1991 met Dopido (Vercammen 2002, 342-343), als reactie op
het meer commercieel ogende en uit het Frans vertaalde Pippo (Huygens
2002, 398). Later kwam er ook concurrentie van andere uitgeverijen, zoals De Sikkel en De Eenhoorn, die hun eigen tijdschriften op de markt
brachten. De Eenhoorn startte in 1990 met Knuffel voor jonge kinderen
en Kits voor tieners, maar heeft inmiddels zeven periodieken gericht op
de jeugd. Zo werd de monopoliepositie van Averbode langzaam maar
zeker uitgehold.
In de naoorlogse periode bepaalde de jeugd zelf steeds meer het landschap van de tijdschriften, zoals Tuney Tunes daartoe al een eerste aanzet gaf tijdens de oorlog. In de strijd om de lezer was het voor uitgevers
belangrijk goed te weten welke behoeften en wensen er leefden onder
het potentiële lezerspubliek. Dat speelde zeker na 1965, toen de gezinnen kleiner werden en het aantal kinderen afnam (Bakker et al. 2010,
289). Uitgevers probeerden door marktonderzoek een beeld te krijgen
van de doelgroep. Daarin constateerde men al snel dat tiener- en jongerenbladen sterk afhankelijk zijn van rages, en dus snel uit de gratie kunnen raken, terwijl dat minder het geval is bij kinderbladen als Pep (1962-
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75) en Sjors (1954-75), omdat kinderen hun tijdschrift langer trouw
blijven (Hemels en Vegt 1997, 83-94).
Naast de commerciële bladen was er ruimte voor tijdschriften met
hooggestemde idealen over de vorming van het kind. Kris Kras (1954-66)
is daarvan het bekendste voorbeeld. De drijvende kracht achter dit blad
was de Hongaarse Ilona Fennema-Zboray, die auteurs om zich heen verzamelde, zoals Daalder en Roggeveen, die haar idealen deelden: tegenwicht bieden aan de oprukkende stripbladen en beeldromans via een
pedagogisch, moreel en esthetisch verantwoord kindertijdschrift. De
redactie had daarbij het verdwenen Zonneschijn voor ogen en constateerde dat er na de oorlog wel degelijk een lacune was. Omdat ze geen
uitgever vonden voor hun plannen, richtten de initiatiefnemers Stichting Kinderbelangen op, die de uitgave mogelijk maakte. De redactie
stelde hoge eisen aan schrijvers die in het blad publiceerden om de literaire en pedagogische kwaliteit te waarborgen: ‘Het verantwoorde ligt
echter daarin, dat alles wat geschreven en uitgebeeld wordt, de kenmerken van waarachtigheid en liefde voor het kind draagt. Men moet hiervoor verzekerd zijn van de medewerking van kunstenaars, die aan deze
eisen kunnen voldoen’ (geciteerd in Van den Hoven 2004, 46). Net als bij
Zonneschijn ging de redactie op zoek naar nieuw talent. Voor menige
jonge schrijver was het blad een springplank. Een van hen was Thea
Beckman, die later in een interview verklaarde: ‘Ik heb veel geleerd van
mevrouw Fennema-Zboray […], die me door haar aanwijzingen geholpen heeft te ontdekken dat schrijven betekent zoveel mogelijk weglaten
tot je de essentie overhoudt’ (geciteerd in Van den Hoven 2004, 100).
Haar afkeer voor stripverhalen stak de redactie niet onder stoelen of
banken. Ze missen diepgang, geven aanleiding tot oppervlakkige waarneming, zijn geen stimulans tot ‘zelfbeleving’ en prikkelen de verbeeldingskracht niet. Het kind zou zo afleren zelf een verhaal tot leven te
brengen en rustig en geduldig te genieten van een boek. Verder benadrukte ze het belang van vorming door actieve deelname van de lezer
aan het tijdschrift:
Dan wordt pas de stimulans, die van het geschreven woord uitgaat,
omgezet in vruchtbare activiteit. Een tekst met enkele treffende,
goede illustraties kan het kind inspireren tot creativiteit. Uit de talloze inzendingen blijkt, dat de kinderen onbewust in hun verhalen
en tekeningen weergeven, wat ze geregeld lezen en zien. Geleidelijk
wordt het blad een vriend, van wie constant een vormende invloed
uitgaat bij de verdere ontwikkeling van de smaak voor goede lectuur. (geciteerd in Van den Hoven 2004, 47)
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Een uitgebreide verantwoording van motivatie, doel en aanpak was voor
de Tweede Wereldoorlog heel gewoon in jeugdbladen, maar komt op
enkele uitzonderingen na nauwelijks meer voor na het verschijnen van
Kris Kras.
De verregaande commercialisering van het jeugdblad riep ook later
tegenreacties op in de vorm van tijdschriften die literaire en esthetische
idealen koesteren. Na Kris Kras waren dat Ezelsoor in de jaren tachtig
en Mik Mak, St. Kitts van de Bovenwindse, Lemniscaatkrant en Boekie
Boekie in de jaren negentig. Ezelsoor (1985-88), geboren uit de onvervalste liefde voor kinderboeken, was nog het meest succesvol. De originele
naam verklaarde de redactie als volgt: ‘Waarom deze naam? Omdat we
hopen dat jullie dit tijdschrift zó vaak lezen en doorbladeren dat er ezelsoren aan alle bladzijden komen. En omdat wij, net als de meeste kinderen, behoorlijk eigenwijs zijn. Net zo eigenwijs en koppig als een ezel’
(1985, 3). De initiatiefneemster was de oud-redactrice van Kris Kras,
Ilona Fennema-Zboray. Met fragmenten van boeken zette Ezelsoor kinderen op het spoor van goede kinderliteratuur. De rubriek ‘Getipt’ belichtte nieuwe boeken. Ook de juryrapporten van de Gouden en Zilveren
Griffels kregen een plaats en de redactie stimuleerde haar lezers om
deel te nemen aan de kinderjury:

Zonnekind met cover van Gray Croucher, en Kris Kras.
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De boeken die door de Griffel- en Penseeljury worden bekroond,
zijn lang niet altijd de boeken die kinderen graag lezen. Daarom
zijn bibliotheken in heel Nederland […] kinderjury’s gaan organiseren. Kinderboeken zijn nu eenmaal in de eerste plaats voor kinderen geschreven. En alle volwassenen die denken dat je rond je tiende nog geen eigen mening over een boek kan hebben, die zitten er
naast. (1985, 31)

Jeugdcultuur: popbl aden en meidenbl aden

Veel tieners, vooral meisjes, kwamen in de jaren vijftig in de greep van
popmuziek en popbladen. Dat begon in 1955 met Song Parade in België
en Muziek Express in Nederland. Nieuw was dat veel van deze tijdschriften voor jongeren geredigeerd werden door mensen die net iets ouder
waren dan de doelgroep. Zij zijn een exponent van de opkomende jeugdcultuur waarin jongeren zich verzetten tegen burgerlijkheid en bevoogding door volwassenen (Bakker et al. 2010, 380-382). Engelse popbladen
als Musical Express fungeerden als voorbeeld. Het fenomeen ging samen met het ontstaan van commerciële, doorgaans illegale radiozenders als Veronica en Radio Noordzee (Kleijer en Tillekens 1997, 206-207).
Andere populaire popbladen die de markt veroverden zijn Jukebox in
1956, Top Tunes in 1960 en Joepie in 1973 in België, en Muziek Parade
(1957-88), Hitweek (1965-69), Aloha (1969-74) en Oor (1971-84) in Nederland. De inhoud bestond uit rapportages over muziekgroepen als de
Rolling Stones, de Beatles en Doe Maar, muziekstijlen als rock-’n-roll en
jazz, en populaire zangers als Pat Boone, Elvis Presley en Cliff Richard.
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Bij verhalen en gedichten stond vaak een korte biografie van de auteur
en tekenaar, die doorgaans van naam waren, zoals Paul Biegel, Els Pelgrom, Peter de Smet en Thé Tjong-Khing. Stripverhalen werden zo gekozen dat er een evenwicht was tussen tekst en beeld, en beide van goede
kwaliteit waren. De sterke kant was dat het blad veel variatie bood. Naast
verhalen, gedichten en stripverhalen was er ruimte voor informatieve
stukjes die binnen de belangstellingssfeer van de meeste kinderen lagen: hoe komt een tijdschrift tot stand? Hoe zoeken dieren eten? Hoe
word je een detective? De rubriek ‘Werk in uitvoering’ bevatte ingezonden werk en brieven van lezers. In ‘Rijmen en dichten’ maakte de redactie de lezers bekend met verschillende dichtvormen, waarbij ze hen stimuleerde tot zelfwerkzaamheid, zoals het bedenken van de laatste zin
van een limerick, rijmwoorden en een naamdicht.
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Bovendien publiceerden ze hitlijsten. Naast veel materiaal uit buitenlandse tijdschriften kwam het Vlaamse en Nederlandse repertoire binnen het blikveld. Ten slotte was er aandacht voor programma’s op radio
en tv, dans, films en roddels over beroemdheden. Soms kregen popbladen directe ondersteuning en zelfs zendtijd op commerciële zenders,
waardoor de oplagecijfers groeiden. Dat was het geval met het Belgische
Joepie bij Atlantis en de Nederlandse Muziek Parade bij Radio Luxemburg. Muziek Parade kon zo de vleugels uitslaan naar Duitsland, dat nog
geen popblad had (Van Gelder en Carvalho 1994, 28-29, 37). De lezers
groeiden mee met het blad, waardoor het aandeel jongeren onder het
lezerspubliek daalde. De inhoud werd serieuzer en ook meer politiek
geëngageerd. In de jaren tachtig was het met de echte popbladen gedaan:
Popmuziek is gewoon amusementsmuziek geworden. Je hoort het
de hele dag, je ziet het op televisie en het staat in bladen als Privé,
Weekend en Story. Het gaat de hele week door, het is geen exclusief
bezit meer van een bepaalde leeftijdsgroep. Vroeger, toen wij nog
tieners waren, had je honger, je keek verlangend uit naar het nieuwe
nummer van je clubblad. Die spanning is er niet meer, het is gewóón geworden. (Constant Meyers geciteerd in Van Gelder en Carvalho 1994, 93)
Enkele redacties richtten zich daarom opnieuw en nadrukkelijker tot
jongeren, en vooral meisjes. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Joepie en
Popfoto (1966-95), dat daarna als Fancy (1995-2011) door het leven ging
(Toet 2011).
Meisjes waren de grootste fans van popbladen, maar voor hen waren
er ook nog de specifieke meidenbladen. Die waren niet nieuw, maar gingen nu een dominante rol spelen in zowel Nederland als België, waar
voor een groot deel dezelfde tijdschriften verschenen. Trendsettend is
Tina (1967-heden), dat gevolgd werd door onder andere de stripbladen
Debbie (1976-81) en Anita (1977-85), een spin-off van Tina, en niet te vergeten de diverse tijdschriften over paarden zoals Penny (vanaf 1980). De
doelgroep varieerde in leeftijd van zeven tot zestien jaar; voor oudere
lezeressen was er Flair, eerst in België en daarna in Nederland, en Yes
(1986-2010). Een recenter verschijnsel zijn de ‘jongere’ versies van glossy
vrouwenbladen zoals Cosmogirl, Elle Girl en Libelle Young (Jensen 2006,
89).
Van meet af aan presenteert Tina zich als ‘Het grootste weekblad voor
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meisjes’ (Kousemaker 1979, 220), en dat klopt ook als we naar Nederland
en zelfs West-Europa kijken. Het blad was in Engeland begonnen, maar
verscheen al snel in minstens tien landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden en Turkije (Hemels 1997, 1048-1049). Tina biedt diversiteit.
Naast gewone verhalen zijn er rubrieken over mode, make-up en shownieuws. Lezers worden ook uitgedaagd om hun tekeningen, gedichten,
kookrecepten en knutselideeën in te sturen. Daarnaast is er een correspondentierubriek, waarin de redactrice zich opstelt als een vriendin en
vertrouwensfiguur. Meisjes laten zich verleiden tot ontboezemingen op
het gebied van vriendschap, seksualiteit en lichamelijke ongemakken
als okselhaar en menstruatie. Strips spelen ook in Tina een belangrijke
rol, met Noortje sinds 1975 als bekende stripheldin. De redactie wist
trouwens al spoedig Nederlandse tekenaars van naam aan zich te verbinden, zoals Piet Wijn, Peter de Smet en Thé Tjong-Khing.
Tina is van de meidenbladen altijd het grootste gebleven, met oplagecijfers tussen 100 000 en 300 000. Zoiets is ongekend bij jongenstijdschriften. Daarvan zijn er na 1945 maar enkele geweest, merendeels
door katholieken uitgegeven, zoals Trouw, Jongensblad van de Chirojeugd (1947-69) van het Verbond van Vlaamse Patronaten en Tom, het
Blad voor Jongens (1947-66) van het Juvenaat der Priesters van het Heilige
Hart in Bergen op Zoom. Hiertegen stak het algemene jongensblad Webber (1994-2001) schril af. Uitdagend voerde dit als ondertitel ‘not for girls
and parents’. Oudere jongens, van dertien tot achttien jaar, vormden de
doelgroep. Seks, relaties, sport, popmuziek, mode en persoonlijke verzorging waren belangrijke aandachtspunten. Meisjes, evenals vrouwen
aangeduid met ‘babes’, mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Menige foto is aan het vrouwelijk schoon gewijd, terwijl ook het
versieren van meisjes een hot item was. Humor en inventiviteit voeren
daarin de boventoon (Langendoen 2006, 194). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat jongens vermoedelijk beter dan meisjes aan hun
trekken kwamen in special interest-bladen op het gebied van games,
voetbal, auto’s en wetenschap. Sommige titels richten zich speciaal op
de jeugd, zoals Voetbal International for Kids (2000-07) en National Geographic Junior (vanaf 2004).
Averbode sloot zich goed aan bij de tienerbladen met Top (1973-95), dat
achtereenvolgens in handen was van jeugdauteurs Karel Verleyen, René
Swartenbroekx en leesbevorderaar Majo De Saedeleer. Elk van deze drie
hoofdredacteuren wist in te spelen op wat er leefde bij jongeren: hun
muziekcultuur, taboeonderwerpen, sport, bekende Vlamingen. De toon
was openhartig en vrij volwassen; jeugdliteratuur en poëzie bleven pro-
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Tina (1981) met de strip ‘Noortje’ (rechtsboven) en Webber (1994; linksonder).

minent aanwezig. Buitenlandse jongerenbladen als Sky, Rolling Stone en
Mad fungeerden vaak als model (Ghesquière 2002, 291-297). Ondanks
goede marketing zou het tienerblad de concurrentiestrijd met volwassenenbladen als Humo en Flair niet winnen. Averbode koos uiteindelijk
voor veiligheid en keerde terug naar zijn natuurlijke biotoop, de school,
met Id (1995-2012).
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Het aantal jeugdtijdschriften stijgt na 1960 tot ongekende hoogten. De
laatste twee decennia zijn er jaarlijks meer dan honderd ‘kids magazines’ waaruit kinderen kunnen kiezen. Een klein deel van de tijdschriften verschijnt zonder winstoogmerk. Sommige beogen net als voorheen
levensbeschouwelijke vorming. Het oudste blad is het katholiek-Vlaamse Tam-Tam van het Genootschap der Heilige Kindsheid uit 1845. Van
veel recenter datum zijn de geloofstijdschriften van Averbode zoals
Naomi, Simon en Samuel (begonnen in 1999) en het protestants-christelijke Vast en Zeker (1979-2001). Daarnaast zijn er verschillende non-profit
organisaties die een jeugdblad benutten om hun idealen op de nieuwe
generatie over te brengen. Dat geldt voor het Wereldnatuurfonds, Greenpeace en dierenbeschermingsorganisaties. Deze jeugdbladen hebben
vaak een groot bereik omdat ze bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen
zijn of soms zelfs geheel gratis verspreid worden.
Het merendeel van de periodieken is echter commercieel van opzet,
waarbij steeds meer gezocht wordt naar afstemming op het lezers
publiek. Dat geldt vooral voor tijdschriften die niet op het onderwijs zijn
gericht en ook niet via scholen verspreid worden. Twee processen zijn
daarbij belangrijk: globalisering en marktonderzoek. Globalisering is
al snel na de Tweede Wereldoorlog begonnen, maar heeft zich na de jaren zestig sterk doorgezet. Donald Duck, Tina en meer recent Elle Girl
zijn voorbeelden van jeugdbladen die in tal van landen zijn uitgezet. Dat
heeft als voordeel dat de naam internationaal bekend is en dat het beeldmateriaal – vaak een grote kostenpost – en het format voor alle edities
gebruikt kunnen worden. Doorgaans is er wel ruimte voor een eigen invulling van de nationale edities (Hemels en Vegt 1997). Ook bij de commerciële tijdschriften is diversiteit troef. Naast de vele striptijdschriften
gaat het om heel wat special interest-bladen voor de jeugd, die inspelen
op kinderen die verzot zijn op knutselen, sport, wetenswaardigheden of
wetenschap.
De laatste twintig jaar is internet belangrijk geworden, niet alleen
voor het aanprijzen van tijdschriften, maar ook voor aanvullende spelletjes, filmpjes, e-cards, muziek, (voorlees)verhalen en werkbladen. Verschillende bladen zoals Zonneland, Zonnestraal, Okki en Taptoe zetten
een eigen website in om contact met de jonge lezers en hun volwassen
begeleiders te onderhouden en hun wensen te inventariseren. Er is geen
genre waarin maker en lezer zo dicht op elkaars huid zitten als het jeugdtijdschrift. Inspelen op behoeften van kinderen (en ouders en leerkrachten) geeft de meeste overlevingskansen. Exit 8 (2013), bedacht voor kin-
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deren van groep 8, de laatste klas van de basisschool, is daarvan een
goed voorbeeld. Het merk werd bedacht door Blink Uitgevers, sinds
2009 verantwoordelijk voor de bekende tijdschriften Bobo, Okki en Taptoe. De geschiedenis toont aan dat redacties en uitgevers zich vaak opstellen als passieve volgers van de heersende (pedagogische) idealen en
de wensen van de afnemers om zo een goede verkoop te garanderen.
Maar interessant voor de geschiedenis zijn juist de tegendraadse tijdschriften, die haaks staan op wat commercieel is en die zo een motor
zijn voor verandering op zowel het maatschappelijke als het literaire
vlak.
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Kinderen zijn geboren informatiezoekers. Ze zijn nieuwsgierig en willen liefst zo snel mogelijk weten hoe de wereld in elkaar steekt. Kinderen
hebben die informatie nodig om fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief
te groeien (Koren 2006, 27). Voor de antwoorden op hun vragen gaan ze
te rade bij hun ouders en leerkrachten, surfen ze op het internet, bezoeken ze musea of een van de kinderuniversiteiten die sinds het begin van
de eenentwintigste eeuw als paddenstoelen uit de grond schieten, of ze
raadplegen een boek. Vooral informatieve jeugdboeken waren en zijn
nog altijd een belangrijke bron van informatie: ze reiken kinderen en
jongeren kennis aan op een toegankelijke en begrijpelijke manier.
Wanneer je schoolboeken buiten beschouwing laat, bevinden informatieve boeken voor kinderen zich bij uitstek in het spanningsveld tussen educatie, ontspanning en esthetiek. Informatieve jeugdliteratuur
moet voor kinderen van bepaalde leeftijden interessant en aantrekkelijk zijn, zodat ze deze boeken in hun vrije tijd willen lezen en bekijken,
en dat ook zelfstandig kunnen doen. Dat betekent dat informatieve boeken didactisch goed in elkaar moeten steken.
Het genre kent globaal twee vormen: het zakelijke informatieve boek
en het ‘belevenisvolle’ informatieve boek (Maier 1973, 170-171). In het
zakelijke informatieve boek staat de informatie centraal en moet die
voor zich spreken, uiteraard wel toegankelijk gemaakt voor kinderen
wat betreft de onderwerpen, vragen, vaktermen en uitvoerbaarheid van
creatieve opdrachten of natuurkundige proefjes. Voorbeelden van zulke
boeken zijn encyclopedieën, woordenboeken, en titels over techniek en
wetenschap, geschiedenis of natuur- en dierkunde. In het geval van ‘belevenisvolle’ informatieve boeken gebruikt de auteur verteltechnieken
zoals die in fictie worden aangewend, maar spreken we toch van een informatief boek vanwege de hoeveelheid feitenmateriaal waarmee de auteur de kennis van de lezer wil uitbreiden (Maier 1973, 170). Een mooi
voorbeeld hiervan is Bolletje (1988). Hierin vertelt Gerard Brands over de
ontwikkeling en het gedrag van een klein eendje dat hij eerst in huis
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verzorgt, daarna in zijn tuin de natuurlijke omgeving laat verkennen, en
uiteindelijk ziet wegvliegen met andere eenden. Bolletje combineert feiten over een concreet eendenleven met het persoonlijke perspectief van
een auteur. Doordat het boek bovendien gaat over iets wat kinderen zelf
kunnen meemaken, is de kans groot dat jonge lezers zich met het verhaal identificeren (Heerze 1989, 41). Bolletje wordt geprezen als ‘een
prachtig ervaringsverhaal dat kinderen kan inspireren om hun jonge
dieren te observeren, over hun ervaringen te vertellen en die in korte
notities op te tekenen in een dagboek. Het is een uit het volle leven gegrepen voorbeeld hoe je de babytijd van een dier natuurgetrouw kunt
vastleggen, ook in tekeningen, zoals Peter Vos dat heel precies doet’
(Mooren 2002, 211). Verhalen als dat van Brands laten zien dat de grens
tussen feit en fictie, tussen schoolboek en informatief verhaal, net als bij
het historische jeugdboek niet altijd scherp te trekken is.
Naast de verhouding tussen feit en fictie kan het vakgebied de indeling bepalen. Hoewel niet altijd in precies dezelfde termen, is in de geschiedenis van het informatieve boek een aantal constanten te vinden,
zoals aardrijkskunde (landen en volken, reisbeschrijving), geschiedenis, natuur (dieren, het menselijk lichaam, natuurkunde), techniek, astronomie, levensbeschrijving of biografie, en kunst. Nog een andere indeling is die op basis van de auteursintentie:
Boeken die gericht zijn op begripsvorming. […]
Determinatieboekjes die kinderen moeten helpen bepaalde verschijnselen (meestal uit de natuur) een naam te geven.
Doe-boeken die allerlei suggesties geven voor het nemen van proefjes of het bouwen van voorwerpen. Tot deze categorie kunnen
ook kookboeken voor kinderen worden gerekend.
Naslagwerken waarin kinderen snel informatie vinden over bepaalde onderwerpen. Hier horen onder meer jeugdencyclopedieën en woordenboeken voor kleuters en jonge kinderen thuis.
[…]
Overzichtsboeken waarin een auteur een bepaald onderwerp van
allerlei kanten belicht. […]
Biografieën. (Vos 1988, 3)
Binnen alle indelingen wordt op basis van leeftijd een verdere onderverdeling gemaakt.
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Orbis sensualium pictus (Een beeld van de zichtbare wereld) van Jan
Amos Comenius wordt vaak beschouwd als het eerste informatieve
jeugdboek, én als het eerste prentenboek (zie p. 184). Het verscheen in
1658 in het Latijn en het Duits, gevolgd door vertalingen in het Engels en
andere talen, waaronder het Nederlands. Het boek bestaat uit honderdvijftig houtsneden, met daaronder steeds een uitleg over wat er op de
afbeelding te zien is. Het boek begint met een ‘Invitatio’ ofwel uitnodiging. In een kort tweegesprek nodigt een meester een leerling (jongen)
uit om wijs te leren worden. Wanneer de jongen vraagt wat dat is, antwoordt de meester: Goed leren begrijpen, goed leren doen én je goed
leren uiten. Op de vraag wie hem dat dan zal leren, antwoordt de meester dat hij dat met Gods hulp zal doen. De jongen heeft nog een vraag:
Hoe gaat hij dat doen? De meester antwoordt: Ik zal je alles laten zien en
alles benoemen. Voordat hij de wereld in beeld en woord opent, laat de
meester de jongen een alfabet zien. Dan volgen afbeeldingen van de hemel, de elementen, planten en dieren tot de mens, transportmiddelen,
leefomgeving, werk, sociale, politieke en religieuze activiteiten, alsook
morele deugden als geduld en menselijkheid.
Het belangrijkste doel van de auteur was de kennis van het Latijn verbeteren door bij elke illustratie een tweetalig onderschrift (Latijn en de
volkstaal) op te nemen (Heeks 1996, 434). Dat deed hij aan de hand van
een methode die voor die tijd erg modern was: geen grammatica of andere regels, maar korte zinnen met kernwoorden en relevante werkwoorden die samen een thematisch geheel vormen. Zo valt onder ‘Mundus’ ofwel ‘de wereld’ te lezen: ‘De hemel bevat vuur en sterren/ de
wolken hangen in de lucht/ vogels vliegen onder de wolken/ vissen
zwemmen in het water/ de aarde heeft heuvels, bossen, velden dieren en
mensen/ dus, de grootste lichamen van de wereld, de vier elementen,
zijn vol met hun eigen bewoners.’ En passant maakten kinderen kennis
met alles wat God heeft gecreëerd en met wat de mens met Gods hulp
heeft gemaakt.
Orbis sensualium pictus werd meer dan tweehonderd jaar als schoolboek gebruikt, om mee te leren lezen én om de wereld mee te verkennen.
Nu geldt het als prototype voor de informatieve boeken die zouden volgen, ‘aangezien het al naar de eenheid van beeld, namen van de dingen
en beschrijving streeft en een pedagogisch-humanistische geest ademt’
(Psaar 1984, 485). De vertalingen en vele herdrukken kunnen qua inhoud afwijken van het origineel uit 1658, maar ze geven de lezer wel
steeds tegelijkertijd het beeld van een onveranderlijke, door God ge-
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Comenius, Orbis sensualium pictus.

schapen wereldorde als een gedetailleerd beeld van de wereld op dat
moment (Thompson 1994, 178).
Comenius was zijn tijd ver vooruit, want van een genre informatieve
jeugdboeken is pas sprake aan het eind van de achttiende eeuw. Tot die
tijd waren centsprenten de belangrijkste bron van kennis en vermaak.
Vanaf de zeventiende eeuw is de centsprent een vorm van goedkoop geïllustreerd drukwerk, dat zowel kinderen als volwassenen uit brede lagen
van de bevolking aansprak. Sommige centsprenten brengen nieuws
over belangrijke gebeurtenissen zoals misdrijven, rampen en veldslagen, en zijn daarmee de voorloper van onder andere het tijdschrift en de
almanak (zie Borms 2010).
Het motto ‘Kennis is deugd’ van verlichte pedagogen inspireert achttiende-eeuwse auteurs tot het schrijven van boeken in de vorm van leergesprekken tussen kinderen en volwassenen. Daarnaast verschijnen er
encyclopedische prentenboeken in de traditie van Orbis sensualium pictus en boeken over één bepaald kennisgebied, zoals natuurkunde of mythologie. Boeken en tijdschriften voor kinderen maken wetenschappelijke en wereldoriënterende kennis en inzichten toegankelijk, vaak
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gecombineerd met lessen in godsdienst en deugden.
Het tijdschrift wordt samen met de encyclopedie een uitvinding van
de Verlichting genoemd. Tijdschriften werden als een uitstekend middel gezien om nieuwe denkbeelden op het gebied van allerlei wetenschappen bekend te maken bij het grote publiek, dus ook jeugdigen.
Vanaf 1780 verschenen er almanakken met teksten die speciaal voor
kinderen geschreven zijn. Deze almanakken brachten zowel kennis van
de Bijbel en wereldoriëntatie als moraal over. Ze bestonden uit ‘een kalender als basis, praktische informatie en lege pagina’s ter versterking
van het gebruikskarakter, en bijwerk van morele en diverterende aard
om het nuttige met het aangename te verenigen’ (Salman 2000, 77).
Toch moeten we voorzichtig zijn om achttiende- en negentiendeeeuwse boeken voor kinderen vanuit hedendaags perspectief te betitelen als informatieve boeken. Buijnsters noemt bijvoorbeeld eenendertig
soorten lectuur die tot kinderboeken ‘in engere zin’ of schoolboeken zijn
te rekenen. Van de volgende onderwerpen ligt voor de hand dat er informatieve boeken over verschijnen: vaderlandse en algemene geschiedenis, aardrijkskunde en reisbeschrijving, kennis der natuur en astronomie. Verder zijn er ‘kinder-encyclopedieën en andere realia-boeken’
(Buijnsters 1989, 173), kinderalmanakken en -tijdschriften. Hoewel alleen de kinderboeken ‘in engere zin’ tot de ‘eigenlijke kinderliteratuur’
te rekenen zijn, ‘vinden we toch ook in die instructieboekjes, bijvoorbeeld voor rekenen of geschiedenis, soms aantrekkelijke verhaaltjes en
anekdoten. Omgekeerd bevatten vrijwel alle ontspanningsboeken min
of meer uitvoerige moralisatie’ (Buijnsters 1989, 173-174). Zo is de vier
delige Katechismus der natuur (1777-79) van Johannes Florentius Martinet, waarin een leermeester en zijn leerling tweeëntwintig samenspraken hebben over de natuur, een combinatie van wetenschappelijke
observatie en een lofzang op de wereld en de Schepper (Buijnsters 1989,
199). Martinet schrijft verder vaderlandse geschiedenisboeken, en met
dominee Ahasverus van den Berg brengt hij tussen 1781 en 1801 onregelmatig verschijnende afleveringen van Geschenk voor de Jeugd en
Nieuw Geschenk voor de Jeugd uit, waarin gedichten, fabels, verhalen,
samenspraken en opstellen over kunsten en wetenschappen te vinden
zijn. De bijdragen zijn rijk geïllustreerd en een goed voorbeeld van wat
er in die tijd voor kinderen uit de middenklasse te lezen was (Buijnsters
1989, 200). Het gewone volk, dat nauwelijks is opgeleid, is aangewezen
op de publicaties van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Boeken
voor kinderen moeten vooral leerzaam zijn en een voorbeeldfunctie
hebben, zoals de serie over nationale helden van Adriaan Loosjes, of Het
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beloofde geschenk (1800) en Leerzame gesprekjes (z.j.) van Johannes Hazeu
Czn.

De negentiende eeuw
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Vanaf het eind van de achttiende eeuw spelen sociale veranderingen een
rol in de ontwikkeling van het informatieve boek. De groei van het
schoolgaande en lezende publiek buiten de elite en de burgerlijke middenklasse schept een nieuwe doelgroep. Vanaf de negentiende eeuw
komt het informatieve boek ook binnen het bereik van kinderen uit de
lagere sociaaleconomische klassen. Dan komt de productie van boeken
op het gebied van de ‘realia’ – dat wil zeggen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur – goed op gang, maar deze boeken worden in de eerste
plaats voor gebruik op school uitgegeven (Hussong 1984, 75).
Vanaf het eind van de achttiende eeuw verschijnt in Nederland het
educatief-encyclopedische prentenboek, naar model van het Bilderbuch
für Kinder (1790) van de Duitse Friedrich Justin Bertuch. De mooi uitgevoerde illustraties zijn bedoeld om het lezen en leren aangenamer te
maken, bijvoorbeeld in boeken als Neuer Orbis pictus van H. Seidel
(1804), dat in 1807 werd vertaald als Galerij van afbeeldingen voor de
jeugd. Een inhoudelijk verschil met informatieve boeken uit eerdere periodes is dat in de nieuwe prentenboeken niet zozeer de moraal als wel
‘het vermaak in leuke of gewoon interessante zaken van exotische aard
of uit de wereld van de techniek’ vooropstaat (Buijnsters 1989, 227-228).
De educatief-encyclopedische prentenboeken gaan over dieren, bloemen, vruchten, mythologische figuren, ambachten of over vreemde landen en volken. Opvallend is het grote aantal titels over beroepen en aan
de natuur gerelateerde onderwerpen, met dieren als het populairste onderwerp. Veel van die boeken worden uit het Duits vertaald. Zo is Museum voor de jeugd (1806) een bewerking van Der neue Jugendfreund. Ein
lehrreiches Buch für Kinder (1806). Het driedelige Muséum d’histoire naturelle à l’usage des enfants (1807-08) bestaat uit 139 afbeeldingen over dieren, voorzien van een Franse tekst. In De dierentuin te Amsterdam (1876)
vertelt Pieter Jacob Andriessen allerlei wetenswaardigheden over de dieren aan de hand van een verhaal over twee kinderen die Artis bezoeken.
Met andere landen en volken kunnen kinderen kennismaken in het al
genoemde Galerij van afbeeldingen voor de jeugd (1807), waarin illustraties staan van verschillende volken. De afbeeldingen ogen stereotiep
voor hedendaagse lezers: de Germaan staat met helm en schild afgebeeld, de Duitser is een lezende man in burgerlijke kledij, de Chinees en
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de Moor roken een pijp, en de zwarte is halfnaakt. De wereld in haar
zondagspak (1834) is een aardrijkskundeboek voor gebruik buiten
school, dat oorspronkelijk verscheen als The Costume, Manners, and Peculiarities of Different Inhabitants of the Globe, Calculated to Instruct and
Amuse the Little Folks of All Countries (1821). De Nederlandse uitgave,
waarbij soms geen auteur en soms de naam van C.P.E. Robidé van der Aa
vermeld wordt, bevat zestien afbeeldingen van verschillende volken met
daarbij steeds een zesregelig vers. Bij een afbeelding van een Turk met
zijn gesluierde vrouw (van wie alleen de ogen te zien zijn) staat een kritische noot:

Het anoniem verschenen Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde (1826) bestaat uit negenentwintig houtsneden met mannen en
vrouwen uit verschillende landen die in vergelijking met de beschaafde
Nederlanders vaak niet positief worden voorgesteld (Brantas et al. 1989,
250). De auteur van Tafereel van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei
kunnen (1840), Johannes Olivier Jz., lijkt meer achting te hebben voor het
volk dat hij beschrijft, namelijk de Javanen. Dat blijkt echter een bedenkelijke vorm van respect te zijn wanneer hij schrijft dat het de Javanen
slechts ontbreekt aan de opvoeding waardoor ze net zulke verlichte
denkbeelden hadden kunnen hebben als de Europeanen. De auteur
acht geloofwaardige beschrijvingen van landen en volken, vooral die
van het eigen land en de bijbehorende gewesten, bij uitstek geschikt ‘om
het verstand te oefenen, het oordeel te scherpen en het hart te veredelen’
(2).
Eenzelfde fascinatie voor onbekende landen en volken is te vinden in
de Vlaamse jeugdliteratuur van de negentiende eeuw. Lodewijk van der
Schoepen neemt de jonge lezers mee op reis in De wereldomvaarders.
Vermaarde zeereizen om den aardbol sedert Magelhans tot op onze dagen
(1883). Veel van deze boeken voor de jeugd getuigen van eenzelfde westers superioriteitsgevoel als uit de Nederlandse boeken spreekt: de nietEuropese, niet-blanke volken worden het meest beschreven met sub-
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Uw tulband, bonte pels en baard
Zijn waarlijk wel onze aandacht waard;
Maar heeft de Koran voorgeschreven
Een muilband aan uw vrouw te geven?
Dan was, al had hij veel verstand,
Uw Mahomet niet zeer galant. (C.P.E. Robidé van der Aa, geciteerd
in Brantas et al. 1990, 248)
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stantieven als ‘wilden’ en ‘heidenen’, en de adjectieven ‘wild’, ‘ruw’,
‘onbeschaafd’ en ‘arm’, in de betekenis van beklagenswaardig. Zwarten
en indianen, verstoken van elke beschaving en van de weldaad van de
godsdienst, gaan zich te buiten aan allerhande onmenselijke praktijken, die niet alleen in de kinderboeken, maar ook in de populaire burgerpers en in de pedagogische periodieken beschreven worden. Beschaafde mensen leven alleen in (Noordwest-)Europa en met name in
België, althans volgens het Gesprek over den wilden en den beschaafden
mens (1887) van I. Albert (Van Coillie 1988, 877).
Een prentenboek waarin verslag wordt gedaan van ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs, vervoer, arbeid en ontspanning in de negentiende eeuw is Toen en nu: van 1801 tot 1901 (1901), met tekst van Frits
H. van Leent en illustraties in kleur en zwart-wit van Jan Rinke. De ‘electrieke tram’ bijvoorbeeld, wordt daarin geprezen als een comfortabel
alternatief voor een dagje uit:
Wie zich in vroeger tijd
een dagje wou vermaken,
Die droeg een reiszak mee
met allerhande zaken;
En was men dan in ’t bosch
of op het veld gezeten,
Dan deed men zich te goed
aan ’t meegebrachte eten.
Nu reist een elk naar welbehagen,
En zonder mondkost mee te dragen,
Het zij per spoor of electrieke tram,
En eet in een Cafe een lekkre boterham.
De zogenoemde ‘ontspanningsboeken’, veelal vertaald uit het Duits,
vormen ook een populair soort informatieve boeken. Het gaat om boeken over kinderspelen, lichamelijke activiteiten, handenarbeid, goocheltrucs, verzamelingen of natuurkundige proeven. Internationaal
bekend zijn bijvoorbeeld de boeken met proeven en kunstjes van Tom
Tit, een pseudoniem van Arthur Good, die eerder in afleveringen in het
Franse weekblad L’Illustration verschenen. Eveneens populair was La
science amusante (1889), een boek met proeven dat werd vertaald als Natuurkunde in de huiskamer. Het genre van de ‘ontspanningsboeken’
maakt in de loop van de eeuw een ontwikkeling door: van ‘sturing van
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Tom Tit.

het kinderlijk gedrag door aangename maar vooral nuttige bezigheden’
begin negentiende eeuw naar een aanbod na 1860 dat zich vooral kenmerkt door plezier, ook al is het leerzame nog niet verdwenen. De rol van
de volwassene wordt kleiner, de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid van
het kind groter (Buijnsters 2001, 343-344).
Aan het eind van de negentiende eeuw veranderen ook de boeken over
de natuur van karakter. De achttiende-eeuwse Katechismus der natuur
van Martinet probeerde bij kinderen via het bewonderen van de natuur
vooral eerbied voor de Schepper op te wekken; De schoone natuur in den
winter (183x) van Johannes H. Niewold had daarbij nog als doel om kinderen te leren lezen. Hoe anders is dat bij de nog steeds bekende natuurboeken van Eli Heimans en Jac. P. (Jacobus Pieter) Thijsse: zij willen de
lezers in de eerste plaats liefde voor de natuur bijbrengen. Hun zesdelige
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serie met titels als Van vlinders, bloemen en vogels (1894), Door het rietland (1896) en In het bosch (1901) is bedoeld om kinderen erop uit te laten
trekken en de natuur zelf te laten bestuderen en waarderen, en getuigt
van een nieuwe pedagogische aanpak van kennisoverdracht, die niet
wordt gedomineerd door moraliseren.
Belangrijke Vlaamse auteurs van informatieve boeken uit deze periode zijn André Ernest Hahn en Maria Goutier-De Smet. Van Hahn verschijnen De lentekrans (1856), De zomerkrans (1862), De herfstkrans (1865)
en De winterkrans (1864). Elk van deze boeken bevat een bonte verzameling informatieve teksten, opgefrist door verhalen en gedichten. De ondertitel geeft de intentie van de auteur goed weer: ‘Eene letterkundige
verzameling, bevattende de beschrijving eeniger landen en volken van
Europa, de afbeelding ettelijker bloemen, planten en dieren, alsmede
een aantal geschiedkundige voorstellen, stichtende verhalen en gedichten als eene ware uitspanningslectuur en feestgeschenk.’ Informatie en
ontspanning moeten elkaar in evenwicht houden, terwijl ook de literaire inbreng van belang is. Goutier-De Smet werd vooral bekend met
haar reeks De kleine diergaarde voor brave kinderen (1877).

De eerste helft van de t wintigste eeuw

Vanaf het einde van de negentiende eeuw komen er in de West-Europese
landen steeds meer uitgeverijen die zich specialiseren in het informatieve boek voor de algemene markt, en sommige auteurs kunnen in hun
levensonderhoud voorzien door het schrijven van informatieve boeken
(Hussong 1984, 75). Dat betekent dat niet meer alleen leerkrachten of
religieuzen boeken voor kinderen schrijven. Bovendien veranderde de
visie op kinderen en jeugdliteratuur. De overtuiging groeit dat boeken
voor kinderen in de eerste plaats ontspanning moeten bieden: ‘Morele
overwegingen werden nog steeds toegepast, maar de meelevende moraal was door de auteurs vervangen door zelfcensuur. De kinderkamer
had geen uitzicht meer op de wereld van de volwassenen: kinderen leefden in hun eigen jeugdland’ (De Vries 1996, 711). Die ontwikkeling was
gezichtsbepalend voor boeken die bedoeld waren om kinderen de wereld te leren kennen.
Hoewel er in Nederland en Vlaanderen meer informatieve boeken op
de markt worden gebracht, maken ze in de eerste helft van de twintigste
eeuw naar schatting toch niet meer dan een paar procent uit van de totale nieuwe productie aan jeugdboeken. Populaire subgenres zijn geschiedenisuitgaven (inclusief biografieën), natuurboeken, knutselboe-
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ken en boeken over wetenschap en techniek (Van der Veer 2004, 75).
Verschillende tijdschriften, zoals De Kleine Vlaming en Zonneland, bevatten eveneens interessante informatieve rubrieken over wetenschap,
natuur en geschiedenis. De historische uitgaven gaan vooral over vaderlandse geschiedenis. Een boek dat vanwege zijn grote succes begin
twintigste eeuw verschillende (bijgewerkte) herdrukken krijgt is Geïllustreerde vaderlandse geschiedenis voor jong en oud Nederland (1886-88)
van Pieter Louwerse, met illustraties van Johan Braakensiek. Het verscheen bij Van Holkema & Warendorf. Van dezelfde uitgeverij is de Geïllustreerde Wereldgeschiedenis voor oud en jong Nederland (1914) van Evert
Molt, met een bandtekening van opnieuw Braakensiek. Zowel Louwerse
als Molt verantwoordt in het voorwoord zijn visie op de geschiedenis.
Voor Louwerse, in die tijd een bekend auteur van historische verhalen,
moet de geschiedenis worden ‘ontdaan van het romantisch kleed’. De
geschiedenis moet plezierig zijn om te lezen, maar moet in de eerste
plaats lessen bieden ‘om het volk krachtig, vroom, vroed en welvarend te
maken’ (geciteerd in Duijx en Linders 1991, 21). Molt wil vooral plaats
inruimen voor de spannende gebeurtenissen en boeiende figuren en
benadrukt het belang van oog voor detail. N.V. Hollandia-Drukkerij publiceert De vaderlandse geschiedenis in een notedop. Een boek voor de
jeugd (1937) van N.Tj. Swierstra, met illustraties van E. Reitsma-Valença.
Deze uitgeverij brengt ook De wereldgeschiedenis in een notedop voor de
jeugd (1927) van V.M. Hillyer uit, een oorspronkelijk Amerikaanse uitgave die naar het Nederlands is bewerkt. Tot de categorie geschiedenis
uitgaven behoren ook levensbeschrijvingen van helden en wetenschappers, zoals Edison (1927) van E. Angel. Volgens de jeugdboekengids De
kleine vuurtoren (1932) wil Edison jonge lezers het besef bijbrengen dat
technische vooruitgang niet vanzelf gaat:
De tegenwoordige jeugd, die vele der electrische wonderen als vanzelfsprekend beschouwt, zal door het sober weergegeven verhaal
van dit geniale werkleven iets meer beseffen van den rusteloozen
strijd en de oplossing van steeds nieuwe problemen die iedere nieuwe uitvinding meebrachten. (geciteerd in Van der Veer 2004, 77)
In de reeks Vlaamse Filmpjes is de historische biografie een populair
genre. Davidsfonds brengt op zijn beurt een reeks ‘geromanceerde levensverhalen’ van bekende Vlamingen zoals Guido Gezelle, Albrecht
Rodenbach en beiaardier Jef Denyn voor kinderen uit (Ghesquière et al.
2003).
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In het subgenre van de natuurboeken valt vooral het grote aantal uit
het Engels vertaalde uitgaven over dieren op. Zo brengt uitgeverij W.L.
en J. Brusse de zestiendelige serie William J. Longs werken op de markt,
waarin kinderen kunnen lezen en zien hoe dieren leven in het bos, de
wildernis of het Hoge Noorden. Oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven zijn het prentenboek In den hoenderhof (1905), en de verhalenbundel
Sprekende dieren (G.J. Visscher, 1914). Thieme brengt een serie boeken
over natuur en techniek met titels die de doelgroep overduidelijk aangeven, zoals Jongens en natuurkunde (1936) en Jongens en techniek (1938) van
Jan Coenraad Alders. In 1941 verschijnt Het jongens fotografieboek van
Leonard de Vries, in 1950 gevolgd door Het meisjes fotografieboek, dat
een ondertitel meekrijgt die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat:
‘Een complete handleiding voor alle meisjes die begrijpen dat de fotografie meer is dan zo maar domweg een plaatje maken en die inzien dat
een camera een levenloos technische instrument is, waaraan menselijke verstand, gevoel en een open oog te pas moeten komen om er het leven en de schoonheid mee vast te leggen en steeds betere foto’s te maken.’
In de periode net voor de oorlog verschijnen verder enkele kinderkookboeken, waarbij de naam van het hoofdpersonage of de ondertitel
verwijst naar het vrouwelijke doelpubliek, zoals in Liesje bakt poffertjes:
een kookboek voor kleine meisjes (Villa Thrap Wahl 1938, een vertaling uit
het Noors). Deze kookboeken zijn bedoeld om kinderen in hun vrije tijd
aangenaam en nuttig bezig te laten zijn. Dat geldt al evenzeer voor de
knutselboeken die in deze periode verschijnen. In de jaren dertig geeft
uitgeverij Koster tal van knutseluitgaven van Daan Hoeksema uit met
titels als Teken- en kleurwerk van Daan Hoeksema met ruitjes voor kleine
snuitjes (z.j.) en Wat ik al plakken kan: kleuren zonder krijt (1930). Van Holkema & Warendorf brengt Voor altijd bezige kinderhanden (1926) van de
Zweedse auteurs Anna Warburg en Elsa Beskow op de markt. Dit door
Verrijn Stuart naar het Nederlands bewerkte boek voor kleuters biedt tal
van tips om kleuters op een goedkope manier speelgoed en handwerkjes te laten maken. Eveneens van deze uitgeverij maar dit keer van eigen
bodem is de reeks praktische boekjes van Willy Schermelé. De recensent van Het Vaderland noemt ’k Weet steeds wat leuks (1931) een perfect
boek voor grote gezinnen met een titel die de lading volkomen dekt: iedere pagina is verrassend (Duijx en Linders 1991, 65).
Bijzonder populair waren de plaatjesalbums die in grote aantallen
verschenen, zoals de bekende albums van koekfabrikant Verkade over
onder meer het thema natuur. Het zijn boeken waarin kinderen plaatjes
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moesten plakken die je alleen kon krijgen door koekjes van Verkade te
kopen. Concurrent Bussink geeft vanaf 1928 elf albums uit over de Nederlandse provincies onder de titel Mijn land (Van der Veer 2004, 81-82).
In Vlaanderen verzamelen talloze kinderen en volwassenen vanaf 1948
de punten en plaatjes van Artis (later Artis-Historia) en van Chocolade
Jacques, die ze kunnen inplakken in boeken over geschiedenis, aardrijkskunde en de natuur.
Informatieve boeken over kunst en sport zijn in de eerste helft van de
twintigste eeuw niet of nauwelijks voorhanden (Van der Veer 2004, 82).
Het bruine voetbalmonster (z.j.) van sportverslaggever Han Hollander,
een reclame-uitgave uit de jaren dertig van biskwie-, koek- en beschuitfabrieken Paul C. Kaiser, houdt het midden tussen fictie en non-fictie.
Een uitgave die sport en techniek combineert is Het geïllustreerd album
ter herinnering aan de Londen-Melbourne race (1934), ook wel Het Uiver
Album genoemd, van Adriaan Viruly en Hartog Hollander.
Tot slot kan nog gewezen worden op het missieverhaal, dat in de eerste helft van de twintigste eeuw een sterke bloeiperiode kent. In deze
verhalen worden fictieve personages en gebeurtenissen verweven met
informatie over het leven van missionarissen en van inwoners in landen
als Kongo, Suriname of Nederlands-Indië, bezien door een westerse bril
(Ghesquière et al. 2001 en Ghonem-Woets 2011).

De tweede helft van de t wintigste eeuw

Ontwikkelingen op verschillende terreinen zorgen in Nederland en
Vlaanderen voor een gestaag toenemende vraag en productie van het
informatieve boek na 1945. Nieuwe pedagogisch-didactische visies, toegenomen technische mogelijkheden, specialisatie bij uitgeverijen en
internationale samenwerking tussen uitgeverijen gaan hierbij hand in
hand. Een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling en uitgave van
informatieve boeken is de onderwijspraktijk. In het onderwijs is het
vooral vanaf de jaren zeventig gebruikelijk om kinderen niet alleen met
behulp van schoolboeken te laten werken, maar ook met allerlei andere
bronnen, onder meer informatieve boeken. De werkwijze past in het kader van de information skills movement, die kinderen betere vaardigheden wilde aanleren in het verzamelen en verwerken van informatie
(Heeks 1996, 439). Uitgevers spelen hierop in met boeken die diverse
soorten kennis toegankelijk maken voor kinderen, en die hen uitnodigen om zelf actief te onderzoeken en te observeren.
In de eerste twee decennia publiceren auteurs die voor de oorlog al
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informatieve boeken op hun naam hadden staan, nieuwe titels over eigentijdse onderwerpen. Leonard de Vries bijvoorbeeld, schrijft verschillende informatieve boeken over techniek, zoals Ons Schiphol. Een luchtvaartboek voor jonge mensen (1948) en Het electron omspande de wereld:
een boek van uitvindingen, ontdekkingen en ondernemingsgeest (1951). In
deze periode worden ook informatieve reeksen in het leven geroepen. In
Vlaanderen oogt de vijfdelige reeks Het grote avontuur (1962-64), waarin
Leo Roelants de grote ontdekkingsreizigers volgt vanaf de Oudheid tot
en met ruimtereiziger Joeri Gagarin, nog vrij traditioneel. De oorspronkelijk Zwitserse reeks Jongens en wetenschap (1946-57) is origineler qua
onderwerpen en aanpak; jongens worden expliciet uitgenodigd om zelf
te observeren en te experimenteren. Een belangrijk initiatief bij uitgeverij Averbode is de Windroosreeks (1948-59), die interessante Zonnelandbijdragen over onder meer grondstoffen, voeding en insecten in boekvorm bundelt. In 1965 publiceert inspecteur-auteur Cyriel Verleyen de
reeks Van tijd tot tijd over de geschiedenis van België.
Het is dankzij de productie van series dat uitgevers kunnen voorzien
in de toegenomen vraag. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat deze series aantrekkelijk kunnen worden vormgegeven en via co
producties gemakkelijker – want goedkoper – internationaal kunnen
worden verspreid. Grote uitgeverijen, zoals Meulenhoff in Nederland of
Averbode in Vlaanderen, roepen aparte divisies in het leven die zich met
de productie van informatieve jeugdboeken bezighouden. Andere uitgevers die veel series publiceren zijn Ars Scribendi, Deltas, Gottmer, Lannoo, De Ruiter en Versluys. In de jaren zeventig neemt het zakelijke boek
bij Averbode een hoge vlucht. Verschillende reeksen worden uit het
Engels vertaald en uitgegeven samen met Nederlandse uitgevers zoals
Helmond en Kok (Ghesquière et al. 2003). Daarnaast ontwikkelen educatieve uitgeverijen naast hun schoolboeken ook fondsen met informatieve uitgaven voor de algemene markt. Wat dit alles betekent voor de
productie vanaf vooral de jaren tachtig van de twintigste eeuw mag blijken uit steekproeven die Mooren (1989, 62) neemt: in de periode 1976-80
traceert hij zo’n 1100 non-fictietitels; voor 1981-85 zijn dat er 1359.
Een belangrijke ontwikkeling in de tweede helft van de twintigste
eeuw is het groeiende belang van illustraties in informatieve boeken
voor de zogenoemde ‘televisiegeneratie’. Terwijl vroeger de tekst vooropstond en de illustraties er ter verduidelijking bij stonden, is de verhouding in de nieuwe generatie informatieve boeken omgekeerd: ‘Nu lijkt
de tekst in veel gevallen grotendeels een aanhangsel, een middel om de
illustraties met elkaar te verbinden. Er is nu werk in kleur van hoge kwa-
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liteit beschikbaar tegen relatief bescheiden kosten, en informatieve
boeken zijn visueel aantrekkelijk geworden, zoals in de producties van
Dorling Kindersley’ (Heeks 1996, 441). Toch zijn er ook jeugdauteurs,
zoals Gaston Van Camp en Paul Kustermans in Vlaanderen, die het informatieve boek vooral een literaire invulling geven. Van Camp kwam
aan zet met Het bonte boeketboek bij uitgeverij Davidsfonds. In deze
reeks verschijnen uiteindelijk acht delen over heel diverse onderwerpen,
zoals Water en zee (1969), Lucht en ruimtevaart (1970), Sport (1972) en Onstuitbare techniek (1974). Het initiatief van Davidsfonds wordt bijzonder
goed onthaald door de kritiek. Dat heeft zeker te maken met de reputatie en de vlotte stijl van jeugdauteur Van Camp. ‘Bijwijlen spannend,
steeds onderhoudend, wetenschappelijk betrouwbaar en taalkundig
onberispelijk. Wat wil je nog meer?’ schrijft Jeugdboekengids in 1973 (geciteerd in Ghesquière et al. 2003, 118). Van Camp verraste later opnieuw
met Van aapmens tot Titanic: 10 grote opgravingen (1989) en De waanzinnige twintigste eeuw in 10 eigenzinnige verhalen (1992). Kustermans
schreef naast zijn Egypte-roman Timoe (1987) ook het informatieve In
het rijk van de farao’s: 30 eeuwen Egyptische geschiedenis (1993).
In wat volgt worden de belangrijkste ontwikkelingen in de tweede
helft van de twintigste eeuw geïllustreerd aan de hand van vijf onderwerpen: series die vernieuwend of populair zijn geweest, de invloed van
andere media op de vormgeving van informatieve boeken, het ontstaan
van wat ‘literaire non-fictie’ wordt genoemd, boeken over natuur, en
boeken over landen en volken.
Series

Vanaf begin jaren 1970 ontwikkelt uitgeverij De Ruiter drie informatieve
series voor basis- en voortgezet onderwijs, die vooral door scholen in de
vorm van een abonnement worden aangeschaft. Ze zijn daarnaast in de
openbare bibliotheek te vinden. De kijkdoos, Informatie Junior en Informatie richten zich op drie verschillende leeftijdsgroepen, en houden rekening met de cognitieve ontwikkeling, de leesvaardigheid en de lees
ervaring van de doelgroep. De boeken uit De kijkdoos lijken nog op
prentenboeken; in de andere twee reeksen neemt het aandeel tekst gradueel toe. De series zijn een origineel Nederlandse productie, met een
uitgebreide redactie, aangevuld met fotografen en tekenaars, en auteurs
die werkzaam zijn (geweest) in het onderwijs (zie Smit 1990). De Ruiter
behoudt met deze series lange tijd een monopoliepositie (Van Coillie
1999, 235).
Bijzonder populair is ook Hoe en waarom van de in Antwerpen geves-
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tigde Zuidnederlandse Uitgeverij. Deze serie uit de jaren zestig en begin
zeventig is bedoeld voor lezers vanaf ongeveer tien jaar. Elk deel is een
verzameling interessante weetjes rond een bepaald onderwerp. Na Onze
aarde volgden onder meer Ons lichaam, Atoomenergie, De sterren, De microscoop, De voorhistorische mens en Reptielen. Sommige onderwerpen
zijn eigentijds en verrassend, andere doen het al decennialang goed in
de informatieve kinderliteratuur.
De Ooggetuigen-serie is maatgevend geweest voor informatieve boeken vanaf de jaren 1990 als je het soort kennis, de rol van beeldmateriaal
en de lay-out in ogenschouw neemt. Deze serie is in het leven geroepen
door de Britse uitgeverij Dorling Kindersley in 1988 en telt intussen tientallen delen over uiteenlopende onderwerpen als treinen, geld, walvissen, het schrift, de woestijn en de Azteken. De opzet van elk boek is
steeds hetzelfde: het gekozen onderwerp wordt opgesplitst in hapklare
informatie die op een dubbele pagina in korte teksten, omringd door
een groot aantal tekeningen en foto’s wordt gepresenteerd. Hierdoor
krijgt de lezer een caleidoscopisch beeld dat dynamisch wordt opgebouwd. Het taalgebruik is niet eenvoudig voor de doelgroep, kinderen
vanaf twaalf jaar. Vanwege de grote hoeveelheid beeldmateriaal zijn de
boeken wel ideaal als voorbereiding op spreekbeurten of werkstukken.
Ooggetuigen is inmiddels ook de naam van een op de boeken geïnspireerde dvd-reeks (Memphis Belle). Lannoo’s encyclopedie voor de jeugd
(1992) is eveneens een Dorling Kindersley-uitgave. Journalist en jeugdau-

Ooggetuigen.
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teur Dirk Musschoot redigeerde de Nederlandse tekst. Jan Van Coillie
schrijft: ‘Het boek bestaat niet zoals vroegere encyclopedieën uit talloze
korte, vaak weinig zeggende stukjes, maar is opgebouwd rond zo’n vierhonderd thema’s die jongeren boeien. Elk trefwoord krijgt één à vier
pagina’s tekst en illustraties. Er zijn meer dan 3500 illustraties in kleur.
In Groot-Brittannië is vijf jaar lang aan dit project gewerkt door een
team van vijftien wetenschappers, bijgestaan door tal van deskundigen
uit verschillende disciplines’ (1999, 238).
Een serie die eveneens vertaald is, in dit geval uit het Frans, maar die
na redactie wel is toegesneden op Nederlandstalige kinderen, is De wereld op zak (vanaf 1988). De reeks kent drie deelseries. Zwijsen heeft twintig titels uitgegeven in De wereld op zak – Start (vanaf vier jaar), 62 in De
wereld op zak (vanaf acht jaar) en 23 in De wereld op zak – Plus (vanaf tien
jaar). Alle titels bieden een wereldoriënterend, mondiaal perspectief op
onderwerpen als rivieren, bossen, woningbouw of ontdekkingsreizen.
De deelreeksen tellen zeker negentien titels die verre oorden behandelen. Ze gaan over het leven in China, de Sahara en op de Noordpool, over
bergen, vulkanen en oceanen, alsook over de keerzijde van de menselijke aanwezigheid op de planeet, namelijk de vervuiling van water, lucht
en bossen. Het bijzondere aan de serie is het kleine formaat (met desondanks toch een grote hoeveelheid informatie) en de toevoeging van literair ‘strooigoed’ in de vorm van gedichten, versjes, weerspreuken en
feest-, gedenk- en naamdagen. Voor beginnende lezers geeft uitgeverij
Zwijsen sinds 2009 Lees alles over uit, een reeks informatieve boeken bij
de leesmethode Veilig leren lezen. Zoeklicht Informatief (vanaf 2010) is
een serie voor kinderen met leesproblemen. In 2001 komt uitgeverij
Querido met de iQ-reeks. De serie kent een veelbelovende start met Het
koeienboek (2001) van Bibi Dumon Tak, dat direct een Zilveren Griffel
krijgt. De reeks loopt een aantal jaren, maar verdwijnt dan geruisloos
van de markt.
Het seriegewijs, in coproductie uitgeven van non-fictieboeken oogst
naast waardering ook kritiek (Vos 1981 en 1988). De vertaling is niet altijd geslaagd, en er wordt te weinig rekening gehouden met internationale verschillen. Zo worden kinderen in boeken die over dieren in de
‘eigen’ omgeving gaan, geconfronteerd met afbeeldingen van dieren en
planten die zij daar niet tegen kunnen komen.
Invloed van andere media

Kleurig, vol en stripachtig: dat lijken de kenmerken te zijn waarmee informatieve boeken interessant gemaakt worden voor de jeugd, vooral
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als het gaat om aardrijkskundige thema’s. De groeiende invloed van het
beeld en van andere media is onmiskenbaar. The Most Stupendous Atlas
of the Whole World (2008) van Simon Adams, met illustraties van Lisa
Swerling en Ralph Lazar, oogt zo vol dat lezers niet weten waar ze moeten lezen of kijken. In dit grote boek voor kinderen vanaf tien jaar zijn
steeds twee pagina’s gewijd aan typisch aardrijkskundige thema’s, zoals de aarde als planeet, het binnenste van de aarde, het aardoppervlak,
het weer, het klimaat en de oceanen. Deze pagina’s worden afgewisseld
met een dubbele bladzijde over een van de zes werelddelen. Wat dit boek
bijzonder maakt, is de speelse manier waarop toch lastige begrippen en
verschijnselen worden uitgelegd. Er is steeds een pacman-achtig mannetje te zien, een zogenoemde ‘breinbreker’, die met zijn soortgenoten
de tekeningen verlevendigt. Ze beelden soms natuurverschijnselen uit,
door bijvoorbeeld met hun lichaamshouding te laten zien hoeveel beaufort een bepaalde wind is, maar ze zorgen met name voor humor door
hun acties en droge opmerkingen.
Ook bij jonge kinderen komt de wereld via de televisie al vroeg binnen. Een boek voor kleuters waarmee die wereld wat kan worden ‘uitgelegd’ is Autour du monde (2008), van Anne-Sophie Baumann, met illustraties van Laurence Jammes. Het biedt informatie over het dagelijks
leven, feesten, rituelen en bezienswaardigheden in tien verschillende
landen, van China tot Brazilië. Voor in het boek staan de namen van de
landen op een wereldkaart, met daarbij de kinderen die de lezer iets laten zien van hun leefomgeving. Om het spannend en verrassend te maken is het een boek met flapjes. Op elke twee pagina’s zien we steeds een
scène uit het leven binnen of buiten, en kunnen we naast allerlei vragen
een flapje openen voor het antwoord. De dubbele pagina’s vormen één
geheel, waarin de auteur op speelse wijze geografische en historische
feitjes over de betreffende landen verwerkt. Zo brengt de postbode de
Russische Monica een kaartje waarop, via een flapje, te zien is hoe de
hoofdstad Moskou eruitziet.
Een fenomeen dat niet nieuw is, maar wel aansluit bij het meerdimensionale karakter van andere media, is het pop-upboek. Voor jonge kinderen is er bijvoorbeeld Deep Blue Sea (2007) van Richard Ferguson. Samen met On Safari (Wilde dieren), Dinosaurs, en Polar Life (IJsberen en
pinguïns) maakt het deel uit van een reeks pop-upboeken voor nieuwsgierige lezers vanaf een jaar of zes. Kenmerkend zijn de stevige kartonnen kaft en daarbinnen zes dubbele, glanzende pagina’s met kleurrijke,
opvouwbare en uitklapbare pop-ups. Ze laten kleurenfoto’s en details
van de dieren en hun leefomgeving zien. De toelichtende tekst van een
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tiental regels biedt voor veel lezers al voldoende informatie, maar voor
biologen in de dop zijn er de uitschuifbare kaarten met extra weetjes.
Een voorbeeld voor oudere kinderen is The Most Amazing Pop-up Science
Book (1994) van Jay Young. Wanneer je het boek opent, komen er een
platenspeler, een kompas, een microscoop, een camera obscura, een
zonnewijzer, een caleidoscoop en een periscoop tevoorschijn, waarmee
je proeven kunt doen.
Met de computer gemaakte 3d-illustraties zijn een ander fenomeen in
non-fictie voor kinderen aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Uitgeverij Gottmer lanceert bijvoorbeeld in 2009 een uit het Engels vertaalde non-fictieserie onder de titel Insiders. Deze titel slaat zowel op de
vakmensen die de verschillende delen hebben geschreven als op de met
de computer gemaakte 3D-illustraties. Vulcanoes and Earthquakes (2007)
van Ken Rubin bestaat uit een inleiding over de samenstelling van onze
planeet, uitdijende zeeën, de botsing van tektonische platen, het werk
van vulkanologen en wat er gebeurt bij aardbevingen en tsunami’s. In
het tweede gedeelte wordt letterlijk en figuurlijk ingezoomd op vulkaanuitbarstingen en aardbevingen uit de geschiedenis: van de eruptie van
de Vesuvius tot en met de tsunami van 2004. De lezers worden verder
geholpen met een website waar ze allerlei beelden en grafieken kunnen
downloaden voor spreekbeurten en werkstukken.

Na 2000 is er in de jeugdliteratuur ook sprake van wat in de literatuur
voor volwassenen ‘literaire non-fictie’ heet. Dat zijn boeken waarin de
auteur probeert de overdracht van feiten te combineren met literaire
verbeelding en vormgeving:
Het gaat om waar gebeurde verhalen, die de werkelijkheid zo dicht
mogelijk trachten te benaderen, maar met behulp van literaire invloeden tot stand zijn gekomen. De realiteit wordt, door middel van
het inzetten van fantasie en verbeelding, van compositorische, stilistische en andere literaire technieken ‘verliteratuurd’. Anders gezegd: de auteur benadert de objectieve werkelijkheid op een subjectivistische wijze, als een fictieschrijver dus. Zij/hij vormt de realiteit
om tot een meeslepend en spannend verhaal, maar het blijft wel
gaan om de, weliswaar op een specifieke manier geordende, feiten.
(Van den Hoven 2011, 117)
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Dat hierdoor spanning kan ontstaan tussen educatie, ontspanning en
esthetiek – de drie aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met informatieve boeken – is duidelijk: ‘want hoever kun je gaan met het verdichten van datgene wat waar gebeurd is zonder dat non-fictie tot fictie
wordt?’ (Van den Hoven 2011, 117).
Als voorbeelden van auteurs van ‘literaire non-fictie’ noemt Peter van
den Hoven onder meer Jan Paul Schutten, Bibi Dumon Tak, Joke van
Leeuwen en Ted van Lieshout; voor Vlaanderen kunnen daar auteurs als
Kathleen Vereecken, Kolet Janssen, Brigitte Minne, Katharina Smeyers
en Paul De Moor aan toegevoegd worden. Jan Paul Schutten schreef Kinderen van Amsterdam (2007) en Kinderen van Nederland (2008), beide met
illustraties van Paul Teng. In Kinderen van Amsterdam wordt aan de
hand van levensverhalen van kinderen uit acht verschillende tijden de
geschiedenis van Amsterdam verteld. Dat kunnen historische figuren
zijn, zoals Anne Frank en Rembrandts zoon Titus, of door de auteur bedachte personen. Die geschiedenis begint zo rond 1200, toen de eerste
bewoners, op de vlucht voor overstromingen elders in het land, zich vestigden op de moerassige plek waaruit later Amsterdam zou verrijzen.
Elk verhaal wordt voorafgegaan door een gebeurtenis uit het heden, die
de aanleiding vormt om in het verleden te duiken. Elk hoofdstuk begint
met een strip van vier pagina’s. Onder aan de bladzijden staan, gedrukt
in een ander lettertype, allerlei wetenswaardigheden over Amsterdam
naar aanleiding van bijvoorbeeld archeologische vondsten of straatnamen. En passant legt de auteur uit welke bronnen en vondsten historici
gebruiken om de geschiedenis te reconstrueren, zodat kinderen niet alleen leren over de geschiedenis, maar ook over de geschiedschrijving.
Zo valt er onder het kopje ‘Sinterklaas in Amsterdam’ over een schilderij
van de zeventiende-eeuwse schilder Jan Steen te lezen: ‘Je ziet kinderen
die heel blij zijn met hun cadeautjes. Alleen één jongen huilt. In zijn
schoen zit een roe. Daar werd je dus niet mee geslagen, je kreeg hem in
je schoen als je stout was geweest! Al bijna sinds het begin van Amsterdam wordt er Sinterklaas gevierd […] Veel van de tradities die wij nu nog
kennen, zoals schoenen zetten en lekker snoepen, zijn in Amsterdam
ontstaan’ (106). Schutten kreeg voor dit boek in 2008 een Gouden Griffel
en was daarmee de eerste auteur in de Griffelgeschiedenis die de prijs
ontving voor een non-fictieboek.
In 2013 verscheen van Schutten Het raadsel van alles wat leeft en de
stinksokken van Jos Grootjes uit Driel, met illustraties van Floor Rieder.
Het boek gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde en de
mens, en is bekroond met de Gouden Griffel, het Gouden Penseel, de
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Nienke van Hichtum-prijs en De Gouden Tulp. Ervan uitgaande dat kennis vergaren begint met het stellen van vragen, staan de meeste titels
van hoofdstukken en paragrafen in vragende vorm. Het begint al met de
intrigerende vraag: ‘Waarom moeten we applaudisseren voor het pantoffeldiertje?’ Hierna neemt de auteur zijn lezers in elf hoofdstukken
mee op een reis langs cellen, atomen, moleculen en genen tot hele oerzeeën, en door het land van de wetenschappelijke ontdekkingen en
theorieën. Het bijzondere van dit boek is de combinatie van vragen die
de nieuwsgierigheid oproepen, feitelijke informatie, de directe manier
waarop de lezer wordt aangesproken, de wijze waarop biologen en archeologen in de dop worden geprikkeld, de manier waarop Schutten
ruimte laat voor alles wat we (nog) niet weten en voor verschillende opvattingen ten aanzien van de evolutie, en de humor in tekst en beeld. Zo
schrijft Schutten nadat hij heeft verteld over het verdwijnen van reptielen en het aanbreken van het tijdperk van de zoogdieren: ‘Gelukkig
maar, want met een reptielenbrein was je nooit slim genoeg geworden
om te leren lezen’ (125).
Joke van Leeuwen publiceert in 1988 Duizend dingen achter deuren, dat
een verhalende en tegelijkertijd informatieve rondgang is door allerlei
mogelijke musea. In woord en beeld wordt duidelijk dat een museum
altijd begint met verzamelen. Als je allerlei dingen van jezelf bewaart,
kun je dus een ‘Museum van Mezelf’ beginnen. In hetzelfde jaar verschijnt We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt, waarin veel informatie te vinden is over hoe een theaterstuk tot stand komt. De kennis
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is ingebed in een verhaal over een theatergezelschap. In Waarom een
buitenboordmotor eenzaam is (2004) gaat Van Leeuwen in op de dynamiek van de Nederlandse taal. Ze schreef en tekende het boek met steun
van de Nederlandse Taalunie, die op deze manier aandacht wilde vragen
voor de ontwikkeling van onze taal. Op de haar kenmerkende speelse
manier laat zij zien dat taal verandert en dat je sommige woorden wel en
andere juist niet in een bepaalde situatie gebruikt, ook al betekenen ze
eigenlijk hetzelfde:
202

Aanschijn, aangezicht en gelaat betekenen gezicht. Maar je zegt
niet tegen een klein kind: ‘Je moet nu even je aanschijn gaan
wassen.’ Smoelwerk, toet, tronie, snuit, bakkes en snoet zijn ook
woorden die gezicht betekenen. Maar een verslaggever op televisie
zal nooit zeggen: ‘We zien nu achter het raam de snuit van onze
koning verschijnen. En ook het smoelwerk van de prins wordt
zichtbaar, met daarachter de toet van zijn aanstaande bruid.’
(Van Leeuwen 2004, 65)
In Een halve hond heel denken (2008), dat bekroond werd met een Zilveren Griffel, beschrijft Van Leeuwen hoe we de werkelijkheid kunnen
vastleggen in foto’s, schilderijen en andere beelden, en welke middelen
(perspectief, lichtinval, kleur en dergelijke) je tot je beschikking hebt
om de blik en dus ook de interpretatie van de kijker te sturen.
Ted van Lieshout is auteur, dichter en schilder, en pleit ervoor informatie over kunst op een voor kinderen en jongeren persoonlijke, aantrekkelijke en prikkelende manier te brengen. In Stil leven, een tentoonstelling (1998) vertelt hij over vijftig kunstwerken waar hij in positieve of
negatieve zin door is geraakt. Doordat hij steeds twee kunstwerken
naast elkaar zet, confronteert hij de lezer met hoe je kunst kunt ervaren
én geeft hij inzicht in de kunstgeschiedenis. In Papieren museum: Heer
Beeld, ik wil u niet ontrieven (2002) neemt hij de lezer/kijker mee langs
zijn particuliere verzameling van interessante kunstwerken. Dat kunnen schilderijen en voorwerpen zijn die hij zelf fotografeerde of waarvan hij een reproductie heeft. Hij vertelt er zijn eigen verhaal bij en geeft
informatie over techniek en achtergrond. In Papieren museum 2 (2004)
bouwt Van Lieshout een expositie op van zestig gedichten die in duo’s
met overeenkomsten in thema, vormgeving of stijl bij elkaar zijn geplaatst. In het laatste deel van het drieluik gaat hij op zoek naar kunst
als inspiratiebron voor hedendaagse Nederlandse en Vlaamse illustratoren. In 3 (2007) heeft Van Lieshout kunstwerken uit het Amsterdamse
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Rijksmuseum geselecteerd waarmee te tellen valt. Bij elk kunstwerk is
een getal gezet, maar wát er geteld moet worden, wordt aan de kijker
overgelaten. Deze originele manier van kunsteducatie sluit aan bij de
voorliefde van kinderen voor tellen en zoekplaten. Zo worden kinderen
op speelse wijze gestimuleerd een kunstwerk aandachtig te bekijken.
Het kan hierbij gaan om schilderijen, beeldhouwwerken, meubels, gebruiksvoorwerpen, foto’s of tegeltableaus.
Informatieve boeken vanuit een persoonlijke kijk op kunstgeschiedenis en kunstenaars lijken de laatste decennia in aantal toe te nemen. In
Het kleine schilderboek (2002) vertelt Wim Pijbes, toenmalig directeur
van de Rotterdamse Kunsthal, aan de hand van zeer uiteenlopende, opmerkelijke schilderijen uit alle tijden wat het kijken naar kunst spannend, boeiend en leuk maakt. Hij vergelijkt de appels en peren van Magritte, Pyke Koch, Ferdinand Bol en Albrecht Dürer om uit te leggen wat
perspectief is. Petit musée (1992), samengesteld door Alain Le Saux en
Grégoire Solotareff, is een dik, klein boek waarin honderdvijftig namen
en begrippen in alfabetische volgorde worden gepresenteerd bij (delen
van) afbeeldingen van bestaande schilderijen uit de vijftiende tot en met
de twintigste eeuw. Bij elke afbeelding is vermeld wie de maker is en
waar de originele afbeelding te bewonderen is.
In recente kunstboeken worden fictie en non-fictie volop vermengd.
Wouter van Reek voert in zijn prentenboek Keepvogel en Kijkvogel in het
spoor van Mondriaan (2011) Kijkvogel op, waarvoor Piet Mondriaan model heeft gestaan. Kijkvogel gaat op zoek naar de toekomst. Volgens
Keepvogel komt de toekomst altijd vanzelf, maar Kijkvogel bedoelt een
andere toekomst, met dingen die zo nieuw zijn dat nog niemand ze kent.
Keepvogel kan alleen nog maar denken aan alle onbekende dingen die
hij misloopt als hij thuisblijft. Daardoor ziet hij niet meer waar Kijkvogel naartoe gaat en raakt hij ook nog zijn hond Tungsten kwijt. In dit
prentenboek staan illustraties in de stijl van Mondriaan, met de bekende zwarte lijnen en vlakken in primaire kleuren. Ook integreert Van
Reek afbeeldingen van Mondriaan in zijn boek, zoals zijn rode boom. De
uitgave is een samenwerking tussen uitgeverij Leopold en het Gemeente
museum Den Haag, dat een tentoonstelling wijdde aan Mondriaan. De
samenwerking leverde nog verschillende andere prentenboeken over
kunstenaars op.
Kunstenaarsprentenboeken voor kinderen zijn ook in Vlaanderen
een recent en populair fenomeen. In De schilder, de duif en de dingen
(2009) schetst Paul De Moor in twintig hoofdstukken de jeugdjaren en
de artistieke ontwikkeling van Roger Raveel, die al jong weet dat hij een

17-11-14 14:52

204

groot schilder wil worden. Andere relevante titels zijn Luc Tuymans.
Schilderen op ijs (2009) en Raoul De Keyser. De schilder schilderde (2012),
waarin De Moor de visie van de kunstenaars voor kinderen verwoordt.
Van Katharina Smeyers, ten slotte, verschijnt in 1999 Schapenvellen en
ganzenveren: het verhaal van het middeleeuwse boek, waarvoor ze een
Boekenwelp krijgt. De jury omschrijft het als ‘een knappe visuele prestatie ondersteund door een wetenschappelijk onderbouwde tekst, die zich
bovendien laat lezen als een boeiend historisch verhaal’ (Ghesquière et
al. 2003, 199).
De opkomst van de literaire non-fictie lijkt deels te verklaren door de
concurrentie die het informatieve boek ondervindt van het internet.
Kinderen gebruiken in toenemende mate het internet als bron van informatie, zowel thuis als op school. Daar vinden ze de pure feitjes en
weetjes. Literaire non-fictie biedt daarvoor een alternatief doordat ze
kennis overbrengt in de vorm van verhalen.
Natuur en techniek: opvallende uitgaven

Boeken over onderwerpen die met ‘natuur’ te maken hebben, zijn door
de geschiedenis heen het meest uitgegeven soort informatieve boeken
(Vos 1988; Van der Veer 2004). Daarbinnen zijn boeken over dieren het
populairst, naast uitgaven over techniek. Auteurs die opvallen door hun
nieuwe aanpak van informeren over de natuur zijn Midas Dekkers, Ditte
Merle en Bibi Dumon Tak.
Bioloog, journalist en columnist Midas Dekkers begint voor kinderen
te schrijven op verzoek van uitgeverij Meulenhoff. Als bioloog wil hij
mensen niets voorschrijven, maar hun laten zien hoe ze met de natuur
omgaan. Hij vindt dat over dieren geschreven moet worden zoals ze in
het wild voorkomen: ‘De kinderwereld is geheel gestoffeerd met dieren
waar niets van klopt’ (geciteerd in Linders-Nouwens 1989, 2). Daarom
schrijft hij eerst Het Walvismeer (1982), een informatief verhaal over een
expeditie van Greenpeace. Daarna volgen het informatieve Kijken met je
handen (1984), Je binnenste buiten (1986) en Eten is weten (1988), alle drie
met illustraties van Angela de Vrede. De natuur in en dicht bij huis staat
in deze boeken centraal. Dekkers laat kinderen proefjes doen om te ontdekken hoe dieren in elkaar zitten of hoe het menselijk lichaam werkt.
De boeken onderscheiden zich op dat moment van andere informatieve
uitgaven ‘door originele en verrassende vormgeving en humoristische
toonzetting’ (Linders-Nouwens 1989, 4). Voor Kijken met je handen krijgt
Dekkers een Zilveren Griffel, en in 1990 krijgt hij er weer een, nu voor Het
grote moment; hoe dieren geboren worden (1989).
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Ditte Merle timmert al lang aan de weg als auteur van informatieve
boeken waarin ze over de eigenaardigheden van alle mogelijke soorten
dieren schrijft. Behalve auteur is ze hoofdredacteur van het vaktijdschrift Natuur aan de basis. Haar debuut als schrijver maakt ze met een
deeltje in de serie Mini Informatie van De Ruiter. Tot nu toe heeft ze aan
deze serie en aan Informatie junior meer dan vijftig bijdragen geleverd,
meestal over dieren. Haar debuut voor de algemene markt is Ergens onder een blaadje (1986), vier informatieve verhalen voor kinderen vanaf
zes jaar over de pissebed, de worm, de slak en de oorwurm. Merle varieert in het vertelperspectief; zo laat ze een van de dieren in de ik-vorm
vertellen, en kiest ze een andere keer voor de beproefde methode van de
‘samenspraak’, zoals die in de achttiende eeuw vaak voorkwam. Zeer
succesvol, want meermaals herdrukt, is Lekker vies! (1998), voor lezers
vanaf negen jaar. Dit boek gaat over mensen en al hun viezigheden, zoals oorsmeer, braaksel en ontlasting. Merle plaatst de onderwerpen in
een historische context en stimuleert kinderen tot eigen onderzoek.
Voor dezelfde leeftijd is IJsberen en andere draaikonten in de dierentuin
(1997). Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken die gaan over de geschiedenis van de dierentuin, over veranderende opvattingen over hoe
dierentuinen eruit moeten zien, over voedsel, voortplanting en medische verzorging van dieren die in dierentuinen leven. Op elke twee pagina’s wordt een ander onderwerp of dier behandeld onder spannende
koppen als ‘Klikt het of niet?’, ‘Knakworst met bier’ of ‘Vliegend zaad’.
Merle slaagt erin ingewikkelde zaken helder uit te leggen. Ze schrijft
met humor, stelt intrigerende vragen en getuigt van engagement voor
dieren en hun welzijn. In IJsberen en andere draaikonten is de samenwerking met illustrator Alex de Wolf interessant. Hij heeft op creatieve wijze
gebruikgemaakt van de ruimte op de grote bladzijden door bijvoorbeeld
een giraf zo af te beelden dat je het boek even moet draaien. Dit grapje
komt vaker voor, net als stukken tekst die je pas kunt lezen als je het
boek rond blijft draaien. Het spel met de lay-out heeft een duidelijke relatie met de inhoud. De Wolf heeft ook kleine grapjes verborgen in zijn
tekeningen. Zo zie je op de tekening waarop een dierenruil tussen dierentuinen wordt afgebeeld een krokodil een traantje laten omdat een
soortgenoot zal moeten verhuizen. Merle kreeg voor Wild verliefd. Alles
over liefde en seks bij dieren (2009) zowel een Zilveren Griffel als de Gouden Uil Jeugdliteratuur. Ze schuwt de taboes niet, en beschrijft het seksleven van dieren in een sprankelende taal:
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Veel mannetjes springen niet meteen hop erbovenop. Vaak leven
mannetjes en vrouwtjes het grootste deel van het jaar apart. Ze
trekken zich weinig van elkaar aan. Dat verandert in de paartijd. Ze
zoeken elkaar op voor de seks. Maar als ze de ander dan tegenkomen, is het wennen en soms bekvechten. Ze moeten elkaar leren
kennen. Ze moeten kijken of het klikt. Dieren dansen samen, ze
knuffelen en snuffelen. Sommigen geven een show of spelen toneel.
Ze versieren en verleiden. Klikt het niet, dan zoeken ze een ander.
Klikt het wel, dan stijgt de stemming. De vonk slaat over en het
vuurwerk begint. (63)
Na elk hoofdstuk krijgt de lezer bovendien wat ‘tips & tricks’ mee voor de
seks, al blijken die voor mensen moeilijk te volgen. ‘Kom je weinig partners tegen en ben je traag, word dan een hermafrodiet,’ raadt Merle haar
lezers bijvoorbeeld aan, naar analogie met de regenworm (76).
De passie voor dieren van Bibi Dumon Tak heeft niet alleen geresulteerd in Het koeienboek (2001), dat eerder al kort werd genoemd. In Bibi’s
bijzondere beestenboek (2006) beschrijft ze veertig bekende en minder
bekende dieren vanuit het perspectief van kinderen. Dumon Tak kiest
in haar boeken over dieren vaak voor bijzondere gebeurtenissen. Zo
gaat het Kinderboekenweekgeschenk Laika tussen de sterren (2006) over
het hondje dat met een raket de ruimte in werd geschoten, en Soldaat
Wojtek (2008) gaat over een beer die tijdens de Tweede Wereldoorlog
door een groep Poolse soldaten wordt geadopteerd. Dumon Tak hanteert een journalistieke aanpak: ze ontleent informatie over haar onderwerpen aan boeken, documentaires en films, interviewt deskundigen
en betrokkenen, en verwerkt die informatie in verschillende vormen in
een boek: in informatieve teksten in een verhalende stijl of in toelichtende teksten in de marge. Voor Winterdieren (2011), met illustraties van
Martijn van der Linden, krijgt Dumon Tak een Gouden Griffel. De lezer
kan zo meegesleept worden in dit boek over dieren die op de polen wonen dat Dumon Tak voorin de volgende ‘waarschuwing’ heeft opgenomen:
In dit boek staan dieren die wonen in de gebieden op en rond de
zuidpool en de noordpool van onze aarde. Ze houden best van zon,
maar dan moet het wel een koud zonnetje zijn. Eentje waarvan je
haren rechtovereind gaan staan.
Dus: kun jij niet tegen min twintig, pak dan je koffer en verdwijn
naar een warmer oord. Koop daar, als je het toch niet laten kunt,
een ijsje. Maar vergeet de ware kou. (3)
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Hierna maken we kennis met drieëntwintig dieren, van de wolf en narwal tot de walrus, de noordse stern, de poolhaas en de ijsbeer. En met de
Antarctische ijsvis, van wie we pas honderd jaar weten dat hij bestaat.
Na onderzoek bleek het volgende: ‘Wat wetenschappers hebben ontdekt
is dat de Antarctische ijsvis antivries door zijn aderen heeft stromen. Dat
spul breekt ijskristallen af. Handig als je in de zuidelijke ijszee woont, of
als je een bevroren slot wil openmaken’ (44-45).
Natuur wordt meestal in één adem genoemd met techniek. De bekendste auteur-illustrator in dit subgenre is de Engelse David Macaulay.
Met zijn eerste boek voor kinderen, Cathedral (1973), heeft hij direct internationaal succes. Hij krijgt er in Nederland een Zilveren Griffel voor.
Daarna volgen onder meer City (1974), over Romeinse stedenbouw, Pyramid (1975) en Castle (1977). De boeken bestaan grotendeels uit paginagrote, nauwkeurig uitgewerkte pentekeningen, waarin Macaulay alle
stadia van de bouw verbeeldt. De korte verklarende teksten erbij zijn ook
van zijn hand. Macaulay verweeft non-fictie met fictie, in die zin dat hij
meestal kiest voor een verzonnen bouwwerk, maar in zijn beschrijving
daarvan wel allerlei details gebruikt van bestaande bouwwerken. Hij
richt zich vooral op de technische kanten van de bouw, en niet of nauwelijks op de historische en maatschappelijke context. Daarbij lukt het
hem om de informatie begrijpelijk te maken voor kinderen vanaf een
jaar of twaalf. Voor The Way Things Work (1988, vertaald als Over de werking van de kurketrekker en andere machines) krijgen Macaulay en Neil
Ardly een Zilveren Griffel en een Zilveren Penseel. In dit omvangrijke
boek wordt de werking van allerlei machines in woord en beeld uitgelegd. Het gaat van alledaagse gebruiksvoorwerpen als de afstandsbediening en het rolgordijn, tot geavanceerde apparaten zoals een spaceshuttle.
Landen en volken: opvallende uitgaven

In het subgenre ‘landen en volken’ staat beeldvorming van ‘de ander’
centraal. Hoe kinderen over andere landen en volken in achttiendeeeuwse en negentiende-eeuwse boeken zijn geïnformeerd, is hierboven
al ter sprake gekomen. Een hedendaagse auteur die in belangrijke mate
bijdraagt aan beeldvorming van andere landen, volken en culturen, is
de Vlaamse Marita De Sterck. Haar debuut, Hakim de kleine ezeldrijver
(1982), wordt meteen bekroond met de prijs van de Provincie Antwerpen
voor het beste kinderboek. Het bevat verhalen over het dagelijks leven
van kinderen in andere landen. In haar informatieve boeken schetst De
Sterck een beeld van andere culturen om kinderen zo te wapenen tegen
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vooroordelen en discriminatie (De Schepper 2001, 3-4). Voor Indianen
verhalen (1996) interviewde De Sterck jonge indianen en bezocht ze het
Navajoreservaat. Een deel van het boek bestaat uit informatie over verleden, heden en cultuur van de belangrijkste groepen indianen in de Verenigde Staten en Canada. Tegenover het beeld dat velen hebben van de
indianen als woeste of edele wilden zet De Sterck niet alleen feiten, maar
ook verhalen van indianen waaruit blijkt hoe zij denken over de natuur
en de wereld, en wat hun rituelen en verhalen zijn. Het boek bevat zwartwitfoto’s en een literatuurlijst met zowel fictie als non-fictie. Een vijf met
negen nullen (1993, Boekenwelp) is een boek over fysieke gelijkenissen en
verschillen tussen mensen. Aan de hand van gekleurde tekeningen en
kleurenfoto’s wordt uitgelegd waarin de vijf miljard bewoners van de
aarde zichtbaar en onzichtbaar verschillen en op elkaar lijken. In Alle
dagen feest (1997) geeft De Sterck informatie over diverse religies aan de
hand van onderwerpen als scheppingsverhalen, feesten en heilige boeken. Ze legt verbanden tussen verschillende religies door te zoeken naar
de kern, die voor alle godsdiensten neerkomt op het zoeken naar de betekenis van het leven. Daarnaast verbindt ze de verschillende en overeenkomstige opvattingen aan het samenleven van diverse culturen in
één land, en zet ze lezers aan tot kritisch nadenken.
Charlotte Dematons maakt prentenboeken waarin reizen, ruimtelijke oriëntatie en beeldvorming centraal staan. Wat de Japanse prentenboekenmaker Anno deed in Anno’s Journey (1978), namelijk het combineren van een geografische en een historische blik, aangevuld met
humor en zoekelementen, doet Dematons voor heel ver weg én heel
dichtbij. In het tekstloze prentenboek De gele ballon (2003) neemt Dematons de lezer mee op een reis rond de wereld en laat ze behalve de verschillende gebieden en landschappen ook een stukje ontwikkeling in
de geschiedenis zien: van indianen tot ridders in een burcht en van een
piraten- tot een vliegdekschip. Deze historische elementen zijn naast
elkaar te vinden. Eveneens tekstloos is het prentenboek Nederland
(2012), dat op groot formaat een gecomprimeerd beeld schetst van Nederlandse landschappen, steden en bouwwerken. Alle provincies komen aan bod. Maar dit tekstloze prentenboek geeft ook een beeld van
het dagelijks leven, nationale feesten en rituelen (Koninginnedag, Sinterklaas) en verwijst volop naar historische gebeurtenissen, verhalen en
liedjes uit de kindercultuur en films en schilderijen die tot het nationaal
cultuurgoed behoren. Daardoor herbergt het boek zowel non-fictie als
fictie. Verder is het een zoekboek, waarin je veel figuren uit de jeugdliteratuur kunt ontdekken. Met Nederland kan geografische en andersoor-
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tige kennis opgebouwd dan wel ‘getest’ worden. Hoe meer er ontdekt en
herkend wordt, hoe groter het eurekagevoel zal zijn. Bij het boek hoort
een ‘notitieboekje’, waarin Dematons extra toelichting geeft over de achtergrond en betekenis van figuren en plaatsen.
Veranderende waardering
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In de receptie in het algemeen en de literaire kritiek en literatuurgeschiedschrijving in het bijzonder waren informatieve boeken lange tijd
ondergeschoven kindjes. Bregje Boonstra spreekt begin jaren 1980 over
informatieve boeken voor kinderen als ‘een stiefkind in het kwadraat’
(geciteerd in Heerze 1989, 31). De laatste jaren is er het nodige veranderd
in de waardering. Volgens Bas Maliepaard verschijnen er dankzij auteurs als Merle, Schutten en Dumon Tak steeds meer informatieve boeken die ‘ook in literair opzicht interessant zijn en die je voor je plezier
leest’. Tot voor kort bleef het genre voor kinderen ‘synoniem aan handige spreekbeurtboeken. Op de plank met non-fictie vond je vooral boeken met veel foto’s en weinig tekst, om in te grasduinen bij het maken
van een werkstuk. Niet echt lectuur om met een zaklamp onder de dekens te lezen.’ Een literairder toon en een journalistieke werkwijze zijn
de belangrijkste ontwikkelingen (Maliepaard 2010).
Een interessante graadmeter voor aandacht en erkenning zijn bekroningen. Die zijn er tot de jaren 1970 bijzonder weinig. Informatieve boeken van Vlaamse bodem die prijzen hebben gekregen zijn bijvoorbeeld
De jonge Edison (Boni 1945), De weide (1953) van Elsa Van Hagendoren en
Het bonte boeketboek (1971) van Gaston Van Camp. De Gouden en Zilveren Griffels en Penselen doen hun intrede in respectievelijk 1971 en
1973. Het eerste informatieve boek dat bekroond wordt, is het eerder
genoemde Cathedral (Macaulay 1974, Zilveren Griffel). Vanaf 1987 is er
structureel aandacht voor informatieve boeken; er zijn Zilveren Griffels
en Vlag en Wimpels (de eervolle vermeldingen) uit te delen binnen vier
leeftijdscategorieën en een categorie Informatief. Daarnaast zijn er prijzen waarvan te verwachten is dat ze eveneens naar informatieve boeken
gaan, omdat ze ter bekroning dienen van auteurs die een bijdrage leveren aan de bevordering van kennis en/of begrip van andere culturen,
zoals de Glazen Globe, de tweejaarlijkse prijs van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, of de E. du Perron-prijs. Deze prijzen blijken echter vooral naar fictie te gaan. In 1988 is er wel een Glazen
Globe voor Leven in Lapland van Bodil Hagbrink.
De veranderingen nemen niet weg dat het genre nog steeds minder
aandacht krijgt dan fictieve teksten, zowel in de jeugdliteratuurkritiek
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als in het onderwijs. Kinderen blijken over behoorlijke kennis te beschikken van narratieve genres, maar in veel mindere mate over die van
informatieve genres en dat heeft te maken met het ‘literaire dieet’ dat
kinderen op school voorgeschoteld krijgen. Kinderen zouden daarom
meer informatieve teksten aangeboden moeten krijgen (Kamberelis en
Bovino 1999, 165). Deze teksten brengen kinderen immers kennis van de
wereld bij in de vorm van feiten, concepten en woordenschat. Het werken met deze teksten op de basisschool ondersteunt het opbouwen van
kennis die kinderen niet alleen helpt om de wereld om hen heen beter te
begrijpen, maar die ook weer als achtergrondkennis kan functioneren
bij begrijpend lezen (Saul en Dieckman 2005, 508). Daarnaast sluiten
informatieve boeken aan bij de interesses van kinderen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid is weer een belangrijke
motivatie om te lezen, vooral voor zwakke lezers, die vaak een voorkeur
voor non-fictie-onderwerpen blijken te hebben (Heerze 1990; Mooren
1996). Of zoals Ditte Merle het formuleert: ‘Boeiend lezen is niet alleen
fictie lezen. Dus mijn advies is om informatieve boeken niet alleen te
gebruiken bij wereldoriëntatie maar ook bij het leesonderwijs en waar
mogelijk bij andere vakken. Als kinderen kunnen lezen wat hen interesseert, dan leest dat vanzelf makkelijker’ (2002, 201). Sommige auteurs
van informatieve boeken laten zich dan ook inspireren door onderwerpen en vragen die kinderen aanreiken, zoals in de reeks Kinderuniversiteit van Lannoo (vanaf 2003).
Kinderen willen zo veel mogelijk weten. Hoe aan die behoefte tegemoetgekomen wordt, in welke vorm en met welk doel, daarover verschillen de meningen door de tijd heen. Wat blijft is dat aan jeugdboeken nog
altijd een grote rol wordt toegekend in de kennisoverdracht aan kinderen, ook al moeten ze wel steeds vaker de strijd aangaan met de televisie
en vooral het internet. De creativiteit waarmee veel auteurs van informatieve boeken door de eeuwen heen de talloze vragen van kinderen
hebben weten te beantwoorden, onderscheidt het genre van de andere
media en geeft het bestaansrecht.
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Van zedenspr euken tot
levensvragen
Kinderpoëzie

Jan Van Coillie
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Voor Remco Campert is poëzie ‘een daad van bevestiging’ en voor Lucebert zelfs ‘kinderspel’ (1985, 40). Een eensluidende definitie van poëzie
is er niet, maar toch zijn gedichten meestal meteen herkenbaar. Ze bestaan uit versregels, zijn vaak verdeeld in strofen en er is veel wit. Het
verschil met proza is vaak hoorbaar door het rijm en het ritme. Lange
tijd werd het rijm beschouwd als een wezenlijk kenmerk van poëzie,
vooral dan van kinderpoëzie.
Het antwoord op de vraag wat kinderpoëzie is, is misschien nog complexer. De term kan zowel slaan op poëzie die voor kinderen gemaakt is
als op poëzie die door henzelf is geschreven. Ook gedichten met een
kinderlijk perspectief die niet expliciet voor kinderen zijn geschreven,
worden er soms toe gerekend, omdat ze kinderen kunnen aanspreken.
Dit laatste roept de vraag op naar het verschil tussen kinderpoëzie en
poëzie voor volwassenen. ‘Bestaat er eigenlijk wel zoiets als kinderpoëzie, met de nadruk op poëzie? Is er niet alleen maar poëzie, even begrijpelijk (of onbegrijpelijk, in de zin van mysterieus) voor kinderen als voor
volwassenen?’ (Bekkering 1989, 341). In Goedemorgen, welterusten (1979),
een bloemlezing met de veelzeggende ondertitel Gedichten voor kinderen en andere volwassenen, wijst Kees Fens het onderscheid radicaal af.
Remco Ekkers nuanceert: beide gebruiken de woorden zo ‘dat het gewone bijzonder wordt’, maar de poëzie voor jonge lezers is wel eenvoudiger en sluit aan ‘bij de jeugdige levenservaring’ (1986, 3-4). Het onderscheid is niet essentieel, maar eerder gradueel; het kan variëren in de
tijd door veranderde opvattingen over kind en literatuur. Zo is de meerduidigheid – een wezenlijk kenmerk van de moderne poëzie – pas recent
in gedichten voor jonge lezers opgedoken.
Hier wordt een pragmatische definitie gebruikt: onder kinderpoëzie
valt alles wat zich als zodanig aandient: gedichten, versjes of rijmpjes,
uitgegeven voor jonge lezers. Meestal wordt dit in de titel of ondertitel
aangegeven, of in de uitgeversfolder, althans vanaf het einde van de
achttiende eeuw. Voor die tijd werd uiterst zelden naar een jong publiek
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verwezen, en het is dan ook de vraag of je voor die periode al van kinderpoëzie kunt spreken. Wel werd in heel wat boeken, die (ook) door kinderen werden gelezen, gebruikgemaakt van de versvorm, met strofen, metrum en rijm. Het rijm had geen ‘poëticale’ of ‘esthetische’ bedoeling:
het was vooral bedoeld om het uit het hoofd leren eenvoudiger te maken. Met die berijmde lessen begint de geschiedenis van de kinderpoëzie.
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Stichtelijke ende leerrijke rijm -spreukjes
(kinderpoëzie voor 1778)

Hout u tonghe in u behoet
Ende draecht op niemant nijt oft haet;
Sijt altijt huesch, thoont blijden moet
Wanneer ghi achter straten gaet.
Deze strofe komt uit de Spieghel der jonghers van Lambertus Goetman
(1488). Hij was de eerste Nederlandse schrijver die zich expliciet tot jonge kinderen richtte (Van Oostrom 1989, 28). Goetmans boek is een typisch voorbeeld van een ‘zedenspiegel’. Het genre wilde de jeugd goed
gedrag bijbrengen en lessen meegeven, van de tien geboden via tafelmanieren tot het advies om nooit naar de hoeren te gaan. Het rijm moest
ervoor zorgen dat de lessen beter onthouden werden. Er was veel waardering voor dit soort boeken. Zo werd Den uutersten wille van Lowys Porquin (1563), dat ruim driehonderd strofen telde, tot in de achttiende
eeuw als schoolboek gebruikt. Ook de abecedaria die vanaf de zestiende
eeuw werden gebruikt om te leren lezen in de volkstaal bevatten vaak
berijmde zedenlessen. Een bekende uitgave in de zeventiende en achttiende eeuw was het Groot ABC-boek of hanenboek. Bij de titelprent kon
je versjes lezen als: ‘O! kinders van den wakk’ren haan/ Leer vroeg na
bed en school toe gaan.’
De grootmeester van de zedenspreuken was zonder twijfel Jacob of
‘vader’ Cats (1577-1660). Zijn boeken, zoals de Spieghel van den ouden
ende nieuwen tijd (1632), waren bedoeld voor een ruim publiek, waartoe
volgens het voorwoord ook kinderen en jongelingen behoorden. Hetzelfde geldt voor Jan Luikens Des menschen begin, midden en einde (1712).
Deze bundel emblemata – een reeks gedichten bij prentjes – behandelde
de menselijke ontwikkeling van wieg tot graf.
Het rijm stond vaak in dienst van de religieuze opvoeding. De cate-
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‘Myn Neus is puik’ (zeit Klaas van Krommen,)
‘Zy ligt myn Hoed af met ’er vaart’.
De myn moet u meer verstommen,
(zeit Doedel) want zy scheert myn baard. (anoniem, 1976, 72)
Later werden deze prenten verzameld in bundels en vanaf de tweede
helft van de achttiende eeuw verschenen er steeds meer prentenboeken
met berijmde onderschriften, zoals het Extra fraai kinder prent-boek
(1775), waarin de tekst duidelijk ondergeschikt was aan de prenten. Dit
zou veranderen met Hiëronymus van Alphens Proeve van kleine gedigten
voor kinderen.
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chismus onderwees de kinderen in de geloofsleer via berijmde vragen
en antwoorden. Veel Bijbelvertalingen bevatten eveneens rijmen. In De
kleine print-bybel (1720) werd elke les samengevat in een tweeregelig
versje. Vooral in de talrijke boeken met godsdienstige liedjes was het
rijm cruciaal. Vanaf de zestiende eeuw werden ze aanbevolen als tegengif voor de ‘ontamelijke, oneersame weerlike liedekens’ (Symon Cock,
geciteerd in Resoort 1989, 86).
Waren er dan voor het einde van de achttiende eeuw geen boeken met
verzen die vooral leesplezier bezorgden? Toch wel. Sommige schoolboeken werden verlevendigd door berijmde raadsels of fabels (vooral van
Aesopus), die lessen combineerden met humor en fantasie. Maar jong
en oud zullen vast meer plezier beleefd hebben aan berijmde volksverhalen als de Reynaert, Tijl Uilenspiegel, De vier heemskinderen of de reisverslagen van Bontekoe. Daarnaast waren er sinds de vijftiende eeuw de
volks- of centsprenten, die zich na 1650 steeds meer specifiek richtten
tot het jonge volkje. Deze vellen met plaatjes en berijmde onderschriften
werden vooral verspreid door marskramers en bereikten vaak enorme
oplagen (De Meyer 1962, 10). De kinderprenten hadden meestal een opvoedende strekking, maar sommige waren komisch, zoals die over de
omgekeerde wereld of over rare neuzen:

Mijn speelen is leeren (1778 -1840)

Het vrolijk leeren
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
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Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
’t Is wijsheid, ’t zijn deugden, naar welken ik haak. (Van Alphen
1778, 11)
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De Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) van Hiëronymus van
Alphen (1746-1803) zorgde in het Nederlandse taalgebied voor een revolutie. Voor het eerst probeerde een dichter te schrijven vanuit kinderen,
in eenvoudige bewoordingen, rekening houdend met hun eigenheid.
Literaire ambities had hij volgens zijn voorbericht niet; hij ‘bedoelde
slegts eenige nuttige waarheden zo in rijm voortedragen, dat dezelfen
de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gingen’; en hij heeft ze zo klein
gemaakt, ‘op dat zij des te gemakkelijker, door enkel leezen, zouden
kunnen in het geheugen geprent worden’. Die ‘waarheden’ haalde Van
Alphen uit de Verlichtingspedagogie. Zelf noemde hij de Duitse auteurs
Christian Felix Weisse en Gottlob Wilhelm Burmann zijn directe voorbeelden. Deze filantropijnen vertolkten hun principes vanuit twee cruciale stelregels: ‘leren is spelen’ en ‘kennis is deugd’. Van Alphen liet de
kindpersonages zichzelf en de lezers lessen geven in ijver, leergierigheid, geduld, gehoorzaamheid, dankbaarheid en nederigheid. Hij stelde zich niet zoals zijn voorgangers op als leermeester, maar als liefdevolle vader die vooral begaan was met het geluk van zijn kinderen, in de
overtuiging dat geluk volgde uit godsvrucht en deugd.
Het succes van Van Alphens dichtbundel was enorm en veel dichters
traden in zijn spoor (Buijnsters 1998, 190-193). Tegen 1800 waren er honderden boekjes in de trant van Van Alphen verschenen, vol vriendelijke,
wijze lessen. Sommige regels van Van Alphen behoren tot het collectief
geheugen: ‘Jantje zag eens pruimen hangen/ o! als eieren zo groot.’ Zonder twijfel droegen de illustraties van Jacobus Buys mee bij aan het succes. Anders dan in vroegere prentenboeken waren ze niet zomaar plaatjes bij praatjes, maar verlevendigden ze echt de gedichten. De populariteit
van Van Alphen blijkt verder uit de vertaling in het Fries, door H.G. van
der Veen (Lîtse rîmkes foar bern, 1852). De perzik is er een appel geworden
en de nachtegaal een mus, waardoor deze vertaling nog dichter bij de
kinderen komt.
Stadsgenoot Pieter ’t Hoen was de eerste die Van Alphen navolgde. In
hetzelfde jaar 1778 publiceerde hij zijn Nieuwe Proeve van klijne gedichten voor kinderen. In het voorwoord plaatste hij zich in het spoor van Van
Alphen met ‘gedichtjes met nuttige zedelessen en te gelijk voor het kin-
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derlijk verstand vatbaar’. Toch waren zijn gedichten doorgaans minder
vanuit het kind gedacht; de nadruk lag sterker op het leren. Andere epigonen zoals Johannes Hazeu Czn., Petronella Moens, Katharina Wilhelmina Bilderdijk en Francijntje de Boer schreven vanuit dezelfde verlichte denkbeelden. In de versjes gaven kinderen zichzelf wijze lessen,
leerden uit de natuur of door ervaring, of kregen lessen van hun wijze
ouders. De strekking blijkt vaak al uit de titels, zoals Kinderpligt en zinnebeelden (Hazeu, 1789) of Letter-kransje voor lieve en brave kinderen
(Moens, 1806). Volgens de uitgever schreef de blinde Petronella Moens
haar gedichten ‘ter loon van Deugd en Vlijt’. Hij roept de kinderen op de
gedichten waardig te zijn, ‘dan zal, dat goede Pietje,/ Die u zoo hartlijk
mint,/ Sinds hare vroege kindscheid./ Door ’t droevigst noodlot blind,/
De droefheid minder voelen’. Francijntje de Boer drukte in het voorwoord bij haar Gedichtjes voor kinderen (1822) haar bewondering uit voor
‘den onnavolgbaren Van Alphen’. Als eenvoudige dienstbode richtte zij
zich vaker tot kinderen uit lagere standen, bijvoorbeeld in haar Gedichtjes voor behoeftige kinderen (1823).
De recensies over Van Alphens kindergedichten waren bijzonder lovend. Belangrijke auteurs uit die tijd als Betje Wolff en Aagje Deken
drukten hun bewondering uit, al vermeldde Deken in het voorwoord
van haar bundel Iets voor ouderen en kinderen (1804) dat Van Alphen met
zijn vroomheid te hoog greep. Zelf schreven Wolff en Deken niet speciaal voor kinderen, maar sommige van hun gedichten zullen jonge lezers
(en hun ouders) wel aangesproken hebben. Ze zijn opvoedend, maar omdat de kinderen zelf geen wijze lessen geven, klinken ze minder pedant
dan hun leeftijdgenootjes bij Van Alphen. ‘Het blyde kind’ uit de Economische liedjes begint als volgt:
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‘Het vrolijk leren’ (Ill. Jacobus Buys).
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Moederlief, ik dans van blydschap,
vaderlief, wat ben ik bly!
Ik ben in de broek gestoken;
zusje kyk toch eens naar my.
Dit’s nu maar mijn daagse pakje;
’t mooyste kryg ik zondags aan,
’k zal nu niet meer met de meisjes
in een kleuterschooltje gaan! (Wolff en Deken 1781, 6)
216

Bij enkele vroegnegentiende-eeuwse dichters zijn eveneens voorzichtige sporen van vernieuwing merkbaar die getuigen van een nieuw kindbeeld. In het voorwoord van De kleine kindervriend (1809) stelde Mat
theus van Heijningen Bosch expliciet dat hij eenvoudiger wilde schrijven
dan Van Alphen. Kindergedichten moesten voor hem ‘een zoete melodij’ hebben, al betekende dat niet dat de les achterwege werd gelaten:
‘Aardappels en brij,/ Met gezondheid er bij,/ Geeft vreugde en geluk:/
Maar taarten en wijn,/ Met ziekten en pijn,/ Geeft kommer en druk’
(1809, 38). Sommige versjes van G. van Sandwijk en C.P.E. Robidé van der
Aa geven blijk van een bijzondere inleving in kinderen. ‘Frederik met
zijn paardje’ verwoordt de wens van een kind naar een echt in plaats van
een houten paard heel herkenbaar, ritmisch en zonder moraal:
Als ik eens wat
heb vergaard,
koop ik mij een
levend paard.
O, een paardje
klein en mooi!
’k Geef het haver,
brood en hooi
’k Geef het stro, dan
slaapt het zacht,
in de lange
winternacht. (Van Sandwijk 2000, 54)
In Vlaanderen startte de kinderpoëzie en meteen ook de kinderliteratuur pas in 1832 met de Uitgekozen verdichtselen van Petrus Johannes
Renier. Deze bundel fabels ‘vry gevolgd naer het Fransch van den heer
Lafontaine’, kende vele drukken. Vanaf de vijfde druk voegde Renier eigen fabels toe. Later werd de titel vereenvoudigd tot Fabelen (1853). De
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fabels waren weliswaar moraliserend, maar tegelijk boden ze de jonge
lezers een mix van fantasie en humor dankzij de dieren die zich als mensen gedragen. Over zijn bedoeling liet Renier geen twijfel bestaan. Hij
beoogde ‘de bevoordering der Zedeleer en Moedertael’. Daarmee werden deze fabels, net als de overige literatuur uit die tijd, ingeschakeld in
de opkomende Vlaamse Beweging. De nachtegaal die in een kooi ‘een
vreemde en slaefsche taal’ leert, wordt verstoten, met als slotmoraal:
‘Belgen! Wilt gy Belgen blyven,/ Blyven een zelfstandig volk;/ Uwe landtael zy de tolk.’ De hele negentiende eeuw zou de fabel, al dan niet op
rijm, bijzonder populair blijven in Vlaanderen.

Na 1840 vertoonde het imago van Van Alphen steeds meer barsten. In
zijn stukje ‘Kinderrampen’ in de Camera Obscura (1839) oordeelde Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) dat ‘Mijn leeren is speelen’ er
bij geen enkel kind in wil. In 1858 hekelde Petrus Augustus de Génestet
Van Alphen als ‘vervaardiger van allerlei ouwe mannetjes-gedichtjens
en allerlei onaangename, onnatuurlijke Jantjens en Pietjens, kleine
Hieronymusjens’ (1865, 14). De Génestet stelde hogere eisen aan de kinderdichter. Allereerst moet hij meester zijn over de taal. Hij moet kind
met de kinderen kunnen zijn en de juiste toon treffen om tot hun hart te
spreken, niet met saaie zedenlesjes, maar door goede, bezielende indrukken die hen kunnen vormen ‘tot frissche wakkere jongens, vol edel
gevoel, vol levensmoed en lust, en kracht’ (26). Voor De Génestet komt
het spel eerst, daarna het leren.
Twee dichters, Jan J.A. Goeverneur en Jan Pieter Heije, voldeden wel
aan De Génestets eisen. Goeverneur (1809-1889) was een veelschrijver
met een hart voor kinderen. Zijn bijnamen ‘Oom Jan’ en ‘Jan de Rijmer’
typeren hem. Hij debuteerde in 1835 met de bundel Fabelen en gedichtjes, bewerkt naar de Duitser Wilhelm Hey. Zijn speelse benadering is
opvallend. In ‘De katjes’ zijn de dieren niet langer aanleiding tot een les,
maar geeft een kind zijn ‘lieve poesjes’ mooie namen als ‘Zacht-van-vel’
of ‘Slobber-graag’. Goeverneur portretteert kinderen vaker zoals ze zijn
en minder zoals ze horen te zijn. Op ondeugend of roekeloos gedrag
volgt bij hem niet altijd een strenge straf. Over Piet, die nestjes uithaalde, dichtte hij:
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Eerst spelen, dan leren (midden negentiende eeuw)
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’t Eenigste, dat Piet gebeurde,
Was, dat Piet zijn broekje scheurde.
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Lieve jongens, tot besluit:
Haalt geen vogelnestjes uit (1876, 24)
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De moraal wordt speelser verpakt en de kinderen leren uit ervaring. In
‘Hoe Janbaas mussen wou vangen’ fopt een vader zijn zoontje door hem
aan te raden zout op de staart van de mussen te leggen. Het slot luidt:
‘“Och Vader, geen ervan zit stil,/ als ’k haar met zout bestrooien wil,/ die
mussen!”/ “Dan, Janbaas, laat ze vliegen vrij;/ ze hebben meer verstand
dan gij,/ die mussen”’ (1890, 11). Invloedrijke critici als E.J. Potgieter en
Conrad Busken Huet loofden Goeverneurs kinderlijke aanpak, al hadden ze wel kritiek op zijn vaak slordige stijl (Wirth 1926, 190).
Jan Pieter Heije (1809-1876) was op de eerste plaats volksdichter. Met
zijn gedichten en liedjes wilde hij het volk en de kinderen verheffen. Titels als ‘Volhouden’, ‘Krachtig en zedig’ of ‘Matig’ spreken voor zichzelf.
Centraal in zijn werk stonden de natuur en liefde voor het vaderland.
Liedjes als ‘Naar zee’ (beter bekend als ‘Ferme jongens, stoere knapen’)
werden klassiekers, net als ‘Sint-Nicolaas’ (‘Zie de maan schijnt door de
bomen’) en ‘Onze manieren’ (‘Tussen Keulen en Parijs’). Regelmatig
voerde hij stoere Hollandse jongens op: ‘Krachtig d’ arm geheven,/
Fiksch den bal gedreven,/ Ha! dat is een leven,/ Dat aan jongens past!’
(1863, 25). Dit beeld van de ferme, Hollandse jongens leverde hem positief commentaar op van critici als Beets, De Génestet en Busken Huet.
Maar niet iedereen was onverdeeld enthousiast. Alberdingk Thijm prees
weliswaar zijn inzet voor kinderen, zijn oprechtheid en grootmoedigheid, maar vond zijn ‘gemaaktheid in taal’ een minpunt (Wirth 1926,
175).
Het nieuwe, romantische beeld van het speelse kind beïnvloedde al
snel andere dichters, die in hun bundels belerende gedichten in de traditie van Van Alphen afwisselden met speelse verzen zonder moraal. Die
vermenging is opvallend in de bundel Kinderpoëzij (1860) van N.A. van
Charante. ‘Was ik maar wat kleiner’ getuigt van een sterke inleving in de
gevoelswereld van kinderen. Kattenkwaad werd voortaan door de vingers gezien, al moest je ‘ook leeren op zijn tijd’ (‘Jongensstreken’). Ook
bij Cornelis van Koetsveld gingen belering en inleving hand in hand, al
was Van Alphens adagio ‘spelend leren’ voor deze dichter wel degelijk
afgeschreven: ‘’k Las laatst in een verzenboekje,/ Dat het leeren spelen
is,/ ’k Vind toch: wie dat heeft geschreven,/ Is de plank wel verre mis’
(1858, 29). Binnen de Friese kinderpoëzie uit die tijd is hetzelfde kindbeeld te vinden in werk van Cornelis Wielsma en Frederike fan Hallum.
Andere dichters schreven verder in de lijn van Van Alphen. De produc-
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tiefste was L. Schipper. Hij dichtte weliswaar over ‘Een Hollandse jongen’, die houdt van spelen en stevig eten, maar de tendens bleef onmiskenbaar belerend:
Alleen als hem valsheid of kliklust verstoort;
Of als hij gemeenheid of leugentaal hoort;
Dan staat, een twee drie, voor hij zelve ’t eens weet,
Het dreigende vuistje voor de ondeugd gereed! (2007, 157)
219
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Christelijke kinderdichters, zoals C.S. Adama van Scheltema, J.J.L. ten
Kate, Jan de Liefde en P. Van Eik, stelden zich eveneens traditioneel op
(Rietveld-van Wingerden 1984), zoals blijkt uit de volgende typische strofe: ‘Moeder, och mijn vol gemoed/ Kan slechts staam’len: “God is goed!”’
(Van Eik 1853, 32). Een combinatie van oud en nieuw, van moraal en
speelsheid, tekende kindertijdschriften als De Kinder-Courant (18501905), met een aparte afdeling ‘Rijm en onrijm’ (later ‘Mozaïk’) en de
talrijke bloemlezingen die tussen 1850 en 1860 verschenen.
‘De naam van volksdichter moge vleyend zyn, die van kinderdichter
heeft voor ’t vaderharte geene mindere waarde.’ Met deze woorden uit de
voorrede bij zijn Gedichtjes voor kinderen (1844) plaatste de Vlaamse
dichter Prudens van Duyse (1804-1859) zich in het spoor van Van Alphen.
Over zijn bedoelingen liet hij geen twijfel bestaan: zijn gedichten noemde hij uiterst geschikt ‘om het hart te vormen en het geheugen te dienen’. Van Duyse dichtte vooral over het kinderspel, lievelingsdieren en
het gezin. Daarbij liet hij vaker dan zijn tijdgenoten een kind aan het
woord, een kind dat praatte met dieren, sterren en bloemen. Daarnaast
was de vorm van zijn gedichten speelser, door het wisselende ritme en
de klanknabootsingen:
Dan klitskletst mijn zweepe, dan schuifelt mijn mond,
dan rijden wij samen de wereld eens rond.
Ik speelde eens zoo klein nog, mamatje op uw schoot.
Dan zal ik u voeren … ach, ware ik reeds groot! (1887, 58)
Anders dan tijdgenoten als P.J. Bellens of Leonard Frans David gaf hij de
godsdienst een minder prominente plaats. Van Duyse plaatste de religieuze beleving binnen het gezin en verkoos een kindvriendelijke, minder
abstracte taal.
In zijn Nieuwe kindergedichtjes (1849) zette Van Duyse enkele sprook-
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jes op rijm. Hij schrapte wrede passages en dikte de moraal aan, want
het was niet de bedoeling ‘aen den indrukvollen geest der kleine schokken toe te brengen’. Van Duyses kindergedichten werden herdrukt tot
eind 1880 en kregen tot die tijd positieve recensies. Pas in 1887 liet
A. Cornette in De toekomst (1887, 323) een kritisch geluid horen. Hij bewonderde weliswaar de eenvoud van Van Duyse en zijn liefde voor kinderen, maar bekritiseerde zijn ‘didactiek in kindergewaad’. Het was tijd
voor een nieuw geluid. Van Duyse moest plaatsmaken voor Jan Van
Droogenbroeck.
220

Engeltjes en bengeltjes (het einde van de negentiende eeuw)

Na 1870 kwam het speelse kind steeds sterker op de voorgrond. Expliciet
moraliseren raakte in de kinderpoëzie uit de mode. De kinderdichters
noemden zich graag oom of tante en gaven de voorkeur aan ‘lieve lesjes’.
Vertederd en met de nodige nostalgie keken ze naar de gelukzalige kindertijd, met zijn huiselijke tafereeltjes, tedere gevoelens en onbezorgd
kinderspel. Tegelijk wonnen humor en fantasie aan kracht. Een centrale figuur in deze vernieuwing was Pieter Louwerse, hoofdredacteur van
het bekende jeugdtijdschrift Voor ’t Jonge Volkje. ‘Helaas, er zijn geen
kinderen meer!’ Met deze uitspraak opent hij zijn programmagedicht
en meteen ontkent hij dit. Hij weet dat ‘Een tal van kindren leeft/ Dat
smaak in kinderboeken vindt,/ En pret in ’t spelen heeft,/ Dat nog, op
ouderwetse wijs,/ In ’t ongekunsteld hart/ Een plaatsje heeft voor andrer
vreugd,/ Voor andrer leed en smart’ (1980, 6). Elk nummer van Voor ’t
Jonge Volkje bevatte gedichten, vele anoniem, maar enkele ook van bekende dichters als Antoon L. de Rop of Louwerse zelf. De vroegere moraal werd soms geparodieerd, maar meestal gewoon weggelaten, zoals
in ‘Vroeg op’, waarin een kind protesteert tegen de spreuk ‘De morgenstond heeft goud in de mond’:
Mijn hoofd weegt mij zo zwaar,
’k Ga weer naar bed, ziedaar!
’t Is o, zo-lekker-in-de-veren.
Mijn-Franse-les-kan-’k-toch-niet-leren.
Nu-gauw-mijn-slaapmuts-op-gezet.
Wat-is-het-heerlijk-in-het-bed. (Anoniem 1980, 154)
Voor jongere kinderen redigeerde Louwerse Voor de Kinderkamer (18831934), waarin hij zich voorstelde als ‘oom Piet’. Louwerse gebruikte voor
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Een allerliefst blond kopje
Met golvend, zijzacht haar,
Een lief, klein, snoeprig mondje,
Een zacht-blauw oogenpaar,
Twee ronde, poezle armpjes,
Een lijfje, keurig net,
Dat maakt zoo, met malkander
Een allerliefst portret. (1882, 18)
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zijn gedichten een eenvoudige taal. De relatie tussen kinderen en volwassenen zag hij als speels en ongedwongen; vader wordt dan een soort
lieve, harige beer (Alles zingt, 1878) en ‘een guit’ die te laat op school
komt, zet zijn meester voor schut (Van knop tot bloem, 1901). De eerste
druk van Alles zingt (1878) droeg Louwerse op aan Goeverneur, de tweede (1886) aan Heije, zijn grote voorbeelden. Als motto koos hij: ‘Het beste
is voor onze kinderen niet goed genoeg.’
Andere dichters als De Rop, Pieter Jacob Andriessen, Willem Frederik
Oostveen, Gijsbertus W. Lovendaal en H. Bruining hanteerden in die
jaren 1870-80 eveneens een soepelere, speelsere taal en probeerden zich
sterker in te leven in de wereld van kinderen. Vooral het kinderspel
stond in de kijker met poppen, touwtjespringen, paardjerijden, soldaatje spelen en knikkeren als toppers. Daarnaast was het sinterklaasfeest
in trek en de sint was voortaan vergevingsgezind: ‘’k Was laatst ook ondeugend!/ Of hij dat ook weet?/ ’k Mag warempel hopen/ Dat hij ’t maar
vergeet’ (Oostveen 2001, 101).
Vanaf de jaren 1880 verschenen er steeds meer fraai uitgegeven prentenboeken, met nieuwe of bewerkte versjes uit het buitenland. Ze bevatten nog zelden een boodschap, en boden vooral amusement. Erg productief op dit terrein waren Frits H. van Leent, Cornelis Honigh, opnieuw
De Rop, Oostveen en Agatha. De titels van de bundels roepen het beeld
op van een idyllische, lieftallige kinderwereld: Een lief paar (1884), Gelukkige uurtjes (1887), Blijde Kinder-droomen (1887), Kindervreugde en kinderpret (1894), Engeltjes en bengeltjes (1894). ‘Een mooi portret’ van Oostveen illustreert dit snoezige kindbeeld:

Dat de schattigheid door critici werd gewaardeerd, blijkt uit een recensie van Verjaardag-album voor de jeugd (ca. 1880), De Rops bewerking van
Kate Greenaways Birthday Book for Children: ‘Ziedaar een juweeltje van
een boekje, met al die snoezige kinderkopjes en die alleraardigste krabbels zooals Kate Greenaway ze alleen kan teekenen. De versjes hebben

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 221

17-11-14 14:52

222

zeker evenveel verdienste als de plaatjes, want bijna alle zijn echt natuurlijk en geheel in den kindertoon geschreven’ (geciteerd in Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 364). Voor Lodewijk van Deyssel in De
Amsterdammer (1882) konden dergelijke boekjes kinderen gevoel voor
schoonheid bijbrengen. De kritiek kreeg dus meer aandacht voor esthetische criteria.
Vanaf 1870 komt de kinderpoëzie in Vlaanderen eveneens in beweging. Fabelen en kindergedichtjes van Napoleon Destanberg is een typische overgangsbundel. Zijn de fabels nog klassiek belerend, in veel liedjes kiest de dichter voor een eenvoudige, speelse taal en is de lieftalligheid
troef:
Zoete kinderkens,
Lieve vlinderkens,
Speelt in ’t oog van God den Heer
Verr’ van ’t bronneken
In het zonneken
Huppelt, fladdert heen en weer (1870, 107)
In zijn voorwoord noemt Destanberg de kinderen ‘onze lieve dwingelanden’ en verder citeert hij een uitspraak van P.J. Stahl, die de nieuwe kijk
op het schrijven voor kinderen illustreert: ‘Maar een boek, dat de kindscheid waardig is, niemand, voorzeker, heeft het opzettelijk, met volle
beradenheid, ooit geschreven, en niemand kan of zal het opzettelijk
schrijven’ (12).
De opvallendste figuur uit die jaren 1870 is ongetwijfeld Jan Van
Droogenbroeck (1835-1902), met de bundel Dit zijn zonnestralen (1873).
Geïnspireerd door de vormexperimenten van Johan Michiel Dautzenberg en gefascineerd door de oosterse poëzie durft hij voluit te experimenteren met de vorm. Op zoek naar een compromis tussen lering en
vermaak splitst hij zijn bundel in drie deeltjes. In de ‘lesjes’ geeft hij als
schoolmeester wijze lessen mee in versjes als ‘Opletten’, ‘De luiaard’ of
‘Piet vergeet zijn gerief’. De ‘liedjes’ stralen vrolijkheid en kinderlijk enthousiasme uit, en in zijn ‘stukjes’ laat Van Droogenbroeck zijn talige
creativiteit de vrije loop, zoals in ‘Minnekepoes en Baron’:
Alleen
Op eenen steen
Zit, stil en koes,
Minnekepoes
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En kijkt naar ’t zonnelicht,
Dat zijne stralen richt
Vlak in Minnekepoes haar gezicht.
Zij knijpt de oogen dicht,
Lekt zich,
Rekt zich,
Strekt zich,
Legt zich,
Recht zich,
Krabt naar de vlootjes. (1873, 78)
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Van Droogenbroecks bundel bleef niet onopgemerkt. De Belgische
Staatsprijs-jury gaf hem – in een periode waar er nog geen aparte Staatsprijs voor Jeugdliteratuur bestond – een bijzondere vermelding. Zijn werk
werd veelvuldig en zeer lovend gerecenseerd. De Nederlander L. Leopold
plaatste Van Droogenbroeck op dezelfde hoogte als Goeverneur en Heije,
omdat hij beantwoordde aan wat hij toen voor kinderpoëzie belangrijk
vond: ‘Een kinderdichter is kind met de kinderen: hij geeft stem en klank
en kleur aan de poëzie, die omgaat in de kinderharten, machteloos als
het kind zelf is, om de poëzie zijns harten in de daarvoor passende vorm
te gieten’ (1874, 7).
Van Droogenbroeck effende het pad voor andere Vlaamse kinderdichters en daarmee raakte de moraal steeds meer op de achtergrond. Waar
het openingsvers van Fabelen en andere kindergedichtjes van Jacob Stinissen in 1879 nog ‘vele zedelesjes’ beloofde, kondigt het in de herdruk
van 1897 ‘veel goede en schoone dingen’ aan. Dichters als Theodoor Sevens, Lodewijk Polydoor De Vreese en Alexis Callant speelden met taal
en vonden de weg naar literaire tijdschriften als Ons Vaderland (1888-89)
en Land en Volk (1890-95). De invloed van Van Droogenbroeck was vaak
duidelijk merkbaar in de vorm van de gedichten en het klankspel, zoals
in Sevens’ versje over ‘de kleine bie’:

223

Zij sluipt
En kruipt
De korven uit, zoodra de zonne klopt
En glimt;
Zij dommelt
En schommelt,
Zij zweeft
En streeft
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Zij ruist
En kruist. (1875, 8)
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Veel aandacht in de kritiek kreeg de bundel Kinderlust (1897) van Theofiel Coopman, een vooraanstaand figuur in het Vlaamse culturele mi
lieu. Zowel in zijn eigen gedichten als in de vertaalde (onder meer van
Robert Louis Stevenson) slaagde hij erin de gevoelens, gedachten en het
spel van kinderen levensecht weer te geven. In ‘Onze Gust’ beschrijft hij
het verlangen van Gust om groot te worden. Coopman gebruikt kindertaal en dat is echt nieuw: ‘Met het marbelstekken/ klop ik Pol en Piet;/ ’k
zal ze rutte spelen,/ Want ik kneukel niet’ (1897, 61). De vertedering is
nog sterker in gedichten over kleine kinderen, zoals ‘Wiegeliedje voor
een klein-klein deugenietje’. Andere dichters misten, op zoek naar een
kinderlijke sfeer, de juiste toon. Zo dichtte Julius Wytynck met een overvloed aan verkleinwoordjes en heel wat rijmelarij over de koe als ‘’t sieraad onzer weiden,/ Waar ’t lief en zachtjes zweeft./ Wen ’t van der aarde
kruiden/ En van het grasje leeft’ (1885, 11).

Van liefste versjes tot holderdebolder (1900 -50)

De overgang naar de twintigste eeuw betekende niet meteen een breuk
in de kinderpoëzie. De nieuwe generatie dichters hield vast aan de nostalgische kijk en verschanste zich op een veilig afgeschermd kinder
eiland. Rie Cramer (1887-1977) was hét boegbeeld van de lieftallige, huiselijke kinderpoëzie. Ze debuteerde in 1906 met Van meisjes en jongetjes
en maakte vooral naam als illustratrice. Haar kindergedichten zijn op
de eerste plaats ‘praatjes bij plaatjes’. Versjes en illustraties samen roepen het beeld op van alleraardigste, soms een tikkeltje ondeugende,
maar nooit echt stoute kinderen. De kinderwereld is begrensd en veilig:
‘Daar woon ik in mijn eigen huis,/ Daar woon ik met mijn poppen,/ En
niemand – zelfs mijn moesje niet –/ Komt binnen zonder kloppen’ (2007,
501). ‘Na het bad’ illustreert overduidelijk de knusse huiselijkheid:
Klein Keesje,
Klein Keesje
Is in het bad geweest,
Mag even naar beneden,
Dat is een heerlijk feest.
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Hij zit voor het haardje
En warmt zijn voetjes bloot,
En hapt met kleine hapjes
In ’t warme krentenbrood. (1932, 34-35)
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De ‘ferme’, ‘echt Hollandse’ kinderen waren uitgeteld: ‘Kindertjes liggen onder de boom./ Als ze opstaan, dan zijn ze loom,/ als ze loom zijn
vallen ze neer,/ en als ze vallen dan liggen ze weer’ (1908, 5). Vele versjes
van Cramer verraden de invloed van oude bakerrijmen, in die tijd populair door de uitgaven van Nellie Bodenheim, S. Abramsz., Sijtje Aafjes en
Jan Wiegman. Zij vonden inspiratie in de baanbrekende verzameling
van J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen (1872-94).
In de eerste drie decennia van de twintigste eeuw zwaaiden vrouwen
de scepter in de Nederlandse kinderpoëzie. Net als Cramer schreven ze
schattige versjes, meestal bij al even lieve prenten. De titels bevestigen
het heersende kindbeeld: Een gezellig praatje (Beata, 1903), Zonnestraaltjes (Tante Lize, 1910), Vroolijk kinderleven (Marie Hildebrandt, 1910),
Kinderpret (Henriëtte Blaauw, 1911) en Gelukkige uurtjes (Alice BechtDentz, 1912). De populairste thema’s uit de eerste eeuwhelft worden duidelijk uit de rubrieken van de bloemlezing Zeggen en luisteren (1959): het
jaartje rond, het kleine leven, mijn tuintje, vruchten en planten, dieren
allerlei, beroepen, gelegenheidsversjes en bakerrijmpjes. De Friese kinderpoëzie was in deze periode vooral te vinden in de kinderrubrieken
van Friestalige tijdschriften en kranten. De meeste auteurs waren onderwijzers. Ook hier is er aandacht voor de wereld van het kind, al staat
die dichter bij de realiteit dan in de Cramer-versjes. Een belangrijke
dichter is J.K. Dykstra (1893-1977), die Bernesankjes (1920), een bundel
kinderliedjes, uitbracht.
In Vlaanderen waren bakerrijmen al even populair als bij de noorderburen. Ze werden bijvoorbeeld verzameld door Felix Timmermans en
Hendrik Van Tichelen. Bij de laatste was de invloed van die oude rijmpjes trouwens evenzeer merkbaar in zijn eigen kinderverzen: ‘Wij kruien, kruien, kruien/ Ons karretje naar Sint-Truien’ (s.d., 67). Verrassend
voor die tijd was zijn bloemlezing Poëzie voor kinderen, omdat daarin
gedichten opgenomen werden van Guido Gezelle, Rosalie Loveling en
anderen, oorspronkelijk voor volwassenen bedoeld, maar toch geschikt
voor kinderen. De meeste versjes en liedjes uit die tijd van Vlaamse dichters als Julia Tulkens of Jef Mennekens klinken braaf en stijf. Veel kinderpoëzie verscheen in tijdschriften zoals Na de School (1925-34) en De
Kleine Vlaming (1914-40), dat een vaste rubriek ‘Gedichten en rijmpjes’
had.
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Jan Peeters en Jan Vercammen zijn de belangrijkste vooroorlogse
Vlaamse kinderdichters. Jan Peeters bedacht in de lijn van de tijdgeest
een veilige, zonnige kinderwereld, waarin kinderen in hun spel de volwassenen nabootsen. In Kinderpretjes (1939) heeft hij het over: ‘zoete
moeders en wijze kinders’, ‘wonderbare, vreemde wezens’ – waartoe
Sinterklaas, de Vriezeman en Janneke Maan behoren –, ‘leuke dieren’ en
‘de wijde, grootsche natuur’. In Holderdebolder (1940), bedoeld voor iets
oudere kinderen, is het klankspel sterker aanwezig, bijvoorbeeld in namen als Wipper-Wapper. Jan Vercammen werd sterk beïnvloed door
(vooral Engelse) bakerrijmen en ontwikkelde een eigen stijl: speels, nonsensicaal en wars van elke moraal. Van Tichelen prees in zijn Over boeken voor kindsheid en jeugd (1952, 89) Vercammens verbeelding en goedlachse humor, maar veroordeelde het soms ‘armtierigst gerijmel’.
Pas in de jaren veertig kwamen er barsten in het veilige kinderland.
Met humor en fantasie sloopten dichters de knusse kinderwereld. De
Nederlander David Tomkins was een voorloper met fantasierijke gedichten als ‘De paddenstoelenpoetser’, ‘Het spreekuur van dokter Haas’
(1921) of ‘De betoverde dwarsfluit’ (1922), die weliswaar een beetje verloren stonden tussen zijn overwegend brave versjes. In Pig Pag Pengeltje
(1936) van P. van Renssen, Van Odrimond, Millimas en anderen (1941) van
Jacob van Hattum, Paardebloemen (1946) van Jac. van der Ster en De blikken fluit (1948) van Daan Zonderland was de vernieuwing al duidelijker
zichtbaar. Van Renssen gaf de olifant een nieuwe slurf en Van Hattum
stuurde Sinterklaas incognito naar Amsterdam. Absurde humor zette
de toon, al bleef bij sommigen lievigheid en moraal nog doorklinken.
Ook de vorm kreeg een beurt: Van der Ster werkte voluit met klanknabootsingen en Zonderland introduceerde het nonsensvers: ‘Er stond
een hond te vissen/ aan zee bij Callantsoog./ En telkens als zijn dobber
zonk,/ dan ging zijn staart omhoog’ (2001, 309). De belangrijkste vernieuwer was Han G. Hoekstra (1906-1988). Zijn eerste kinderbundel Het
verloren schaap verscheen in 1947. Consequenter dan zijn voorgangers
koos hij voor een speels-humoristische toon, wars van moraal en verlieflijking. Hij liet zich daarbij inspireren door zijn eigen kinderen, bakerrijmen en de Britse A.A. Milne, die naast Winnie-the-Pooh ook verdienstelijke kinderpoëzie heeft geschreven. Gedichten als ‘Het verloren
schaap’, ‘De kinderen uit de Rozenstraat’ en ‘De ijsmuts van prins Karel’
effenden het pad voor Annie M.G. Schmidt. Beide dichters hebben een
voorkeur voor fantasierijke, verhalende gedichten die goed in het gehoor liggen en verwerken in hun verzen geregeld een rebels trekje:
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De kinderen uit de Rozenstraat
schijnen zich nooit te verschonen,
ze mogen alles wat ik niet mag.
’k Wou soms wel in de Rozenstraat wonen… (Hoekstra 1947, 23)

Ik ben lekker stout (1950 -70)

Meester Van Zoeten
waste zijn voeten
zaterdags in het aquarium.
Onder het poedelen
zat hij te joedelen
’t liedje van hum-tiedelum-tiedelum! (1950, 21)
De geschiedenis van de Nederlandse poëzie vanaf de jaren 1950 zou in
grote mate onvolledig zijn zonder de moderne kinderpoëzie, in het geval van Schmidt even tegendraads, anarchistisch zelfs – in inhoud en
woordgebruik – als wat toen ‘de nieuwe poëzie’ heette. Ze vindt haar
oorsprong in dezelfde tijdgeest. Terwijl de taal in de literatuur volgens
dichter Paul Rodenko gedemocratiseerd werd – er bestond niet langer
een literaire taal – gebeurde dat tegelijkertijd in de kinder- en jeugdpoëzie: de ‘gewone woorden’ verwierven er definitief hun plaats (Fens 1989,
465).
Behalve humor en fantasie typeert een uitgesproken solidariteit met
het kind de poëzie van Schmidt. In een versje als ‘Ik ben lekker stout’
zette ze een kind neer zoals het echt was en niet zoals het moest zijn van
de volwassenen:
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Met Het fluitketeltje en andere versjes (1950) floot Annie M.G. Schmidt
(1911-1995) de lieftallige kinderpoëzie in het spoor van Rie Cramer naar
huis. Bij Schmidt vind je weliswaar nog steeds restanten van de opvoedende tendens, maar die is meestal gekleurd met een flinke dosis ironie. Radicaler dan haar voorgangers koos ze voor humor en ongebreidelde fantasie. In haar verzen domineren gekke koningen en prinsessen,
vreemde heertjes en dametjes, en fantastische wezens als de vogel Bisbisbis of de Orrekiedor. De ongewone toestanden in haar gedichten lijken vaak gegroeid uit associatieve rijmvondsten en klankspelletjes:

Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
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Het fluitketeltje (Ill. Wim Bijmoer).

Ik wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer…
Nee, nooit meer in m’n leven!
Ik hou m’n handen op m’n rug
en ik zeg lekker niks terug! (1987, 166)
Het fluitketeltje werd bijzonder positief onthaald, zelfs door gerenommeerde critici als Jan Greshoff, Alfred Kossmann en Adriaan Morriën,
die zich voordien nooit over kinderpoëzie hadden uitgelaten. Velen beklemtoonden dat de gedichten aantrekkelijk waren voor kinderen én
volwassenen. Voor Kossmann hebben ze ‘de verrassende vanzelfsprekendheid die alle goede poëzie kenmerkt’ (geciteerd in Linders 1999,
112). Zelf gaf Schmidt in Van Schuitje varen tot Van Schendel (1954, 33) de
volgende criteria: ‘Moderne kinderversjes moeten eenvoudig, zangerig
en simpel zijn, grappig en verrassend nonsensicaal, en ze moeten vooral
aanspreken door hun dansende rythme.’
De fantasierijke kinderpoëzie kreeg in de jaren vijftig en zestig snel
vleugels. Hoekstra en Van Hattum werkten verder aan hun oeuvre, vol
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nonsens en taalspel. Hoekstra zocht inspiratie in bakerrijmen en
sprookjes, Van Hattum in zijn eigen tijd, zoals in ‘Het kauwgumkind’:
‘Het kind heeft ook een kauwgum-ma,/ en die komt uit Amerika’ (2007,
532). Er traden nieuwe namen in het spoor van Schmidt en Hoekstra,
zoals Chris Scheffer (De vogel Nebukátnezar, 1961), Diet Huber (De uil met
zeven zuurtjes, 1959), Miep Diekmann (Een liedje voor een cent, 1969) en
Hans Andreus (Waarom, daarom, 1967). Diet Huber vond voor haar nonsensicale aanpak inspiratie bij Edward Lear. In haar verzen komen bijzondere wezens tot leven, zoals de sneeuweters en de Kwori Wori. Eenzelfde fascinatie voor grappige woorden is te vinden bij Diekmann en
Andreus, die dichtten over Akkefietje en Pieremachochel respectievelijk
de mopperpot en de Wirrewarre. In Vlaanderen bleef Schmidts invloed
beperkt tot de grappige dierenversjes van Jan van Hoften (De vrolijke dierentuin, 1969) en de rijmen over koninklijk gezelschap in Sire. Verzen
voor kleine prinsen (1967) van Gaston Durnez. Bovengenoemde Diet Huber zorgde samen met auteur, journaliste en critica Tiny Mulder voor
eenzelfde vernieuwing binnen de Friese kinderliteratuur van de jaren
vijftig. Hun werk blijft gewild, onder andere bij de nog steeds populaire
voordrachtwedstrijden.
Naast het humoristisch geraas kabbelde de traditionele, lieftallige
kinderpoëzie rustig verder, al verdween het genre grotendeels tegen het
einde van de jaren zestig. Het vertederende kindbeeld spreekt uit titels
als Kindje ben je blij? (Harriet Laurey, 1959) en De wereld is een wonder
(Mies Bouhuys, 1962). In Knoopje Kapoen (1955) somde Lea Smulders de
traditionele onderwerpen op: ‘gedichtjes/ van dansende voetjes, van
blijde gezichtjes,/ van jokkende jongens, van mokkende meisjes/ van
prik-limonade en slagroom-ijsjes’ (geciteerd in Van Coillie 1982, 114). Jo
Kalmijn-Spierenburg bracht in Het liedje van verlangen (1969) grappige
nonsensversjes over levend keukengerei of het land Ochkom, samen
met traditionele, religieus geïnspireerde versjes. Religieuze kinderpoëzie bleef populair in bundels met gelegenheidsversjes als Feest door heel
het jaar van Anke van Ewijk (1962).
In Vlaanderen bleef de kinderpoëzie in die jaren vijftig en zestig overwegend traditioneel. Peeters en Vercammen schreven net als voor de
oorlog luchtige, klankrijke, maar meestal brave versjes over dieren, het
weer en het kinderspel. In de bundel Ik ben ik (1966), geïllustreerd met
lino’s van kinderen, combineerde Vercammen zijn liefde voor bakerrijmen met speelse of filosofische vragen:
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Ik ben ik,
dat is klaar als glas:
als ik niet ik was,
wie was ik? (s.p.)
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Emiel Vandevelde was belangrijker als poëzierecensent dan als kinderdichter. Voor Schmidt kon hij geen begrip opbrengen. ‘Ik kan niet goed
begrijpen waarom de schrijfster haar inspiratie haalt bij zulke onmogelijke onderwerpen of waarom die onderwerpen in het keurslijf van zogezegde verzen moeten gestoken worden,’ zo schreef hij in Boekengids
(1953, s.p.). In de bundels van Hendrik Diddens (Van knikkers en van kluiten, 1961), Erik van Aalst (Heidebloempjes, 1963), Louis Verbeeck (Droomsoes, 1966) en Pieter van Moerlande (Kinderparadijs, 1971) doken sporadisch grappige of fantasierijke gedichten op.

Berichten voor bezorgde kinderen (de jaren 1970)

In oktober 1972 werd op de Nederlandse televisie de eerste aflevering
van De Stratemakeropzeeshow uitgezonden. Voor de liedjesteksten zorgde een collectief van schrijvers, met onder anderen Willem Wilmink,
Hans Dorrestijn en Karel Eykman. Voor de inhoud van het programma
gingen de makers te rade bij kinderen. Kinderbrieven brachten gevoelens en actuele thema’s zoals echtscheiding of discriminatie over het
voetlicht die pasten binnen de tijdgeest. De antiautoritaire opvoeding
wilde de spontaneïteit van kinderen stimuleren, eiste erkenning voor de
kinderlijke seksualiteit en kwam op voor gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen. Kinderen moesten geconfronteerd worden met de wereld van de volwassenen, inclusief de harde kanten ervan. Het Schrijverscollectief veroorzaakte een revolutie in de kinderpoëzie: op een
onomwonden manier kwamen onderwerpen aan bod als liefdesverdriet, pesten, bedplassen en milieuvervuiling. Hoewel de onderwerpen
nieuw waren, bleef de vorm van de liedjes klassiek. De bekendste kinderdichter van deze generatie is Willem Wilmink (1936-2003). De titels
van zijn eerste bundels verraden zijn troostende bedoeling: Dat overkomt iedereen wel (1973) en Berichten voor bezorgde kinderen (1975). Gevoelens staan centraal en de dichter is solidair met wie verdrukt wordt,
of het nu een gepest rijkeluiszoontje is, een zigeunerkind of een mentaal
gehandicapte jongen. Joke Linders (1993, 68) spreekt in dit verband over
‘gevoelssocialisme’. De strekking van zijn poëzie blijkt uit de slotstrofe
van ‘Dat overkomt iedereen wel’:
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Dus plas je weer eens in je bed,
geef je moeder dan een zoen,
en zeg maar: ‘Er zijn er wel meer, hoor moeder,
die dat ’s nachts per ongeluk doen.’ (1979, 9)
De meest provocerende dichter van het Schrijverscollectief was Hans
Dorrestijn, net als Wilmink een dubbelpublieksauteur. Geïnspireerd
door zijn eigen ongelukkige jeugd schreef hij over liefdesverdriet, een
pechdag en grote mensen die ‘graag klein’ zien. Gedichten als ‘Poep- en
piesmenuet’ en ‘Pieleman’ deden veel stof opwaaien: ‘Pieleman, pieleman,/ trek er maar eens lekker an’ (1979, 6). Ook Karel Eykman doorbrak
taboes, al is zijn toon eerder troostend of speels. Elke zondagochtend
heeft de kleine ik het rijk alleen:
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Ik droomde dat ik wakker was.

Want dan zijn mijn ouders nog lang niet op de been
En ik heb zo het idee
Dat die samen liggen te vrijen
Dat duurt uren, dat duurt tijen. (1982, 5)
Zelfs in de poëzie voor kleuters was de vernieuwing merkbaar. In 1977 en
1979 publiceerde Miep Diekmann haar baanbrekende bundels Wiele
wiele stap (bekroond met een Gouden Griffel) en Stappe stappe step, allebei met tekeningen van Thé Tjong-Khing. Zij ruilde de aardige engel-
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tjes en bengeltjes in voor eigenzinnige kleuters die jaloers zijn op een
nieuwe baby, ruziemaken uit verveling of hun koptelefoon opzetten. In
een vrije versvorm en met een taal die dicht aanleunde bij die van kinderen liet Diekmann net als Dorrestijn en Eykman taboes sneuvelen:
ben je een meisje? een jongen?
ik kan het niet zien,
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heb je een
touwie?
nee? ja?
laat ’ns zien? (1979, 22)
Het Schrijverscollectief mocht dan breken met de traditie van Schmidt
en Hoekstra, toch leefde de vrolijke fantasie van Schmidt verder in bundels als Beestenboel (1973) van Ellen Warmond en De Veter-eter (1979) van
Diet Huber. Taalspel en een lofzang op de fantasie kenmerken Hubers
Friese kinderpoëzie en die van haar navolgers, Berber van der Geest en
Baukje Wytsma. Andere dichters namen net als Hoekstra in hun bundels zowel luchtige als gevoelige verzen op. In De kraai is door zijn nest
gezakt (1973) schreef Nannie Kuiper zowel over een kraai die in het ziekenhuis nieuwe zwanenveren krijgt als over kinderen die zich verdrietig
voelen. Net als Hoekstra is ze beïnvloed door Milne, van wie ze kinderverzen vertaalde in 1973 en 1974.
Na Waarom daarom (1967) publiceerde Hans Andreus, een gerenommeerd dichter voor volwassenen, in de jaren zeventig nog drie dichtbundels voor kinderen. Zijn kinderpoëzie gaf hem meer dan zijn volwas
senenpoëzie ruimte voor fantasie en taalspel. Daar bleef het echter niet
bij. Aansluitend bij de tijdgeest uitte hij in zijn kinderverzen kritiek op
maatschappelijke wantoestanden als de race tegen de tijd of milieuvervuiling. In een aantal gedichten gebruikte Andreus beeldspraak om gevoelens en gedachten van kinderen in woorden te vangen, wat in die tijd
uitzonderlijk was in de kinderpoëzie:
Het ruisen van de zee
Soms denk ik ’s nachts in bed:
Hé,
ik hoor het ruisen van de zee.
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Maar die is te ver weg
en ’t is alleen de snelweg
die zich (vooral in de nacht
van vrijdag op zaterdag) doet horen
als een eindeloze golfslag
aan mijn oren. (1973, 9)

Aan de binnenkant
is de hand van mijn vader
een stafkaart
met snelwegen
en wandelpaden.
Ik vind er altijd
de weg op
naar huis. (Van Assche 1978, s.p.)
In diezelfde tijd publiceerde Katelijne van der Hallen, in Vlaanderen al
een bekende dichteres, haar bundel Kinderversjes (1976), korte gedichten in vrije versvorm die doen denken aan haiku’s:

233
v an z e d e n s p r e u k e n t o t l e v e n s v ra g e n

In Vlaanderen publiceerde Armand van Assche, een ander gewaardeerd
dichter voor volwassenen, in 1978 het opmerkelijke De zee is een orkest,
waarmee hij vooruitliep op de generatie van het blad Blauw Geruite Kiel.
Net als Andreus kiest hij voor een speelse taal om met kinderlijke verwondering te bevragen wat ‘gewoon’ is. Maar meer nog dan Andreus
hanteerde hij een vrije versvorm en verrassende beeldspraak:

Een blauwe vogel zingt
over zon
water en wind.
En alsof het zeer lang
geleden was
ontluiken bloemen
in het groene gras. (1983, 108)
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Als je goed om je heen kijkt (poëzie na 1980)

Schildpad

234

Je kunt wel zeggen dit of dat, hij gaat
zijn eigen gang, herkent je niet en slaapt
de hele winter lang zo in zijn doos met schors.
Misschien omdat hij alleen overbleef
van toen de wereld vol moerassen was
zonder zeeën zonder bergen.
Toen het kouder werd
en nieuwe dieren kwamen
leek alles anders
zonder contact en vijandschap.
Je bent blij als hij weer wakker is. (Witvliet 1980, 11)

Vogeltjes op je hoofd (Ill.
Annemie Heymans).
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Met ‘Schildpad’ uit de bundel Vogeltjes op je hoofd (1980) van Leendert
Witvliet klinkt een nieuw geluid in de kinderpoëzie. Dat nieuwe schuilt
vooral in de kijk op het onderwerp, die een andere visie op de jonge lezer
verraadt. De schildpad voert de lezer mee naar diepere gedachten en
dwingt tot een eigen interpretatie. Een dergelijke gelaagdheid was ongezien in de kinderpoëzie en overbrugde de kloof met de volwassenenpoëzie. De jonge poëzielezer werd niet ‘anders’ benaderd dan de volwassene.
Anne de Vries oordeelde in NRC Handelsblad (1980) dat Witvliets verzen met recht ‘gedichten voor kinderen en andere volwassenen’ genoemd mogen worden, een verwijzing naar de ondertitel van Goedemorgen, welterusten, de bloemlezing die Kees Fens in 1975 publiceerde. Het
betreft een verzameling gedichten voor volwassenen die Fens geschikt
vond voor kinderen. Bovendien verwees hij naar de verwondering die
volwassenen met kinderen delen, zoals Alice van Lewis Carroll, die door
haar verwonderde kijk ‘heel bekende dingen ineens wat ongewoon’ kon
vinden. Deze visie op poëzie werkt door in Fens’ tweede bloemlezing
Nou hoor je het eens van een ander (1981), en in de bloemlezingen van Tine
van Buul en Bianca Stigter: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is (1990, bekroond met een Gouden Griffel), en van Jan Van Coillie: Kom maar dichter (1990).
Witvliet had gedebuteerd in de Blauw Geruite Kiel, de kinderbijlage
van Vrij Nederland. Onder redactie van Karel Eykman en Aukje Holtrop
speelde die vanaf 1977 een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
kinderpoëzie. Een nieuwe generatie dichters stond op die tot op vandaag actief blijft. Naast Witvliet zijn dat onder anderen Wiel Kusters,
Fetze Pijlman, Remco Ekkers, Bas Rompa, Johanna Kruit, Ted van Lieshout, Edward van de Vendel en Daniel Billiet. Velen van hen publiceerden hun gedichten later in de baanbrekende Zonnewijzer-reeks van uitgeverij Holland. De flapteksten verraden de nieuwe aanpak, waarin
verwondering en vervreemding centraal staan: ‘De gedichten gaan over
dingen die heel dichtbij zijn maar die je vaak niet ziet. Johanna Kruit
leert je kijken en als je haar gedichten hebt gelezen, zie je de wereld met
andere ogen,’ lees je achter op Kun je zien wat je voelt (1991). Zowel in
Rompa’s als in Kruits gedichten nam na 1990 de gelaagdheid toe. Ben ik
het die ik zie? (2004) van Rompa stelt indringende vragen waarop het
antwoord niet meteen voor de hand ligt, en in Vannacht zijn we verdwenen (1993) en De maan begon te schijnen (2002) verwoordt Kruit duistere
gevoelens en gedachten die confronteren en tot nadenken stemmen.
Fetze Pijlmans debuut kreeg als sprekende titel Voor het eerst (1984).
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Gedichten als ‘Een klein gebrek’ leunden aan bij de herkenbare poëzie
van het Schrijverscollectief, maar andere volgden de nieuwe richting. Zo
mijmert de ik in het slotgedicht over de weg die een steentje aflegde
sinds het eens een rots was. Tijd, vergankelijkheid en eeuwigheid blijven belangrijke motieven in zijn werk. Remco Ekkers debuteert in hetzelfde jaar als Pijlman. Op het omslag van Haringen in de sneeuw (1984)
vergelijkt hij gedichten met foto’s. Ze proberen zoals een foto een moment of natuurbeeld vast te leggen. In ‘Franse Alpen’ schrijft hij: ‘Zijn
hart ging langzamer kloppen./ Zijn oog kreeg van dichtbij houvast/ aan
bijzondere huizen en bomen’ (2001, 19).
De kritiek besteedde veel aandacht aan Salamanders vangen (1985) en
Het veterdiploma (1987) van Wiel Kusters, die eerder in het volwassenencircuit naam maakte als dichter en criticus. Beide bundels, met illustraties van Joep Bertrams, verschenen bij Querido. De complexe beeldspraak dwingt de lezer om de lege plekken zelf in te vullen. Tijd is bij
Kusters net als bij Pijlman een belangrijk motief. In ‘Gezicht in de spiegel’ verbindt hij die met de spiegel, in de nieuwe tienerpoëzie een veelgebruikt symbool voor de confrontatie met zichzelf:
Als ik goed kijk
zie ik op wie ik
dan lijk: ik lijk
op mij die maar
wat kijkt terwijl
intussen al die
tijd de tijd
verstrijkt (1987, 45)
Twee jaar na Pijlman en Ekkers debuteert Ted van Lieshout, die nu,
ruim vijfentwintig jaar later, nog altijd poëzie schrijft die de lezer confronteert en uitdaagt. In zijn debuut Van verdriet kun je grappige hoedjes
vouwen (1986) relativeert hij grote gevoelens met humor. In latere bundels neemt de complexiteit toe. Zijn werk heeft vaak een persoonlijke
touch. In eigenzinnige beelden en paradoxen verwoordt hij thema’s als
de dood van zijn vader en broer (Begin een torentje van niks, uit 1994, bekroond met een Gouden Griffel), de ambigue relatie met de moeder
(Mama, waar heb jij het geluk gelaten?, 2005), de ontluikende seksualiteit
(Zeer kleine liefde, 1999) en de zoektocht naar een thuis en de stormachtige gevoelens uit de puberteit in Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel:
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Maar in mij woedt een storm; ik bots in onweer
op elkaar, al toont zich niets op mijn gezicht
want huid trekt rond het razen dicht. (1990, s.p.)
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Van Lieshout, een dubbeltalent, geeft zijn gedichten een extra dimensie
door de eigenzinnige illustraties waarmee hij zijn bundels verlucht. Volgens Marita Vermeulen tilt hij zo de ‘wonderlijke driehoeksverhouding
tussen tekst, beeld en lezer op een hoger niveau’ (2005, 24). In 2009 bundelde hij al zijn gedichten en bijhorende illustraties in Hou van mij. In
datzelfde jaar werd hij voor zijn hele oeuvre bekroond met de Theo
Thijssen-prijs, de Nederlandse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur. Maar
het was beslist geen eindpunt. In Driedelig paard (2011, bekroond met de
Woutertje Pieterse Prijs) experimenteert hij verder met vorm en inhoud.
Hij herschikt brieven tot blokgedichten en gefotografeerde voorwerpen
tot beeldsonnetten (zie p. 372). Door onverwachte perspectieven en bizarre combinaties speelt hij met de verwachtingen: ‘Het is onze droeve
plicht u mede te delen dat mevrouw M.J. de Ruyter hedenochtend is gesneuveld in de uitverkoop’ (2011, 53). Van Lieshout staat model voor een
nieuwe generatie zelfbewuste kinderdichters die op een originele manier omgaan met de erfenis van Annie M.G. Schmidt door de fantasie uit
haar gedichten te vervangen door de – vaak harde – realiteit. Tijdens zijn
Annie M.G. Schmidtlezing verwoordde hij de trendbreuk als volgt: ‘Vijftig jaar konden dichters nauwelijks versjes maken omdat Annie het klimaat met haar sublieme werk bedorven had. Maar Annie is steeds langer dood en het genre ontwaakt als uit een doornroosjesslaap’ (2013, 27).
Na 1990 sloten nieuwe dichters aan bij de poëtica die jonge lezers de
wereld wilde laten zien met andere ogen. Jachtveld (1992) van Kees Spiering wilde, zo meldt de flaptekst, verwondering opwekken ‘over gewone
dingen die ineens zo anders lijken’. ‘Opnieuw’ uit Dag rots verwoordt dit
treffend:
daar woorden voor zoeken en
die moeten bij elkaar zoals
ze nog nooit hebben gestaan.
Iemand moet dit lezen.
Steeds opnieuw
voor het eerst. (2001, 7)
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Hans Hagen en Edward van de Vendel zijn twee andere dichters die niet
terugschrikken voor een complex taalspel en ongewone perspectieven.
Net als Van Lieshout kiest Hagen thema’s die hem persoonlijk raken,
zoals de dood van dierbaren. In Ik schilder je in woorden (2001) roept de
dood van de moeder indringende vragen op: ‘Is de dood het slot/ of juist
het sleutelgat?/ Is het einde alles of juist niets?’ (35). Een ander terugkerend thema bij Hagen en Van de Vendel is het geschipper tussen kindertijd en volwassenheid. In Van de Vendels poëzie zijn er meer vragen dan
antwoorden. Voor de spiegel vraagt de ik zich af: ‘Zo raak/ ik toch mezelf/ elke morgen/ verder kwijt?’ (1998, 13). Aanhalingstekens (2000) en
Chatbox (2006) zijn bedoeld voor oudere lezers en gebruiken abstractere
beelden.
Op de drempel van de eenentwintigste eeuw kwamen er nieuwe impulsen vanuit de volwassenenpoëzie. Eva Gerlach kreeg veel weerklank
met Hee meneer Eland (1998, bekroond met de Nienke van Hichtumprijs). In haar kinderpoëzie hanteert ze dezelfde vrije versvorm en thema’s als in haar poëzie voor volwassenen: de worsteling met de werkelijkheid, het zoeken naar wat wezenlijk is en de plaats van het schrijven
daarin. ‘Hetzelfde’ uit Oog in oog in oog in oog is een goed voorbeeld:
Ik rende met mijn oma door de mist
waar zon in prikte. ‘Hee oma,’ vroeg ik,
‘als ik dus constant verander en dat gaat maar door
tot ik sterf wie ben ik dan, wat kan je
mij noemen.’ ‘Ja,’ zei ze, ‘we gaan
snel voorbij maar iets binnenin blijft hetzelfde.’
‘Wat,’ vroeg ik, ze nam een slok sportdrank.
‘Luister kind,’ zei
ze rennend als de beste naast me, ‘de
holte in de wervelstorm dat ben
jij.’ (2001, 30)
De kindergedichten van Elma van Haren en Jitske van Noorden sluiten
eveneens aan bij hun poëzie voor volwassenen, al richten ze zich duidelijk op de jonge lezers. In hun werk zijn net als bij de hiervoor genoemde
dichters de overgang van kindertijd naar volwassenheid en gedachten
over tijd en vergankelijkheid belangrijke motieven: ‘Een berg verslijt
zijn tijd, precies zoals de mensen./ Zo ging het met mijn oma; 87 jaar,
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da’s oud./ Maar bij het leven van een berg vergeleken,/ als de wiedeweerga verstreken’ (Van Haren 1998, 38). En: ‘Ik wil mijn vroeger niet/ later als
kinderachtig/ van de hand doen, ik wil/ het zeker nooit compleet’ (Van
Noorden 2000, 35).
De dialoog tussen poëzie voor kinderen en volwassenen wordt gestimuleerd door een initiatief van Ted van Lieshout. In 2008 start hij bij
Querido met een reeks bloemlezingen, Poëziespektakel, waarvoor hij
dichters van allerlei slag poëzie voor jonge lezers laat insturen. Bekende
dichters voor volwassenen als Ingmar Heytze, Rogi Wieg en Peter Holvoet-Hanssen publiceren in deze reeks. Op een heel andere manier sloeg
de bloemlezing De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten
(2007) van Gerrit Komrij een brug. Als bekendste bloemlezer voor volwassenen bracht hij de kinderpoëzie onder de aandacht van een breed
publiek. Het is typerend voor de status van de jeugdliteratuur dat zijn
bundel meer aandacht heeft gekregen dan de wetenschappelijk zorgvuldiger samengestelde bloemlezing Van Alphen tot Zonderland (2000) van
Anne de Vries.
Een andere vorm van crossover vormen de bundels, geschreven door
kinderen en jongeren, die vaak ontstaan uit de poëziewedstrijden van
Jeugd en Poëzie, Doe Maar Dicht Maar en Stichting Kinderen en Poëzie.
Deze bloemlezingen verschijnen vanaf de jaren tachtig, al waren er voorlopers zoals Poëzie als kinderspel (1975) van Fred Portegies Zwart, gebaseerd op het baanbrekende werk van de Amerikaanse dichter Kenneth
Koch. Op het eind van de jaren negentig verschijnen bij uitgeverij Bakermat daarnaast aparte bundels van jongeren als Nele Warson en Tamara
Vercruyssen, later voortgezet door DiVers.
In Vlaanderen zochten pas vanaf de jaren tachtig dichters een tienerpubliek op, waarbij herkenbare, gevoelsgeladen poëzie domineerde. André Sollie debuteerde in 1986 met Soms dan heb ik flink de pest in, een
bundel liedachtige teksten over onderwerpen als ruziënde ouders, verliefdheid en een zieke oma. Gil Vander Heyden schreef in heldere bewoordingen over gevoelens in Taartjes van glas (1989), maar in tegenstelling tot Sollie hanteerde ze een vrije versvorm met een minimum aan
woorden, want ‘het mooiste […] is het stukje zwijgen/ tussen twee zinnen’ (35). Eenzelfde lijn volgde Stille brieven (1988) van Ed Franck met
gevoelsgeladen gedichten over verlangens, onzekerheden, zoeken en
onmacht. Zowel Sollie als Vander Heyden had eerder gepubliceerd in De
Stipkrant, de kinderbijlage van De Standaard, die de kinderpoëzie stimuleerde.
Voor een apart geluid zorgde Daniel Billiet. Het voorwoord van zijn
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debuut Bananenschillen in jeans (1986) was programmatisch. Hij wilde
‘daad-werkelijke’ poëzie schrijven, wars van emotionele clichés. In een
beeldrijke taal en vaak op luchtige toon dichtte hij over punk, roken,
Nicaragua en een jeugdclub. In ‘Een lang gedicht’ mengde hij liefde en
poëzie:
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Soms moet ik je stapvoets lezen,
spellen letter voor letter, ben je bijna
uitgewist en begrijp ik niet wat ik keer
op keer weer lees. Maar dan geef je me
een hand en als een lichtreclame licht je op. (1986, 31)
Na 1990 bleven dezelfde dichters voor tieners aan de slag. Net als bij veel
Nederlandse dichters nam de complexiteit van hun gedichten toe, al
bleef herkenbaarheid vooropstaan. De opmerkelijkste evolutie maakte
André Sollie door. Aansluitend bij de nieuwe poëtica die het ongewone
in het gewone wil laten zien, kiest hij in Het ijzelt in juni (1997) voor een
vrije versvorm vol paradoxen:
Ik moet zo huilen,
maar ik lach.
Ik mag.
Een kind
op hoge jongensbenen.
Ik ruik nog naar de kooi.
Loop in de armen van de wind.
Word nog vanmiddag mooi. (1997, 14)
Zowel in Vlaanderen als in Nederland was de vormelijke vernieuwing
van de jaren 1980 in eerste instantie zichtbaar in de poëzie voor jongeren. In de gedichten voor kinderen in de basisschoolleeftijd was de nieuwe poëtica minder prominent aanwezig. Op inhoudelijk vlak was er
meer toenadering tot de poëzie voor jongeren en volwassenen. Zo verwerkte Witvliet in Momme-la-me-los (1996) een vleugje filosofie: ‘Je denkt
dat je kijkt/ op die foto/ als je denkt:/ kijk, ik kijk!’ (22). In Over het water
en onder de maan (2003) is de filosofische inslag nog sterker, zoals blijkt
uit de volgende regels over het gevoel van vervreemding na een vakantie:
‘Waar ik wezen wil ben ik niet,/ waar ik ben weet ik niet’ (12). Filosofische gedachten en vragen staan eveneens centraal in de ‘stripgedichten’
van Edward van de Vendel en Floor de Goede, Opa laat zijn tenen zien
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(2008). De combinatie van versregels en striptekeningen illustreert de
postmoderne vermenging van genres en het toenemend belang van illustraties in poëziebundels. Voor dubbeltalent Joke van Leeuwen is de
wisselwerking tussen speelse tekst en illustraties vanzelfsprekend in
haar bundel Ozo heppie (2000). In het gedicht ‘Vliegen’ maken die vervelende beestjes de tweede strofe van het gedicht onleesbaar en bij ‘Geheimpje’ tekent ze pleisters over de mond van het kind. Jaap Robben
verraste in zijn debuut Zullen we een bos beginnen (2008) met rake beelden: ‘’s Nachts verdwijnt de wereld,/ worden straatlantaarns sterren
voor de vogels/ en droomt een vliegtuig zich als ruimteschip’ (63). De
dichter werd samen met illustrator Benjamin Leroy genomineerd voor
een Gouden Uil.
De humoristische, verhalende en klassiek berijmde poëzie in de traditie van Schmidt verdween niet helemaal, maar stond in de jaren tachtig
wel op een laag pitje. In 1987 verschenen haar verzamelde kindergedichten onder de titel Ziezo, gevolgd door een verzamelbundel van Diet Huber in 1989. In die jaren schreef Theo Olthuis fantasierijke, grappige gedichten in de geest van Schmidt, naast ernstiger poëzie over gevoelens
en de natuur. De leemte werd vooral opgevuld door vertalingen van onder meer Roald Dahl en Shel Silverstein.
Na 1990 kende de humoristische kinderpoëzie echter een heropleving. De invloed van Schmidt was overduidelijk in de gedichten die
Truus van de Waarsenburg en Koos Meinderts schreven in de serie voor
beginnende lezers van uitgeverij Zwijsen (1995-2001). Veel aandacht kregen de bundels van Mensje van Keulen en Rudy Kousbroek, die al naam
hadden gemaakt met werk voor volwassenen. Van Keulen bracht met
Van Aap tot Zet (1990) een bundel humoristische dierenverzen bij het alfabet. Snottebel Lies (1994) bevatte ondeugende verzen over familie. Ook
Kousbroek schreef dierengedichten, maar zijn humor heeft een zwaarmoedige ondertoon: ‘Waarom, zo kermt het wrattenzwijn,/ Kan ik niet
als een ander zijn?/ Want zo verjaagd van ieder feest/ Werd nimmer enig
ander beest’ (1996, 22).
In dezelfde traditie lagen de berijmde dierenverhalen van Bette Westera in Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen (2010),
royaal geïllustreerd door Sylvia Weve. Al even opmerkelijk waren de illustraties van Sieb Posthuma in Boven in een groene linde zat een moddervette haan (2008), een bundel klassieke fabels, opnieuw berijmd door
Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen. Jaap Robben en Benjamin
Leroy lieten zich voor hun fantasiedieren in Als iemand ooit mijn botjes
vindt (2012) inspireren door vergeten woorden als Ulevel, Avegaar en
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Aterling. Zelfs een van de meest experimentele dichters voor de jeugd,
Ted van Lieshout, schreef humoristische verzen ‘afgekeken bij, maar
niet overgeschreven van Annie M.G. Schmidt’, zoals hij stelt in Een lichtblauw kleurpotlood en een hollend huis (1997). Zijn liefde voor taalspel
kon hij botvieren in prentenboeken met speelse dierenversjes bij illustraties van Sieb Posthuma: Van Ansjovis tot Zwijntje (2006) en Spin op
sokken (2008). In Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder (2012)
gaf Van Lieshout een heel eigen draai aan de erfenis van Schmidt. Het
berijmde verhaal gebruikt hij niet langer om een fantasiewereld te
scheppen, maar wel om de gevoelens uit te drukken van wie anders is
dan de rest. Bette Westera nam een gelijkaardige wending in Aan de
kant, ik ben je oma niet! (2012). Ze typeert twaalf bewoners van een verzorgingstehuis met telkens twee gedichten waarin ze wie ze nu zijn verbindt met wie ze vroeger waren. Voor haar fascinerende uitklapplaten
kreeg Sylvia Weve een Gouden Penseel. De gedichten werden bekroond
met een Vlag en Wimpel. In Friesland kreeg de in de jaren tachtig en
negentig op muziek gezette poëzie van Diet Huber en andere Friese
dichters een nieuwe kans toen een aantal van hun gedichten werd opgenomen in het raamverhaal De bisteboel fan omke Roel (2011), naar ‘De
Beestenboel van oom Roel’, een van de meest populaire gedichten van
Huber.
Naast de kinderpoëzie in de traditie van Schmidt bleef er na 1980
ruimte voor gedichten in het spoor van het Schrijverscollectief. Heel wat
dichters schreven nog steeds heldere tienergedichten over herkenbare
emoties, vaak in een klassieke vorm. Wilmink publiceerde in 1982 zijn
eerste dichtbundel voor de oudere jeugd, Dicht langs de huizen. Moeilijke
onderwerpen als dementie vatte hij in heldere beelden: ‘Voor opa was
het doodgaan/ dus niet zoiets als nacht:/ het was de steeds grotere ruimte/ die hij voor zichzelf had bedacht’ (28). De andere dichters uit het
Schrijverscollectief bleven eveneens actief. Van Karel Eykman verscheen
Lastige portretten (1989) en van Hans Dorrestijn De bloeddorstige badmeester (1983), een bundel griezelgedichten waarmee hij wilde afrekenen met de ‘troostrijke kinderliedjes’. Het rebelse en antiautoritaire van
het Schrijverscollectief leeft voort in de titels van de bundels van Jan
Boerstoel en Ivo de Wijs: Last van goeie raad (1984) en Hahaha, je vader
(1985). Na 1990 publiceerden onder meer Erik van Os, Nannie Kuiper en
Frank Eerhardt herkenbare poëzie voor tieners, soms met een luchtige
toets: ‘Wat kaal was krijgt haar/ wat borst was wordt borsten/ wat raar
was blijft raar// kleren aan, knopen dicht/ mijn lijf is geen gezicht’ (Van
Os 2001, 9). Na de eeuwwisseling groeide het aandeel van de gemakke-
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Ik was de zee
en jij was de golven.
ik was de moeder en
ik was de wolven.
ik vrat je op
van teen tot top
van top tot teen
met een laagje rood bessensap over je heen. (1989, 7)
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lijk inleefbare poëzie verder. Seks in de brugklas (Henk van Kerkwijk,
2008) en Wil jij met mij? (Rian Visser, 2009) kiezen verliefdheid als centraal thema.
De Nederlandse kleuterpoëzie uit de jaren tachtig hield vast aan herkenbaarheid. De invloed van Miep Diekmann was zichtbaar bij de generatie van Nannie Kuiper, Mieke van Hooft, Hans en Monique Hagen,
Geert De Kockere, Ed Franck en Riet Wille. Ze schreven in eenvoudige
versjes over de leefwereld van de kleuter: de speelzaal, de komst van een
nieuwe baby en ondeugend zijn. Kuiper kende een doorbraak met het
berijmde verhaal De eend op de pot (1981), goed voor een Gouden Griffel.
Voor Hans en Monique Hagen werd Daar komt de tijger (1988) een succes.
Het rijmloze ‘Tijger’ liep vooruit op hun latere gedichten, waarin ze een
vrije versvorm hanteren. De Vlamingen De Kockere en Franck spelen in
hun kleuterverzen met neologismen en klanknabootsingen. Logopediste Riet Wille zet nog duidelijker in op de speelse mogelijkheden van
de taal. IJs in bolletjes is ‘bollelekker’, maar het lekkerst is ‘volwassen ijs’
(1984, 9). Na 1995 schrijft ze vooral versjes voor beginnende lezers, waar
ze gebruikmaakt van raadsels, klankspelletjes en beeldgedichten.
Vernieuwend was Ienne Biemans, van wie de bundel Lang zul je leven
(1988) bekroond werd met de Nieke van Hichtum-prijs. Haar vaak absurde, associatief opgebouwde versjes waren meerduidiger dan de klassieke kleuterversjes. Net als de bakerrijmen en de sprookjes waardoor ze
geïnspireerd waren, bevatten ze een diepere emotionele lading.

In de jaren negentig schreven Marianne Busser en Ron Schröder (Het
grote versjesboek, 1997) en Hans Kuyper (Ik kan alle woorden lijmen, 2003)
herkenbare versjes, gericht op bruikbaarheid in de kleuterklas. Maar
daarnaast waren er dichters die met hun kinderpoëzie nadrukkelijk toenadering zochten tot de poëzie voor volwassenen. Een aantal van hen
verwerkte meer geheimzinnigheid en vragen in hun verzen. Sporadisch
dook zelfs beeldspraak op. Een enorm succes werd Jij bent de liefste
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(2000) van Hans en Monique Hagen, waarvan er in tien jaar tijd meer
dan 80 000 exemplaren verkocht werden, wat ongetwijfeld mede te danken was aan de illustraties van Marit Törnqvist. In haar recensie in het
Algemeen Dagblad (2000) plaatste Joke Linders de bundel in de nieuwe
stroming binnen de kinderpoëzie die de gewone werkelijkheid anders
wil belichten. Het duo thematiseerde de verwondering en vervreemding
uit gedichten voor oudere lezers nu immers ook voor kleuters: ‘Doordat
ze aan het bekende iets nieuws toevoegen, nodigen ze uit tot een andere
manier van kijken.’ Dat blijkt onder meer uit het gedicht ‘Als opa’ (s.p.):
244

waar kijk je naar
waar denk je aan
wat zit er in je hoofd
opa’s hoed zit in mijn hoofd
die groene met die veer
als opa later dood is
dan hoeft hij hem niet meer
ik krijg die hoed
daar denk ik aan
als opa later dood is
word ik een meneer
De Superguppie-bundels van Van de Vendel, met illustraties van Fleur
van der Weel, waren eveneens voltreffers. De eerste won zowel een Zilveren Griffel als de Woutertje Pieterse Prijs. In de bundels staat een eigengereid kind centraal, vol plannen, invallen en frisse gedachten. Zijn
beeldspraak is tegelijk herkenbaar en verrassend: ‘Mama stuurt me
’s avonds op/ in mijn dekbed-envelop./ Nachtpost, zegt ze’ (2003, 44). Eigenzinnige kleuters, die tegelijk kleine filosofen zijn, figureren eveneens in de bundels van Frank Adam: ‘Waarom heten wangen/ “wangen”
en niet “bips”?/ Waarom heeft mijn mond,/ mijn hoofd geen rits?// En
waarom vraag ik alsmaar weer waarom/ als ik over iets begin?’ (2002,
36-37). Misschien is deze waaromvraag wel het begin van alle poëzie. In
Ik juich voor jou (2013) mengt Van de Vendel originele beelden met verrassende rijmen: ‘Jij beloopt je eigen lijn,/ en zij staan daar hun nekken te
verrekken./ Van de bewonderpijn.’ Met sport als rode draad raakt hij
diepere thema’s aan als het lef om jezelf te zijn, diversiteit en de kracht
van de verbeelding.
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Superguppie (Ill. Fleur van der Weel).
Een bedreigde soort

Tot ver in de negentiende eeuw werden gedichten voor kinderen beschouwd als een geknipt middel om kinderen wijze lessen mee te geven.
Rijm en metrum maakten dat de lessen gemakkelijk in het geheugen
opgeslagen werden. Die opvoedende strekking domineerde toen eveneens in de poëzie voor volwassenen. Bekende kinderdichters als Fran-
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cijntje de Boer of Prudens van Duyse publiceerden trouwens ook voor
volwassenen en hun bundels werden gerecenseerd in belangrijke literaire tijdschriften. Hun kinderverzen schreven ze vanuit een rationalistisch, verlicht kindbeeld, dat van kinderen goede burgers wilde maken.
Rond 1850 kwam er kritiek op die ‘ouwemannetjesgedichtjens’, vanuit
een romantisch kindbeeld dat het kind op de eerst plaats een onbezorgde kindertijd gunde. De opvoedende strekking bleef echter grotendeels
buiten schot. Ze mocht alleen niet langer opgedrongen worden. Fantasie en kinderspel kregen meer aandacht, maar juist daardoor werd het
kind klein gehouden en opgesloten in een eigen wereld. Vanuit een volwassen nostalgische blik werd de kindertijd geïdealiseerd en verlieflijkt.
Verkleinwoorden kleurden de kinderpoëzie. Langzaam maar zeker werden er esthetische eisen gesteld. Al omstreeks 1870 werd geëxperimenteerd met de vorm, vooral in Vlaanderen, maar, nogmaals, zonder dat
het opvoedingsdoel onder vuur kwam te liggen. Schoonheid en moraal
konden perfect samengaan. Vooral illustraties gaven het verlangen naar
schoonheid vorm. De meeste gedichten vonden onderdak in schitterend
uitgevoerde prentenboeken. Intussen was de kloof met de poëzie voor
volwassenen een feit. Vernieuwende bewegingen als de Tachtigers lieten zich niet in met kindergedichten, die naar de huiskamer en de school
werden verwezen.
De Tweede Wereldoorlog schoot de kinderlijke onschuld aan flarden.
Na die ellende was er een grote behoefte aan humor. In dat klimaat ontstond een kinderpoëzie die was gericht op fantasie en humor, met een
licht rebels randje. Dat rebelse kwam vanaf de jaren zeventig in het centrum van de belangstelling, gevoed door dichters die de studenten
revolte van de jaren zestig hadden meegemaakt. Zij wilden kinderen een
stem geven en schreven over echte gevoelens en echte problemen. Ze
verwezen daarbij naar Van Alphen, die op het einde van de achttiende
eeuw al over onderwerpen als de dood en kinderverdriet had geschreven. Maar de strekking was toch anders. Het doel was niet langer kinderen zedenlessen te geven, maar wel om hen te steunen en te troosten.
Na 1980 kwam het esthetische op de voorgrond, vanuit een poëtica die
een andere kijk op de werkelijkheid wilde bieden. Het was dezelfde visie
die centraal stond in de poëzie voor volwassenen en daardoor werd de
kloof met de kinderpoëzie kleiner. Meer dichters dan voorheen publiceerden voor beide doelgroepen. De gedichten hadden een vrijere vorm
en een complexere beeldspraak. Centrale thema’s uit de poëzie voor volwassenen, zoals tijd, vergankelijkheid en veranderlijkheid, drongen
binnen in de kinderpoëzie, eerst voor tieners, daarna voor jongere kin-
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deren en kleuters. In het begin van de eenentwintigste eeuw is de kinderpoëzie heel divers, met zowel bundels die ontspanning brengen als
bundels die emoties aanspreken of een andere kijk op de werkelijkheid
bieden. Ook de ‘verpakking’ is gevarieerder, met nieuwe subgenres als
stripgedichten of verzen voor beginnende lezers. Tegelijk heeft het genre het niet gemakkelijk in een vercommercialiseerde, jachtige wereld.
Enkele bundels (vooral voor kleuters) halen weliswaar enorme oplagen,
maar het aantal bundels daalt en er verschijnen nauwelijks nog debuten. Verzamelbundels die zowel gepubliceerd als nieuw werk brengen,
verdringen afzonderlijke bundels. De kinderpoëzie verdwijnt uit de
kranten, vroeger een belangrijk podium voor vernieuwing. Om het tij te
keren is er sinds 2008 een aparte Zilveren Griffel voor kinderpoëzie ingesteld en vroeg het Kinderboekenweekthema van dat jaar, Zinnenverzinzin (naar een gedicht van Joke van Leeuwen), aandacht voor het genre. In
2014 namen Poëziecentrum en canon Cultuurcel het initiatief om
tweejaarlijks de Kinderpoëzieprijs uit te reiken, met een Gouden Poëziemedaille voor de beste Nederlandse kinderpoëziebundel en drie Poëzie
sterren voor de favoriete gedichten van een kinderjury. De jury van deze
prijs beklemtoont expliciet het belang van poëzie om de tijd even stil te
zetten. Misschien is juist dat de belangrijkste bestaansreden van het
genre. Poëzie dwingt je om stil te staan, om in je hoofd te kijken en van
daaruit de wereld anders te zien. En dat geldt evengoed voor grote als
voor kleine kinderen.
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Een geval apart
Meis jes- en jongensboeken
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Romantiek, kostschool, ballet en paarden voor meisjes; avontuur, verre
oorden en techniek voor jongens. Jongens- en meisjesboeken zijn binnen de jeugdliteratuur een opmerkelijk genre. Ze vertellen kinderen niet
alleen waar jongens en meisjes van dromen, maar vooral hoe de wereld
van volwassenen eruitziet, en welke specifieke rol de seksen daarin hebben. In geen ander genre is de opvoedkundige functie die aan jeugdliteratuur wordt toegeschreven zo duidelijk aanwezig. De vraag ‘Hoe hoort
het?’ wordt beantwoord via moralistische boeken als Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van Betje Wolff en Aagje Deken, maar ook
via ontspanningslectuur als de Malory Towers-serie van Enid Blyton (in
Nederland bekend als de Pitty-reeks) of de Arendsoog-reeks van Jan en,
na diens dood, Paul Nowee. Al deze boeken geven vorm aan een sekse
specifieke socialisatie.
Vanuit genreperspectief gezien zijn het jongens- en meisjesboek eveneens een geval apart, omdat ze inhoudelijk overlappen met veel andere
genres. Een mooi voorbeeld is fantasy: de populaire vampierverhalen
van Stephenie Meyer (Twilight, 2005-10) vallen vooral bij meisjes in de
smaak omdat ze over de liefde gaan, terwijl klassieke fantasy over strijd
en oorlog als die van J.R.R. Tolkien eerder voer voor jongens is. Zelfs over
een ogenschijnlijk sekseneutraal genre als prentenboeken opende kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp enige jaren geleden de discussie
door te stellen dat er nauwelijks ‘prentenboeken voor kerels’ zijn. Veel
jongens willen actie en spanning, maar het aanbod bestaat vooral uit
prentenboeken die voor hen te ‘zoetsappig’ zijn: ‘Te veel warmte, te veel
psychologie, te weinig actie, te weinig avontuur en te weinig humor’
(Veldkamp 2009, 28). Wie mocht denken dat het onderscheid tussen jongens- en meisjesboeken vooroorlogs is, weet nu dus beter.
Wel komt de verzuchting van Veldkamp uit een andere bron voort dan
die van achttiende- en negentiende-eeuwse opvoeders. Hij vindt dat er
voor elk wat wils moet zijn in het boekenaanbod. Twee eeuwen eerder
ontstond de scheiding tussen jongens en meisjes vanuit de idee dat ze
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ieder een eigen rol in de samenleving te vervullen hadden. Het eerste
moderne Britse kinderboek, A Little Pretty Pocket Book (1744) van de invloedrijke uitgever John Newbery, bracht dat onderscheid al aan met
twee edities: een met een bal voor jongens en een met een speldenkussen voor meisjes. Deze klassieker werd echter nooit naar het Nederlands
vertaald. Een kleine twintig jaar later benadrukt Jean-Jacques Rousseau
in zijn Émile ou de l’éducation (1762) ook de verschillen tussen jongens en
meisjes. Als Rousseau in boek v Sophie, de toekomstige vrouw voor Émile, introduceert, staat hij uitgebreid stil bij de verschillen tussen man en
vrouw en de implicaties daarvan voor de opvoeding. Die komen er kort
samengevat op neer dat de man sterk en actief moet zijn en de vrouw
zwak en passief.
Rousseaus ideeën werden steeds meer gemeengoed. In de samenleving ontstond een toenemende scheiding tussen de wereld van mannen
en vrouwen. Er klonk een duidelijke roep om vaderlandse waarden, met
huiselijkheid als voornaamste deugd. Die huiselijkheid omvatte destijds meer dan een gezellig gezinsleven, maar stond ook voor huishoudelijke nijverheid, vaderlandse en innerlijke rust (Krol 1997, 47-50). Wolff
en Deken willen in Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) hun
lezeressen deze nationale deugden bijbrengen (Krol 1991, 242). Als man
en vrouw in het gezin ieder hun eigen rol vervullen, vormen ze samen
een fundament onder een gezonde, welvarende natie: ‘Dan voldoet men
aan de oogmerken des Scheppers, men wordt nuttig voor zich, voor
’t Huishouden, en naderhand voor den Burgerstaat’ (561).
Als hulpmiddel voor het verwerven van dat huiselijke geluk verschenen tal van handboeken en verhandelingen over hoe een goede huisvrouw/echtgenote/moeder en huisvader/echtgenoot/vader te worden,
zoals het Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen (1793) van Johannes
Florentius Martinet. Net zoals in de schepping alles zijn eigen natuurlijke plaats heeft, stelt hij, zo geldt dat in gezin en samenleving ook. In
Duitsland schreef de invloedrijke filantropijn Joachim Heinrich Campe
zijn Väterlichen Rath für meine Tochter (1789), waarin hij zijn dochter, net
zoals eerder zijn zoon in Theophron, oder der erfahrne Rathgeber für die
unerfahrne Jugend (1783), rechtstreeks toespreekt om haar te onderwijzen in de seksespecifieke deugden (Grenz 1981, 47-65). Dergelijke geschriften voor en over opgroeiende jongelingen en juffers waarin hun de
toekomstige rol wordt voorgehouden, werden populair. En daarmee zijn
twee nieuwe jeugdliteraire genres geboren: het jongens- en het meisjesboek.
In de loop van de negentiende eeuw verzwakte deze expliciet maat-
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schappelijk-pedagogische moraal ten gunste van vermaak en avontuur.
Toch bleef de segmentering in aparte lectuur voor jongens en meisjes
gehandhaafd, vooral vanuit de overtuiging dat meisjes en jongens nu
eenmaal andere interesses hebben. Dat niet iedereen dat vanzelfsprekend vond, blijkt uit de klacht van socialiste en feministe Mathilde
Wibaut over het ‘dwaze’ onderscheid tussen jongens- en meisjesboeken:
dat ‘alles wat ruw en woest is, vooral geschikt is voor jongens; wat flauw
en kinderachtig is, passend is voor meisjes […] Als een boek mooi is, dan
is het goed voor onze jongens, zoowel als voor onze meisjes. Daarentegen zijn ruwe of flauwe boeken evenmin goed voor een jongen als voor
een meisje’ (1906, 36). Haar woorden waren voorlopig aan dovemansoren gericht. De eerste helft van de twintigste eeuw mag, zeker in Nederland, met recht de bloeitijd van het jongens- en meisjesboek heten. In
Vlaanderen start de bloei later en duurt tot in de jaren zeventig.
Interessant is de overgang van jongens- of meisjesboek naar ‘gewoon’
jeugdboek. In een jongensboek speelt altijd een jongen de hoofdrol, in
een meisjesboek altijd een meisje. Maar je kunt die redenering niet zomaar omkeren. Wat is dan precies dat extraatje dat een jeugdboek over
een jongen tot een jongensboek en eentje over een meisje tot een meisjesboek maakt? Daar valt niet precies de vinger op te leggen, maar het
heeft te maken met die impliciete, maatschappelijke boodschap over
hoe jongens en meisjes (behoren te) zijn. Daarnaast is het simpelweg
een kwestie van uitgevers die commercieel aanhaken bij maatschappelijke tendensen. Zo floreerden gedurende het Interbellum aparte reeksen en ‘bibliotheken’ voor jongens en meisjes, terwijl dergelijke series in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw alleen nog binnen de
goedkope lectuur gangbaar waren. Immers, onder invloed van het feminisme veranderden de opvattingen over verschillen tussen mannen en
vrouwen, en maakte het ideaal van de zogeheten sekseneutrale opvoeding opgang. Daar paste een gescheiden boekenaanbod voor jongens en
meisjes niet meer bij. Sterker nog, in de ‘genderneutrale’ jeugdboeken
van de jaren zeventig en tachtig werden traditionele rolpatronen bij
voorkeur omgedraaid. Meisjes waren sterk, initiatiefrijk en slim; jongens mochten hun zwakte en tranen tonen, vader deed de was en moeder stond in tuinbroek aan auto’s te sleutelen.
Intussen zijn die stellingen ook weer verlaten en lijken de verschillen
tussen mannen en vrouwen weer wat meer geaccentueerd te worden,
mede onder invloed van inzichten uit de neurobiologie dat het mannelijk brein wezenlijk anders werkt dan dat van vrouwen. Anders dan in
het verleden zijn deze nieuwe mannelijkheid en vrouwelijkheid niet zo-
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zeer normatief – in de eenentwintigste-eeuwse samenleving hebben
vrouwen en mannen in principe dezelfde rechten en mogelijkheden –,
maar veeleer emancipatoir: mannen en vrouwen eigenen zich het recht
toe om ‘zichzelf’ te zijn. Literair uit zich dat in een groeiend aanbod van
‘typische’ mannen- en vrouwenboeken: stoere ladlit en romantische
chicklit, subgenres die ook hun weg naar de jeugdliteratuur hebben gevonden. Uit bezorgdheid over de sterkere ontlezing bij jongens wordt
steeds vaker geroepen om ‘echte’ jongensboeken. Wie jongens aan het
lezen wil krijgen, en houden, moet hen zien te verleiden met boeken die
hen op het lijf geschreven zijn. Het is immers bekend dat meisjes gemakkelijker boeken over jongens willen lezen dan omgekeerd. De eerste
tekenen van een tegenbeweging zijn er ook al. Zo startte in het voorjaar
van 2014 in Engeland de campagne Time To Let Books Be Books, waarin
uitgevers en boekverkopers worden opgeroepen boeken niet meer te
voorzien van een label ‘voor jongens’ of ‘voor meisjes’. Jeugdauteur Philip Pullman (2014) sloot zich aan door zich te verzetten tegen roze of
blauwe covers en leeftijdsaanduidingen op boeken, die volgens hem de
deur van de fantasiewereld dichtslaan in het gezicht van sommige kinderen.
Precies in de maatschappelijke dimensie, en dus niet bij typisch literaire eigenschappen, ligt het extraatje dat verhalen tot ‘echte’ jongensen meisjesboeken maakt. Dat betekent uiteraard niet dat deze genres
gespeend zijn van literaire eigenschappen, maar wel dat ze geen eigen
literaire kenmerken bezitten. En daarom is bijvoorbeeld de grens tussen meisjesboek en adolescentenroman niet haarscherp te trekken.
Sterker nog: een boek als De bikkel (1935) van Diet Kramer zou vandaag
de dag als adolescentenroman gelden, terwijl het in de jaren dertig als
een meisjesboek werd beschouwd. Hetzelfde geldt voor de grens tussen
jongensboek en historische jeugdroman. Veel negentiende-eeuwse historische romans waren vanzelfsprekend jongensboeken, omdat avontuurlijke en heroïsche rollen per definitie voor mannen gereserveerd
waren. De huidige historische romans gelden als sekseneutraal.
De definitie van de genres blijft daarom noodgedwongen praktisch en
algemeen: een meisjes- of jongensboek is een roman die expliciet voor
meisjes dan wel jongens geschreven en uitgegeven is. De reden waarom
dit gebeurt, wisselt per periode. Hoe verschillend in uitingsvorm ook,
de gemeenschappelijke noemer door alle tijden is de idee dat jongens en
meisjes niet hetzelfde zijn. De speciaal voor hen gemaakte literatuur
versterkt vervolgens die idee en werkt mee aan beeldvorming van hoe
jongens en meisjes (behoren te) zijn.
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Meisjes in de puberteit, vroeger en nu, creëren een eigen wereld waarin
ze op zoek gaan naar eigen oplossingen voor hun problemen (De Waal
1989). Daarbij past een voorkeur voor verhalen waarin ze zichzelf kunnen terugvinden. In tegenstelling tot jongensboeken, die veel actie bevatten en weinig gecompliceerd zijn, zijn meisjesboeken sterk empathisch. Boeken voor meisjes gaan over het uiteenrafelen van gedachten
en gevoelens en over de twijfels die daarmee gepaard gaan. Romantische liefde en sentiment leiden even af van de dagelijkse sleur. Daarnaast wordt de jonge lezer via het meisjesboek aan een socialisatieproces onderworpen. Naast een ontspannende functie heeft het meisjesboek
namelijk de intentie om jonge meisjes op te voeden. Conform de maatschappelijke consensus over hoe de (jonge) vrouw hoort te zijn, worden
bepaalde perspectieven en taken voor haar weggelegd; opvattingen over
het huwelijk en het gezin, man en vrouw, jongeren en volwassenen, gezag en autoriteit sijpelen in het meisjesboek door.
Rechtschapen juffers en stijfkopjes

Volledig in de lijn van het gedachtegoed van de Verlichting zijn de eerste
meisjesboeken aan het eind van de achttiende eeuw sterk belerend. Ze
zijn er immers op gericht de jonge vrouw voor te bereiden op haar toekomst als echtgenote, huisvrouw en moeder. Het harmonieuze gezin is
de steunpilaar van een gezonde natie en daarin krijgen man en vrouw
een eigen rol. De man is de meerdere en de vrouw stelt zich afhankelijk
op. Eigenschappen als uiterlijke aantrekkelijkheid, emotionaliteit en
passiviteit worden gecultiveerd. ‘Het meisje moet wachten’ is de boodschap die wordt uitgedragen. Als beloning wordt haar een harmonieus
en huiselijk leven samen met een liefhebbende echtgenoot voorgeschoteld en de illusie dat ze door het aannemen van een secundaire identiteit
geliefd is.
‘Ik bedoel niets dan my te diverteeren; en daar in is immers geen
kwaad?’ Zo, lieve jonge Juffers! als wy agttien, negentien jaar zyn,
en Burgerharts geäartheid hebben, denken wy allen: doch dit is verkeert. – Dit hebben wy ook tragten aan te wyzen. (Deken en Wolff
1782, ix)
De schrijfsters van Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart laten er in
hun voorrede geen twijfel over bestaan: jonge juffers mogen dan een
goede inborst hebben, zonder de sturende leiding van een oudere raad-
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gever kunnen ze toch gaan dwalen. Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) schreven hun verhaal om meisjes op het rechte pad te
leiden. Sinds de dood van haar ouders woont Saartje bij een vrome tante.
Dat bevalt haar maar matig en ze neemt haar intrek in een tehuis en
besluit van het leven te gaan genieten. Zo dreigt ze in handen van een
verkeerde minnaar te vallen, maar uiteindelijk komt alles goed. Dankzij
tactische ingrepen van weduwe Spilgoed huwt Sara de deugdzame
Hendrik Edeling. Sara Burgerhart staat niet alleen te boek als de eerste
Nederlandse briefroman, maar ook als de eerste Nederlandse meisjesroman (Van Lierop-Debrauwer 2003, 359-360). Deze twee genres versterken elkaar. Anders dan de destijds populaire avonturen- of schelmen
roman leende de briefroman, internationaal populair geworden door
Pamela or Virtue Rewarded (1740) en Clarissa or The History of a Young
Lady (1747-48) van Samuel Richardson, zich immers uitstekend voor het
belichten van gedachten en gevoelens van hoofdpersonages op de drempel van volwassenheid.
Terwijl Sara, Pamela en Clarissa eerst fouten maken en dan tot inzicht
komen, worden in de vrouwelijke pendant van De brave Hendrik, De brave Maria (1811) van Nicolaas Anslijn (1777-1838), vooral typisch vrouwelijke deugden uitgewerkt. Zo is Maria ordelijk, zuinig, zindelijk, zachtzinnig, toegevend en medelijdend. Vrouwelijke ondeugden als roddelen
en vreesachtigheid bezit ze in het geheel niet. Meisjes hebben immers
het goede voorbeeld te geven, en daar is Maria geen uitzondering op.
In de literatuur voor volwassenen geldt Majoor Frans (1874) van Truitje
Bosboom-Toussaint als een van de eerste Nederlandse romans die het
geijkte rolmodel voor meisjes en vrouwen bekritiseren (Van den Berg en
Couttenier 2009, 495-497). Dergelijke dwarse en eigenzinnige personages duiken ook in de jeugdliteratuur op. Als regel geldt dat een tijdelijke
periode van onaangepast-zijn is toegestaan, zolang de meisjes op de
drempel van volwassenheid een ‘loutering’ (lees: ‘aanpassingsproces’)
doormaken. Dankzij de hulp van een begrijpende lerares, gouvernante
of vader worden ze uiteindelijk ‘getemd’ en gedragen ze zich zoals de
samenleving van hen verlangt. Dit vrolijke, ondeugende en ietwat jongensachtige meisje maakt in heel wat (kost)schoolverhalen haar opwachting en wordt daar ook wel ‘stijfkopje’ of ‘bakvis’ genoemd om
daarmee het belangrijkste kenmerk van de vrouwelijke puberteit te onderstrepen. Het klassieke voorbeeld van de bakvisroman is Little Women
(1868, vertaald als Onder moeders vleugels), van Louisa May Alcott. Dit
boek gaat over de vier zusjes March. Vooral Jo March is het prototype van
een bakvis of ‘kwaaimeisje’ (Engels tomboy, Duits Backfisch): eerlijk,
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sportief, dapper en vooral rebels. Ze zou liever een jongen zijn dan zich
te moeten hullen in lange damesjaponnen. De aanpassing van Jo komt
pas in het tweede deel, met de veelzeggende titel Good Wives (1869, vertaald als Op eigen wieken).
De hoofdpersoon in Der Trotzkopf (1885) van Emmy von Rhoden is
eveneens een echte bakvis. Ilse Macket groeit op zonder moeder. Ze is
dwars en heeft een eigen willetje, zoals haar gouvernante en later haar
stiefmoeder merken. Om haar op te voeden tot een dame wordt ze naar
een meisjesinternaat gestuurd. Dat helpt in eerste instantie weinig,
want ze blijft koppig. Een waarschuwing van haar lievelingslerares dat
ze met dwars gedrag nooit een echtgenoot zal vinden en dan zal moeten
werken voor de kost heeft uiteindelijk het gewenste effect.
In het kielzog van de Nederlandse vertalingen van deze boeken komt
aan het eind van de negentiende eeuw een stroom meisjesboeken op
gang. Als schrijfster van enig kaliber mag Tine van Berken (1870-1899)
gelden. Haar boeken, zoals Een klaverblad van vier (1894), De Berewoudjes (1895) en De dochters van den generaal (1897) worden bevolkt met levenslustige en levensechte meisjes. Haar werk wordt tot 1920 veelvuldig
herdrukt. In Vlaanderen krijgen ze na de Tweede Wereldoorlog een
tweede leven dankzij inspanningen van auteur Johan Daisne, die de
schrijfster mateloos bewonderde. Van zijn moeder kreeg Daisne de boeken van Van Berken en Top Naeff te lezen om zijn literaire horizon, die
niet verder reikte dan avonturenromans, te verbreden. De waardering
van Daisne voor Van Berken geeft aan dat meisjesboeken door jongens
gewaardeerd kunnen worden, zoals sommige meisjes op hun beurt jongensboeken verslinden (Vos 1995).
Bakvissen

De eerste klassieke Nederlandse bakvisroman verschijnt in 1900 met
Schoolidyllen. Dit verhaal over Jet van Marle en haar vriendinnen heeft
generatie na generatie tot tranen geroerd. Schrijfster Top Naeff (18781953) schildert fijnzinnig en met een naturalistisch penseel een vriendinnenclubje (‘krans’) van vijf opgroeiende hbs-meisjes, het brave ijdeltuitje Jeanne (‘het Model’), de sloddervos Noes, de jaloers-onzekere Lien,
de zelfstandige Maud en de stoere, maar o zo eenzame en gevoelige Jet.
Hier geen opgestoken vingertjes en wijze lessen; de schrijfster toont
schoolmeisjes zoals ze zijn: nu eens jolig, dan weer melig, taartjes etend,
verliefd of verdrietig, en natuurlijk met een gezonde tegenzin tegen
schooljuffen en leren. In het Nederlandstalige meisjesboek was dat een
nieuw geluid. Het verhaal is bovendien tijdloos: de personages zijn men-
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sen van vlees en bloed en hun gevoelens van verdriet en eenzaamheid
kunnen na ruim honderd jaar nog steeds ontroeren. Het boek was in
2010 nog altijd in druk. De humor en stilistische vaardigheden van de
schrijfster tillen het uit boven de middelmaat. Bijzonder, in het genre, is
bovendien het feit dat het verhaal niet eindigt met een huwelijk van de
hoofdpersoon, omdat Jet is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Schoolidyllen kreeg in literaire kringen – van onder anderen
Marcellus Emants, Louis Couperus en Ferdinand Bordewijk – grote
waardering en werd gezien als een opmerkelijk boek dat gevoelige snaren bij jong en oud wist te raken, terwijl pedagoog en schrijver Jan Ligt
hart de grensoverschrijdende, antibekrompen inhoud verdedigde tegenover streng opvoedkundige bezwaren (Vaartjes 2010, 55-57). Het
boek is verder een voorbeeld van ‘de verwantschap in vrouwbeeld tussen
de klassieke meisjesroman en de Nederlandse naturalistische roman’
(Schmitz 2000, 109).
Schoolidyllen is daarnaast een van de eerste Nederlandse schoolboeken. Heldinnen uit meisjesboeken zitten niet langer thuis, maar op
school – op de hbs zelfs. Ze zijn vlot en sportief en eten van hun eigen
zakgeld taartjes buiten de deur. In Engeland gold Angela Brazil als be-

Schoolidyllen (Ill. Rie Reinderhoff).
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langrijkste representant van het genre. Haar kostschoolromans inspireerden Cissy van Marxveldt (1889-1948), die zelf een jaar op een Britse
kostschool had gezeten, tot haar Joop ter Heul-serie. Zeven bevriende
hbs-meisjes vormen samen de Jopopinoloukico-club. De naam is een
samenvoeging van de eerste letters van ieders voornaam en de club
leden vertegenwoordigen net als bij Naeff verschillende typen meisjes.
Opnieuw is onmiddellijk duidelijk waar de sympathie van de schrijfster
ligt: niet bij aangepaste, maar juist bij jongensachtige, voor mode on
verschillige meisjes zoals Pop, Pien en natuurlijk Joop. Anders dan bij
Naeff zijn de negatieve rolmodellen niet binnen, maar buiten de club te
vinden, zoals de nuffige Julie, oudere zus van Joop, of het brave spook
Mies. Thesi Schmitz (2000) ziet in deze negatieve rolmodellen ‘naturalistische spoken’: net als de Eline Veres in de naturalistische romans
voor volwassenen lijden ze aan een nerveus gestel en staan ze onmachtig en vrouwelijk onbeholpen in het leven. Ze missen de daadkracht en
fermheid van het moderne jonge meisje. De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul
(1919) besluit met de verloving van Joop met de degelijke, maar erg mannelijke bankierszoon Leo van Dil. In de volgende delen wordt duidelijk
dat Joop een wat slordige hand van huishouden heeft en niet altijd als
modelechtgenote door het leven gaat. Maar zodra ze moeder is, komt
Joop tot rust. In welke levensfase ook, Van Marxveldts heldin blijft zichzelf, altijd op de bres voor rechtvaardigheid en voor het geluk van anderen. Ze weet van aanpakken, is nooit kinderachtig en steeds te vinden
voor een goede grap. Ze is, kortom, een heldin om mee te lachen en te
huilen.
Wat Van Marxveldt onderscheidt van voorgangers en navolgers is een
ijzersterk gevoel voor humor, dat haar boeken jaren na dato nog steeds
genietbaar maakt. Vooral Een zomerzotheid (1927), over een stelletje
vriendinnen dat tijdens een zomervakantie bevriend raakt met een
groep studenten, blijkt zowel bij jongens en meisjes, bij vrouwen en
mannen in de smaak te vallen. Wat het verhaal boven het destijds gangbare meisjesboek doet uitstijgen is, behalve de sprankelende humor,
het gekozen perspectief, dat afwisselend bij de meisjes en de jongens
ligt. Meisjes krijgen zo een inkijkje in hoe jongens onderling met elkaar
omgaan: ‘tante Melie dacht er aan, hoe vaak ze in het begin gevreesd
had voor de grote onenigheid, als de jongens elkaar aanvielen en afsnauwden. Maar Robbert had haar zoetjes aan ingelicht, dat dit slechts
een bewijs van toegenegenheid was. Waar meisjes schermden met “lieve schat”, daar gebruikten zij de mannelijke term “halve gare” of “idioot” en meer dergelijke synoniemen’ (37). Het verhaal is ongecompli-
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ceerd en duurt slechts een zomer lang. De lezer hoeft Pit en Dot dus niet
te zien veranderen in brave echtgenotes en moeders, zoals met Joop uiteindelijk wel gebeurt. In de latere boeken schrijft Van Marxveldt ingetogener. In 1929 raakt de schrijfster na een beroerte aan de rechterkant
van haar lichaam verlamd. Hierdoor en door de crisisjaren en oorlogsdreiging hebben haar nieuwe heldinnen weliswaar de humor, maar niet
langer de zorgeloosheid van Joop of Pit.
Ernstiger van toon dan Joop ter Heul is ook De orchidee van 5A (1924)
van Sini Greup-Roldanus. Lotte de Bruijn, de orchidee uit de titel, is het
enige meisje te midden van jongens in de hoogste hbs-klas. Anders dan
de rijke en leeghoofdige Paula Gevers, die halverwege het jaar stopt met
school, wil Lotte beslist haar diploma halen en doorstuderen. Deze ambitie plus de kameraadschappelijke omgang met (alleen maar) jongens
maakt dit boek anders dan het doorsneemeisjesboek. Dat geldt eveneens voor De bikkel (1935) van Diet Kramer (1907-1935), dat eerder een
adolescentenroman dan een klassiek meisjesverhaal is. Het vertelt over
negen gymnasiasten in hun laatste schooljaar, ieder met eigen vragen
en twijfels. Ze worstelen met de vraag wie ze zijn en wie ze willen worden,
en ze ontdekken dat volwassenen ook maar mensen zijn, met hun eigen
fouten en tekortkomingen. Om de worstelingen van Bikkel en haar
vrienden te beschrijven gebruikt de schrijfster een impressionistische
vorm die aan een monologue intérieur doet denken. Het einde is eerder
open dan ‘happy’. Bikkeltje – Inger Horstink – weet even helemaal niet
meer wat ze wil na haar eindexamen, behalve dat ze zich toch maar zal
overgeven aan het leven: ‘De wereld is groot, de wereld is klein. Door die
wereld gaat thans een heel jong mens met rustig afgemeten stappen.
Blond haar om een vastbesloten gezicht, het waakzame, gespannen kijken der ogen en het gebaar van handen, die open en sterk willen zijn.
Inger Horstink’ (1935, 240). Eenzelfde serieuze toon hebben de boeken
van protestants-christelijke schrijfsters uit deze periode, zoals Sanne
van Havelte, Marie Schmitz en Catharina M. van Hille-Gaerthé.
In Vlaanderen doet Dina Demers (1866-1958) van zich spreken. In 1905
verschijnt bij Lodewijk Opdebeek Eenig dochtertje, een briefroman
waarin de zestienjarige Hilda vertelt hoe ze haar verantwoordelijkheid
neemt wanneer haar vader een ongeval krijgt. Het boek is een psychologisch geloofwaardig portret van een jonge vrouw die graag plezier
maakt, maar ook de ernstige en de broze kant van het leven ontdekt.
Hilda probeert werken en studeren met elkaar te combineren, maar
slaat op het eind toch de klassieke weg van het huwelijk in. Tegelijk besluit ze om niet definitief naar het buitenland te vertrekken, maar sa-
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de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience, Antwerpen. Catalogusnummer: 568890 [C0-054 d].

men met haar echtgenoot Maurice de zaak te runnen. Hendrik Van
Tichelen heeft het niet zo op het meisjesboek, maar dit verhaal kan hij
wel waarderen. Hij vergelijkt Dina Demers dan ook met Elize KnuttelFabius, Ida Heijermans en Nienke van Hichtum, en beschouwt hun
werk als opbouwend ‘wegens de gevatheid en gemoedelijkheid waarmede de alledaggebeurtenisjes worden aangevoeld’ (1928, 128). Later
schrijft Demers familieverhalen zoals Op wolkskes (1908) en Blauwe luchten (1912), waarin de opgroeiende meisjes uit een doktersgezin hard studeren en een diploma willen behalen, terwijl de vaders liever willen dat
ze zo snel mogelijk trouwen.
Naast deze toppers komt er in het begin van de twintigste eeuw een
immense schare meisjesboeken op de markt die wel de ‘jool’, maar niet
de diepte, de humor en het schrijftalent van Naeff, Van Marxveldt of Demers delen. Amusement staat voorop en niet zelden is de plot ongeloofwaardig. Het begrip ‘meisjesboek’ lijkt synoniem met oppervlakkig,
slecht geschreven en met weinig aandacht voor de ernst van het leven. Al
in 1905 schrijft J.W. Gerhard laatdunkend over ‘nuffen, modepoppen,
bakvischjes, wier geestelijk leven beheerscht wordt door kransjes, bals
en verlovingen, afgewisseld door partijtjes, uitstapjes en flauwe kostschoolgrappen’ (geciteerd in Holtrop 1989, 409). Mathilde Wibaut maakt
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zich een jaar later boos over ‘verderfelijke meisjeslectuur’. Die leert
meisjes immers slechts dat het aan de haak slaan van een man hun
hoogste streven moet zijn: ‘O, dat oppervlakkige in die lectuur, wat een
kwaad doet het aan de meisjes. Kracht en flinkheid om zich in het moeilijke leven staande te houden, dat hebben onze meisjes nu toch wel in de
eerste plaats noodig’ (1906, 38).
Seriemeisjes
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Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnt in Nederland het jongens- en
meisjesboek grotendeels naar de marge van de lectuur. Het is de bloeitijd voor series. Inspiratie hiervoor komt vanuit het buitenland. Duitsland zet de toon in series waarin Bildung centraal staat. Emma Gündel
tekent in de tiendelige Elke-reeks (1937-53) een opgroeiend meisje op
zoek naar haar eigen plaats en vooral naar geluk. We volgen haar en andere meisjesfiguren als tiener, als jonge echtgenote en moeder. De Britse Enid Blyton laat haar lezers kennismaken met de kostschoolavonturen van Pat en Isobel O’Sullivan (de St. Clare’s-serie, vertaald als De Dolle
Tweeling) en Darrell Rivers (Malory Towers, of Pitty). Daarnaast is er een
overvloed aan boeken van eigen bodem.
Sanne van Havelte start haar schrijversloopbaan in 1934 met Hun geheim. Het is het eerste van dertien meisjesboeken die samen een reeks
vormen en waarvan het laatste deel, Jil’s roeping, verschijnt in 1966. De
verschillende personages behoren tot vier met elkaar verbonden families. Gevoelens, communicatie en relaties staan centraal. De protestants-christelijke waarden van de schrijfster kleuren de reeks, die echter
wel evolueert met de veranderende tijdgeest. Opleiding, beroepssituatie
en buitenlandse contacten geven de verhalen een eigentijdse toets. In de
jaren vijftig verschijnen bij uitgeverij Kluitman voor oudere meisjes de
Sneeuwbal-reeks (met op de kaft steevast een foto van een meisje) en de
Zonnebloem-serie. In deze laatste reeks verschijnen bijvoorbeeld de populaire boeken rond Marjoleintje van Freddy Hagers, waarin de heldin
in vijftien delen opgroeit van een achtjarig meisje tot moeder en echtgenote. Het Duitse bildungsconcept blijkt populair: in dezelfde jaren verschijnt de reeks Goudelsje van Max de Lange-Praamstra (tien delen tussen 1946 en 1960), die de heldin volgt van meisje tot zelfs grootmoeder.
Uitgeverij Westfriesland start in 1960 de pocketserie Witte Raven. Er
waren diverse subseries, zoals de roze bandjes voor aanvankelijk meisjes én jongens van negen tot dertien jaar, maar omdat jongens geen
‘meidenboeken’ wilden lezen, kregen ze hun eigen subserie met een
groen bandje. Er waren ook de witte bandjes (voor volwassen vrouwen),
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maar het meest bekend en succesvol waren en zijn de gele bandjes voor
opgroeiende meisjes tussen twaalf en zestien jaar. Deze laatste serie,
met coverillustraties van onder meer boegbeeld Hans Borrebach, is gewijd aan ‘meisjesromantiek’ en is geschreven volgens het recept van het
cliché-meisjesboek: ‘Zij ontmoet hem, vindt hem vervelend, de confrontatie volgt, maar het grote misverstand wordt uit de weg geruimd en op
het eind is alles goed’ (Albers et al. 1980, 222). Helemaal klopt dit beeld
niet, want de eerste Witte Raven-pocket was Joop ter Heul. Van Marxveldt
is, zeker in de beginjaren, de sterauteur en dus trekker voor de serie.
Andere bekende Witte Raven-schrijfsters zijn Nel van der Zee, Hans de
Groot-Canté en Leni Saris. Het zijn zonder uitzondering auteurs die,
hoewel opgenomen in een reeks voor pubermeisjes, daarnaast schrijven
voor volwassenen. Hun streekromans én hun ‘meisjesboeken’ zijn door
heel wat vrouwen gelezen.
Hoe romantisch ook, meisjes ervaren de Witte Raven-pockets als een
goede voorbereiding op het volle leven. Deze boeken leren je ‘hoe het allemaal gaat in het leven’ (Albers et al. 1980). Precies aan dit geijkte rolpatroon wil Miep Diekmann van binnenuit tornen met haar boeken over
Annejet (vanaf 1956). Ze schreef die boeken voor Westfriesland, maar
later verschijnen ze ook als Witte Raven-pocket in de rozebandjesserie.
Diekmann schept met Annejet een assertieve en goedgebekte heldin.
Bovendien draait het niet alleen om de liefde, maar ook om vriendschap
en eigentijdse problemen als pesten en, in de latere bewerkte versies,
zelfs softdrugs.
Een Friese serie vormen de drie delen over Martsje, geschreven door
H. Heeringa-Seepma. Het eerste deel, Martsje lit it net sitte, verscheen in
1965 en werd in 1979 met de twee volgende delen als omnibus gepubliceerd. Het net na de oorlog verschenen Unwaersfûgel. Forhael út it jier
1943 (1946) van Anna Meester-de Vries is geen onderdeel van een serie,
maar wel een typische vertegenwoordiger van het meisjesboek. Hoofdpersoon Hilde kan door de oorlog niet naar school. Na een mislukt
baantje als dienstmeisje treedt ze als reddende engel op in een arm gezin met een zieke moeder, waarvan de vader in Duitsland zit. Daar tussendoor spelen verliefdheden een rol en weet ze nog niet te kiezen voor
de ware Jacob.
Meisjes ‘in beweging’

Terwijl het meisjesboek tussen 1950 en 1970 in Nederland naar de periferie verdwijnt met populaire reeksen als De olijke tweeling (Arja Peters,
1958), komt het in Vlaanderen net dan tot bloei met onder andere titels
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van gerenommeerde en bekroonde auteurs. Een generatie talentvolle
vrouwelijke schrijfsters – van wie Leen Van Marcke, Maria De VleeschouwerVerbraeken en Maria Rosseels de belangrijkste zijn – neemt zelfbewust
haar plaats in in de maatschappij en op het literaire forum. Hun werk
bestaat hoofdzakelijk uit realistische verhalen die de jonge lezer een
herkenbare wereld met alledaagse gebeurtenissen en problemen voorschotelen. Het vrouwelijke hoofdpersonage maakt een groeiproces door
waarbij het typische pubertrekjes zoals algemene onzekerheid en onvrede met zichzelf moet overwinnen. Voor de genoemde vrouwelijke
auteurs is het meisjesboek nieuw en aantrekkelijk, omdat het genre,
met uitzondering van het werk van Dina Demers, tot dan weinig waardering kreeg.
Toonaangevend worden de romans van Leen Van Marcke (1902-1987).
In de jaren veertig schreef deze auteur nog klassieke meisjesboeken met
een strak socialisatiemodel zoals Het lichte huis (1944), Terug in het lichte
huis (1945) en Adieu het lichte huis (1946). Rebelse en jongensachtige
meisjes worden er veranderd in lieve huiselijke jongedames. Een impliciet pleidooi dus voor het klassieke gezin, het huiselijk geluk en de centrale rol van de moeder. Met Joke (1955) en De zon breekt door (1957) zegt
Van Marcke het traditionele meisjesboek tot op bepaalde hoogte vaarwel. Deze verhalen kunnen immers gezien worden als probleemboeken
avant la lettre. In Joke is het hoofdpersonage een sleutelkind dat vaak
alleen is en vriendschap sluit met een zwerfpoesje en een hond. In De
zon breekt door verliest Sonny haar voet bij een auto-ongeval en met die
handicap moet ze leren leven. Vooral de onmacht tot communicatie
staat hierbij centraal. De meisjesboeken van Van Marcke bereiden de
emancipatie van de jaren 1960 en 1970 enigszins voor.
In dezelfde periode wordt het werk van Maria De VleeschouwerVerbraeken, onder andere Wies en haar correspondenten (1952), eveneens
erg gewaardeerd, net als de reeks over Marleentje van Maria de Lannoy.
De verhalen zijn levendig en herkenbaar en bevatten een flinke portie
humor. De jonge lezeressen krijgen katholieke waarden als inzet, volharding en het trotseren van moeilijkheden mee, zonder dat het echt
boodschapperig wordt. De Vleeschouwer-Verbraeken is in 1963 met
Mariekes memoires (1962) laureate van het Referendum Vlaamse jeugden kinderboek, op dat moment de hoogste bekroning.
Een waar modelboek uit dezelfde periode is Spieghelken. Dagboek van
een jong meisje (1952) van de bekende schrijfster en journaliste Maria
Rosseels (1916-2005). Spieghelken beschrijft haar ervaringen en belevenissen met vriendinnen en klasgenoten over een periode van iets min-
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Ik vind het allerberoerdst volwassen te zijn. Er wordt nu van ons
verwacht dat wij nuttige leden van de samenleving zullen worden,
dat we voortaan ons verstand zullen gebruiken, de romantiek over
boord gooien en allerijselijkst realistisch gaan doen. De idee alleen
al dat ik veroordeeld ben om mij bij de schare van nuttige huis
vrouwen te voegen, wier belangstelling gericht is op vim, sidol en
dat soort van dingen, maakt mij gewoon balorig. (Rosseels 1952,
203)
Spieghelken is in vergelijking met heel wat andere meisjesboeken vernieuwend, omdat het niet de indruk geeft dat er slechts één weg naar het
geluk bestaat. Toch eindigt het boek nogal traditioneel. Wanneer Spie
ghelken achttien wordt, ontmoet ze Stefaan, de vriend van haar oudere
broer Peter. Op dat moment kiest Spieghelken voor de ‘klassieke weg’: ze
besluit met Stefan te trouwen.
Het voorbeeld van Spieghelken toont aan dat het meisjesboek ‘in beweging’ is. Langzaamaan verbreedt het zich namelijk tot een probleemboek, en die tendens zet zich op het eind van de jaren 1960 steeds duidelijker door. Zo laat Gerda Van Cleemput in Het meisje dat de zon niet zag
(1966) de maatschappelijke betrokkenheid de bovenhand voeren. De titel verwijst naar Greet, een blind weesmeisje met wie het hoofdpersonage Annemie vriendschap sluit. Ondanks de jaloerse Lisa, die roet in
het eten wil gooien en Annemie ten onrechte van diefstal beschuldigt,
houdt de vriendschap stand. Even is er voor Greet kans op genezing,
maar dan valt alle hoop weg en moet het meisje opnieuw door een rouwproces van ontkenning, woede, depressie en aanvaarding. Omwille van
het originele handelingsverloop en de accuraatheid waarmee een gevoelig thema wordt beschreven, geldt het verhaal zeker als een atypisch
meisjesboek. De vorm met onder andere een alwetende verteller is nog
traditioneel, maar inhoudelijk gezien is dit boek taboedoorbrekend.
Van nieuwe meisjes tot mzzlmeiden

Veranderde maatschappelijke omstandigheden leiden ertoe dat vrouwen eind jaren zestig meer gaan nadenken over hun maatschappelijke
rol. Vanuit feministische hoek pleit men voor boeken met een progressief vrouwbeeld, en dat leidt tot ‘nieuwe’ meisjes in de hoofdrol. Het
‘meisjesboek’ als zodanig is er nog wel, maar het is niet meer zo herken-
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baar als vroeger. De plaats van het traditionele meisjesboek wordt geruisloos ingenomen door contemporaine probleemboeken die genderneutraal zijn. De discussie of we bij deze boeken nog wel van ‘meisjesboeken’
kunnen spreken, wordt overigens vooral in de Duitse vakliteratuur gevoerd (Dahrendorf 1984; Grenz 1988).
Sinds het begin van de jaren zeventig moeten meisjes sterk, initiatiefrijk en slim zijn. Niet de zoektocht naar de liefde staat centraal, maar de
voorbereiding op het volwassen leven. De eigen ontplooiing is belangrijk. Werk en school staan voorop; relaties met mannen verlopen minder volgens een vast stramien en over seksualiteit kan gewoon geschreven worden. Relaties met vrouwen, onder anderen de moeder, geven
aanleiding tot een reflectie op de eigen identiteit. In het betere boek worden niet langer de verschillen tussen meisjes en jongens gethematiseerd, maar juist hun gelijkwaardigheid. Hoe geëmancipeerd, zelfstandig en weerbaar ‘nieuwe’ meisjes echter ook zijn, toch is er aanvankelijk
sprake van een ‘schijnemancipatie’, waarbij oude rolpatronen gewoon
vervangen lijken door andere vastliggende modellen.
Nieuwe gedurfde thema’s komen overgewaaid via Scandinavische
jeugdboeken, zoals losbreken uit het gezin in Tegen de draad in (Else
Breen, 1970), of ongewenste zwangerschap en abortus, zoals in Mij overkomt dat niet (Gunnel Beckman, 1973). Vrijgevochten auteurs als Miep
Diekmann (De dagen van Olim, 1971), en Mireille Cottenjé (Er zit muziek
in de lucht, 1977) vinden vlot aansluiting bij het nieuwe realisme. Parallel
met deze inhoudelijke ontwikkeling kenmerken de verhalen zich overigens stilistisch door het invoeren van de montagestructuur, perspectiefwisselingen, ‘lege plekken’ en meer mogelijkheid tot reflectie.
In Vlaanderen krijgt het ‘nieuwe’ meisje in de jaren zeventig en tachtig vooral een stem binnen het historische jeugdboek. Paul Kustermans
en Johan Ballegeer slagen erin om historische informatie in een spannend verhaal te verwerken mét aandacht voor de gevoelens van het vrouwelijke hoofdpersonage. In Geen meiden aan boord (Ballegeer 1986) probeert Marjanne Cloet, een vrijgevochten jonge vrouw, de armoede thuis
te ontvluchten door in te schepen op de IJslandvaart. Dit wordt pas mogelijk wanneer ze zich vermomt als man. Marjanne knipt haar lange
haren kort, bindt haar borsten in en probeert tussen de ruige zeevaarders haar ‘vrouwtje’ te staan. Toch evolueert het verhaal in de richting
van het vertrouwde rollenpatroon wanneer Marjanne in stuurman
Maarten haar meerdere erkent en samen met hem IJsland ‘niks voor
meisjes’ vindt. Ook in het latere werk van Ballegeer, zoals Celines grote
oorlog (1988) en Lien gaat naar Amerika (1990), treden steevast pittige,
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zelfbewuste en ondernemende meisjesfiguren op de voorgrond. In Nederland staat vooral Thea Beckman bekend om haar geëmancipeerde
vrouwelijke hoofdpersonages in historische romans als Geef me de ruimte (1976) en Hasse Simonsdochter (1983). Het zijn meisjes met een eigentijdse drang naar onafhankelijkheid en respect, die moeten vechten tegen de beperkingen voor vrouwen die bij hun tijd horen.
Vrouwelijke protagonisten die de lezer een spiegel van zichzelf voorhouden, komen in toenemende mate voor in hier-en-nu-verhalen die
herkenbare problemen op de voorgrond plaatsen. Tegenslagen en mislukkingen worden afgewisseld met vreugdevolle momenten en hoopvolle verwachtingen, en bieden identificatiemogelijkheden. In Ik ben
tweedehands (1987) vertelt Maria Heylen hoe een meisje door haar moeder in de steek wordt gelaten, en in Een wolk als afscheid (1988) schetst
Katrien Seynaeve het ontroerende portret van de zeventienjarige Fran
die kanker heeft. Telkens weer worden de vrouwelijke hoofdpersonages
door het leven getekend, maar ze zetten vastberaden en moedig door.
Het werk van de Nederlandse Veronica Hazelhoff (1947-2009) is exemplarisch voor de nieuwe mentaliteit. Hazelhoff thematiseert hoofdzakelijk
de relatie tussen vrouwen onderling en de spanningen die daarbij horen. Fenna (1986), In Sara’s huis (1989) en Mooie dagen (1990) stellen de
relatie moeder-dochter ter discussie (wie bemoedert nu eigenlijk wie?),
terwijl Ster! (1987) de wankele band beschrijft tussen twee zussen die uit
elkaar groeien wanneer een van hen besluit in de filmwereld te stappen.
In een maatschappij met uiteenlopende visies op vrouwen en vrouwelijkheid laat Hazelhoff haar vrouwelijke hoofdpersonages duidelijk eigen keuzes maken.
Hoewel in de jaren zeventig en tachtig de grenzen tussen boeken voor
meisjes en voor jongens vervagen ten voordele van de sekseneutrale adolescentenroman, laten de genoemde voorbeelden zien dat het meisjesboek niet helemaal weg is. Het ‘nieuwe’ meisje mag dan wel geëmancipeerd zijn, toch heeft het net als vroeger heel wat vragen en problemen
waarop het een antwoord wil vinden in verhalen, speciaal voor haar bestemd: ‘Geen kant-en-klare recepten, zoals in de traditionele en schijn
emancipatoire meisjesliteratuur, maar tot nadenken stemmende beschrijvingen van vrouwelijke personages op zoek naar een eigen
identiteit’ (Van Lierop-Debrauwer 1994, 112-129).
Meisjesboeken die de lezer op een interessante en verrassende manier verschillende levensmogelijkheden en ervaringen voorstellen én
aanzetten tot reflectie, vinden we aan het eind van de twintigste eeuw
onder meer aan Vlaamse kant terug bij Els Beerten (Lopen voor je leven,
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2003), Gerda van Erkel (Engel in rood, 2003), Do Van Ranst (Dun, 2006),
Marita De Sterck (Kwaad bloed, 2006) en Evelien De Vlieger (Brei met mij,
2009). In de meeste gevallen gaat de inhoudelijke bevrijding vergezeld
van literaire emancipatie, zoals in Kwaad bloed, een met diepgang geschreven roman die zich afspeelt in de woelige jaren zestig. Als blijkt dat
haar zus aan een geheimzinnige ziekte lijdt, wordt Emma door haar ouders naar een strenge kostschool gestuurd. Volop in de groei ontdekt het
meisje er haar eigen lichamelijkheid en wordt ze in de wereld van de
volwassenen ingewijd door de pikante en stoute verhalen en liedjes van
haar rebelse vriendinnen. Maar Emma wil graag naar huis en naar haar
(ongewenst zwangere) zus terug, en daarom ensceneert ze een aantal
‘zonden’. Het verhaal over Emma leest als een moderne bildungsroman
en geeft op een integere manier Emma’s evolutie weer van onwetend en
naïef meisje tot een jonge zelfstandige vrouw die lichamelijk ‘ontwaakt’
is.
Naast meidenboeken met vrouwelijke rolmodellen die niet perfect
zijn, maar wel persoonlijkheid hebben, verschijnen het laatste decennium minder vernieuwende verhalen die herinneren aan het traditionele meisjesboek van weleer. De toenemende populariteit van zogeheten ‘prinsessenboeken’ voor jongere en chicklit voor oudere meisjes
toont aan dat de verschillen tussen jongens en meisjes weer wat meer
geaccentueerd worden. ‘Dé jongen’ en ‘hét meisje’ lijken weer helemaal
in (Van der Pol 2010, 27). Bij de jongste kinderen speelt het commerciële
circuit daar gretig op in: het richt zich namelijk specifiek op jongens
(Piet Piraat, Bob de Bouwer, Spiderman) óf op meisjes (K3, de Disneyprinsessen). Ook bij oudere doelgroepen wordt een onderscheid naar
gender gemaakt. Voorzien van flink wat humor en lichte satire thematiseert chicklit onderwerpen als jongens, vriendinnen, school, shoppen,
chatten, idolen en vooral ‘erbij horen’. Chicklit is ontstaan in de Verenigde Staten in het midden van de jaren negentig en ligt in het
verlengde van een nieuw postfeministisch vrouwbeeld. Het literaire
startschot van deze ‘girlpowergeneratie’ werd in 1996 in de volwassenen
literatuur gegeven met Bridget Jones’ Diary van Helen Fielding. Zelfbewuste, ambitieuze en assertieve vrouwen spelen in chicklit de hoofdrol.
Over relaties met mannen en seksualiteit wordt open en gewaagd gepraat. Toch geeft dit soort verhalen eerder vorm aan wensdromen dan
dat ze een afspiegeling zijn van de realiteit. Bekend zijn onder meer de
reeks Gossip Girl van Cecily von Ziegesar, over een groepje steenrijke
tieners in New York, en The Princess Diaries van Meg Cabot, over een
meisje dat zich moet voorbereiden op haar toekomstige leiderschap in
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MZZLmeiden.

een land ergens in Europa. Oorspronkelijk Nederlandstalig werk vind je
onder anderen bij Marion van de Coolwijk in de reeks mzzlmeiden (over
drie zusjes die pas laat ontdekken dat ze familie van elkaar zijn), en bij
Francine Oomen in de reeks Hoe overleef ik…, waarin tal van survivaltips
worden gegeven voor ‘moeilijk opvoedbare ouders en verstandige kinderen’. De luchtige inhoud spreekt het jonge publiek wel aan. In de literaire kritiek krijgen deze verhalen echter vanwege hun voorspelbare
handelingsverloop en de doorzichtige karaktertekening weinig waardering.

Het jongensboek: de jongen als doener in het diepst van
zijn gedachten

In haar proefschrift over het beeld van jongens in opvoedingsliteratuur,
met de veelzeggende titel Van hoop des vaderlands naar adhd’er (2011),
betoogt Angela Crott dat jongens altijd jongens zijn gebleven, maar dat
onze perceptie en vooral onze appreciatie van hun gedrag door de tijden
heen veranderen. Het huidige ‘jongensprobleem’ in onderwijs en samenleving – te druk, te onhandelbaar en laag presterend – zou volgens
Crott opgelost worden als jongens zichzelf weer mogen zijn. Haar boodschap sluit aan bij de hierboven al beschreven tendens in de samenleving om na de egaliserende invloed van de tweede feministische golf
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mannelijkheid en vrouwelijkheid weer te benadrukken.
Maar wat is dan het ware wezen van de jongen? Wie twee eeuwen jongensboeken voorbij laat trekken, vindt daarin een antwoord. Een jongen is op de wereld om dingen te ondernemen en avonturen te beleven.
Zijn leefwereld ligt buiten: op straat, op het voetbalveld, de prairie, de
woeste baren of het slagveld. Hij leeft om te scoren en te overwinnen,
om kattenkwaad te bedenken en raadsels op te lossen, om de wereld te
ontdekken en onrecht te verhelpen. Zodra de held van het verhaal zich
anders gedraagt, stapt hij uit het genre van het jongensboek. Of, zoals in
de inleiding gesteld: elk jongensboek heeft een jongen als hoofdpersoon, maar niet elk boek met een jongenshoofdpersoon is een jongensboek.
De helden van jongensboeken belichamen zowel de projecties vanuit
de samenleving op wat jongens zouden (moeten) zijn als de wensdromen van jongens, die op hun beurt uiteraard ook weer projecties kunnen zijn. Immers, de ‘echte’ jongens uit jongensboeken zijn papieren
helden die niet per definitie hoeven samen te vallen met de jongens die
hun belevenissen lezen. Anderzijds: als er geen jongens zijn die zich aangesproken voelen door deze boeken, dan zouden ze zich snel uit de
markt prijzen.
Brave watjes

In de tijd waarin jeugdboeken vooral nuttig hoorden te zijn, waren de
helden navenant. Moreel stichtende verhalen vroegen niet zozeer om
jongens van vlees en bloed als wel om wandelende hoe-hoort-het-eigenlijk-modellen. In hetzelfde jaar waarin Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart verscheen, konden jongens hun licht opsteken bij De kleine
Grandisson of de gehoorzame zoon (1782) van Maria Geertruida de Cambon-van der Werken. De titel en hoofdpersonen mogen dan expliciet
verwijzen naar de beroemde roman van Samuel Richardson, de enige
overeenkomst is de vorm: een briefroman. De kleine Grandisson was
destijds, mede door een vertaling in het Frans, zeer populair (TiggesDrewes en De Groot 1980), maar vanuit hedendaags oogpunt is de plot
flinterdun, zijn de personages weinig levensecht en is de correspondentie nogal eenzijdig. Het gaat vooral om brieven van de twaalfjarige Willem D. aan zijn moeder tijdens het jaar dat hij bij de familie Grandisson
in Londen doorbrengt. De brieven van de moeder zijn schaarser en korter, en dienen vooral om de zoon aan te sporen nog meer te vertellen en
hem te prijzen voor zijn goede gedrag.
De lezer krijgt voortreffelijke en verwerpelijke karakters voorgescho-
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teld. Navolgenswaardig is Karel, ofwel de kleine Grandisson: hij is geduldig, gehoorzaam, leergierig, zachtaardig en rechtvaardig. Zijn oudere broer Eduard is echter een ‘wildvang’ en in alles zijn tegendeel: lui,
tegendraads, egoïstisch en ruw. In de voorrede meldt de schrijfster nog
eens ten overvloede dat de kleine Grandisson ten ‘voorbeeld [moest]
strekken tot ieders navolging: elke(?) jongeling moest zich in zynen dagelykschen leevensloop in desselfs plaats kunnen stellen, om dus zyne
eigene pligtbetrachtingen met de zyne in vergelyking te kunnen brengen’ (De Cambon-van der Werken 1782, vii-viii). Interessant is wat Willem opmerkt over het zusje in het gezin:
De kleine Emilia heeft gezorgt voor haare Borduurwerken, want zy
is nooit zonder wat te doen, en dat staat fraai voor een jonge Juffrouw, niet waar Mama? […] als ik ooit trouw wil ik voor al geene
Vrouw hebben die houd van ledig zitten, en die niets kan als kaartspelen, en zoo denken, geloof [ik,] alle jonge Heeren. (15-16)
Hier wordt jongens alvast geleerd wat voor soort vrouw zij later moeten
kiezen.
Karel Grandisson en Willem D. zijn gortdroog van braafheid, en hetzelfde geldt voor De brave Hendrik (1810) van onderwijzer Nicolaas Anslijn. Dit is – uiteraard – een modern oordeel; destijds beleefden vooral de
schoolleesboekjes van Anslijn de ene na de andere herdruk en verschenen er vertalingen in het Engels en zelfs in het Maleis. Een alwetende
verteller spreidt in korte verhaaltjes en dialogen de deugden van Hendrik tentoon: hij is vrolijk, tevreden, ordelijk, gehoorzaam, vriendelijk
en beleefd, godvruchtig, behulpzaam en gaat graag naar school. De lezer kan zich mogelijk eerder herkennen in de andere kinderen uit het
verhaal, die niet zo volmaakt zijn als Hendrik, maar moet zich aan hem
spiegelen: ‘Kinderen, die met Hendrik omgaan, worden nog braver,
want zij leeren van hem, hóé zij handelen moeten’ (5).
Personages als Hendrik zijn ledenpoppen, getooid in een kostuum
waarin de volwassen opvoeder hen graag ziet, maar waarin een echte
jongen zich niet bewegen kan. Helaas beschikken we niet over contemporaine kinderoordelen over deze boeken, maar de woorden van Hildebrand over Hendrik in Camera Obscura (1839, 23-24) doen vermoeden
dat de negentiende-eeuwse jongens niet wezenlijk anders waren dan die
van vandaag: ‘Het model van een braven jongen, zoo braaf, zoo zoet, zoo
gehoorzaam, zoo knap en zoo goedleersch, dat gy hem met pleizier een
paar blaauwe oogen zoudt slaan, als gy hem op straat ontmoette.’ Toch
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oordeelde schrijver Nicolaas Beets iets milder over Anslijns creatie dan
zijn alter ego Hildebrand. Bij het overlijden van Anslijn in 1838 schreef
hij over diens bestseller: ‘Wel mocht het een kleine Kinderbijbel heeten!
Want het leerde ons niet maar lezen; het was een kort begrip van een
kinderlijke zedeleer; en de plichten van gehoorzaamheid, van orde, van
eerlijkheid, oprechtheid en zedigheid leerden wij daarin tegelijk met de
leestekens eerbiedigen’ (geciteerd in Beets 1882, 24-26). En bij de uitgave
van zijn bundel Sparsa stelt Beets: ‘Ikzelf zie sedert lang, wat er aan ontbreekt. Dat neemt niet weg dat hij mij goed gedaan heeft’ (1882, 13-23).
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In de loop van de negentiende eeuw komt er steeds meer kritiek op de
volmaakte Hendrik, nu niet langer het lichtend voorbeeld voor de jeugd,
maar integendeel ‘spreekwoordelijk’ een zoete, suffe jongen die niets
durft. Jan Versluys (1879) schrijft bijvoorbeeld: ‘Intusschen zijn beide
boekjes zoo goed als verdwenen van onze lagere school, en we wenschen
ze niet terug. We hebben nu overeenkomstig den tijd gaarne den toon
wat anders; vooral een weinig meer scherts kan geen kwaad’ (geciteerd
in Ros 1990, 4). De brave Hendrik maakt plaats voor een nieuw rolmodel:
dat van de wildebras en deugniet die het hart ondanks zijn streken op de
goede plaats draagt. Buitenlandse voorgangers zijn The Adventures of
Tom Sawyer (1876) en The Adventures of Huckleberry Finn (1884) van Mark
Twain, waarvan in 1877 en 1885 al Nederlandse vertalingen verschijnen.
In de Nederlandse jeugdliteratuur wordt dit type jongen het eerst en
best belichaamd door Dik Trom, het geesteskind van C. Joh. Kieviet
(1858-1931), dat in 1891 het leven ziet. Deze oer-Hollandse jongen giet de
klompen van zijn baker vol water, verhangt alle petten in de schoolgang,
geeft zijn buurjongen een pak slaag en is desondanks de held. Vader
Trom slaat zijn streken met verbazing en bewondering gade. ‘Het is een
bijzonder kind, dat is-ie,’ luidt steevast zijn commentaar.
Opvallend – en dat wordt een bekend motief in het jongens- en meisjesboekengenre – is dat de kwajongen Dik een braverik als tegenspeler
krijgt. Deze Bruin Boon (nomen est omen: schijnheilig boontje) vertegenwoordigt alles wat Dik, en met hem de lezer, verafschuwt:

e e n g e v a l a p ar t

Kwajongens op str aat

Bruin was dan ook geen aardige jongen, want vooreerst was hij niet
eerlijk, ten tweede sprak hij bijna nooit de waarheid, ten derde was
hij valsch en ten vierde laf, hoewel hij zich gaarne voor dapper uitgaf. Van al deze ondeugden bezat Dik er niet één. Dik zou zich nooit
iets toeëigenen, wat van een ander was, ten tweede sprak hij altoos

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 269

17-11-14 14:52

de waarheid, en ten slotte: vrees kende hij niet en van bluffen had
hij een afkeer. In één woord, Dik was een ondeugende, maar flinke
jongen. (Kieviet 1891, 45-46)
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Diks streken kennen morele grenzen: als Bruin een oude vrouw wil plagen, bedankt Dik voor de eer. In plaats daarvan kiest hij de veldwachter
als slachtoffer uit. En als zijn moeder ziek is, blijft hij thuis om haar te
verzorgen in plaats van kattenkwaad uit te halen met zijn vrienden. Kieviets boek is vernieuwend, omdat de held een levensechte jongen in
plaats van een papieren braverik is. Uit het leven van Dik Trom wordt
vooral succesvol vanaf de tweede druk in 1899, met de vermaarde tekeningen van Johan Braakensiek (zie p. 28). Daarna verschijnen nog vijf
vervolgdelen. De boeken beleven herdruk na herdruk en dat Dik Trom
nog steeds tot de verbeelding spreekt, blijkt uit de Nederlandse bioscoopverfilming in 2010. De film vertelt overigens een nieuw verhaal dat
niet op een van de boeken is gebaseerd.
Sommige contemporaine critici vonden Dik Trom een beetje té levensecht. Zo is Nellie van Kol weliswaar lovend over Kieviets boek, maar
ze hoopt wel dat de ‘straatbengel’ geen modetype wordt in jeugdboeken
(geciteerd in Holtrop 1989, 393-394). Dat haar hoop ijdel was, blijkt uit
het succes van navolgers als de Pietje Bell-boeken (1914-36) en Kruimeltje
van Chris van Abkoude, of de boeken van A.C.C. de Vletter, zoals Zeven
jongens en ’n ouwe schuit (1905). Overigens wijst Anne de Vries (1989, 140147) erop dat Dik Trom juist door deze navolgers alsnog een slechte
naam krijgt onder critici. Geldt Dik aanvankelijk nog als ‘beste jongen’
en gelden zijn avonturen als vermakelijk en ‘werkelijk gezellig’ (De Vries
1989, 142), onder invloed van vooral de losgeslagen deugniet Pietje Bell
fronst menig volwassene toch zijn wenkbrauwen. Bell heet ‘geen verkieslijke vriend’ (De Vries 1989, 144) te zijn en zijn belevenissen zouden
tuchteloosheid oproepen. Met de navolger wordt ook de aanstichter verketterd.
De Vlaamse kompanen van Dik Trom zijn Zwarte Willem en zijn jongere broertje Fliek. Deze helden van Alexis Callant, respectievelijk in
Zwarte Willem en andere vertellingen (1892) en Fliek: schetsen en beelden
(1905), zijn eveneens straatbengels. Zo is Fliek ‘een volleluchtskind, met
gebruind gelaat, ongekamde haren, zwarte handen; zijn kleeding was
aan een treurspel gelijk’ (Callant 1928, 109). Hij is een jongen die niet
naar school wil, maar later toch ademloos luistert naar de verhalen van
de meester en uiteindelijk opgroeit tot een bekwaam schoenmaker.
Naast Callant voeren de Vlaamse auteurs Reimond Stijns en Anton Her-
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Fliek, met illustraties van Edmond van Offel, en De A.F.C.-ers, geïllustreerd door Otto
Geerling.

toghs hun kwajongens op (Van Coillie 1997, 85).
De kwajongen mag eind negentiende eeuw geboren zijn, als verhaal
figuur is hij nog steeds springlevend. De streken van Michiel van de Hazelhoeve van Astrid Lindgren (1967-71) of van Tim uit Met de kont tegen de
krib (Ed Franck 1989) bezorgen de volwassen personages grijze haren.
En ook in Sipke en ik (G. Elgersma, 1922), Jelle van Sipke Froukjes (Nienke
van Hichtum, 1932) en in de avontuurlijke jeugdherinneringen van Inne
de Jong (Jonges fan Gaesterlân, 1941) zijn kwajongens aan zet. Bijzonder
populair in dit genre was De Kameleon van Hotze de Roos, over de broertjes Sietse en Hielke Klinkhamer. Het eerste deel, De schippers van de
Kameleon, verscheen in 1949. Daarna volgden nog 59 delen. De serie is
nog steeds in druk. In 2003 en 2005 kwamen er twee succesvolle bioscoopverfilmingen van de Friese regisseur Steven de Jong.
Topscoorders en padvinders

Behalve op straat vinden we de echte jongen op het voetbalveld. In de
eerste decennia van de twintigste eeuw ontwikkelt voetbal zich razendsnel tot volkssport en sport voor de jeugd. In een Nederlandse wervingsbrochure heet het:
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Wilt gij een frissche, forsche sport voor de spes patriae, wilt gij een
gezonde, heerlijke ontspanning voor Jong-Holland, wilt ge iets, dat
mee helpen zal om ‘de Dietsche stand’ in kracht en blijde gezondheid te doen opbloeien, trekt de jongens van het ganzenbord, werpt
hun detective-verhalen in het vuur en stuurt hen naar het voetbalveld […] Want voetbal is de sport voor Hollandsche jeugd. (geciteerd
in Ros 2004, 64)
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Voetbal was lange tijd een echte jongenssport en het voetbalboek vormt
vanaf begin twintigste eeuw dan ook een steeds populairder subgenre
van het jongensboek. Kieviet trapt af met het eerste Nederlandstalige
voetbalboek, Okke Tannema (1904), en daarna volgden er snel meer. Hun
helden bespelen de bal met verve, en dat hun ouders niet altijd gecharmeerd zijn van deze ruwe sport verhoogt de spanning alleen maar. J.B.
Schuil weet deze verhaaltruc als geen ander toe te passen. In De a.f.c.ers (1915), een klassieker in dit subgenre, heeft hoofdpersoon Eddy
Loomans de pech een vader te hebben met een enorme afkeer van voetbal. Als Eddy aan het begin van het boek een slecht rapport heeft, weet
hij al hoe laat het is: hij zal zijn a.f.c.-kaart moeten inleveren. Zijn vader
tiert:
Heb ik je het niet gezegd? Dat komt er nou van! Dat komt er nou
van, als je den heelen dag niks anders doet dan achter zoo’n bal
aanloopen! Dat denkt maar nergens meer aan dan aan trappen en
nog eens trappen tegen zoo’n onnoozel stukje leer! Heb ik je niet
honderd keer gezegd, dat het mis zou gaan? Maar nu heb ik er genoeg van, meer dan genoeg! ’t Moet nu maar eens uit wezen! (Schuil
[1915], 8)
Natuurlijk voetbalt Eddy stiekem door, net zoals de tweeling Tom en
Thijs Reedijk in Schuils Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen (1930).
In de voetbalboeken leren jongens gedragsregels voor zowel sport als
leven: fair play, sportiviteit, doorzettingsvermogen en kameraadschap.
Soms komt daar nog een levensbeschouwelijk extraatje bij, zoals in de
verhalen van de katholieke Bosschenaar Kees Spiering. Hoewel paterpedagoog J.J. Doodkorte ouders voorhield dat voetbal de vijand is van
het ‘vol-Roomsche familieleven’, liet Spiering met zijn boeken zien dat
voetbal en geloof wel degelijk samengaan. Hij schreef in 1929 in het katholieke onderwijstijdschrift Ons Eigen Blad over het lectuuraanbod:
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‘Zoo missen wij nog zoo goed als geheel het oorspronkelijke sportboek,
het padvindersverhaal en de Indianen- of rooversromans’ (geciteerd in
Ros 2004). Waar Nowee later in de leemte van katholieke indianenverhalen voorzag, wierp Spiering zich op de eerste twee subgenres. In zijn
voetbalboeken – onder meer De ster van Blauw-Wit (1929), De Uruguees
(1930) en Ruud de sportheld (1952) – verkondigt hij een specifiek katholieke sportmentaliteit: sport mag nooit doel op zich worden, maar moet
altijd in dienst staan van iets hogers.
Sportiviteit en fair play zijn ook terug te vinden in de padvinderij.
In 1910 verscheen het boekje Op! Hollandsche Jongens naar Buiten van
W.J. van Hoytema, de Nederlandse bewerking voor gymnastiekleraren
van Scouting for Boys van Robert Baden-Powell. In het kielzog van diverse Nederlandse en Vlaamse padvinderclubs verschenen bijbehorende
jongensboeken. De al genoemde Spiering schreef bijvoorbeeld Het geheim van de drie dassen (1931) en Zigeuners bedreigen ons kamp: kamp
ervaringen van een hopman (1936).
In Vlaanderen schrijft Lod. Lavki padvinderverhalen. Deze priesterleraar wordt in 1921 aalmoezenier van de katholieke scouts in Limburg.
Tijdens een scoutsvergadering in 1923 vertelt Lavki een verhaal en als
een van de jongens vraagt uit welk boek het komt, zet Lavki zijn verhaal
op schrift. Het is de start van een noest schrijverschap, waarin hij alle
varianten van het jongensboek beoefent. Voorbeelden van zijn padvinderverhalen zijn Tuurke (1925) en Op één jaar: uit het leven van een scout
(1927). Daarnaast schreef hij indianenboeken (Bonte slang, 1933), reisverhalen (Verloren in Afrika, 1952) en historische romans (De kleine martelaar, 1925). Zijn avonturenroman Siee-Krath (1937) werd in 1939 bekroond
met de prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek. Elk boek
is voor Lavki een vorm van apostolaat en het geloof wordt beschreven als
een doeltreffend wapen in de opvoedingsstrijd.
Het padvinderverhaal is vooral een typische vooroorlogse variant van
het jongensboek. Het voetbalverhaal daarentegen blijft in Nederland
populair, al verdwijnt het na de oorlog lange tijd in de marge van de literatuur. We komen het tegen in jeugdboekenseries – zoals Ratje Verheul
(1947-59) van J.P. Baljé, Eddy en Eric (1975-81) van Guus Spaan en Snelle
Jelle (1984-) van Ad van Gils – en in strips, met als beter voorbeeld de serie
Kick Wilstra (1955-60) van Henk Sprenger.
Later krijgt het voetbalboek een nieuwe invulling. Zo waarschuwt
René Struelens in Koning Voetbal (1975) voor de malafide praktijken die
naïeve jonge spelertjes bedreigen. Aan het begin van de eenentwintigste
eeuw is het betere voetbalboek weer in opmars, met thema’s als rolpa-
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tronen, vandalisme of derdewereldproblematiek. Voorbeelden zijn De
eerste steen (2002) van Rom Molemaker, Schaduwspits (2005) van Corien
Botman en Aan de bal (2004) van Lieneke Dijkzeul. Ook in populaire series dringt de vernieuwing door. Met De voetbalspelertjes van sv Ossegem
zet Gerard van Gemert een heuse multiculturele ploeg neer. Tegelijkertijd roept juist deze nieuwe aanpak van het voetbalverhaal de vraag op of
ze nog thuishoren bij het echte jongensboekengenre. Het zijn wel boeken die worden ingezet om jongens te verleiden tot lezen.
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Reislustige avonturiers

Voor oudere jongens spelen de avonturen zich doorgaans verder van
huis af. Hun blikveld verruimt zich naar verre einders, exotische oorden
en het roemrijke verleden. Avontuurlijke subgenres van het jongensboek zijn historische verhalen, reisverhalen en indianenverhalen. In de
negentiende eeuw komt het belangrijkste aanbod nog uit het buitenland: de (imaginaire) reisverhalen van Jules Verne, Jonathan Swift, Daniel Defoe, R.E. Raspe, Gustave Aimard en Captain (Frederick) Marryat,
en de indianenboeken van James Fenimore Cooper en Karl May. De Nederlandse veelschrijver Johan Hendrik van Balen grossiert in vele soorten avonturen, maar zijn boeken zijn slappe aftreksels van de beroemde
buitenlandse voorbeelden. Veel van zijn werk – bijvoorbeeld Stuurman
Tromp (1879), Iwan Korsakoff (1883) en Dwars door Afrika (188[x]) – publiceerde hij eerst als vervolgverhaal in jeugdtijdschriften waarvan hij redacteur was (zoals Jong Nederland en Ons Jongensblad). Hij schreef zijn
verhalen volgens eigen zeggen ter verstrooiing, maar wilde zijn lezers
ook rolmodellen bieden. Zijn goede intenties ten spijt kenmerken zijn
verhalen zich vooral door bordkartonnen personages en een magere
plot. Bij het begin van Stuurman Tromp vaart doctor Lassen voor onderzoek naar Nova Zembla. Al snel verdwijnen de doctor en zijn schimmige
onderzoek naar de achtergrond, wordt de drankzuchtige kapitein buitenspel gezet en loodst de stoere, Hollandse stuurman Tromp, als nazaat van Willem Barentsz, het reisgezelschap over de pool en door Siberië. De wetenswaardigheden over deze koude streken ontleende Van
Balen zoals veel van zijn collega’s aan andermans boeken; zelf had hij al
die verre oorden nooit van nabij gezien. Van Balen geldt volgens de criticasters aan het begin van de twintigste eeuw (onder anderen Wibaut en
Gerhard) als de slechtste in zijn soort.
Meer lof kreeg Willem Roda (1889) van Eli Heimans toegezwaaid. Illustrator Jac. P. (Jacobus Pieter) Thijsse spreekt van ‘een van de beste
jongensboeken die ooit in de Nederlandsche taal zijn verschenen’ en
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roemt de ‘aangenamen stijl, fijne karakterteekeningen en prachtige beschrijvingen van landschap en zwerftochten’. Anders dan Van Balen
heeft Heimans de door hem beschreven tochten ‘voetje voor voetje zelf
volbracht en voor minder goed bereikbare oorden oriënteerde hij zich
door uitvoerige lektuur’ (Thijsse 1929, 20). Willem Roda heeft een dragende plot met spanningsboog en duidelijke karakters. Opvallend is dat
de hoofdpersoon niet louter voorbeeldig is. In het begin van het verhaal
belandt Willem in een rijksopvoedingsinstituut, omdat hij een jongen
die hem beledigde bijna doodgeslagen heeft. Willem ontsnapt uit het
instituut en wordt een voortvluchtige. In de jaren die volgen weet hij alles goed te maken en vooral met zijn eigen geweten in het reine te komen. En passant krijgt de lezer een bijna toeristische beschrijving van
alle plaatsen waar Willem vertoeft, van de Veluwe tot en met Australië.
Vanaf 1900 komt een grote stroom Nederlandstalige avonturenboeken op gang. De eerste helft van de twintigste eeuw mag met recht de
bloeitijd van dit subgenre heten. Het zijn boeken waar jongens van
smullen, maar net als bij de kwajongensboeken zijn volwassenen er niet
altijd blij mee. Zo gaat Wibaut niet alleen tekeer tegen slechte meisjesboeken, maar ook tegen ‘verderflijke jongenslectuur’, waarbij ze vooral
doelt op ‘de tallooze oorlogs- en jachtverhalen, de beschrijvingen van
gevechten van blanken tegen kleurlingen vooral, die ruwheid en gewetenloosheid tegenover vreemde rassen aankweeken’ (1906, 32). Volgens
Cornelis Veth zal het zo’n vaart niet lopen. Hij roept op tot ‘wat meer
gemoedelijkheid, dames en heeren. Leven en laten leven. Gunt een jongen zijn echte jongensboeken, zijn bluf, zijn overmoed, zijn spanning,
zijn lach’ (1912, 75-76). Overigens klinkt dit toleranter dan het lijkt, want
Veth neemt het vooral op voor buitenlandse topauteurs als Verne, Cooper en Dumas; ‘over de vele navolgingen van Indianen-romans, enkel
gruwelen en onzin, de reisbeschrijvingen, alleen maar onwetenschappelijk, de domme, vindinglooze detektive-verhalen, die aan de markt
zijn gebracht, spreek ik dus niet’ (11).
Ondanks de kritiek steekt uitgeverij Kluitman diverse van de verfoeide reisverhalen van Van Balen in 1919 nog eens in een nieuw jasje. Daar
staat tegenover dat een uitgeverij als Van Holkema & Warendorf in 1928
het initiatief neemt tot een prijsvraag die de kwaliteit van het jongensen meisjesboek moet verbeteren (Duijx en Linders 1991, 43-47). Een jury
bestaande uit gerenommeerde critici en auteurs als C. Joh. Kieviet, Top
Naeff, Theo Thijssen en J.P. Zoomers-Vermeer kiest uit ingezonden manuscripten het Beste Jongensboek en het Beste Meisjesboek. Het winnende jongensboek, Averij (1928) van Marie van Zeggelen, heeft een
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spannende en tegelijk gedegen plot en een ondernemende en heldhaftige hoofdfiguur. Het thema van een spannende, verre zeereis vinden we
ook in De scheepsjongens van Bontekoe (1924) van Johan Fabricius.
Eenzelfde poging om avontuur en degelijkheid te combineren onderneemt Jan Nowee (1901-1958) in de jaren dertig. Met zijn Arendsoogboeken (1935-93) schept de katholieke hoofdonderwijzer, ook wel de
Nederlandse Karl May genoemd, indianenboeken van eigen bodem. Hij
wil goede, roomse literatuur afleveren. Zijn manuscript wordt goed bevonden door de Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur en dat mag niemand verwonderen. Bob Stanhope alias Arendsoog alias de Vriend der
Indianen mag dan regelmatig met zijn revolver zwaaien en ‘Hands up!’
roepen, hij eerbiedigt de tien geboden en zal nooit iemand doden. Als
het hem te machtig wordt ten overstaan van zijn ergste vijand Fred
Moulders, de moordenaar van zijn vader, herinnert hij zich nog net op
tijd de les van pater Boyle: ‘Geen wraak, mijn jongen! Denk daar altijd
aan. Wat deed Jezus zelf, toen ze Hem aan het kruis hadden genageld?
Laat Zijn “Vader, vergeef het hun!” voor ons een levensles wezen!’ (1935,
54). Vanaf deel 3 is ook de heidense Witte Veder bekeerd tot de ware
godsdienst en laat hij ‘zijn Indianennatuur’ – oog om oog, tand om
tand – varen. Ondanks de stichtelijke passages biedt de Arendsoog-serie
eerst en vooral spanning en avontuur. Nadat zoon Paul in 1958 na de
dood van zijn vader het stokje overgenomen heeft, is de Voorzienigheid
geheel verdwenen (zie ook Ghonem 2011). Hij voltooit het manuscript
van het twintigste deel, Arendsoog en de Goudkoorts, en schrijft daarna
zelf nog 43 delen.
In Vlaanderen schreef Renaat Antoon Joostens onder het pseudoniem
Kapitein Zeldenthuis een reeks spannende en exotische avonturen
verhalen waarin vooral de strijd met de natuur centraal staat, met titels
als Ik leef onder water (1945), De lokroep van het oerwoud (1946) en Het
vergeten paradijs (1962). Avontuur is ook troef in de serie Vlaamsche Filmkens. Het eerste filmke, De wondere tocht van Frans Hammenecker, verschijnt in 1930 als bijlage bij het weekblad Zonneland. Daarna verschijnen de boekjes van 32 pagina’s wekelijks bij uitgeverij de Goede Pers
(later Altiora/Averbode). De reeks omvat verhalen vol spanning, avontuur en emoties, maar stelt ook duidelijk christelijke waarden centraal.
De vaandeldrager van de reeks is John Flanders (1887-1964). Hij is vooral
bekend geworden door een aantal fantastische avonturenverhalen in de
trant van Edgar Allan Poe, zoals Spoken op de ruwe heide (1935), dat een
combinatie van spanning, gruwel en mysterie biedt. In het negentiendeeeuwse Engeland leven drie weesjongens in erbarmelijke omstandighe-
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Uitvinders en speurders

Behalve belust op kattenkwaad, sensatie en sport zijn veel jongens dol
op techniek. Ze zijn gefascineerd door auto’s, vliegtuigen, radio’s, elektronica, chemie, geheimschrift, computers, games, wetenschap en uitvindingen. Een belangrijk segment van het jongensboek kan omschreven worden als voer voor knutselaars. Een karakteristiek voorbeeld van
zo’n knutselaar is Bram Vingerling, de held uit De ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling (1927) van Leonard Roggeveen. Het verhaal
speelt in op geheime jongensdromen: ‘Eéns,’ zo droomt Bram, ‘zou de
wereld zien, dat het ras van de uitvinders nog niet uitgestorven was en
hij, Bram Vingerling, zou als een tweede Edison de heele menschheid
verbazen, met iets geweldigs, wát, dat zou de toekomst leeren!’ (11). Op
een hoekje van de vliering heeft Bram een heus ‘laboratorium’ ingericht
en probeert hij een goedje te maken dat onzichtbaar maakt. Uiteraard
slaagt hij in zijn missie, en dan begint het avontuur pas echt. Zijn uitvinding, door hemzelf Abrovi gedoopt, leidt niet alleen tot de nodige komische verwikkelingen, maar ook tot Brams ontvoering door schurken die
azen op de uitvinding. Ongelofelijk zijn Brams avonturen inderdaad,
maar realiteitszin en geloofwaardigheid zijn voor dit soort boeken geen
doorslaggevende criteria. Roggeveens verhaal wordt vooral gedragen
door humor.
Van Roggeveen is ook Draadloze ogen (1928), dat onder de titel De
radio-detective (1930) meermaals herdrukt is. Het betreft een destijds
opkomend subgenre waarin handige knutselaars, zendamateurs en
elektronicaboys spannende avonturen beleven. Voorbeelden zijn de
boeken van Jac. Berghuis jr., zoals Het radio-spook (1928) en De televisiekelder (1929). Een must-have voor jongens destijds zijn de non-fictieboe-
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den in een tuchthuis dat gerund wordt door hun oom. Er gebeuren de
nodige vreemde dingen, vooral ’s nachts, en dat jaagt hun behoorlijk
schrik aan. De strijd tussen goed en kwaad wordt – uiteraard – beslecht
in het voordeel van de helden, maar de lezer onthoudt vooral dat het
kind hier slachtoffer is van hebzuchtige en liefdeloze volwassenen. Deze
klassieker is herhaaldelijk en tot in de jaren negentig herdrukt. Avonturenboeken hebben niet steeds een negatieve bijklank. René Struelens
ontvangt in 1971 voor Vlucht langs de Anapoer (1970), een avontuurlijk
boek over een jongen die na een aardbeving moet zien te overleven, de
eerste Staatsprijs voor Jeugdliteratuur in Vlaanderen. De auteur verwierf vooral bekendheid met zijn reeks over tv-reporter Erik Brand (196777).
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ken Het jongens radioboek (1940; 1948) en Het jongens elektriciteitsboek
(1940), beide van Leonard de Vries, en de Vlaamse reeks Jongens en wetenschap (1948-57), uitgegeven bij Daphne (Gent). De ondertitel van deze
reeks, Een bonte mengeling van spel en sport, uitvindingen en ontdekkingen, knutselwerk en avontuur, dekt goed de lading: de spannende fictie,
verhalen over uitvindingen en ontdekkingen, zakelijke informatie en
tal van creatieve opdrachten lokken ook minder leesgrage jongens. De
reeks leende een halve eeuw later zijn naam aan een populair radioprogramma van Sven Speybrouck en Koen Fillet.
In het verlengde van technisch vernuft ligt speurzin, en speurdersboeken en detectives zijn dan ook lange tijd het exclusieve domein voor
jongens. De plot is doorgaans onwaarschijnlijk en de held ongemeen
slim en dapper, maar dat verhoogt de aantrekkingskracht alleen maar.
Vanuit het buitenland komt Biggles (1932-70) overvliegen, de serie van
Captain William Earl Johns over een geheim agent en vliegenier. Daarnaast kunnen jongens meegenieten van de avonturen van Pim Pandoer
van de Arnhemse onderwijzer Carel Beke. De destijds katholieke uitgeverij Malmberg start deze serie als wapen tegen de pulp (zoals de stripboeken over detective Dick Bos) en vraagt Beke om een spannend, maar
verantwoord en echt Hollands boek te schrijven voor jongens en meisjes. Beke probeert aanvankelijk beide seksen te bedienen door als hoofdpersonen een broer en zus, Koos en Jenny, te kiezen. In het eerste deel,
Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch (1953), weten zij tijdens hun vakantie Pim Pandoer te ontmaskeren als opiumsmokkelaar. Doch niet Koos
en Jenny worden de helden van de serie: dat wordt Pim Pandoer. Duidelijk wordt dat Pim niet zomaar een schurk is. Achter hem gaat Fer Coenders schuil, een Joodse student van wie beide ouders de dood vonden in
een concentratiekamp. Pim/Fer wordt als pleegzoon opgenomen in het
gezin van Koos en Jenny’s oom en tante. Tot 1969 volgen nog zeventien
delen, waarin Pim Pandoer zich niet alleen heldhaftig toont, maar ook
vernuftig en handig.
De waanzinnige kluizenaar (1931), een traditioneel speurdersverhaal
van Hans Happel, wordt in Vlaanderen een steady seller. Vele generaties
jonge lezers krijgen rode oortjes bij het ontrafelen van het familie
geheim in dit boek. De verborgen schat, het geheimschrift en vooral het
spel met de vreemde dubbelgangers scheppen spanning. In 1986 brengt
jeugdauteur René Swartenbroekx nog een hommage aan boek en auteur
in het jeugdblad Top, ‘uit dankbaarheid aan de man die voor mij de
poort geopend heeft naar een melkweg van werelden waarin ik mag
wandelen’ (Ghesquière en Quagebeur 2002, 255).
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De combinatie van techniek en speurdersverhaal duikt ook op in het
jongensboek nieuwe stijl, met Artemis Fowl (2001-12) van de Ierse auteur
Eoin Colfer als een van de kenmerkendste voorbeelden. Artemis is een
jeugdig crimineel meesterbrein dat zich graag laat uitdagen tot gevaarlijke missies die hij met zijn intellect en de nodige technische snufjes
weet te volbrengen. Hij vindt zijn gelijken in de elfen, in Colfers universum supersonische wezens die de mensheid in technisch vernuft al eeuwen achter zich hebben gelaten. Behalve de Artemis Fowl-serie schreef
Colfer met Airman (2008) een hommage aan Jules Verne, de auteur die
als een van de eersten wetenschap en techniek inzette voor een spannend verhaal. Eenzelfde meesterbrein als Artemis figureert ook vaak in
de avonturenboeken van Anthony Horowitz, bijvoorbeeld Alex Rider
(vanaf 2006). Vergelijkbare voorbeelden van eigen bodem zijn er eigenlijk niet. In Nederlandstalige jeugdboeken fungeren (computer)techniek en virtual reality eerder als gevaar – zoals in de Griezelbus-serie
(vanaf 1991) van Paul van Loon of Gewist (2004) van Marco Kunst – dan
als handig instrument. Maar in beide gevallen zegeviert het avontuur.

De jongensziel

Kwajongen, techneut, topscoorder, vechtjas, ontdekkingsreiziger,
speurder – zet de jongensboekenhelden op een rijtje en het moge duidelijk zijn: jongens zijn doeners en geen denkers. Natuurlijk, ze zijn wel
slim, maar hun intellect benutten ze niet zozeer om zichzelf of de ander
te doorgronden – zoals de heldinnen in meisjesboeken – als wel om zaken op te lossen, onrecht te bestrijden en de wereld te verbeteren. Het
betekent niet dat er helemaal geen mannelijke piekeraars te vinden zijn
in de jeugdliteratuur, maar kwantitatief delven ze zeker het onderspit.
Boeken als Roeland Westwout (Diet Kramer, 1937), Ik wil een dappere kerel
zijn (Koen Lisarde, 1944) of Ik ben Fedde (An Rutgers van der Loeff, 1972),
waarin adolescenten worstelen met hun idealen en hun toekomst
dromen, zetten niet echt de toon in de wereld van het jongensboek. Het
lijkt alsof de aandacht voor de innerlijke wereld het genderneutrale karakter verhoogt en deze boeken meteen ook aantrekkelijk maakt voor
meisjes. Ze worden dan ook gewoonlijk geduid als jongeren- of adolescentenromans. In de strijd om jongens (weer) aan het lezen te helpen
wordt juist geroepen om boeken met typische jongenshelden. Want als
een boek de jongen niet in zijn ziel raakt, haakt hij af. De snaar die jongensboeken raken, is deze: elke jongen is een doener in het diepst van
zijn gedachten.
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H et verleden als vehikel
voor h et h eden
Historische jeugdboeken
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‘Als men in Romans geschiedenis en verdichting zamenvoegt, dan worden beide doorgaans verknoeid,’ schreef een recensent in 1825 over de
historische roman die toen in opmars was. Hij kwalificeert dit nieuwe
prozagenre als een misgeboorte die de geschiedschrijving besmeurt en
die, zoals een collega-criticus eerder schreef, de geschiedenis onttroont
als ‘leermeesteresse des levens’ (Van der Wiel 1985, 68). Niettemin barstte in heel West-Europa de zogeheten ‘scottomanie’ los: bewondering
voor en navolging van het werk van Sir Walter Scott (1771-1832). Deze
Schotse schrijver, algemeen gezien als de grondlegger van het genre,
debuteerde in 1814 met Waverley en verwierf met Ivanhoe (1819) internationale roem. In 1827 riep hoogleraar David Jacob van Lennep Nederlandse schrijvers op om Scott na te volgen en het verleden met de kracht
der verbeelding tot leven te wekken. Hij benadrukte de literaire mogelijkheden van de historische roman om de geschiedschrijving aan te
vullen en vooral de geest, zeden en denkbeelden van vroeger tijden te
vatten. Daarbij dienden schrijvers een thema uit de eigen historie te kiezen, zodat hun werken nationale trots en vaderlandsliefde konden
schragen. Van Lennep zelf beval de Middeleeuwen (onder meer de kruistochten en de graven van Holland) aan; de Gids-voormannen E.J. Potgieter en R.C. Bakhuizen van den Brink bekritiseerden later zijn keuze en
noemden juist de roemruchte zeventiende eeuw als voorkeurperiode
(zie ook Bank 1990).
Nationalisme en de Romantiek vormen in de eerste helft van de negentiende eeuw een vruchtbare voedingsbodem voor de historische roman. Geschiedenis is een kernwoord voor romantici: in het heden ligt
het verleden verborgen en om het wezen van de mens te vatten moet de
kunstenaar diens voorgeschiedenis openbaren. De opkomende nationale staten benutten graag het verleden om hun ‘eigen’ geschiedenis en
verhaal in de kijker te zetten. Na twintig jaar Frans gezag ontstaat in
1813-1815 het Koninkrijk der Nederlanden. In Vlaanderen geven de Belgische Opstand van 1830 en de daaropvolgende afscheiding van Neder-
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land een belangrijke impuls aan nationale gevoelens. Vaderlandsliefde
en verheerlijking van het (al dan niet geromantiseerde) nationale verleden gaan hand in hand. Naties gaan op zoek naar Gründungsmythen,
waarbij ze het liefst teruggrijpen naar roemrijke periodes, zoals de
Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw voor Nederland en de Guldensporenslag voor Vlaanderen (Jensen 2008, 18-19). Precies deze tijdperken zijn favoriet in de historische jeugdboeken die, in het kielzog van de
literatuur voor volwassenen, halfweg de negentiende eeuw beginnen te
verschijnen.
281

Historische literatuur bestond al veel langer – denk aan heldendichten
en historische toneelstukken als Gysbrecht van Aemstel – maar met Scott
kreeg het historische verhaal een nieuwe dimensie en een nieuw doel.
Scott wilde het verleden in al zijn kleurrijke eigenheid vangen, met een
couleur locale die tot in de details klopt. Hij combineerde grondig bronnenonderzoek met een spannend en kundig gecomponeerd verhaal, en
dit is kenmerkend voor de historische roman (Drop 1972, 8). De verdichting verknoeit de geschiedenis niet, zoals de eerder geciteerde criticus
meende, maar verhevigt die juist. De geschiedenis hult zich in bal
kostuum (Van der Wiel 2001): geen kaal feitenrelaas, maar een aantrekkelijk aangekleed verhaal met mensen van vlees en bloed. De schrijver
benut de specifieke literaire middelen van de roman, zoals beschrijvingen, plot en karaktertekening, voor een natuurgetrouwe en levendige
weergave van het verleden.
Boeken waarin de historie louter decor is of die in vage, niet nader
aangeduide vroegere tijden spelen, worden doorgaans niet tot het genre
gerekend. Maria Nikolajeva (1996, 132) spreekt in dit geval van pseudohistorical novels. Lea Dasberg (1981, 105) sluit eveneens boeken uit die
weliswaar in het verleden spelen, maar niet uitdrukkelijk andere leefvormen of opvattingen ter sprake brengen. Jan Van Coillie (1999, 139)
schaart deze categorie onder de historische romans in ‘ruime betekenis’. In dit hoofdstuk staat, om in zijn woorden te blijven, het genre in
beperkte betekenis centraal.
Om een roman al dan niet historisch te noemen is niet de lezer, maar
de schrijver het ijkpunt. Een boek als Max Havelaar of Dik Trom mag
hedendaagse lezers een inkijkje in voorbije tijden geven, het zijn geen
historische romans. Dat zijn alleen boeken die in een tijd spelen die voor
de auteur voltooid verleden tijd is (Drop 1972). In een historische roman
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plaatst de schrijver zijn verhaal en thematiek doelbewust in het verleden, bijvoorbeeld omdat een periode belangrijk is voor lezers van nu of
omdat een historisch decor een boodschap, idee of karakter sterker kan
doen uitkomen. Wat het doel ook is, altijd fungeert het verleden als vehikel voor het heden. De verhalen mogen in voorbije tijden spelen, de
waarden en thema’s zijn die van het heden. De schrijver kan immers niet
uit zijn eigen tijd stappen. Hij blikt vanuit zijn heden en met eigentijdse
interesses achterom de geschiedenis in en zoekt daar wat hem te pas
komt.
De historische jeugdroman richt zich vooral op oudere kinderen en
jongeren, omdat het historisch tijdsbewustzijn pas rond het tiende jaar
voldoende is ontwikkeld (Wilschut 2011). Dasberg (1981, 106-107) ziet
het historisch jeugdboek als het genre bij uitstek voor de overdracht van
waarden en normen, omdat de auteur bij het presenteren van de historische verhaalstof niet anders kan dan kleur bekennen. John Stephens
(1992) wijst op een tweede, meer impliciet ideologische laag in historische fictie. Het verleden wordt ofwel verbeeld als exotisch, ver weg en
vreemd, ofwel juist dichtbij en tijdloos gemaakt door te benadrukken
dat bepaalde, wezenlijk menselijke eigenschappen en ervaringen van
alle tijden zijn. Het gros van historische fictie mikt op zowel verwondering als herkenning, en dat is voor lezers van nu precies de aantrekkingskracht van het genre.
Met het schrijven van historische verhalen begeeft de schrijver zich op
een koord waarop het lastig balanceren is tussen een consciëntieuze
weergave van het verleden en het vertellen van een goed verhaal, tussen
historische betrouwbaarheid en literaire verbeelding, tussen respect
voor de eigenheid van het verleden en hedendaagse normen en – speciaal dan voor jeugdboekenschrijvers – tussen lering en vermaak. De balans kan nu eens naar de ene, dan weer naar de andere kant doorslaan.
Dat heeft te maken met het talent van de schrijver, maar evenzogoed
met de dans van de tijd.

De ene historische roman is de andere niet

De geschiedenis van de historische jeugdroman laat zich beschrijven
als de opeenvolging van verschillende subgenres. Een bruikbare leidraad daarbij is de typologie van Willem Drop (1972). Hij onderscheidt
in de negentiende eeuw (de bloeitijd van het genre in de volwassenen
literatuur) vier typen historische romans die vanaf 1850 tot en met nu
ook terug te vinden zijn in de jeugdliteratuur: de historische avonturen-
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roman, de in de historie ingepaste roman, de psychologische historische roman en de historische ideeënroman (zie ook Van den Berg 2009,
228). In de historische avonturenroman ligt de prioriteit van de auteur
bij de handeling en een goede spanningsboog. Nauwkeurige, maar lange beschrijvingen houden die handeling op en passen minder bij dit
type, dat in de jeugdliteratuur veruit favoriet is. In het tweede type, de in
de historie ingepaste roman, ligt de nadruk juist op informatieve beschrijvingen. De plot is ondergeschikt aan de (betrouwbaarheid van)
historische gegevens. Voor de jeugdliteratuur is dit type aan te scherpen
tot de didactische historische jeugdroman. Voorbeelden zijn de boeken
van de negentiende-eeuwse auteur Pieter Louwerse en de reeks Historische verhalen (vanaf 1953) van uitgeverij De Sikkel. Kenmerkend voor de
historische ideeënroman is een sterk gekleurde dan wel geëngageerde
weergave van het verleden. Voorbeelden uit de jeugdliteratuur zijn de
verzuilde weergave van de Tachtigjarige Oorlog in het werk van Eduard
Gerdes en de aanklacht tegen slavernij in Miep Diekmanns Marijn bij de
lorredraaiers (1965). Drops vierde en laatste type, de psychologische historische roman, domineerde vanaf de twintigste eeuw in de volwassenenliteratuur (bijvoorbeeld bij Simon Vestdijk, Arthur van Schendel en
Hella Haasse), maar komt in de jeugdliteratuur pas in de eenentwintigste eeuw tot bloei, met onder meer Allemaal willen we de hemel (2008) van
Els Beerten en de Groene Bloem-trilogie (2005-10) van Floortje Zwigtman.
Als aanvulling op Drops model noemt Lies Wesseling (1988) de postmodernistische historische roman. Deze fungeert als apocrief verhaal
bij de officiële geschiedschrijving, en vaak is de geschiedenis zelf de
hoofdpersoon in deze boeken, zoals in A History of the World in 10½
Chapters (1989) van Julian Barnes, waarin de geschiedenis schipbreuk
lijdt. In de jeugdliteratuur zijn hiervan vooralsnog nauwelijks voorbeelden te vinden; hoe zwart of schrijnend het verleden soms ook naar voren
komt, het verloop van de geschiedenis zelf staat in de jeugdliteratuur
niet ter discussie. Andere nieuwe subgenres treffen we in de jeugdliteratuur wel aan. Sterk vertegenwoordigd is de oorlogsroman. Daarnaast
breken in de volwassenenliteratuur populaire genres als de historische
thriller (te beschouwen als een specifieke vorm van de historische avonturenroman) en literaire non-fictie over historische gebeurtenissen en
personen voorzichtig door in de jeugdliteratuur.
Globaal zien we in de geschiedenis van de historische jeugdroman
een verschuiving van didactiek naar avontuur en van daar naar engagement en psychologie. Bovendien heeft elke periode haar eigen (literaire)
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benadering van en omgang met het verleden, gevoed door zowel het contemporaine maatschappelijke als het historiografische discours. Elke
tijd krijgt zo de historische (jeugd)boeken waar hij om vraagt.

Roemrijk vaderl and of het verleden als voorbeeld voor
het heden
Hollandse helden
284

Tussen 1827 en 1840 verschijnen in Nederland maar liefst zeventig historische romans over manmoedige en vaderlandslievende voorouders
(Van den Berg 2009, 228). De belangrijkste auteurs zijn Jacob van Lennep, J.F. Oltmans en A.L.G. Bosboom-Toussaint. De belangstelling voor
de vaderlandse geschiedenis is te verklaren door de opkomst van de Romantiek met haar hang naar het verleden en de behoefte aan een eigen
identiteit in Nederland en Vlaanderen. Jan Pieter Heije schrijft kinderliedjes over ferme jongens, stoere knapen en Nederlands roemruchte
zilvervloot. Hij wil een nationaal volksdichter zijn en nationale waarden
vertolken. De zee speelt in zijn kinderliedjes een belangrijke rol: in het
nog altijd bekende ‘De zilvervloot’ is ze bijvoorbeeld symbool voor nationale kracht en heldenmoed. Zijn liedjes maken tot ver in de twintigste
eeuw deel uit van het schoolmuziekrepertoire.
Helden figureren ook in de historische jeugdromans die vanaf 1845
beginnen te verschijnen. Lange tijd overheerst de didactische historische jeugdroman. Pieter Jacob Andriessen en Pieter Louwerse, twee onderwijzers, beoefenen het nieuwe historische prozagenre. Er bestaan op
dat moment al wel lesboekjes en levensbeschrijvingen van beroemde
vaderlandse zeehelden, vaak in de vorm van een samenspraak tussen
vader en zoon, maar deze missen de voor een roman kenmerkende verhaallijn. Andriessen wordt bij zijn overlijden in 1877 geroemd als de
‘Walter Scott voor Neerlandsch jeugd’ (Buijnsters en Buijnsters-Smets
2001, 118). Onder het pseudoniem Pieter Jacobs schrijft hij aanvankelijk
enige historische verhalen voor volwassenen; later richt hij zich op jongeren van twaalf tot zestien jaar. Hij kiest zijn thema’s uit zowel de vaderlandse als de Engelse, Duitse en Franse geschiedenis, maar bij voorkeur
uit de Hollandse zeventiende eeuw. Zijn eerste historische jeugdroman
verschijnt in 1849 onder de titel Adolf en Clara, of Hoe ons land eene republiek werd: een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen oorlog,
1564-1584, het eerste en bekendste deel van een trilogie. Zijn oeuvre aan
historische verhalen telt zo’n veertig titels. De uitgebreide ondertitels,
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vaak compleet met jaartallen, vertellen de lezers precies naar welke periode het verhaal hen zal voeren, bijvoorbeeld De Muiderkring, of vĳftien
jaren van den bloeitĳd onzer letterkunde, 1623-1637 (1868) en De republiek
in woeling en strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem v: 1751-1795
(1872). Behalve jeugdromans publiceert hij (biografische) verhalenbundels, zoals Ferme jongens: verhalen en schetsen voor de Nederlandsche
jeugd (1864) en Neerlands roem: vertellingen voor de Nederlandsche jeugd
uit het leven van eenige beroemde mannen, die ons vaderland heeft opgeleverd (1867).
Andriessens boeken vinden gretig aftrek en worden herhaaldelijk
herdrukt. Vanaf 1857 is geschiedenis een verplicht vak op Nederlandse
scholen en bijbehorende lectuur is meer dan welkom. Andriessen wil de
jeugd eerst en vooral historische kennis bijbrengen en schroomt niet
deze volop te geven. In het voorbericht van De schildknaap van Gijsbrecht
van Aemstel (1862) omschrijft hij zijn intenties als volgt: ‘Mijne jonge lezers met dien graaf en zijnen geweldigen dood bekend te maken, hen in
de zeden en gebruiken van dien tijd in te leiden en hun van een en ander
een duidelijk begrip te schenken, was mijn doel met de zamenstelling
van dit werkje.’ Andriessen verpakt de historische stof in een doorlopend verhaal, maar lardeert dit met uitvoerige, maar wel levendige beschrijvingen. Zijn boeken bevatten bovendien voetnoten en didactische
terzijdes van een alwetende verteller – ‘Ik moet u, tot goed begrip van het
volgende, eene kleine schets van de verhouding der toenmalige standen
geven’ (Andriessen 1862, 1) – informatieve dialogen – ‘Doch, Jeroen! Is
die Piet Hein een fiksche kerel?’ (Andriessen 1861, 21) – en vele weetjes.
Anders dan veel van zijn tijdgenoten toont hij zich echter geen betweter
of moralist, maar vooral een enthousiaste en goed gedocumenteerde
schoolmeester. Hij probeert zo neutraal mogelijk te blijven. Zo vat hij in
De weezen van Vlissingen (1861) de heikele geloofstwist tussen arminianen en gomaristen als volgt samen: ‘Gelijk het meestal in godsdienstige
geschillen gaat, ging het ook hier: beide partijen meenden het recht aan
haar zijde te hebben en stonden onwrikbaar op haar stuk, de machtigste
partij vervolgde de andere, twist en tweedracht waren algemeen’ (34).
Bovendien zorgt Andriessen voor herkenbare hoofdpersonen, jongens
die, net als hun negentiende-eeuwse lezers, houden van sneeuwballen
gooien, oorlogje spelen en otters vangen. Vaak gaat het om een jongen
in de nabijheid van een historische figuur, zoals Koenraad, neef van Jacob van Maerlant en schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel, soms om
een historische figuur in zijn kinderjaren, zoals een jeugdige en bengelachtige Michiel de Ruyter in De weezen van Vlissingen. Deze verteltruc
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bevordert de identificatie van de lezer met de hoofdpersoon en blijft
daarom in de latere historische jeugdromans een vaak voorkomend procedé.
Ook Pieter Louwerse, die vooral bekend is geworden als redacteur van
het kindertijdschrift Voor ’t Jonge Volkje, verpakt gebeurtenissen uit het
verleden in verhalen. Daarbij geeft hij ruiterlijk toe de geschiedenis
soms een handje te helpen. Zo schrijft hij in zijn voorbericht van Vlissinger Michiel (1880) dat over de jeugd van Michiel de Ruyter weinig bekend
is, maar dat hij in veel boeken als deugniet beschreven wordt: ‘Wij zullen hem dus ook maar als deugniet laten optreden, doch waarschuwen
onze lezers vooraf, dat zij hierin niet te veel geschiedkundige waarheid
zoeken.’ Waar Andriessen zijn verhaal regelmatig onderbreekt voor historische lesjes en feiten, is Louwerse een aanstekelijker en bloemrijker
verteller. Meer nog dan Andriessen bejubelt deze ‘vurige vaderlander’
het nationale verleden en het Huis van Oranje. Zijn werk is ‘zoo echt nationaal, zoo geschikt om in het hart van iederen Hollandschen jongen
snaren te doen trillen’ (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 125). Zijn
ferme titels spreken in dit opzicht boekdelen: Kloek volk met kloeken
moed, of De overwintering der Nederlanders op Nova-Zembla in de jaren
1596-1597 (1873) en Toch Oranje boven!, of Willem Hendrik, Prins van
Oranje-Nassau van 1650 tot 1672 (1879). Als ‘meesterwerk van Louwerse’
geldt zijn tweedelige Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis voor jong
en oud Nederland (1886-88). Hierin vertelt Louwerse in korte hoofdstukken de vaderlandse geschiedenis vanaf de Germanen tot en met zijn heden na. Het door Johan Braakensiek rijk geïllustreerde werk beleefde
diverse herdrukken en elke keer werkt Louwerse de geschiedenis bij tot
de tijd van publicatie. Na zijn dood wordt het boek in 1940 door J.J. Moerman bewerkt en voortgezet, dit keer met illustraties van Johan Herman
Isings; deze versie beleeft in 1961 nog een herdruk.
Volgens L.J.J. Hageraats (1908) maakt Louwerse ‘geen of weinig archief-studiën’, maar ‘hij wist de gedrukte bronnen te beoordeelen; hij
wist een goede keuze te doen uit de verschillende gegevens en zijn eigen
historische aanleg maakte van dat alles een schoon en oorspronkelijk
geheel’. Als enige minpunten noemt hij Louwerses zucht naar objectiviteit – ‘zelfs is hij zoo voorzichtig, dat hij dikwijls zich onthoudt van eene
scherp uitgesproken meening, iets, wat nu en dan het lezen niet veraangenaamt’ (65) – en komen er enige ‘fouten en onjuistheden’ in zijn boek
voor, maar desondanks is het ‘een meesterstuk, dat, voor zoover wij
kunnen nagaan, niet overtroffen wordt, wanneer het geldt ons volk zijn
geschiedenis gemakkelijk te leeren’ (64-65). J.W. Gerhard oordeelt drie
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jaar eerder een stuk kritischer door Louwerse de ‘oppervlakkigste veelschrijver, dien we hebben’ te noemen, voor wie de geschiedenis slechts
bestaat uit ‘’n verheerlijking van ’t Oranjehuis en wat daarmee samenhangt: veldslagen, zeeslagen, generaals en admiraals’; zijn verhalen
‘verduisteren het beeld der geschiedenis’ (1905, 358-359). Gerhard zou
liever een ander soort, socialere geschiedschrijving zien, maar daarmee
is hij zijn tijd vooruit. Anderen na hem oordelen in het voordeel van Louwerse. Zo noemt Dirk L. Daalder hem in gedegen kennis weliswaar de
mindere van Andriessen, maar ‘hij overtreft hem ver in levendigheid
van handeling, rake karaktertekening en evenwichtige compositie.
Naast Louwerses boeken zijn die van Andriessen stijf en ouderwets –
vaak meer leerleesboek dan kinderroman’ (Daalder 1976, 96).
Waar Andriessen en Louwerse objectiviteit en neutraliteit nastreven,
kiest Eduard Gerdes duidelijk partij. Deze schrijver van het Réveil, een
vernieuwingsbeweging binnen de protestantse kerk, beschouwde kinderboeken als een goed instrument voor evangelisatie. Zijn historische
jeugdromans staan volledig in dienst van religieuze propaganda en zijn
een schoolvoorbeeld van de historische ideeënroman. Zoals Daalder al
schreef: bij de antipapist Gerdes zijn alle roomsen slecht en alle ketters
braaf. Gerdes’ favoriete periode is – uiteraard – de Tachtigjarige Oorlog,
en dan vooral de geuzentijd (1570-1600), toen het protestantse geloof
nog illegaal was. Zo kan hij geloofsverkondiging combineren met spannende avonturen. De rolverdeling tussen de goeden en de slechten is
daarbij vastomlijnd: de katholieken zijn steevast geldbeluste smulpapen, laf en slap; de protestanten daarentegen zijn heldhaftig, rechtdoorzee, vergevingsgezind, Bijbelvast en altijd vertrouwend op God. Bijzonder succesvol is Gerdes’ vijfdelige serie over Wouter Harmsen. In de
eerste twee delen, In de duinen (1858) en Uit de duinen (1859), is Wouter
een vijftienjarige geuzenjongen die samen met zijn vader rondtrekt om
te evangeliseren. Daarbij moeten ze op hun hoede zijn voor de inquisitie
en ketterjagers als Wijbrandsz (bijgenaamd de Noortdorpse Vos) en
priester Herwijn. Uiteindelijk worden deze twee zelf door de geuzen gevangengenomen. Anders dan de papen zijn de geuzen echter vergevingsgezind: ‘“Geef hem de vrijheid!” zeide Wouter. “Zoo gij hem heden
oor en neus afsnijdt, zal hij het morgen aan iederen onschuldigen doen
om zich te wreken. Laat gij hem echter ongehinderd van hier gaan, dan
is het mogelijk dat zijn verstokt gemoed tot inkeer komt”’ (160). Op het
eind van In de duinen belandt de Noortdorpse Vos alsnog op de brandstapel, maar pas nadat hij zich dankzij Wouter en zijn vader nog op tijd
heeft opengesteld voor Gods genade. In de laatste drie delen, In Utrecht
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(1860), Het huis Wijngaerde (1861) en In Leiden en Vlaanderen (1862) is de
volwassen Wouter zijn overleden vader opgevolgd als rondtrekkend
evangelist. Onderweg helpt hij geloofsgenoten die in de knel zitten en
beleeft hij spannende avonturen, die de auteur doorspekt met Bijbel
citaten en religieuze geuzenliederen. Gerdes’ werk blijft tot in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw in omloop in christelijk Nederland. Binnen evangelisatiekringen leeft Gerdes voort als de auteur van het kerstlied ‘Er ruischt langs de wolken een lieflijke Naam’, ook wel ‘de Christelijke Internationale’ genoemd.
288

Vlaamse leeuw

Na de afscheiding van de Nederlanden in 1830 heeft Vlaanderen behoefte aan een eigen stem en identiteit. De Vlaamse Beweging ziet literatuur,
in het bijzonder de historische roman, als het middel bij uitstek tot
volksverheffing. Verhalen over het Vlaamse volk dat zich keer op keer
verzet tegen vreemde overheersers zouden het patriottisme kunnen voeden (Couttenier 2009). In 1854 verschijnt het Volksleesboek voor de middelbare en lagere scholen en Vlaamsche huisgezinnen (een jaar later heruitgegeven onder de titel Verhalen uit de geschiedenis van België). Het is
de winnende inzending van Johan Michiel Dautzenberg en Prudens van
Duyse, beiden voormannen van de Vlaamse Beweging, bij een wedstrijd
voor het beste historische leesboek voor scholen die de Belgische staat
in 1850 heeft uitgeschreven. Het is geschiedenis en staatsinrichting in
dienst van burgerschap, ofwel, zoals de auteurs schrijven: ‘Staetkunst
geldt bij ons voor vaderlandsliefde.’ De bundel bevat korte verhalen over
deugdzame historische helden met na elk verhaal een kort commentaar
plus wijze les van de auteurs. Zo sporen ze hun lezers aan om na te denken over het gelezene: ‘Wij kunnen er nog de opmerking bij maken, dat
wij nooit eenig verhael bloot om het verhael moeten aenleeren […] hare
kennis moet vooral strekken om ons over het aangeleerde te doen nadenken’ (geciteerd in Ghesquière 1989, 11).
Het echt literaire werk komt echter van Hendrik Conscience. Hij publiceert in 1837 In ’t Wonderjaer (1566), de eerste Vlaamse historische
roman. Maar het is vooral De leeuw van Vlaenderen of de slag der Gulden
Sporen (1838) waarmee Conscience zijn naam vestigt als de ‘auteur die
het Vlaamse volk leerde lezen’. Het boek wordt wel eens ‘de Vlaamse
Ilias’ genoemd. Centraal thema van de roman is de vrijheidsstrijd. Begin veertiende eeuw verzetten de Vlamingen zich in toenemende mate
tegen de Franse pogingen hun gebied in te lijven. Roemrijke apotheose
is de Vlaamse overwinning tijdens de Guldensporenslag in 1302. Con-
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science roept zijn lezers op zich te spiegelen aan hun moedige voorouders: ‘Gy Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg, by de roemryke
daden welke hetzelve bevat, wat Vlaenderen eertyds was – wat het nu is
– en nog meer wat het worden zal indien gy de heilige voorbeelden uwer
Vaderen vergeet!’ (Conscience 1838, 190). Consciences boek geldt als
boegbeeld van het Vlaams patriottisme en de nieuwe Vlaamse literatuur. Het boek kent vele bewerkingen voor de jeugd: niet alleen het volk,
maar ook de jeugd moest leren lezen. In de twintigste eeuw verdwijnt de
patriottische propaganda naar de achtergrond en wordt het boek gekoesterd als (literair) erfgoed. Het verschijnt onder meer in 1952 als eerste deel in de Guldensporen-serie van de Nederlandse uitgever Van Goor
en, in ditzelfde jaar, ook als stripbewerking van Bob de Moor, in 1979 als
verhaal op een grammofoonplaat (bewerkt door Ernest Claes) en in 1985
als tv-bewerking van Hugo Claus.
De dag van de Guldensporenslag, 11 juli, is sinds 1973 de officiële
feestdag van Vlaanderen en de veldslag is tijdens de hele twintigste eeuw
een populair thema in Vlaamse historische jeugdromans. Zo schrijft
onderwijzer Abraham Hans Groeninghe of de Slag der Gulden Sporen
(1910). Latere voorbeelden zijn De leeuwen klauwen (1952) van Aloïs Blommaert, Met Jan de Vlaming in de Guldensporenslag (1953) van Hendrik Jespers en Om het land te beschermen (1987) van Johan Ballegeer. Hans
schrijft meer historische jeugdromans, maar zijn grote verdienste ligt
vooral in het opzetten van de Kinderbibliotheek in 1922 (Van Coillie en
Ghesquière 1997, 133-135). In deze algemene jeugdboekenserie met wekelijks een kort verhaal van tweeëndertig bladzijden (de ‘Hanskes’) zijn
historische verhalen goed vertegenwoordigd. De katholieken kijken later de kunst af en starten in 1939 hun eigen serie, de Vlaamsche Filmkens
(later Vlaamse Filmpjes), die nog steeds bestaat en regelmatig een historisch thema aansnijdt.
Vanaf 1953 verschijnt bij uitgeverij De Sikkel op initiatief van de
schrijvers-onderwijzers Cyriel Verleyen, Emiel van Hemeldonck en Jan
Vercammen een reeks historische verhalen voor het geschiedenis
onderwijs. Elk verhaal kent een vast format: een korte inleidende tekst
met tijdschema en kaart van het gebied waar het verhaal zich afspeelt,
gevolgd door het daadwerkelijke verhaal. Het eerste verhaal (van Jespers) is gewijd aan de Guldensporenslag. Verleyen (al dan niet onder zijn
pseudoniem C. Van Rode) is vooral in de beginjaren hofleverancier van
de serie. Hij wil de geschiedenis ‘ontmythologiseren’ en verhalen vertellen over gewone mensen in historische tijden. Diverse bekende auteurs
als Jo Briels, Paul Kustermans, Maria Heylen en René Swartenbroekx
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hebben geschreven voor deze gerenommeerde serie; een enkele keer
duikt ook een Nederlandse auteur op, zoals Jan Terlouw en Miep Diekmann. De reeks wordt sinds de jaren 1990 voortgezet onder de naam
Histoflash. Na de overname van De Sikkel door uitgeverij De Boeck in
2000 verdween de serie van het toneel.

Het verleden als avontuur
290

In de twintigste eeuw komt het historische jeugdboek in Nederland volop op stoom, met vanaf ongeveer 1890 de historische avonturenroman
als belangrijkste vertegenwoordiger. De plot wint aan kracht: de verhalen zijn niet langer een doorzichtige aankleding voor historische lesjes
en feiten, maar worden gekenmerkt door een duidelijke spanningsboog
en aansprekende hoofdpersonen. Avontuur en sfeer zijn belangrijker
dan exacte data en fictieve helden verdringen historische personages
naar de achtergrond. Het verleden hoeft niet meer zo nodig gekend te
worden, waardoor er ruimte is voor beleving. De auteur schudt zijn rol
als leermeester af en wordt verhalenverteller. Als decor fungeren nog
steeds roemruchte episodes uit vooral de vaderlandse geschiedenis;
daarnaast winnen de Middeleeuwen terrein. In de historische jeugdboeken wordt een romantische wereld geschilderd waarin fair play,
moed en eerlijkheid belangrijke waarden zijn. Waarden die er, zo is de
impliciete boodschap, voor het heden nog steeds toe doen en verdienen
nageleefd te worden. Het verleden fungeert zo als tijdloze leerschool
voor het heden.
Edel gemoed

Een van de eerste Nederlandse jeugdboekenschrijvers die op deze manier over het verleden schrijven, is C. Joh. Kieviet, de man die ook met
het jongensboek Dik Trom al een nieuw geluid liet horen. Hij wil ‘een
nieuwe geest brengen in de kinderliteratuur’ en anders dan zijn voorganger Andriessen ‘het romantische en geschiedkundige’ verenigen: ‘In
geen van mijn boeken zult ge bijvoorbeeld een lange verhandeling lezen
over het stadhouderloze tijdperk of iets dergelijks’ (Kieviet 1928). Kieviet
kiest voor de romantische Middeleeuwen, die hij voorstelt als een ridderlijke epoche vol edele, hooggestemde zielen met, omwille van het
avontuur, uiteraard ook enkele verraderlijke en laaghartige typen. Fulco
de minstreel (1892) speelt in ‘het jaar onzes Heeren 1297’, net na de moord
op Floris v. Kieviet grijpt de woelige periode aan om een spannend verhaal over riddereer te schrijven. Hij brengt de politieke twisten tussen
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Holland en het Utrechtse Sticht terug tot een strijd tussen goed en
kwaad, tussen ridderlijkheid en laffe zelfzuchtigheid. Aan de goede kant
staan Gijsbrecht van IJselstein en zijn ‘dienstman’ Fulco, door zijn kameraden vanwege zijn zangtalent ook wel Fulco de minstreel genoemd.
Hun tegenstrevers zijn heer Wolfert van Borssele en vooral Hendrik van
Vianen. Deze laatste kan niet tegen zijn verlies: wanneer hij het in een
riddertoernooi moet afleggen tegen Gijsbrecht, zint hij op wraak. Kieviet schrijft in niet mis te verstane woorden: ‘Want hij, de onbarmhartige Vianen, die zijne gevangenen nooit anders dan met de grootste onmenschelijkheid behandelde, hij kon zich niet voorstellen, dat de Edele
Vrouwe van IJselstein het kind met zachtheid en liefde verzorgde en er
over waakte als eene moeder. Vianen wist niet wat adel der ziel was, al
was hij prat op zijn geërfden adeldom’ (103). Gelukkig weet Fulco, hoewel van eenvoudige komaf, dat wel. Als zijn heer ontvoerd wordt, zet hij
alles op alles om hem te bevrijden. Waar de historische Gijsbrecht zijn
geld en goed kwijtraakte, is het in Kieviets boek eind goed, al goed: Van
Borssele en trawanten moeten het veld ruimen, Gijsbrecht krijgt zijn
kasteel terug en Fulco wordt tot ridder geslagen. Kieviet beschrijft dit
alles in gloedvolle, zelfs voor zijn tijd enigszins archaïsche, maar bovenal meeslepende taal, die de lezer voor de duur van het verhaal naar
een andere tijd voert. Die stijl, samen met de spannende plots, verklaart
het succes van zijn historische jeugdromans.
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Meer nog dan Kieviet presenteert Marie Boddaert de geschiedenis als
een moreel strijdtoneel, waarin niet de sterkste, maar de meest verheven geest overwint. Haar Roswitha (1909) staat bol van op de Middeleeuwen geprojecteerd, hooggestemd idealisme over trouw en goed leiderschap, en dat alles in geëxalteerd proza. In haar boek weerklinkt
hetzelfde geloof in de ideale samenleving door als bijvoorbeeld in het
werk van Frederik van Eeden en Herman Gorter. Het verhaal speelt rond
1235. Roswitha is de dochter van ridder Dagobert van Valkenburcht,
trouw onderdaan van de Duitse keizer Frederik ii. Zij en haar vader
staan pal achter de keizer. Tijdens haar eerste bezoek aan het hof is
Roswitha diep onder de indruk van de edele vorst: ‘den Keizer met zijn
vastberaden en toch zoo vriendelijk gelaat, alleen het Groote dat van
hem uitging, zijn hoog denken en begrijpen: den Heerscher die zich
keerde tot zijn volk dat tot hem opzag, en op hem wachtte om gelukkig te
worden. […] Hij zou met sterke hand regeeren en het groote Duitsche
rijk, het machtigste rijk van de Christenheid, tot eendracht en bloei
brengen. Den Held die alles zou vervullen, zou zij naderen’ (77). Niet iedereen is Frederik echter trouw. Een opstand is ophanden, en vooral
ridder Eberstein is een geduchte tegenstander. Uit ‘Christen- en ridderplicht’ biedt Dagobert desondanks onderdak aan Ebersteins dochter,
Godelieve. Als Dagobert op weg naar het legerkamp van de keizer ontvoerd wordt, keert de schijn zich tegen hem. Dan besluit Roswitha naar
de keizer te gaan om hem te overtuigen van de goede trouw van haar
vader, tot hem sprekend ‘in het fier betrouwen op de macht van waarheid en rechtvaardigheid’ (191). De grote aandacht voor het innerlijk en
de morele groei van Roswitha maakt dit tot een van de eerste psychologische historische jeugdromans. Aukje Holtrop (1989) plaatst het boek
onder de meisjesboeken. Daar valt iets voor te zeggen, maar als meisjesboek volgt Roswitha de gebaande wegen van het genre, met een wildebras als hoofdpersoon – moederloos en door haar vader als jongen opgevoed – die in de loop van het verhaal een jongedame wordt en gaat
trouwen. Binnen het genre van de historische jeugdroman daarentegen, waar mannelijke helden de toon zetten, is Roswitha een voorloper.
Pas aan het einde van de twintigste eeuw, met onder meer het werk van
Thea Beckman en Johan Ballegeer, maken meer vrouwelijke hoofdpersonen hun opwachting in het genre.
Een beroemde vooroorlogse Nederlandse reeks met historische avonturenverhalen is Oud Goud, in 1939 opgezet door schrijver-onderwijzer
Pieter de Zeeuw bij uitgeverij Van Goor. Deze reeks, met als ondertitel
Verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan Nederlands jeugd verteld, omvat
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zowel voor de jeugd bewerkte verhalen uit de wereldliteratuur als historische verhalen. In die laatste categorie vinden we bijvoorbeeld De reis
van Marco Polo (1941), Paul Kruger, De leeuw van Zuid-Afrika (1941), Michiel Adriaansz. de Ruyter (1949) en Ivanhoe (1954). De Zeeuw is zowel
bewerker als schrijver van vrijwel alle titels. Momenten uit de Friese geschiedenis komen aan bod in De slach by Boksum (1935) van R.S. Roarda
en in It Fryske findel (1946) van J. de Haan, beide spelend in de Tachtigjarige Oorlog.

h e t v e r l e d e n a l s v e h i k e l v oor h e t h e d e n

Roswitha, geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst, en Jan zonder Vrees, met
prenten van Emile Walravens.

Wonderbaarlijke historie

In Vlaanderen waren en blijven de Middeleeuwen, de Vlaamse ‘Gouden
Eeuw’ bij uitstek, populair. Als vooroorlogs Vlaams hoogtepunt geldt de
historische avonturenroman De wonderbaarlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees (1910) van Constant de Kinder. Hoofdpersoon is de achttienjarige Jan uit Antwerpen, ‘een wildzang van de ergste soort’, maar met
‘hoedanigheden, die veel goed maakten: hij had een onoverwinnelijken
afkeer van veinzerij en logentaal en kon geen onrecht zien plegen’ (11).
Dankzij zijn spierkracht wint hij elk gevecht en aangezien hij voor niets
en niemand bang is, luidt zijn bijnaam Jan zonder Vrees, net zoals die
van de toenmalige hertog van Bourgondië. Jan trekt door Vlaanderen,
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en overal waar hij komt, neemt hij het op voor de zwakkeren en herstelt
hij onrecht. Het verhaal vertoont gelijkenis met het sprookje van Grimm
over de jongen die erop uittrekt om te leren griezelen – zo laat Jan zich
uitdagen om de gruwelijke waterduivel Kludde te weerstaan – maar anders dan een sprookje is het verhaal duidelijk in tijd en ruimte geplaatst,
namelijk in het Vlaanderen van begin vijftiende eeuw. De Kinder verweeft bovendien historische informatie in het verhaal die hij als alwetende verteller expliciet inluidt met zinnen als: ‘Beste lezer, het leerjongen- of leerknechtschap was toenmaals in ’t geheel niet wat het nu is. Ik
neem daarom de gelegenheid te baat om te beproeven u er een duidelijk
denkbeeld van te geven’ (12-13). Of: ‘In de middeleeuwen hadden de steden een gansch ander uitzicht dan nu’ (17). Daarbij fungeert de figuur
van Jan zonder Vrees als verbinding tussen verleden en heden. Niet zelden vertolkt Jan een hedendaags perspectief: in tegenstelling tot zijn
middeleeuwse ‘medebewoners’ gelooft Jan bijvoorbeeld niet in heksen,
spoken of waterduivels. Het boek van De Kinder beleeft vele herdrukken. In 1953 verschijnt een stripbewerking in Het Laatste Nieuws en in
1994 een nieuwe bewerking van Jo Briels. In de jaren 1970 start uitgeverij
Opdebeek de serie Jan zonder Vrees, waarin hedendaagse jeugdboekenauteurs als Julien van Remoortere, Jo Briels, Karel Verleyen en
Gaston Van Camp rondom de figuur van Jan zonder Vrees avonturen
verhalen schrijven. In deze serie is de geschiedenis slechts een decor
geworden voor een spannend verhaal. In De zwarte monnik (1972) van
Karel Verleyen, bijvoorbeeld, speelt het middeleeuws bijgeloof een rol,
maar verder is de tijd onbepaald. Van historische jeugdromans in strikte zin is geen sprake meer. Datzelfde geldt voor de populaire serie De
Rode Ridder (1953-96) van Leopold Vermeiren. In de vierentachtig delen
over de heldhaftige ridder Johan is de geschiedenis gereduceerd tot een
exotisch decor voor spannende avonturen. De reeks werd verstript door
Willy Vandersteen.
Naar zee

Naast de Middeleeuwen blijven in de Nederlandse jeugdliteratuur de
Gouden Eeuw en vooral de zee trekken. Talrijk zijn de verhalen over
scheepsjongens die ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie
spannende avonturen beleven, bij voorkeur in de nabijheid van vaderlandse helden. Auteurs benutten het in de negentiende eeuw al beproefde recept van een jongen als identificatiefiguur en als getuige van belangrijke gebeurtenissen, maar nu met de nadruk op het avontuur. Zo
schrijft Johan Been zijn Paddeltje, scheepsjongen van Michiel de Ruyter
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Emancipatie en engagement, of de geschiedenis als
a anklager

In de vooroorlogse periode, met de historische avonturenroman als het
dominante type, fungeert het verleden als verheven periode waarin het
goed toeven is. Naast een spannend avontuur levert het een nastrevenswaardige moraal. Aandacht voor de zwarte of ongeschreven bladzijden
van de geschiedenis is van latere datum. Niet zelden projecteren de naoorlogse schrijvers daarbij hun eigen emancipatorische idealen op het
verleden. In de twintigste-eeuwse historische ideeënromans krijgen
hoofdpersonen eigenschappen toebedeeld die meer aansluiten bij de
wensen en waarden van de eigen tijd dan bij het vertelde verleden. De
hoofdpersoon bekleedt vaak een uitzonderingspositie als de jongen die
wél in opstand komt tegen onrecht of het meisje dat een zelfstandige rol
opeist.
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(1908), dat samen met De drie matrozen van Michiel de Ruyter (1906) en
Om de schatten van Il Tigretto (1921) een trilogie vormt over de avonturen
van de bekende zeeheld en zijn bemanning. Nog beroemder is De
scheepsjongens van Bontekoe (1924) van Johan Fabricius (1899-1981).
Waar hij met zijn jeugdwerk Eiko van de Reigerhof (1922) nog in de voetsporen treedt van de door hem bewonderde Kieviet, laat hij met zijn
Scheepsjongens een eigen geluid horen. Inspiratie voor dit verhaal vond
hij in het scheepsjournaal van Willem Ysbrantsz. Bontekoe uit 1646. Fabricius ontpopt zich als een rasverteller, met oog voor handeling en
spanning, voor levendige beschrijvingen en bovenal voor drie aansprekende hoofdpersonen. Samen met de stoere Hajo, de verstandige Rolf
en de dikke, onhandige Padde beleeft de lezer avonturen op zee en in de
Oost. Dat reizen een metafoor voor het leven zelf is, blijkt uit zijn voorwoord aan ‘de Hollandsche Jongens’: ‘Het leven van een man, jongens,
gaat nooit zonder stormen voorbij. Hoe verder het land dat je bezeilen
wilt, hoe moeilijker en gevaarlijker de reis. Verlaat je schip niet, voor het
onder je bezwijkt! Dan zal men later zeggen: “Hij voer door vele stormen,
maar zijn reis werd een reis van Bontekoe!”’

Manmoedige meisjes

Zoals de geschiedschrijving lang het verhaal van (grote) mannen was
– his story en niet her story – blijft het historisch jeugdboek lange tijd een
typisch jongensboek, over mannelijke helden met mannelijke dadendrang. Onder invloed van de tweede feministische golf verschijnen van-
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af de jaren zestig steeds meer historische jeugdromans met manmoedige meisjes in de hoofdrol. Helemaal afwezig zijn vrouwelijke helden
daarvoor ook weer niet, maar het zijn uitzonderingen, zoals Sturmfels
(1889) en het hiervoor al besproken Roswitha van Marie Boddaert. En dat
vrouwelijke nevenpersonages doorgaans de rol van moeder of verre geliefde spelen, zoals Ghesquière (1989, 11) stelt, is voor Nederland niet
helemaal waar. Zo kan Bertha, de echtgenote van Gijsbrecht in Fulco de
minstreel, zich goed redden. Terwijl haar echtgenoot ligt weg te kwijnen
in een kerker, voert zij haar mannen aan tijdens de belegering van kasteel IJsselstein. Wel is het waar dat vrouwen zelden of nooit als identificatiefiguur voor de lezers fungeren.
Feministische bedoelingen kan men Boddaert of Kieviet niet toeschrijven. Dat geldt wel voor Sini Greup-Roldanus. Deze schrijfster en
historica, bestuurslid van het in 1935 opgerichte Internationaal Archief
voor de Vrouwenbeweging, vond dat het aandeel van vrouwen in de geschiedenis veronachtzaamd werd. Met Catelijne van Ingelmunster (1937),
Jacquemijne van der Weyden (1946) en Sandra Tjallinga (1949) geeft ze een
gedetailleerd beeld van het dagelijks leven en werk op een linnenblekerij in de zeventiende eeuw, en dan vooral van het aandeel van de vrouwen hierin. Haar streven naar historische juistheid gaat echter ten koste
van de literaire kwaliteit. De beschrijving van de dagelijkse bezigheden
blijft te statisch, de boeken missen spanning en een duidelijke plot, en
de stijl is weliswaar passend bij de beschreven periode, maar erg stijf. De
intentie om historische ideeënromans te brengen, kan ze niet waarmaken: daarvoor zijn ze te didactisch.
In de jaren vijftig en zestig verschijnen enkele verhalen over grote
vrouwen uit de geschiedenis. Zo publiceert Mia Bruyn-Ouwehand Florence Nightingale (1956) en Isabella en de grote reis (1958), over Isabella
van Castilië, en beschrijft Leen Van Marcke in Hatsjepsoet (1966) het leven van de vrouw van farao Toetmoses. Net als Greup-Roldanus’ werk
allemaal keurig historisch verantwoord, maar voor moderne meisjes
zijn de vrouwen wellicht toch te afstandelijke en onbereikbare rolmodellen.
Geslaagder is het werk van Thea Beckman. Zij weet engagement te
paren aan een spannend avontuur. Haar heldinnen zijn goedgebekt, ondernemend en assertief. Ze laten hun leven niet bepalen door vaders en
mannen, maar nemen hun lot in eigen handen. Zo weigert Marije, heldin uit Geef me de ruimte! (1976, een welhaast programmatische titel), te
trouwen met de man die haar vader uitgezocht heeft en vlucht ze naar
Frankrijk. Het levert Beckman de kritiek op dat haar heldinnen wande-
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lende anachronismen zijn, twintigste-eeuwse meisjes in middeleeuwse
vermomming. Een ander vaak genoemd punt van kritiek is Beckmans
stijl. Kees Fens (1974) hekelt de kleurloosheid van haar taal. Peter van
den Hoven (1994) heeft het over ‘het hoge kitschgehalte’ van haar stijl.
Beckmans boeken verrassen inderdaad niet door de mooie literaire zinnen, maar de schrijfster verdient volop de eer dat zij het genre van de
historische jeugdroman nieuw leven heeft ingeblazen en het populair
heeft gemaakt. Ze neemt afstand van de geijkte vaderlandse verhaalstof
en schrijft niet over ridders en jonkvrouwen, maar over gewone, herkenbare (toegegeven: soms al te herkenbare) mensen in andere tijden. In
haar beste werk, Kruistocht in spijkerbroek (1973, Gouden Griffel), past ze
bovendien de voor die tijd originele verteltruc van de tijdmachine toe.
Dat stelt haar in staat de lezer via moderne ogen, namelijk die van de
vijftienjarige scholier Dolf Wega, naar het verleden te laten kijken en dit
te vergelijken met het heden. Dolfs conclusie is dat soms het verleden
wint, soms het heden. Kortom: vroeger was niet alles beter en evenmin
kent de loop van de geschiedenis per definitie een positieve evolutionaire groei. Doordat de hoofdpersoon letterlijk met de voeten in de
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Kruistocht in spijkerbroek
(Ill. F. van Vliet).
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het grote verhaal uit de geschiedenisboekjes:
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‘Ik heb nauwelijks een kasteel van binnen gezien, ik heb geen toernooi bijgewoond en gewapende ridders ging ik uit de weg. Maar ik
zag het land en de boeren en de bedelaars en de verdwaalde kinderen. Het vólk heb ik leren kennen, niet de hoge heren waarover je
leest in de boeken. En die mensen: soms waren ze wreed en dom,
soms zo goed… Ik heb zoveel geleerd, Dom Thaddeus, ook van u.’
’Van mij? Wat dan?’
‘Goedheid. Liefde voor de medemens. Trouw.’
‘Dat is onze christenplicht, mijn zoon.’
‘U handelde niet uit plicht, maar uit liefde.’
… en die liefde hebben we vergeten in latere eeuwen, dacht de jongen. Nee, niet helemaal. In de twintigste eeuw hebben de mensen
een heel stelsel van sociale wetten opgebouwd, waardoor zieken,
armen en invaliden niet langer van honger omkomen, zoals nu…
Maar wat hebben we met de liefde gedaan? Met die eenvoudige, bijna sluwe liefde van Dom Thaddeus? Die hebben we vergeten en vervangen door formulieren in vijfvoud. (Beckman 2003, 359-360)
Beckman is ten slotte een inspiratiebron voor veel auteurs van historische romans. Na haar dood in 2004 is de Nederlandse prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar naar haar vernoemd. Nadat de
prijs enige jaren niet of onder een andere naam uitgereikt is, heet hij
sinds 2011 weer de Thea Beckmanprijs.
De Friese auteur Willem Tjerkstra maakt in De wite kastanje (1986) net
als Beckman in Kruistocht in spijkerbroek gebruik van een tijdreis. Twee
jongens, de intellectuele Teade en de stoere Harm, komen tijdens deze
reis terecht in verschillende historische periodes. Door hun verblijf in
andere werelden leren beiden dat er veel agressiviteit en onrecht is, tussen mensen, maar ook in henzelf. De stal van Beckmans uitgever, Lemniscaat, levert nog meer belangrijke auteurs van historische romans. Zo
toont Simone van der Vlugt zich met knappe historische onderwerpen
en pittige, herkenbare hoofdpersonages een waardig opvolgster van
Beckman en beproeven Jan Terlouw en Evert Hartman met succes het
subgenre van de oorlogsroman.
Feministisch en maatschappelijk engagement is ook te vinden in het
werk van Johan Ballegeer (1927-2006). Deze Vlaamse auteur heeft een
voorkeur voor sterke vrouwelijke personages. In Geen meiden aan boord
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(1986), onder meer bekroond met de Vlaamse Staatsprijs, weet Marianne zich vermomd als jongen staande te houden tijdens een reis vol ontberingen op een IJslandvaarder. Volgens oud zeemansgeloof brengen
vrouwen aan boord ongeluk, maar Marianne wint uiteindelijk het vertrouwen en respect van de bemanning. San Suu Boetra uit Prinses van de
wind (1994) is haar middeleeuwse evenknie. Ze is brutaal en weet handtastelijke mannen vakkundig van zich af te slaan. Ballegeer maakt dit
overigens aannemelijk door haar te karakteriseren als buitenstaander:
als zigeunermeisje is San Suu onbekend met de (gedrags)normen van
het hof. Ze fungeert daarmee ook als tussenpersoon tussen de eveneens
niet-ingewijde lezer en de beschreven tijd (een soort variatie op Beckmans tijdmachine). Met zijn verhaal vertelt Ballegeer bovendien dat geschiedenis weliswaar een mannenverhaal is, maar dat vrouwen achter
de schermen de dienst uitmaken: ‘“Hij nam zijn speer, spietste de beer
erop en spijkerde hem aan een beuk.” “Wat dapper!” “Helemaal niet.
Judith heeft het gedaan. Net onder zijn vierde rib prikte ze. Maar de kroniekschrijvers vertellen het natuurlijk anders. Wie betaalt ze? De mannen. Dus…”’ (geciteerd in De Geest 2009, 22). Verder borduren de vrouwen in dit verhaal het beroemde wandtapijt van Bayeux, waarbij hun
handwerk vooruitloopt op de daadwerkelijke gebeurtenissen.
Ballegeer en Beckman plaatsen haast programmatisch meisjes in de
hoofdrol, waarbij ze – het is al gezegd – zich nogal eens bezondigen aan
anachronismen. Latere auteurs blijven dichter bij de historische werkelijkheid en beschrijven juist de beperkte vrijheden en keuzemogelijk
heden van vrouwen in het verleden. Zo schrijft Floortje Zwigtman in
Spelregels: het verhaal van een middeleeuws huwelĳk (2001) vanuit het
perspectief van zowel een meisje als een jongen over uithuwelijking, en
vertellen Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs in het veelbekroonde Jonkvrouw (2005) over een jonkvrouw die bezwaar maakt tegen
de door haar vader uitgezochte huwelijkskandidaat. In Galgenmeid
(2010), van dezelfde auteurs, lukt het een gewoon meisje niet om zich
ondanks haar moed te onttrekken aan de beperkingen van haar stand.
Papinette (2009) van Kristien Dieltiens tot slot gaat over een keukenmeisje met weinig inspraak, dat ingezet wordt als schildersmodel.
Strijd tegen slavernij

Niet alleen op de gelijkheid tussen man en vrouw wordt in historische
romans gereflecteerd, ook de westerse omgang met andere rassen en
culturen is een geliefd thema. Internationale klassieker in de historische ideeënromans over slavernij en – daarmee verbonden – de schaam-
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te over de (vroegere) koloniale houding is uiteraard Uncle Tom’s Cabin
van Harriet Beecher Stowe, voor het eerst verschenen in 1852 en sindsdien herhaaldelijk bewerkt en uitgegeven voor de jeugd. Dat niet alleen
de Verenigde Staten, maar ook Nederland een eigen slavernijverleden
had, maakt Miep Diekmann duidelijk in de jeugdroman Marijn bij de
lorredraaiers (1965). Het verhaal speelt rond 1680 op Curaçao, in de tijd
dat Nederlandse kolonisten hun eigen kas en die van hun vaderland
spekken met de slavenhandel. In de inleiding vertelt de schrijfster dat
dat destijds normaal was: ‘Slaven houden mócht, en het was zelfs goed’
(7). Ze voegt hier meteen haar programmatische boodschap aan toe:
‘Mensen als Marijn en Oeba, die hun eigen hart en verstand volgden,
hebben de stoot gegeven tot het afschaffen van de slavernij’ (7). Marijn
en Oeba de By hebben van hun ouders inderdaad geleerd dat slaven ook
mensen zijn. Huisslavin Knikkertje wordt als een van hen opgevoed en
zal eenmaal volwassen vrijgekocht worden. Als de ouders omkomen bij
een orkaan, staat alles echter op losse schroeven. Oeba en Knikkertje
komen in het huishouden van de oudere zus Aletta. Die is meer een
mens van haar tijd: ‘Het kón toch niet dat al die andere mensen ongelijk
hadden, die beweerden dat een slaaf geen mens was, maar een “stuk”
kóópwaar. Die hadden toch zeker met z’n allen geen ongelijk, en Oeba
gelijk?’ (201). Terwijl Marijn chirurgijn op een slavenschip is, dreigt Aletta Knikkertje te verkopen. Knikkertje loopt weg, maar belandt alsnog in
handen van slavenhandelaars. Marijn, heimelijk verliefd op haar, probeert haar terug te halen. Op een soepele manier vlecht Diekmann de
nodige historische informatie door het spannende verhaal, bijvoorbeeld over de barre omstandigheden waaronder slaven de reis van Afrika naar de wingewesten doorbrengen. Daarnaast laat ze haar hoofdpersonen telkens weer verkondigen dat slaven recht hebben op een
menswaardige behandeling. Dat Marijn, Oeba en Knikkertje voor zijn
op hun tijd, maakt de schrijfster duidelijk met het noodlottige einde:
voor Marijn en Knikkertje kan er in de zeventiende eeuw nog geen happy
end zijn.
Net als haar hoofdpersonages is Diekmann zelf haar tijd vooruit. De
Nederlandse rol in het slaven halen is lang onbesproken gebleven in de
doorsneegeschiedenisles en in de maatschappelijke discussie. De recente openheid over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis is te zien
in een ruimere oogst aan jeugdboeken over slavernij en het koloniaal
verleden: Anansi’s web (2000, in 2006 heruitgegeven als Dans om het
zwarte goud) van Lydia Rood, Sisa (2002) van Joyce Pool, Lara en Rebecca:
in de schaduw van het gele huis (2006) van Kathleen Vereecken, en Slaven-
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haler (2007) van Rob Ruggenberg. Opvallend is Slaaf kindje slaaf (2006)
van Dolf Verroen vanwege het bijzondere perspectief: de lezer kijkt naar
het verleden door de ogen van de twaalfjarige Maria, die het de gewoonste zaak van de wereld vindt dat ze een slaaf als verjaardagscadeau krijgt
en dat slaven afgeranseld mogen worden. Nergens roert de auteursstem
zich om een modern moreel oordeel te vellen en dat werkt des te sterker.
Sommige passages roepen gewoon plaatsvervangende schaamte op:

Het koloniale verleden van België vindt nog altijd moeilijk de weg naar
de jeugdliteratuur. In De rubberjager (1987) kiest Roger H. Schoemans de
hardvochtige politiek van het koloniale regime in Belgisch Kongo onder
Leopold ii als onderwerp. Anna Coudenys beschrijft de woelige periode
van de onafhankelijkheid van Kongo door de ogen van de veertienjarige
Christine in Yaka Mama (2002). Terwijl Christine haar eigen onafhankelijkheid verovert, verdwijnt het veilige land van haar jeugd in chaos en
geweld. Coudenys verweeft in de roman geraffineerd gelijkenissen en
verschilpunten tussen de emancipatie van het meisje en die van de gekoloniseerde Kongolezen.
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Weet je nog dat ik was gaan roeien?
Het kind van mijn slavin ging tekeer…
Onverdraaglijk.
Ik heb er drie keer wat van gezegd,
toen was mijn geduld op.
Ik heb het opgepakt
en een tijdje onder water gehouden.
Toen was het goed stil.
Dat verzeker ik je.
Tante Amy knikte:
Slavinnen zijn een ramp, een ramp.
Mama liet de thee afruimen. (Verroen 2006, lxxviii)

Oorlogswonden, of het verleden als wa arschuwing
voor het heden

Een specifieke vorm van engagement is te vinden in een belangrijk subgenre van de historische jeugdroman, het oorlogsverhaal. Het gaat concreet om jeugdromans over de Eerste of Tweede Wereldoorlog, waarin
de oorlog vaak centraal staat als waarschuwing voor het heden. Avonturenboeken over de oorlog duiken op in triviaallectuur zoals de Biggles-
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serie (1932-70) van Captain William Earl Johns of de Snuf de hond-reeks
(1953-85) van Piet Prins. Hierin komen slechts de sensationele en avontuurlijke aspecten van de gevechten aan bod. De meeste oorlogsverhalen komen echter voort uit het motto ‘Nooit meer oorlog’. Beide wereldoorlogen, vooral de laatste, tonen het afschrikwekkende gezicht van de
mensheid. Als recent oorlogsverleden vormen ze een maatschappelijke
wond die nog steeds openligt. Waar auteurs voor volwassenen in oorlogsverhalen vooral de ontluistering en de schaamte verbeelden, staat
de jeugdliteratuur in het teken van vredesopvoeding of – zoals het tegenwoordig genoemd wordt – oorlogseducatie. De oorlog fungeert als moreel ijkpunt (Mooren en Van Lierop-Debrauwer 2005).
Eerste Wereldoorlog

In de Nederlandse geschiedenis en (jeugd)literatuur speelt de Eerste
Wereldoorlog een ondergeschikte rol. De enige bijdrage van betekenis
leverde W.G. van de Hulst met Peerke en zijn kameraden (1919), waarin de
door de oorlog verminkte Peerke van Vlaanderen naar Nederland vlucht.
Dat is anders voor Vlaanderen, waar, net als voor Engeland, de Grote
Oorlog een belangrijk thema is en waar de verschrikkelijke loopgravenoorlog en de vele soldaten die als kanonnenvoer sneuvelden hun sporen
hebben getrokken in het collectief geheugen. Recente Britse voorbeelden zijn War Horse (1982) en Private Peaceful (2003) van Michael Morpurgo, The Foreshadowing (2005) van Marcus Sedgwick en The Absolutist
(2011, vertaald als De witte veer) van John Boyne.
In Vlaanderen verschijnt al tijdens de oorlog Een Vlaamsch gezin in
oorlogstijd (1915) en, iets later, Een Vlaamsche jongen in oorlogstijd (1921)
van Abraham Hans. Toch komt de Grote Oorlog pas de laatste decennia
volop in de belangstelling in de Vlaamse jeugdliteratuur, in het kielzog
van de aandacht voor de tragiek van de Tweede Wereldoorlog. De ontluistering van de loopgraven en het oorlogsleed komen aan bod in boeken als Oorlogsjaren (1991) van Paul Kustermans, Zomer in Passendale
(1998) van Geert Spillebeen, Tunnelkoorts (2008) van André Boesberg en
Iedereen bleef brood eten (2013) van Do Van Ranst. Deze laatste roman
geeft de verschrikkingen van de oorlog onverbloemd weer en laat op een
indringende manier zien wat geweld dat zich dag in dag uit herhaalt,
met mensen doet:
Over hoeveel kameraden ben ik heengestapt, vroeg Simon zich af.
Op den duur dacht je bij niks nog na. Onverschilligheid. Medesoldaten hadden hen ervoor gewaarschuwd.
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Simon zou nooit onverschillig worden. Nog zo’n voornemen dat
in de loopgraven was opgezogen door de drek, opgegeten door de
ratten. Onverschilligheid was het ergste. (Van Ranst 2013, 292)
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Eerder al vertelt Johan Ballegeer in Célines grote oorlog (1988) dat onder
de Vlaamse soldaten onnodig veel slachtoffers vielen, omdat de Waalse
officieren op het slagveld het verdomden om Nederlands te spreken. Wereldoorlog en taalstrijd gaan hier gelijk op. Céline raakt betrokken bij de
ondergrondse Frontbeweging en de flaminganten die strijden voor een
eigen taal en een eigen land. Meer dan tegen de Duitsers wordt in dit
verhaal gestreden tegen de Walen. Tekenend is dat Céline uiteindelijk
een relatie met een Duitse soldaat krijgt. Ballegeer doorspekt zijn verhaal met diverse historische voorbeelden van Vlamingen die nodeloos
zijn omgekomen op het slagveld. Zijn verhaal over de broers Frans en
Ward Van Raemdonck, die in elkaars armen gestorven zijn, komt ook
voor in De hondeneters (2009) van Marita De Sterck. Hierin wordt verteld
dat het verhaal mogelijk anders is geweest, dat niet de broers verstrengeld lagen, maar de ene broer in de armen van een Waalse korporaal.
Waar het echter om gaat is dit: ‘Dat er te midden van de smerigste oorlog
mensen zijn die mensen zijn gebleven, daarover moeten we blijven vertellen. Da’s zalf op zere zielen, de details doen er niet toe’ (168). De Sterck
schildert via de ogen van de epileptische Victor het Vlaamse platteland
in oorlogstijd, waar armoede, honger, gekonkel en verraad hoogtij vieren. De avontuurlijke associaties die Victor aanvankelijk nog heeft bij de
oorlog, maken snel plaats voor een realistischer en rauwer beeld. Oorlog
maakt beesten, hondeneters, van mensen. Dat mensen moeten blijven
vechten om mens te blijven, is de les die Victor onderweg leert.
Tweede Wereldoorlog: van heroïek tot Holocaust

De ontkrachting van de oorlog als spannend avontuur is een thema dat
in veel oorlogsverhalen voor de jeugd voorkomt. Dat is niet vreemd. In
en vlak na de oorlog, in de tijd van de wederopbouw, heeft de samenleving behoefte aan verhalen over heldendom en hoop. Die elementen zijn
volop aanwezig in Engelandvaarders (1945). Karel Norel schreef zijn trilogie over de Urker visserszoon Evert Gnodde die naar Engeland vlucht om
van daaruit de vijand te bevechten – Vogelvrij, Vuur en vlam, Verzet en
victorie – tijdens de bezetting. Naarmate echter de tijd verstrijkt, komt
er, zowel in de samenleving als in de literatuur, ruimte voor kritische
vragen over de oorlog. Het afschrikwekkende wordt meer belicht. Zo
stond de Nederlandse oorlogsherdenking (4 mei) tot begin jaren zestig
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in het teken van het vaderland en Oranje. Pas tussen 1980-2000 komt er
aandacht voor de Shoah, en de laatste jaren is er belangstelling voor interculturele en interreligieuze verdraagzaamheid (zie Mooren 2003,
194). Na de helden krijgen de slachtoffers een stem en wordt de zwartwittekening vervangen door grijstinten. Daarmee proberen schrijvers
recht te doen aan de complexiteit van de oorlog en jongeren op te voeden
in kritisch denken. Passend bij de geëngageerde historische jeugd
roman gedraagt de jonge hoofdpersoon zich als de uitzondering in zijn
tijd: anders dan het gros van mensen verzet hij zich wél tegen de onderdrukkers. Dat is niet alleen dramatisch interessanter, het benadrukt de
boodschap dat verandering altijd mogelijk is en dat het belangrijk is zelf
te blijven nadenken. Historicus en jeugdboekenschrijver Theo Engelen
verwoordt dat als volgt: ‘Een generatie die zelf geen oorlog aan den lijve
heeft ondervonden, is heel bevattelijk voor de romantische voorstelling
van zaken die in veel films en boeken wordt gegeven. En dat ondermijnt
de kritische houding van die generatie ten opzichte van oorlog. Mondige
burgers moeten weten welke beerput wordt opengetrokken als “de politiek met wapens wordt voortgezet”’ (2004, 61-62).
Vertellen hoe het geweest is, vooral in verhalen over de Holocaust, kan
botsen met de eigen aard van jeugdliteratuur, waarin hoop en optimisme centraal staan (Joosen en Vloeberghs 2008). Jeugdboekenschrijvers
passen verzachtende kunstgrepen toe in een poging om zowel de gruwelijke oorlogswerkelijkheid als de jeugdige lezer recht te doen. Om die
reden beschouwt Katrien Vloeberghs jeugdboeken over de Holocaust
niet als historische romans, maar als een apart genre, met een eigen
narratologie. Een deel van deze verteltechnieken komt echter wel degelijk voor in andere historische jeugdromans, zoals het inzoomen op concrete lotgevallen van een of enkele personages en de keuze van een jeugdige protagonist die zich verzet tegen wantoestanden in zijn tijd. Zeker,
het door Vloeberghs genoemde middel van het uitspelen van de breuk in
kennis tussen de onwetende hoofdpersoon en de lezer die wel beter
weet, komt het pijnlijkst tot uiting in jeugdromans over de Holocaust,
met The Boy in the Striped Pyjamas (2006) van John Boyne als meest uitgesproken voorbeeld. Het Duitse hoofdpersonage Bruno weet niet wat
een concentratiekamp is, en sluit vriendschap met Shmuel, een Joodse
jongen die daar gevangengehouden wordt. Ze sterven uiteindelijk allebei in de gaskamer. Anne de Vries (1904-1964) gebruikt de kennisbreuk
ook al in Reis door de nacht (1951-58), wanneer hij Frits in mei 1940 laat
zeggen: ‘En de radio zegt dat er wel honderd vliegtuigen neergeschoten
zijn! We winnen de oorlog vast, vader!’ (29).

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 304

17-11-14 14:52

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 305

305
h e t v e r l e d e n a l s v e h i k e l v oor h e t h e d e n

Reis door de nacht, bestaande uit De duisternis in (1951), De storm steekt
op (1952), Ochtendgloren (1952) en De nieuwe dag (1958), is een interessant
overgangsboek. De Vries schrijft het op verzoek van de Stichting ’40-’45
om de herinnering aan de oorlog bij de jeugd van Nederland levend te
houden. Het resultaat is een zowel heroïsch als kritisch oorlogsverhaal.
Heroïsch in de zin dat de hoofdpersonen pal voor God, Oranje en vaderland blijven staan en dat het oorlog voorstelt als een strijd tussen goed
en kwaad waarin uiteindelijk het goede, met hulp van God, zal zegevieren. Zo zegt vader De Boer: ‘Maar dit weet ik wel: een rijk dat gebaseerd
is op bedrog en onrecht, dat kan niet bestaan. Al zal het Duitse leger ook
ieder ander overwinnen, dan nòg zal het Duitse Rijk ineenstorten. Aan
zijn eigen goddeloze beginselen zal het te gronde gaan’ (77). Het verhaal
is daarnaast kritisch in de zin dat het de soms halfslachtige houding van
Nederlanders tegenover het lot van de Joden beschrijft, de nadruk legt
op oorlog als afschrikwekkend en laat zien dat er ook goede Duitsers en
nsb’ers waren. In Mens of wolf (1951) belicht An Rutgers van der Loeff de
Duitse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat was toen een bijzonder gedurfd perspectief. Ook Gertie Evenhuis schrijft vernieuwende
oorlogsliteratuur: in Wij waren er ook bij (1962) bevragen de jonge personages hun eigen verantwoordelijkheid tijdens de oorlog.
Het is daarom ten onrechte dat Oorlogswinter (1972) van Jan Terlouw
te boek staat als het eerste jeugdboek dat de geijkte zwart-wittekening
over de oorlog doorbreekt. Zo noemt Harry Bekkering Terlouws boek
een voorbeeld van een nieuw type oorlogsboek, ‘omdat hierin duidelijk
wordt gemaakt, dat oorlog juist níet spannend of niet alléén spannend
is’ (2004, 9-10). Terlouw staat met zijn waarschuwing tegen oorlog juist
in de lijn van schrijvers als De Vries, Evenhuis en Rutgers van der Loeff.
Zijn jeugdboek maakt ook nieuwe generaties jongeren duidelijk welke
lessen uit de oorlog getrokken moeten worden: ‘Eén ding heeft maar zin
[…] Nooit meer in een oorlog vechten, alleen nog tegen oorlog’ (1986,
161). De jury die Oorlogswinter een Gouden Griffel toebedeelt, prijst Terlouws objectiviteit en spreekt van ‘een overtuigend boek dat een reëel
beeld geeft van de situatie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat bovendien de verwerpelijkheid van oorlog in het algemeen
benadrukt’.
Overigens gaat voor Oorlogswinter de ongeschreven regel voor jeugdliteratuur dat hoofdpersonen en hun naasten de oorlog overleven niet
op: Michiels vader wordt geëxecuteerd door de Duitsers. De Nederlandstalige jeugdliteratuur kent nauwelijks jeugdboeken met Joodse hoofdpersonen die de Holocaust niet overleven. We volgen de hoofdpersonen
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in de toenemende beklemming en vrijheidsbeperking, maar nooit tot in
wat Vloeberghs (2008, 181) de binnenste cirkel van het nazistische vervolgings- en vernietigingsapparaat noemt, het concentratiekamp met
gaskamers en crematoria. Twee titels, gebaseerd op waargebeurde verhalen, vormen een uitzondering: Hanna’s reis (2012) en Groeten van Leo:
Een kind in kamp Westerbork (2013) van Martine Letterie. De dood van de
hoofdpersonen in de gaskamers wordt weliswaar niet beschreven, maar
Letteries nawoord laat er geen misverstand over bestaan dat dit wel hun
lot was. Door de aard van het genre blijft ook in Het Achterhuis het lot van
Anne Frank logischerwijs onbeschreven. Dat lezers de afloop kennen
uit buitenliteraire, historische bronnen is een van de redenen waarom
dit over de hele wereld bekende verhaal over een opgroeiend meisje vol
verliefdheden en idealen zo schrijnend is.
De Tweede Wereldoorlog is het hoofdthema in zowel het onderzoek
als de jeugdromans van historica en schrijfster Aline Sax. Waar aan
vankelijk de balans doorslaat naar het avontuur, zoals in Geen stap terug
(2005), komen in later werk de morele vragen en mensonterende omstandigheden op de voorgrond, met als voorlopig hoogtepunt De kleuren
van het getto (2011), dat zich kenmerkt door een ingehouden en daardoor
juist veelzeggende stijl. Die stijl vinden we ook terug in de autobiografische oorlogsverhalen van Ida Vos en Johanna Reiss. Zij verwerken hun
onderduikervaringen in respectievelijk Wie niet weg is wordt gezien (1981)
en De schuilplaats (1974) als waarschuwing voor hedendaagse jongeren.
Zoals Vos in het voorwoord schrijft: ‘Omdat het niet voorbij is. Omdat in
vele delen van de wereld kinderen worden vervolgd, gemarteld en gedood. Daarom! Ik vind dat het goed is dat mensen die in vrijheid mogen
leven, iets te laten meebeleven van de angst die vervolgde kinderen moeten doorstaan.’ Haar verhaal bestaat uit losse fragmenten uit Rachels
leven, aangevuld met authentieke krantenknipsels uit het Joodsch Weekblad. Vos schrijft, net als volwassenenauteur Margo Minco eerder in Het
bittere kruid (1957), in een eenvoudige, bijna afstandelijke stijl, met ingehouden emoties. Daardoor wordt de inhoud des te beklemmender.
Rita Verschuur kruipt in haar autobiografische verhalen helemaal in
de huid van het kind dat ze toen was. Twee delen van haar zevendelige
serie met jeugdherinneringen beschrijven de periode in en vlak na de
oorlog: Hoe moet dat nu met die papilotten (1993) en Mijn hersens draaien
rondjes (1994). De volwassen interpretatie van de gebeurtenissen is afwezig; de lezer blijft gevangen in Rita’s kinderblik. Juist dat brengt het
beschreven verleden heel dichtbij. Oorlogs- en andere jeugdherinneringen zitten bovendien in elkaar verstrengeld en kleuren elkaar. Van de
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Vlaamse Maria Jacques verscheen de autobiografische trilogie Vlucht
over de grens (1989), Licht uit! Deur dicht! (1991) en De stad brandt (1993).
Hierin schildert ze het verloop van de oorlog in en om Leuven vanuit het
perspectief van de jonge Maaike. De Friese auteur Tiny Mulder ten slotte
verwerkt de herinneringen aan haar verzetswerk in Tin iis (1981, als Gevaarlijk ijs in 1987 in het Nederlands uitgegeven).
Moeilijke keuzes
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Evert Hartman (1937-1994) introduceert een nieuw element in de oorlogsverhalen. In zijn Oorlog zonder vrienden (1979) beschrijft hij de oorlog vanuit de ‘foute kant’, namelijk vanuit de zoon van een nsb’er. Aanvankelijk gelooft Arnold Westervoort nog heilig in de nsb-doctrine. Dat
levert hem de nodige pesterijen en bedreigingen van klasgenoten op.
Langzaamaan brokkelt zijn vertrouwen in het gelijk van de nazi’s echter
af. Hartman beschrijft de eenzaamheid van de buitenstaander – iemand
die andere keuzes maakt dan zijn omgeving – evenals het dilemma van
Arnold als hij zijn vader niet meer wil volgen. Ook Theo Engelen voert in
Oorlog in de klas (2010) de zoon van een nsb’er op, doch deze Lex is het
juist pertinent oneens met zijn vader. Engelens boek maakt deel uit van
het project Vergeten oorlog, waarin zes Nederlandse jeugdboekenauteurs
ter gelegenheid van de 65-jarige herdenking van de bevrijding een boek
hebben geschreven over minder bekende aspecten uit de oorlog, zoals
de razzia’s op Sinti en Roma in Opgejaagd van Lydia Rood (2009).
Hartmans boek is een eerste voorbeeld van een psychologisch oorlogsverhaal. De binnenwereld en groei van de hoofdpersoon zijn belangrijker dan de plot en historische informatie. Centraal thema in psychologische oorlogsverhalen is dat het kiezen van de ‘goede kant’ niet zo
simpel is als het in veilige vredestijden mag lijken. Een sterk voorbeeld
is het veelvuldig bekroonde Allemaal willen we de hemel (2008). Els Beerten presenteert dit verhaal vanuit vier ik-vertellers; drie daarvan – Jef,
Ward en Renée – kiezen partij in de oorlog; de vierde, de jonge Remi,
bekijkt de gebeurtenissen vanuit een onwetend en onschuldig kinderperspectief. Het motto van Jefs vader is ‘gewoon doorgaan en doen alsof
er niets aan de hand is’, maar Jef en Ward popelen om iets te doen. Ze
raken onder de indruk van de propaganda van een docent voor de
Vlaamse ss en besluiten naar het oostfront te gaan om samen met de
Duitsers te vechten tegen de Russen. Ward gaat daadwerkelijk en beseft
aan het front hoe fout zijn keuze was; Jef wordt tegengehouden door zijn
vader en blijft thuis. Zijn zus Renée, verliefd op Ward, vindt het lastig
haar positie te bepalen. Uiteindelijk kiest ze voor de muziek. Terwijl
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Allemaal willen we de hemel.
Omslag door Nanja Toebak.

Ward geldt als de verrader, wordt Jef gelauwerd als een verzetsheld. Maar
de lezer ontdekt langzaamaan dat de werkelijkheid veel complexer in
elkaar steekt. Het telkens wisselende perspectief laat zien dat er aan
elke keuze meer kanten zitten en dat goede intenties tot foute daden
kunnen leiden. Tegelijkertijd problematiseert de schrijfster de idee van
objectieve geschiedschrijving. Het verhaal over de daden van Jef en
Ward is immers afhankelijk van het ingenomen perspectief. In die zin
heeft Beertens boek trekken van een postmoderne historische roman.

Een veelkleurig palet, of het verleden als blijvende
inspir atiebron

In de literatuur voor volwassenen zien we eind twintigste eeuw een opleving van de historische roman. Na de experimentele literatuur uit het
postmodernisme is er een terugkeer naar ‘het verhaal’. Daarnaast is er
in de samenleving een hernieuwde hang naar het verleden. De historische roman is ontstaan in een periode waarin nieuwe naties behoefte
hadden aan een eigen verhaal. Het genre komt opnieuw tot bloei in een

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 308

17-11-14 14:52

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 309

309
h e t v e r l e d e n a l s v e h i k e l v oor h e t h e d e n

samenleving die houvast zoekt omdat de maakbare toekomst failliet is
verklaard en die daarom achteromkijkt. In Vlaanderen ligt de eigen
identiteit onder vuur: onderuitgehaald als mythe en besmeurd door
Vlaams Blok-aanhangers die Vlaamse fierheid vertalen als racisme. Ook
Nederland tobt met zijn identiteit. Historicus Jos Palm (2005) verklaart
het aldus: ‘Na de oorlog was het gedaan met het hele historische zelfbeeld van de kleine, maar dappere en deugdzame natie. […] De Nederlander was fier op zijn burgerlijkheid zolang hij zijn verleden als groots
kon ervaren, na 1945 ging dat niet meer, in de jaren zestig begon hij zich
ervoor te schamen, en zo ongeveer vanaf 1990 wist hij het niet meer.’ En
dus komt er een historische canon, bloeien heemkunde- en historische
verenigingen en willen mensen weer weten waar ze vandaan komen.
Binnen de jeugdliteratuur is de historische jeugdroman nooit weg geweest. Het is een veerkrachtig genre gebleken, dat niet blijft steken in
geschiedenis, maar zich telkens vernieuwt, al naargelang de wensen en
behoeften van nieuwe generaties. Nog steeds is het didactische type
waar het genre in de negentiende eeuw mee begon zichtbaar, bijvoorbeeld in sommige boeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Daarnaast is er in de jeugdliteratuur een veelkleurig palet van verschijningsvormen, van spannende avonturen (inclusief historische thrillers) tot en
met geëngageerde verhalen. Literaire non-fictie, zoals De eeuw van mijn
vader (1999) van Geert Mak en Sonny Boy (2004) van Annejet van der Zijl,
is in de jeugdliteratuur nog niet echt doorgedrongen, mogelijk omdat
die daar te snel doorsneden raakt met een educatieve opzet. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het met een Gouden Griffel bekroonde Kinderen van
Amsterdam (2007) en het vervolg Kinderen van Nederland (2008) van Jan
Paul Schutten.
Het historisch jeugdboek beperkt zich allang niet meer uitsluitend tot
het eigen, nationale verleden. Jeugdboekenschrijvers putten uit de hele
wereldgeschiedenis, variërend van de slag om Leningrad (Boris, uit
1966, van Jaap ter Haar), de Franse Revolutie (De guillotine, uit 1999, van
Simone van der Vlugt; en Rood, uit 2010, van Vera van Renterghem), het
Spaanse koningshuis (Dolores!, uit 2007, van Noëlla Elpers), de Spaanse
Burgeroorlog (Soldaten huilen niet, uit 2010, van Rindert Kromhout) tot
en met recente gebeurtenissen zoals de val van de Berlijnse Muur (De
Muur, uit 2004, van Willy Spillebeen en De muur van kristal van Katrien
Seynaeve, uit 1990). De Britse schrijfster Rosemary Sutcliff liet met onder meer Warrior Scarlet (1958, Om het rood van de krijger) en The Eagle
of the Ninth (1954) zien hoe spannend het onbekende, prehistorische
verleden en de tijd van de Romeinen was. De Nederlandse Tonny Vos-
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Dahmen von Buchholz trad in haar voetsporen. Zij liet zich voor haar
verhalen inspireren door archeologische vondsten, zoals in het met een
Zilveren Griffel bekroonde Van rendierjager tot roofridder (1983). Agave
Kruijssen mengt in haar reeks Sprookverhalen (sinds 1999) historie met
legenden en Arthur-stof tot nieuwe hervertellingen. De Friese schrijvers
G. Waar en Tsjalling fan Wolsum beschrijven in hun Hylper jonges tusken Skier en Fet (1955) en Fryske Tsjerk yn Frânske tiid (1985) respectievelijk de strijd tussen twee middeleeuwse Friese groepen en een reis naar
Rusland in het leger van Napoleon.
Een aantal jeugdboekenschrijvers aan het begin van de eenentwintigste eeuw ziet, net als hun collega’s uit de literatuur voor volwassenen,
het verleden niet langer als afgerond geheel. Bovendien fungeert het verleden in deze tijd eerder als spiegel voor de menselijke psyche dan als
spiegel voor de natie. Een goed voorbeeld is The Arthur Trilogy (2000-03)
van Kevin Crossley-Holland. Hij verweeft hierin de ontwikkeling van de
dertienjarige Arthur in middeleeuws Engeland met de belevenissen van
koning Arthur. Alle vragen en onzekerheden over zijn eigen identiteit
projecteert de hoofdpersoon op de geschiedenis. Als fraai voorbeeld uit
het Nederlandse taalgebied geldt de trilogie Een groene bloem van Floortje Zwigtman. In drie kloeke delen, Schijnbewegingen (2005), Tegenspel
(2007) en Spiegeljongen (2010), schetst de schrijfster een levendig beeld
van het laatnegentiende-eeuwse Londen en de kunstenaarskring rondom Oscar Wilde. Dit dient als decor voor de seksuele en psychologische
ontwikkeling van Zwigtmans hoofdpersoon Adrian Mayfield. Door haar
verhaal in het verleden te plaatsen, tegen de achtergrond van het sodomieproces tegen Wilde, worden (innerlijke) conflicten pregnanter. Het
zet de zaken op scherp. In deze trilogie versmelten een historische avonturenroman, een psychologische en geëngageerde historische roman
tot een geheel. Zwigtman beheerst de kunst van het historisch koorddansen en houdt feit en fictie perfect in evenwicht. Daadwerkelijk met
ogen van toen kijken is onmogelijk. De (jeugdboeken)schrijvers van historische fictie bewijzen echter keer op keer dat je dat tekort met de kracht
van verbeelding teniet kunt doen. De verdichting verknoeit de geschiedenis niet, maar bewijst haar een dienst.
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Door verhalen kunnen kinderen op een veilige manier de wereld verkennen. In boeken voor peuters en kleuters begint de ontdekkingstocht in
eigen huis en tuin en beleven de jonge hoofdpersonages hun avonturen
het liefst met z’n tweetjes, zoals de buurkinderen Ot en Sien (Jan Ligt
hart) en Jip en Janneke (Annie M.G. Schmidt). Als kinderen ouder worden, breidt de ruimte in verhalen zich stapsgewijs uit naar de school, het
dorp of de stad, de maatschappij en uiteindelijk de hele wijde wereld.
Voor de groep van vier tot twaalf jaar verschijnen er dan ook realistische
verhalen die zich op school afspelen en waarin juffen, meesters en
schoolvriendjes een belangrijke rol spelen. ‘Realistisch’ kun je daarbij
ruim interpreteren: in deze gezinsboeken en schoolverhalen komt geen
magie voor, maar de avonturen die de kinderen beleven, wijken wel eens
af van de alledaagse werkelijkheid van de jonge lezers. De auteurs scheppen een relatief veilige kinderwereld, waarin humor meestal de boventoon voert en eventuele zorgen aan het eind van het verhaal verdwenen
zijn.
Kinderen op de basisschool ontwikkelen een maatschappelijk bewustzijn dat verder reikt dan hun nabije omgeving. De realistische
jeugdboeken voor die leeftijd helpen lezers om bepaalde sociale thema’s
te verkennen en beter te begrijpen, van armoede en misbruik tot oorlog
en de milieuproblematiek. Een volgende groep realistische verhalen
richt zich tot tieners en adolescenten. Voor de worsteling met zichzelf,
met ouders, gezagdragers of vrienden vinden ze vaak steun in romans,
waarin al dan niet rebellerende jongeren hun plaats zoeken binnen het
gezin of op school. Dergelijke gezinsboeken worden getypeerd door
emotioneel realisme, een kenmerk dat ze delen met sommige meisjesboeken en adolescentenromans. De grens met deze genres is niet altijd
even scherp, omdat ook daar gevoelens uitgediept worden en verwante
thema’s aandacht krijgen. Gezinsboeken hebben meestal een bredere
focus dan meisjesboeken. Ouders krijgen een groter aandeel in het verhaal, evenals broers en zussen. Veel gezinsboeken voor oudere lezers
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zoomen nadrukkelijk in op probleemsituaties. Ziekte en dood, scheiding en armoede zijn prominenter aanwezig dan in het doorsnee meisjes- of jongensboek. Dat geldt tenminste voor de gezinsboeken vanaf de
jaren 1970. Voor de Tweede Wereldoorlog gaan de meeste gezinsboeken
over de betere middenklasse – het doktersgezin is klassiek – terwijl arbeidersgezinnen pas aan het begin van de twintigste eeuw hun opwachting maken. Ten opzichte van de adolescentenroman is de scope van de
gezinsboeken dan weer beperkter. De context van het verhaal is steeds
een gezin of familie, terwijl een adolescentenroman ook minder herkenbare situaties, zoals een verre reis, de derde wereld, milieu of de
vluchtelingenproblematiek, ter sprake kan brengen.
Gezinsboeken kenden een bloeitijd vanaf de negentiende eeuw tot de
jaren 1960. Terwijl de realistische verhalen in de voorbije eeuwen vooral
aanstuurden op aanpassing en continuïteit van bestaande situaties in
het gezin, op school en in de maatschappij, stellen ze vandaag verschillende vormen van samenleven ter discussie. Enigszins apart staat een
groep populaire verhalen die realistisch zijn qua opzet, maar geen traditioneel gezin in beeld brengen. Hoofdfiguur is hier een kinderlijke volwassene in een herkenbare, meestal landelijke omgeving. Het dorp is nu
de wereld, maar het blijft een omgeving die te overzien is en waar alle
personages een vaste positie hebben. Bekende voorbeelden zijn de verhalen over Daantje van Leonard Roggeveen en de belevenissen van Pietje Puk, geschreven door Henri Arnoldus.

Voorlopers uit de acht tiende en negentiende eeuw

Aandacht voor het hier en nu vinden we al in de Gesprekken van Erasmus
(1519), waar kinderen praten over school en leraren, of waar jonge meisjes hun huwelijkskansen berekenen. Toch zijn het vooral de filosofen uit
de Verlichting die realistische verhalen inzetten als opvoedingsmiddel.
Waar Jean-Jacques Rousseau Robinson Crusoë nog zag als voorbeeldpersonage voor zijn pupil Émile, volgden schrijvers na hem eerder de
adviezen van de filantropijnen en kozen ze voor verhalen met gewone
kinderen in alledaagse situaties. Christian G. Salzmann beschouwt kinderen én volwassenen als voorbeeldpersonages. Zijn modelkind Konrad
Kiefer (1796) groeit op in een eenvoudig boerengezin. Beide ouders begeleiden hun zoon voortreffelijk en voeden hem op tot zelfstandig denken
en handelen.
Het gezinsboek kwam op in de achttiende eeuw, toen de intimiteit in
het burgerlijke kerngezin toenam (Reynolds 2009, 193). In die periode

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 312

17-11-14 14:52

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 313

313
v an d e k l e i n e naar d e g ro t e w e r e l d

waren realistische verhalen sterk moralistisch: ze sloten aan bij de verlichte eis om kinderen vooral nuttige literatuur voor te schotelen en hen
te vormen tot bekwame volwassenen. Op de drempel van de eeuw verscheen The Parent’s Assistant (1796) van Maria Edgeworth, een bundel
verhalen over alledaagse gebeurtenissen, waaraan later het bekende
‘The Purple Jar’ werd toegevoegd. De titel en de adviezen voor ouders uit
het voorwoord geven aan dat het boek niet alleen diende om kinderen te
vormen, maar ook om ouders te helpen bij de opvoeding (Reynolds 2009,
194-95). Zo heeft de moeder in ‘The Purple Jar’ een voorbeeldfunctie. Zij
laat de zevenjarige Rosamund de keuze om een oogverblindende donkerrode glazen sierfles te kopen in plaats van de schoentjes die ze nodig
heeft. Thuis ontdekt een ontgoochelde Rosamund dat de fles alleen een
rode vloeistof bevatte. Omdat haar schoentjes versleten zijn, mag ze met
haar vader niet mee uitgaan. Helemaal volgens de inzichten van Rousseau is het kind verantwoordelijk voor zijn daden en leert het door ervaring. De wijze raad van haar moeder is duidelijk: Rosamund moet haar
teleurstelling verwerken zonder haar goede humeur te verliezen.
Naast gezinsverhalen verschenen er in de achttiende eeuw ook boeken waarin een leraar of gouvernante de kinderen begeleidt. The Governess (1749) van Sarah Fielding is zo een voorloper van het schoolverhaal.
De negen meisjes die de gouvernante onder haar hoede heeft, vertellen
over ruzies en dilemma’s in het dagelijkse leven. Hun getuigenissen
worden afgewisseld met de verhalen die ze op school lezen en waarop ze
reflecteren. Op die manier probeerde Fielding lessen in zelfbeheersing
en gehoorzaamheid te combineren met herkenbaarheid en leesplezier
(Reimer 2009, 209), zoals de Nederlandse titel aangeeft: De verstandige
Engelsche leermeestres, of Kweekschool van jonge jufferen: naer ’t begrip
der teedere jaren, tot vermaek en onderwys der jeugt van goeden huize, en
ter bevordering eener deftige opvoeding, beschreven (1750). Uit die titel
wordt eveneens duidelijk dat de scholing die de leerlingen genoten,
voorbehouden bleef aan de hogere sociale klasse. Eric, or Little by Little
(F.W. Farrar, 1858), bestemd voor jongens, kende verschillende drukken
als Een schooljongen, of Van kwaad tot erger (1862). Het hoofdpersonage
komt niet op school tot inzicht, maar krijgt pas spijt over zijn slechte
gedrag als hij gaat varen op zee (Reimer 2009, 212). De bekendste Britse
kostschoolklassieker, Tom Brown’s Schooldays (Thomas Hughes, 1857),
brak hier niet door.
Andere buitenlandse boeken stimuleerden de Nederlandstalige productie. De Amerikaanse Mary Mapes Dodge koos Nederland als setting
voor Hans Brinker or the Silver Skates (1865). Hans en zijn zus proberen
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met de hulp van welwillende dorpsgenoten en een eigenzinnige dokter
hun zwaar zieke vader te helpen. Schaatsen als een typische Nederlandse winteractiviteit speelt daarbij een cruciale rol. Pieter Jacob Andriessen vertaalde het boek in 1895 als De zilveren schaatsen. Een schets uit het
Noordhollandsche volksleven. In een voorwoord noemt Mapes Dodge
haar werk zowel een reisverhaal als een domestic tale (gezinsboek). Ze
benadrukt dat het verhaal echt gebeurd is en dat Nederlandse vrienden
haar hielpen met informatie verzamelen over het land en zijn typische
gebruiken. Nederlandse woorden als ‘klompen’, ‘pakhuis’ en ‘trekschuit’ geven de Engelse tekst een aparte sfeer.
Dodges land- en tijdgenote Louise May Alcott besteedt in Little Women (1868-69, vertaald als Onder moeders vleugels) eveneens aandacht
aan de huiselijke zorgen, en wel van het gezin March. De portrettering
van de vier zusjes gaf vooral het meisjesboek een nieuw elan. Door de
afwezige vader is de moeder de spilfiguur van het gezin, en de meisjes
willen haar niet teleurstellen. Al tijdens de Verlichting werd de moeder
geïdealiseerd (Bakker et al. 2010, 183). Betje Wolff richtte haar Proeve
over de opvoeding (1779) specifiek aan de ‘Nederlandsche moeders’ en
drukte er haar ‘achting voor uwe natuurlyke bekwaamheden, myne erkentenis voor uw liefderyk hart omtrent uwe Kinderen’ uit (geciteerd in
Bakker et al. 2010, 183). De idealisering van de moeder werkte, onder
andere onder invloed van Friedrich Fröbel en Elise van Calcar (Bakker et
al. 2010, 245), sterk door in de jeugdliteratuur van eind negentiende
eeuw en begin twintigste eeuw, waarin de relatie tussen moeder en kinderen vaak met veel affectie beschreven werd. Bovendien verschenen er
in de negentiende eeuw diverse ‘poppenboeken’, waarin meisjes beschreven werden die de moederrol alvast oefenden met hun pop. Een
voorbeeld is De kleine huismoeder, of de geschiedenis van Louise’s pop uit
1829 (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 127-131).
In een eeuw waarin met moeders gedweept werd, groeide de sympathie voor kinderen die zonder ouders moesten opgroeien. Verlaten kinderen en (halve) weeskinderen speelden de hoofdrol in talloze sentimentele jeugdboeken uit de negentiende eeuw. In 1878 verscheen van
Hector Malot Sans famille, gevolgd door En famille (1893), die in het Nederlands bekend werden als Alleen op de wereld. Malot tekent de donkere
kant van de samenleving: armoede, honger en kinderarbeid. De hoofdrol is voor de weesjongen Rémi, die na een avontuurlijke tocht door
Frankrijk zijn echte familie terugvindt. De droom van het (afwezige)
ideale gezin stuurt de zoektocht. Rémi proeft van de liefde bij zijn pleegmoeder Barbarin, die hem als haar eigen kind koestert, bij de zwerver
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Vitalis, en bij het gezin van Pierre Acquin, een bloemenkweker. Als hij na
vele omzwervingen zijn moeder – mevrouw Milligan – terugvindt, is hij
klaar om zelf een gezin te stichten. Op zoek naar een nieuwe toekomst,
dat is ook het lot van De kinderen van de grote Fjeld (1907) van de Zweedse
Laura Fitinghoff, die via dit verhaal vooral arbeiderskinderen moed wilde inspreken. Na de dood van hun ouders trekt de dertienjarige Anders
met zijn broers en zusjes weg omdat hij moeder beloofde dat de kleintjes
niet in een armentehuis zouden komen. Tijdens die moeilijke en gevaarlijke tocht vinden de zeven kinderen onderdak en een nieuw thuis.
Niet zonder sentiment zijn de bijzonder geliefde verhalen van Frances
Hodgson Burnett. Zij schrijft bij voorkeur over gezinnen die door ziekte
en dood getroffen worden, maar dankzij de veerkracht van kinderen
toch een nieuwe kans krijgen. In Little Lord Fauntleroy (1886) maakt de
kleine Cedric van zijn aristocratische grootvader een beter mens. In The
Secret Garden (1911) verhuist het verwende weeskind Mary Lennox van
India naar het landgoed van haar oom in Groot-Brittannië. Ze ontdekt
er een verborgen ommuurde tuin, die een helende invloed heeft op haar
en de zieke Colin. De gezinsboeken van Edith Nesbit trekken de lijn door
van avontuurlijk realisme. In The Railway Children (1906) zoeken de kinderen een oplossing voor de financiële problemen van het gezin, wanneer hun vader ten onrechte in de gevangenis belandt. Nienke van
Hichtum prees de boeken van Nesbit aan. In de derde druk van Goede
voornemens (s.d.), de vertaling van The Wouldbegoods (1901), neemt ze
het volgende motto op: ‘Er zijn maar weinig kinderboeken zo mooi, zo
vrolijk en tegelijk zo warm geschreven als dit!’ Nesbit inspireerde latere
auteurs als Enid Blyton, die op haar beurt verhalen schrijft waarin kinderen zonder hulp van volwassenen problemen oplossen. Het gezin is
niet langer de focus, maar het avontuur dat de kinderen samen beleven,
het liefst ver weg van hun ouders. Daardoor worden de verhalen gaandeweg minder realistisch.

Ver andering en vernieuwing (einde negentiende en begin
twintigste eeuw)

Armoede en sociale thema’s komen in de Nederlandstalige jeugdliteratuur al sporadisch aan bod voor de twintigste eeuw, vaak in moralistische verhalen met een sentimentele inslag. Het kind van den dronkaard
(M. Hoog, 1885) en De flesch (W. Mets Tzn., 1890) beschrijven heel realistisch de ellende die alcoholisme teweegbrengt. Ook in Vlaanderen kreeg
de meelijwekkende arme een plaats, in het werk van onder meer Pieter
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Geiregat, Virginie Loveling en Alexis Callant. Terugkerende personages
zijn bedelaars en blinden, vaak tegen de achtergrond van een koud winterlandschap, of arme kinderen die door de goede sint vergeten zijn en
onverwachts door een rijke weldoener met een geschenkje bedacht worden (Van Coillie 1988, iii).
In Nederland verzet Nienke van Hichtum (1860-1939) de bakens met
Afke’s tiental (1903), waarin voor het eerst een eenvoudig arbeidersgezin
op een positieve manier verbeeld werd. Van Hichtum tekent een warme
familie met ruimte voor gezelligheid. De komst van ‘de pop’, zoals een
baby in Friesland genoemd wordt, versterkt de saamhorigheid:
Den volgenden dag was ’t Zaterdag. Een drukke dag voor moeder
Afke! Zóóveel werk en ze was nog zoo zwak!
Jouke fluisterde haar ’s morgens in: ‘Toe Mem, laat mij nou maar
eens thuisblijven van school, dan zal Mem eens zien hoe ik Mem
helpen zal! Als de anderen ’t maar niet zien en mij uitlachen, dan
wil ik alle werk wel doen!’
Nu, dat voorstel werd dankbaar aangenomen en Joukje poetste de
kachel en schrobde den vloer, en schuurde de tang en den pook en
den doofpot en den ijzeren aardappelpot en de pannekoekspan,
maar telkens riep hij: ‘Pas toch op Mem, dat ze me niet zien!’ (54)
Met Lijsje Lorresnor schrijft Johanna Madeleine Selleger-Elout in 1932
een waardige opvolger voor Afke’s tiental. Lijsje en haar zusjes moeten
op de vuilnisbelt bruikbare spullen bij elkaar zoeken (snorren). Het gezin lijdt vaak honger, en vooral het bewustzijn bij ouders en kinderen
dat de samenleving hun te weinig kansen biedt, geeft dit boek toch een
bittere smaak. Theo Thijssen (1879-1943) daarentegen beschrijft in Jongensdagen (1909) het gezin als een veilige plek. Ko en Henk helpen hun
moeder, die weduwe is, in het kleine kruidenierswinkeltje en ze zijn lief
voor hun zusje Miep. Vooral Ko, de oudste, voelt zich medeverantwoordelijk voor het gezin. Als zijn moeder ziek is, neemt hij de winkel van
haar over:
En toen Ko ’s avonds de winkel had gesloten, en de lichten had
uitgedaan, pakte hij z’n moeder hartelijk zonder iets te zeggen; en
tante Riek streek over z’n haar en zei: ‘Jij bent je moeders tweede
man, Ko.’
En Ko ging naar bed, waar Henk al sliep, en hij voelde zich
véél groter en ouder dan z’n broertje; en hij ging nog ’n beetje
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Maar moeder geeft de jongens ook ruimte. Tussendoor genieten ze van
de kleine alledaagse dingen: een weekje schoonmaakvakantie op
school, zwemmen of gewoon met vrienden optrekken in de buurt. De
zorg voor elkaar maakt het leven goed.
Aan het begin van de twintigste eeuw verandert de visie op kinderen.
Wetenschappers observeren het gedrag van kinderen en brengen het in
kaart (Cunningham 1997, 203-210). Kunstenaars en pedagogen houden
een pleidooi voor een kindvriendelijke samenleving en benadrukken
het belang van een geborgen jeugd. De leerplicht geeft nieuwe generaties de kans om echt van hun kindertijd te genieten. Toch blijft er nog
steeds een zekere afstandelijkheid tussen volwassenen en kinderen.
Emoties en een te grote vertrouwelijkheid tussen ouders en kinderen
zijn niet wetenschappelijk verantwoord. Kinderen groeien op onder het
waakzame oog van volwassenen, maar in een eigen aparte kinderwereld.
In Nederland is Jan Ligthart (1859-1916) een belangrijke pleitbezorger
van de nieuwe ideeën. Als onderwijsvernieuwer is Ligthart al in de jaren
1885 actief. Internationaal sluit hij aan bij Maria Montessori, Ovide
Decroly en Édouard Claparède, maar zijn aanpak steunt eerder op er
varing en intuïtie dan op wetenschappelijke inzichten. Hij pleit voor
een opvoeding zonder hardheid, maar wel vanuit het hart en met bijzondere aandacht voor elk individu. Ligthart wordt bij een breed publiek
bekend door de verhalen die hij samen met zijn vriend Hindericus
Scheepstra schrijft. De twee buurkinderen Ot en Sien spelen de hoofdrol
in Nog bij moeder (1904), een bundel met dertig verhaaltjes voor taal
onderwijs op school, geïllustreerd door Cornelis Jetses. Er volgen nog
drie boekjes, en alle verhalen worden later gebundeld in Het boek van Ot
en Sien (1906).
De boeken over Ot en Sien passen in Ligtharts visie op onderwijs: hij
is een voorstander van ‘wereldoriëntatie’ avant la lettre (De Vries 1989).
De tekst is op maat van beginnende lezertjes. Alle meerlettergrepige
woorden worden gesplitst. Het gaat steeds om alledaagse gebeurtenissen van kinderen die opgroeien in de geborgenheid van een gezin. Moeder, vader of Trui, de grote zus van Ot, zijn steeds in de buurt. De buitenwereld, een idyllisch klein dorp, is al even veilig. De kinderen zijn vrij
zelfstandig: ze spelen vaak alleen in de tuin of op straat, en doen boodschappen. Ligthart en Scheepstra volgen met de kinderen de gang van
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Daar zijn Ot en Sien weer. Hoor je wel, wat ze zeg-gen? Ot zegt:
‘Dag!’ en Sien zegt: ‘Dag!’ Gaan ze weer op reis? Ja, maar niet ver.
Ze gaan naar Sien haar Moe. En nu moe-ten ze ons toch ge-dag zeggen. We heb-ben zoo vaak van Ot en Sien ge-hoord. We zijn er bij
ge-weest, dat ze een slak von-den. Ja, en dat Trui een ver-haal deed.
Juist. En ook al, toen de man met den aap er was. Ot was la-ter zoo
stout. Hij deed poes een touw om den hals. Je weet vast wel, dat er
een or-gel in de straat kwam. En dat Ot en Sien toen naar school
gin-gen. In de school zijn ze ook ge-weest, hè? Ze lie-pen ook in den
re-gen. Toen vin-gen ze drop-jes in den mond op. O ja, en toen hebben ze ook in het wa-ter ge-danst. Och, och, ze wa-ren ver-dwaald.
Goed, dat Juf ze net vond. Ja, ja we ken-nen Ot en Sien wel. (73)
In Buurkinderen (1911-18) schetsen Ligthart en Scheepstra het dagelijkse
leven van het gezin Dijk en het gezin Smit, telkens een vader, een moeder
en drie kinderen. De ouders zijn zorgend nabij, troostend en vermanend
wanneer nodig. Elk hoofdstuk vormt een klein tafereeltje. Het boek begint met een vieruurtje bij het gezin Dijk. Ze eten boterhammen met

Buurkinderen, met prenten van Cornelis Jetses, en Het huis ‘De gele brem’,
geïllustreerd door Judith Kruys.
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pannenkoek en stroop als beleg, tot brutale kippen de maaltijd verstoren. Daarna gaan de kinderen de tuin in, waar vader de groentebedden
klaargemaakt heeft. Als hij thuiskomt, zaait hij bitterkers in de vorm
van letters. Op de achtergrond speelt het leven op school en in het dorp
een rol. Ziekte en dood komen ter sprake, maar verstoren de harmonie
niet. Wouter Smit bijvoorbeeld loopt op krukken, maar hij weet zich aardig te redden, en de anderen waarderen zijn talent.
Piet en Nel (1933-42), een tiendelige reeks (voor)leesboekjes van Leonard Roggeveen, sluit nauw aan bij het concept van Ligthart en Scheepstra. We volgen opnieuw het wel en wee van een gezin. In Nog bij moeder
thuis maken we kennis met de tweeling Piet en Nel. Zij gaan nog niet
naar school. Ze zijn pas vijf en hebben een babybroertje Hans en een
poes Moortje. Het is winter: vader maakt een sneeuwpop, de buurjongen Karel neemt hen mee op de slee en ze gaan het ijs op. Binnen is het
gezellig. Moeder en vader zijn altijd in de buurt. Vader is kruidenier,
maar hij maakt tijd voor zijn kinderen. ’s Avonds leest hij een verhaal
voor. In Naar school zetten broer en zus een eerste stap in de grote wereld. Met hun nieuwe tassen gaan ze naar school. Ze vinden het fijn en
maken er vriendjes. Thuis helpt Piet vader en Nel steekt moeder een
handje toe. De foutjes die ze soms maken, zijn vooral grappig. In de volgende deeltjes genieten Piet en Nel van de vakantie, gaan ze uit logeren
en beleven ze nog meer winterpret. De boekjes verschenen ook als goedkope schooluitgaven. Volgens de toen geldende leesmethode werden
net als bij Ot en Sien alle lettergrepen door streepjes van elkaar gescheiden. De lieflijke illustraties van Rie Cramer versterken de knusse sfeer.
In 1937 verschijnt het eerste deel uit de tiendelige serie over Jaap en
Gerdientje van Anne de Vries, schrijver van christelijke kinderboeken,
die echter ook buiten de eigen kring gelezen worden. In Gerdientje vindt
een vriendje maakt Jaap, een vijfjarig jongetje dat met zijn ouders op een
afgelegen boerderij woont, kennis met Gerdientje, die bij haar opa en
oma gaat logeren, omdat haar ouders zendelingenwerk doen in Nederlands-Indië. Het bijzondere van deze reeks leesboekjes voor het onderwijs is dat Jaap en Gerdientje met de lezer meegroeien. In het zevende
deel, De grote reis (1950), maakt Gerdientje een bootreis naar Sumatra en
in Het leven is zo mooi (1952) staat Jaap op de drempel van een nieuwe
levensfase. Hij onderneemt een trektocht met vrienden voordat hij naar
de lagere landbouwschool gaat. Alle delen zijn geïllustreerd door Tjeerd
Bottema. De namen van Jaap en Gerdientje waren in de kinderliteratuur
van die tijd kennelijk populair, want zo heten ook de hoofdfiguren van
twee gezinsboeken van W.G. van de Hulst, eveneens een auteur van
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christelijke kinderboeken die algemene bekendheid genoot. Jaap Holm
en z’n vrinden verscheen in 1910. Gerdientje werd gepubliceerd in 1927.
De bekendste boeken van deze auteur waren misschien wel die over Rozemarijntje (1933-54).
In verschillende gezinsboeken speelt de school een rol. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het citaat uit Ot en Sien. Daarnaast verschijnen er boeken
die zich hoofdzakelijk op school afspelen, zoals Schoolidyllen van Top
Naeff (1900), De klas van twaalf van Carry van Bruggen (1926) en De bikkel
van Diet Kramer (1935). Ze zijn bestemd voor oudere lezers. Omdat deze
verhalen vaak over een groep schoolvriendinnen gaan en vooral in de
meisjesliteratuur een sterke traditie hebben (Buijnsters en BuijnstersSmets 2001, 259), worden ze in dat hoofdstuk uitgebreider besproken.
Nog tijdens het Interbellum verschijnen tal van boeken voor oudere
lezers die vaak op een idyllische wijze het gezinsleven op het platteland
weergeven. Bekende buitenlandse voorbeelden zijn De Langerud-kinderen (1924-26) van de Noorse Marie Hamsun. Zij beschrijft het leven op
een boerderij hoog in de bergen. Inspiratie hiervoor vindt ze in haar eigen kindertijd en in haar gezin. De boeken worden bijzonder populair in
Duitsland en Amerika, en bevestigen het beeld van een gelukkige agrarische samenleving. Astrid Lindgren treedt met de Bolderburen-serie
vanaf 1947 in haar spoor. Autobiografisch en al even idyllisch is de klassieke Amerikaanse reeks van Laura Ingalls Wilder, Little House on the
Prairie (1935), over het avontuurlijke gezin waarin Laura met haar twee
zusjes opgroeit. Ze verhuizen telkens weer, op zoek naar een betere plek.
De onherbergzame natuur en het zwerversbestaan versterken hun
saamhorigheid. Het gezin moest zo model staan voor de Amerikaanse
natie: hardwerkend, ondernemend en solidair (Reynolds 2009, 198).
Traditioneler was de Vlaamse zevendelige reeks Uit het leven van een
rakker van Lod. Lavki (1925-34). De negenjarige Lom beschrijft met gevoel voor humor de andere gezinsleden, vooral zijn zusje Lieveke en
broertje Toto. Hij rapporteert over kleine gebeurtenissen thuis, zoals de
dood en de begrafenis van een konijn in Mijn broerke:
In den voormiddag groeven Eduard en ik een kuil onder onzen appelboom. Eduard zocht een kleine rozenstruik en vier vioolplanten,
terwijl ik langs den weg een dikken steen opspeurde, welke als grafsteen kon dienst doen. Lieveke zou tevreden zijn over de begrafenis.
Op den steen plakte ik het volgende droevige opschrift, door mijzelf
gemaakt:
Hier ligt Witteke, moet ge weten;
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diep betreurd en nooit vergeten.
Als alles gereed was, gingen we weer binnen, namen Mina’s oude
naaidoos […] en legden het doode beestje erin. Het kistje werd dan
genageld en na Papa’s komst, kon de plechtigheid plaats hebben.
(24)
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De ouders staan dicht bij hun kinderen en nemen deel aan de begrafenis
van het konijn. Lom vertelt verder over het leven op school: zijn vriendschap met Nol, fratsen en straf en over de inzet van zijn leraren en de
idealen die hij meekrijgt.
In Nederland is de pedagoge Johanna Riemens-Reurslag een gewaardeerd auteur van realistische gezinsboeken. De familie Harringa (192334), ook wel bekend als De Gele Brem-serie, is een reeks van vier jeugdboeken over een doktersgezin. Cor, haar broer Hans en kleine zus Jettie
groeien op in een warm nest waar ze inspiratie en kracht vinden om
goed te zijn voor anderen. ‘De Gele Brem’ verwijst naar het vakantiehuis
dat een belangrijke rol speelt. Daar komt het gezin tot rust en beleven ze
een heel bijzonder familiemoment wanneer een drenkeling hun lang
vermiste oom Hans blijkt te zijn. Iets eerder verschijnt in Vlaanderen
Blauwe luchten (1912) van Dina Demers, een familieroman over het doktersgezin Maertens, waar niet alles van een leien dakje loopt. Eigenzinnige tieners vinden we later terug in Het gezin van dokter van Belikom van
Tarcisius Passier (1954). Stephanie Verzele-Madeleyn kiest in Warden
d’Haene’s Zevental (1935) voor een arbeidersgezin. Een belangrijke rol is
weggelegd voor Slientje, een dromerig en fantasievol meisje dat erin
slaagt om de andere kinderen met elkaar te verzoenen. Critici vergelijken het boek met Van Hichtums Afke’s tiental.
Veel Nederlandse gezinsboeken, vooral dan van katholieke auteurs,
worden ook in Vlaanderen graag gelezen. To Hölscher, een vrijgevochten onderwijzeres, wint met Toen moeder ziek was (1929) een prijsvraag
voor katholieke boeken uitgeschreven door G.B. van Goor. Daarin beschrijft ze de lotgevallen van een kinderrijk gezin. Wanneer moeder
naar het sanatorium vertrekt, heeft de oudste dochter Agnes het moeilijk om het gezin draaiende te houden. Vader beslist dan om verschillende kinderen onder te brengen bij familieleden. De tweeling van het
gezin beleeft spannende momenten op de pastorie van heeroom; zus
Liesbeth geniet van de natuur en van haar vrijheid op de boerderij op
Walcheren, maar mist de andere kinderen. De vijftienjarige Kees voelt
zich onwennig bij zijn groottante, terwijl zijn zus Nel haar trots moet
overwinnen om de gastvrijheid van de eenvoudige neef Frans en nicht
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Doortje te waarderen. Het ‘andere’ milieu heeft een goede invloed op de
kinderen, en eenmaal weer thuis waarderen ze de warmte van het eigen
gezin. Hölscher beschrijft de alledaagse gebeurtenissen met sympathie
en met de nodige humor. Aan de hand van brieven legt ze de diepere
gevoelens en de geheime gedachten van de kinderen bloot.
Dat de oudste dochter voor het gezin moet zorgen wanneer moeder er
niet (meer) is, is een thema dat vaker voorkomt, bijvoorbeeld in Huismoedertje (1925) en Een meisjeskwartet (1937) van Fernanda M. Trautwein, beter bekend als Nanda. De jeugdromans van Moeder Everma vinden eveneens hun weg naar een breed lezerspubliek. Aandacht voor
diepere levenswaarden speelt daarbij wellicht een rol. De doopkaars
(1954) verschijnt eerst als feuilleton in het katholieke weekblad De Engelbewaarder. Het verhaal van de familie Bartels begint bij de geboorte van
het derde kindje Jos. Het jongetje is blind, en dat drukt op het gezin.
Dankzij de hulp van Albert de Munck, een vriend van de familie, kan Jos
een aangepaste opleiding volgen en uitgroeien tot een begaafd violist.
Toch wachten Jos nog heel wat donkere dagen. Hij moet afscheid nemen
van goede vrienden en verliest het vertrouwen in zijn zus Hilde, die hem
steeds gesteund heeft. De titel verwijst naar het geloof dat dit gezin
draagt op moeilijke momenten.
Mia Bruyn-Ouwehand schrijft in de jaren vijftig een reeks gezinsboeken over De Koppenolletjes. Vader is leraar en moeder bereddert creatief
het huishouden. Door de komst van baby Puck krijgen de oudste kinderen Em en Joop snel verantwoordelijkheid. Bovendien is de vijfjarige
Hansje gehandicapt en dat beperkt de mogelijkheden van het gezin, dat
de strijd aangaat met oorlog, kou en honger. De eerste delen spelen zich
af tijdens de oorlogsjaren. In De Koppenolletjes op het eiland (1953) komt
de oorlog tijdens een vakantie in Zeeland gevaarlijk dichtbij. Oom Joop,
de jongste broer van moeder, is nog student en neemt deel aan het verzet. De Koppenolletjes hebben honger (1953) speelt zich af in Gelderland,
waar ze in een bescheiden vakantiehuisje verblijven. Wanneer de situatie verslechtert, kunnen ze niet naar Amsterdam terug. Vader, Em en
Joop gaan op stap om achter de IJssel in Drenthe aardappelen te kopen.
Het wordt een zware tocht, maar ze keren veilig terug met wintervoorraad. Bruyn-Ouwehand kiest voor haar gezinsboeken bij voorkeur de
vakantie als achtergrond, wat meer mogelijkheden biedt voor avontuur.
Toch weeft ze door die luchtige verhalen steeds een aantal herkenbare
probleemsituaties.
Ook de Vlaamse auteurs Leen Van Marcke, met Mark en zijn nichtje
(1955), en Maria De Vleeschouwer-Verbraeken, hebben oog voor de moei-
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lijkheden die een gezin kunnen treffen. Een uil vloog over (1955) beschrijft
de bouwperikelen van het gezin Thijs. Om het financieel te redden gaan
vader, moeder en de drie oudste kinderen mee aan de slag. ‘Ulenborg’
wordt een heus familieproject, waarvan dochter Katrien een kroniek bijhoudt. Tussen de aankoop van een stuk heidegrond en de inzegening
van het huis ontspint zich een spannend verhaal van succes en tegenslagen: de bouwvergunning wordt geweigerd, een heidebrand verwoest het
perceel, op een dag raakt kleine broer in de drukte zoek en Katrien wordt
ernstig ziek zodat ze de werkzaamheden een tijd moet staken. Aan het
einde kijkt ze tevreden terug:

v an d e k l e i n e naar d e g ro t e w e r e l d

Maar als ze allemaal weg zijn, staan Peter en ik, heel alleen in de
stille hei en kijken naar ons huis. Zo in het donker is het mij nog
liever dan in de zonneschijn; het lijkt zo sprookjesachtig nu, precies
of het staat er al eeuwen. […]
‘Gebouwd op haar beste
staat hier deez’ huisveste
’t mag stormen, ’t mag reeg’nen
God zal ze zeeg’nen’. (De Vleeschouwer-Verbraeken 1955, 150)
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Een uil vloog over (Ill. Rik Jansseune).
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Ziekte en financiële problemen stellen ook het gezin Donckers voor belangrijke keuzes in Moeder wat zijn we rijk (1958), een jeugdroman van
Gaston Durnez, naar de gelijknamige abn-film. Terwijl vader na een
zwaar auto-ongeval in het ziekenhuis herstelt, zoekt moeder noodgedwongen een baan. De oudste kinderen Hein en Hilde zetten hun studies stop. De twee jongsten, Tinneke en Marino, proberen hun steentje
bij te dragen en brengen gelukkig wat leven in de brouwerij. Als vader
eindelijk naar huis mag, beseffen ze de rijkdom van het samenzijn.
In de Friese kinder- en jeugdliteratuur is vooral Jant Visser-Bakker bekend als auteur van gezinsboeken, zoals De Pôllebern (1938), Op en om
Rûchherne (1951) en It spoek by de mole (1973). Als Muoike Jant had ze een
Friestalige brievenrubriek voor schoolkinderen in de Leeuwarder Courant.
De gezinsboeken uit de jaren vijftig lezen vlot en ademen een frisse en
vernieuwende mentaliteit. De auteurs hebben oog voor probleemsituaties en er zijn opvallend veel onvolledige gezinnen, al komt dat vooral
door ziekte en dood, en niet – zoals later – door echtscheiding. Het belangrijkste verschil met latere gezinsboeken vormt de sfeer. Het geloof
bepaalt de kijk op ziekte, tegenslag en karaktervorming. In meer neutrale boeken is er een impliciet pleidooi om het lot te aanvaarden en zelf
de toekomst weer in handen te nemen. Bij de dood van een geliefd persoon wordt meestal niet lang stilgestaan. ‘Ook het grootste verdriet
wordt mettertijd draaglijk, vooral als ge een moeder hebt die kan glimlachen, alleen om haar kinderen er weer bovenop te helpen,’ schrijft De
Vleeschouwer-Verbraeken bijvoorbeeld in De Grote Sprong (1956). Het
optimisme zit vooral in het slot van de verhalen. Financiële problemen
worden vaak opgelost door tussenkomst van een familielid of weldoener; personen met een handicap vinden een partner die hen gelukkig
maakt. De gezellige gezinssfeer overstemt tegenslag, en de ouders zijn
weliswaar niet foutloos, maar wel geschikt en betrokken genoeg om
hun kinderen naar de volwassenheid te leiden. Om het gezinsgeluk te
bewaren zijn de personages bereid ‘een offertje’ te brengen. Tegendraadse tieners beseffen dat ze fout waren en tonen spijt en berouw.
Terwijl in boeken voor tieners de donkere kant van de samenleving
zichtbaar is, blijft vrolijkheid troef in de boeken voor kleuters en jonge
kinderen. De verhalen over Jip en Janneke (1952-57, zie drie illustraties
op p. 361) maken voor het eerst hun opwachting in Het Parool in september 1952. Er verschenen in totaal acht verschillende bundels over het
sympathieke kleuterduo (Raadgeep 2009). Mede dankzij de tekeningen
van Fiep Westendorp groeiden de buurkinderen uit tot het bekendste
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Toen ben ik, denk ik, in het voetspoor van Ot en Sien getreden,
maar niet opzettelijk. Ik schreef verhaaltjes over een jongetje en een
meisje, omdat ik dat de eerlijkste verdeling van het mensdom vond.
[…] Ik heb in mijn hele leven nooit iets zo gemakkelijk geschreven
als Jip en Janneke. Gauw effe drie of vier minuten voor de schrijfmachine, op de redactie met alle herrie om me heen. Dat heb ik nooit
meer gekund. Alleen met Jip en Janneke lukte het.[…] de toon van
Jip en Janneke lag me. Het was misschien mijn eigen kleutermentaliteit die maakte dat het zo vlot ging. (geciteerd door Beersmans
2001, 51)

325
v an d e k l e i n e naar d e g ro t e w e r e l d

kinderpaar van Nederland. Jip en Janneke beleven kleine alledaagse
avonturen. Ze verkennen stap voor stap de wereld dichtbij (verstoppertje
spelen, radijsjes planten) of verderaf (de dierentuin, de zee, de roltrap in
het winkelcentrum). Ze gaan in bad, moeten naar de kapper, krijgen
bezoek en spelen samen. Soms zijn ze een beetje ondeugend: Janneke
knipt de haren van Jip, er sneuvelt wel eens een vaas, en hij steekt kraaltjes in zijn neus. Tot grote conflicten of onherstelbare schade komt het
echter nooit. Met Jip en Janneke volgen we de seizoenen en vieren we de
feesten van het jaar (Pasen, Sinterklaas, oudejaarsavond). Kinderen worden via de verhalen vertrouwd gemaakt met allerlei rituelen en spelletjes, en ze leren hoe ver hun spel mag gaan. Schmidt verpakt de wijsheid
op kindermaat: van de zon kan je vuurrood worden en dat doet pijn,
egels hebben stekels en vogels houden ook van kersen. In een interview
uit 1981 zegt ze hierover:

Vanaf de jaren zeventig kwam er kritiek op het vrij stereotiepe rolpatroon (De Vries 1989). De vaders werken buitenhuis, terwijl vooral de
moeders de zorgende taken op zich nemen. Jip kiest vaak voor stoere
spelletjes; Janneke is vooral volgzaam. De verhalen ademen de tijdgeest
van de jaren vijftig (Linders 1999, 124) en breken nooit echt door buiten
het Nederlands taalgebied, maar ze worden daar nog steeds voorgelezen
in de meeste gezinnen en op kleuterscholen.
In het voetspoor van Jip en Janneke volgden andere duo’s. Dolf Verroen bedacht Sjoe en Piet (1960-76), Gertie Evenhuis Erik en Anke (196670). Nog in de jaren vijftig zien de boekenkinderen van Jaap ter Haar het
levenslicht: de tweeling Saskia en Jeroen en Ernstjan. In de jaren zestig
volgen nog Eelke (1963-65), het dochtertje van een boswachter, en Lotje
(1966-68), die in de dierentuin woont. In die laatste reeksen spelen dieren een belangrijke rol. Voor de verhalen over Saskia en Jeroen (1955-71)
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vond Ter Haar inspiratie in zijn eigen gezin. De eerste verhalen schreef
hij in 1953 voor de ncrv, later werden ze in boekvorm uitgegeven. Het
gaat om alledaagse gebeurtenissen van twee kinderen op de lagere
school. Ze vieren feest, gaan uit logeren of mogen met de trein naar zee.
De wereld is een veilige plek en de tweeling beleeft kleine avonturen die
het leven spannend maken. Ondeugend gedrag zoals kappertje spelen
wordt met de nodige humor gebracht. Ook wanneer het fout loopt, komt
alles weer terecht. Jeroen, die zich op het ijs waagt, wordt door de buurman gered. De reeks verschijnt nog steeds bij Ploegsma, nu met illustraties van Harmen van Straaten.
Vrolijkheid troef is het eveneens in boeken waarin een kinderlijke volwassene de hoofdrol speelt. Leonard Roggeveen startte de reeks rond
Daantje (1931-47) op verzoek van zijn uitgever. De serie werd een onverwacht succes. Daantje is een aardig oud mannetje. Achtenzestig is hij en
al heeft hij last van reumatiek, hij voelt zich jong en steekt vol plannen.
Daantje is echter een beetje eigenwijs en soms wat lichtgeraakt; gelukkig kent zijn vrouw Grietje hem goed. De avonturen van Daantje zijn niet
uitzonderlijk: hij gaat bijvoorbeeld schaatsen, doet boodschappen en
zoekt kievitseieren bij de sloot voor het paasfeest. Humor is vaak het
gevolg van kleine misverstanden en vooral van Daantjes ongeduld en
pech. Daantje gaat op reis begint met een brief die de geboorte van een
achterneefje – Daniël – aankondigt. Daantje is zo opgetogen over de geboorte van zijn naamgenoot dat hij meteen op bezoek wil. Te voet loopt
hij naar de stad in zijn beste pak. Een onbekende man neemt hem mee
op zijn wagen, maar te laat ontdekt Daantje dat die man helemaal niet
naar de stad rijdt. Gelukkig brengt iemand hem terug naar huis, waar
Grietje, zoals steeds begripvol, met een kopje koffie op hem wacht. Alle
personages in de reeks zijn typen, zoals de burgemeester, de rentenier,
de dichter, de postbode. Voor de eerste uitgaven tekende Roggeveen zelf
de illustraties.
In 1958 begon Henri Arnoldus zijn serie over Pietje Puk, de goedlachse
postbode van Keteldorp (1958-96). De dorpswereld met de burgemeester, notaris, schoenmaker, timmerman en bakker is al even voorspelbaar als die van Daantje. Pietje Puk beleeft er tal van avonturen en geniet
van het leven. Hij komt steeds gevat uit de hoek. ‘Ik ben net zo oud als
m’n handen, maar niet als m’n tanden,’ krijg je te horen als iemand naar
zijn leeftijd vraagt. De verteller neemt de jonge lezer bij de hand, en
spreekt hem direct en betuttelend toe: ‘Nee, er valt nu in Keteldorp niets
meer te beleven. Maar morgen, dan zal er heel wat gebeuren. Dan zullen
alle Keteldorpers verbaasd staan. Let maar eens op!’ (Arnoldus 1977, 21).
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Daantje en Pietje Puk hebben vele generaties kinderen de illusie gegeven
dat ze de grotemensenwereld aardig beheersten.

Van burgerlijk middenkl assengezin na ar patchwork
familie

De maatschappelijke omwentelingen van de jaren zestig en zeventig zetten het traditionele gezin onder druk. Het ideaalbeeld van rust, reinheid
en regelmaat brokkelt na de jaren 1950 af, en dit had ook zijn impact op
het kinderboek (Van Lierop-Debrauwer 2011). De verhoudingen tussen
ouders en kinderen moeten herijkt worden met de opkomst van de vrouwenemancipatie, de antiautoritaire pedagogie en het ideaalbeeld van
het mondige, competente kind. Toch is het duidelijk dat kinderen hun
ouders en familie nog steeds nodig hebben. Zelfs de rebelse Pippi Langkous (Lindgren 1945), die opgroeit in een huis zonder volwassenen en bij
uitstek een voorbeeld is van het autonome kind dat geen autoriteit verdraagt – zelfs die Pippi straalt een zekere eenzaamheid uit wanneer haar
vriendjes Tommie en Annika ’s avonds huiswaarts keren naar hun zorgzame ouders.
Kinderboeken kunnen bij maatschappelijke verschuivingen verschillende functies vervullen: ze kunnen ingezet worden om verouderde
denkbeelden in stand te houden en de status quo te bewaren, om de eigentijdse praktijk weer te geven, of om het gewenste, progressieve toe-
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komstperspectief van de auteur te verwoorden. Terwijl de realistische
jeugdboeken tot en met de jaren 1950 nog uitgaan van een zeker respect
voor ouders en volwassenen, is er vanaf de jaren 1960 sprake van een
toenemend aantal generatieconflicten. Daarbij komen kinderen die
hun vrijheid opeisen in botsing met hun ouders. Daarnaast zijn er voorbeelden van ‘democratische gezinnen’ of ‘onderhandelingshuishoudens’ (Vanobbergen et al. 2006, 423), waarin volwassenen kinderen serieus nemen en ze samen beslissingen bespreken. De vernieuwingen zijn
het eerst zichtbaar in de adolescentenliteratuur, maar sijpelen al snel
door naar boeken voor jongere kinderen.
Door onder meer de emancipatie van de vrouw en de afnemende invloed van de Kerk stijgt het aantal echtscheidingen in de tweede helft
van de twintigste eeuw (Bakker et al. 2010, 287). Die praktijk vertaalt zich
in de jeugdliteratuur naar een groot aantal boeken rond scheiding, eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Het kinderboek belicht deze evoluties vanuit het perspectief van het kind (Ewers en Wild
1999, 13), dat vaak liefde en geborgenheid moet missen. Bijzonder gevoelig verteld is Blote handen van Bart Moeyaert (1995), over de kleine Ward
die het moeilijk heeft met Betjeman. Hij wordt voorgesteld als een bullebak die flirt met Wards moeder. Ward heeft de eend van Betjeman gedood, en die slaat daarop de hond van de jongen dood. Onderhuids spelen gevoelens van woede en onmacht omdat Ward de veranderingen
binnen zijn gezin niet aankan.
Toch hoeft het niet altijd slecht te gaan. Madelief uit de gelijknamige
reeks van Guus Kuijer (1975-79, zie illustratie van Mance Post op p. 48) is
bijvoorbeeld de dochter van een alleenstaande moeder, zonder dat ze
daar bijzonder onder lijdt. De verhalen uit het eerste boek, Met de poppen
gooien (1975), zijn korte schetsjes uit het dagelijkse leven van Madelief en
haar vrienden Jan-Willem en Roos. Het democratische huishouden
waarin Madelief opgroeit, laat sporen na in de stijl: er is bijvoorbeeld
geen autoritaire verteller die de lezer leidt of commentaar geeft. Van de
lezers wordt verwacht dat ze net als Madelief competent en misschien
zelfs een beetje rebels zijn: ze moeten zelf nadenken en lege plekken in
het verhaal invullen. In de latere boeken, vooral in Krassen in het tafelblad, vertonen de hoofdstukken meer samenhang en wordt een doorlopend verhaal verteld (De Vries 1996, 40). Hoewel de titel van het tweede
deel, Grote mensen, daar kan je beter soep van koken (1976) het omgekeerde doet vermoeden, is de relatie tussen ouders en kinderen evenwichtig
en liefdevol. Er zijn kleine conflictjes, maar die worden meestal respectvol opgelost, en Madelief en haar moeder praten bijvoorbeeld openlijk
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over de vraag of volwassenen wel gelukkig kunnen zijn.
Voor de jaren 1970 laten ouders en andere volwassenen in kinderboeken hun verantwoordelijkheid wel eens schieten, maar hun falen wordt
dan meestal slechts in de marge van het verhaal beschreven. Vanaf de
jaren 1970 worden incompetente volwassenen en het daardoor veroorzaakte kinderleed daarentegen het centrale thema van veel jeugdboeken (Alston 2008, 59). Daarbij duiken zowel personages op die ontheemd
zijn door het gebrek aan liefde en structuur, als kinderen en jongeren
die erin slagen om zelf het heft in handen te nemen. Wim van Wim Hofman (1976, Zilveren Griffel) is een goed voorbeeld van het eerste soort.
Het is moeilijk om te bepalen wat Wim het meest pijn doet: dat zijn ouders allebei een verhouding hebben, dat zijn broer voortdurend de insecten doodt die hij verzameld heeft, of dat er niemand echt in hem geïnteresseerd is. Eenzaamheid, verveling en angst wisselen elkaar af. De
onverschilligheid tegenover een verwaarloosd kind die bijna alle volwassenen in dit boek typeert, is choquerend. Pas wanneer Wim wegloopt, wordt hij eindelijk opgemerkt, al blijft het onduidelijk of dit tot
constructieve oplossingen zal leiden.
De dertienjarige Dicey Tillerman uit The Homecoming (1981, vertaald
als Onder de blote hemel in 1985) van Cynthia Voigt daarentegen blijft
niet bij de pakken neerzitten, nadat haar moeder haar en haar broers en
zusje heeft achtergelaten bij een supermarkt. De roadnovel beschrijft
het wel en wee van de vier kinderen terwijl ze op weg zijn naar hun grootmoeder, die ze nooit eerder ontmoet hebben. Dicey voelt zich verantwoordelijk voor het gezin en neemt de ouderrol zo goed en zo kwaad als
ze kan over – in vaktermen wordt dit de ‘parentificatie’ van het kind genoemd. Ze leidt haar broertjes en zusje met overleg en gezag. De verantwoordelijkheid weegt zwaar, maar ze slaagt in haar opzet en kan hun
grootmoeder overtuigen om hen in huis te nemen.
‘Steeds weer wordt uit de tekst en de subtekst [van kinderboeken] duidelijk dat de relatie tussen ouders en kinderen nooit vrij van autoriteit
kan zijn, omdat bescherming en opvoeding […] steeds aan een uitoefening van autoriteit en macht gekoppeld moeten zijn’ (Ewers en Wild
1999, 20). De moeder van de Tillerman-kinderen is net als verschillende
andere ouders uit probleemboeken niet in staat om voor haar kinderen
te zorgen. In de zogenoemde ‘kommer en kwel’-literatuur sinds de jaren
1970 zitten de verhoudingen flink scheef binnen het geportretteerde gezin, of het nu gaat om een verhaal over alcoholmisbruik van een van de
ouders (Kortsluiting, Lieneke Dijkzeul, 1996), agressie (Blauwe plekken,
Anke de Vries, 1992) of incest (Straks doet het geen pijn meer, Dirk Bracke,
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2001). In deze boeken is het gezin niet langer een veilige thuishaven,
maar een plek vol gevaar.
Nooit waren er in Nederland zoveel huismoeders als in de naoorlogse
periode – 98 procent van de gehuwde vrouwen bleef thuis (Bakker et al.
2010, 279) – maar dat tij keert in de jaren zeventig. Die verandering weerspiegelt zich in de kinderboeken uit die tijd. De stelling ‘Home Is Where
the Mother is’ (Alston 2008, 78), is voor de generatie kinderboeken na
1970 niet meer vanzelfsprekend. Moeders werken vaak buitenshuis en
zijn zozeer bezig met hun eigen hobby’s, carrière en liefdesleven dat kinderen niet onvoorwaardelijk op hen kunnen rekenen. De moeder van
Joost uit Het zakmes (1981) van Sjoerd Kuyper is operazangeres, en hij
ziet zijn moeder vaker op video dan in het echt. Hoe zelfredzaam hij ook
is, er zit iets schrijnends in de manier waarop hij haar dan bewondert:
Joost zet de video op ‘play’. Hij kan alles zelf. Hij kijkt ook zó vaak
naar mama. Hij gaat op de bank zitten. Mama zingt met haar laagste stem. Heel zacht. Straks gaat ze Joost een kusje geven.
‘Dat kusje is toch echt voor mij?’ vraagt Joost.
‘Alleen voor jou’, zegt papa. […]
Joost zegt niks. Het kusje komt al bijna. Mama zingt nóg zachter
nu, en opeens… geeft mama een kusje. Een verschrikkelijk lief
kusje.
Het is alleen voor Joost. (19)
De afwezigheid van de werkende moeders heeft tot gevolg dat veel vaders nauwer betrokken worden bij de opvoeding van de kinderen, zoals
Het zakmes illustreert.
Er zit muziek in de lucht van Mireille Cottenjé begint met een passage
die het belang van een aanwezige moeder benadrukt: ‘Ma is terug. Iedereen is opgetogen. Ook zij zelf. […] Twee weken is ze weggeweest. Niet
écht weg, maar ze was al vertrokken voor wij opstonden, en pas terug
toen wij al in bed lagen’ (1977, 9). Deze moeder werkt hard en is erg liberaal, en ze onthaalt een nieuwe zwangerschap niet met vreugde: ‘Ma
legde uit dat ze bij de geboorte van Peter haar baan had moeten opgeven
om gedurende zes jaar (tot ik drie was en naar de kleuterschool kon) de
rol van huishoudster te spelen’ (17). Cottenjé toont een democratisch
huishouden, waar de moeder open en eerlijk met de kinderen praat, al
ligt de eindbeslissing wel bij de volwassenen. Het woord ‘abortus’ valt en
brengt de veertienjarige ik-verteller Katrien behoorlijk van streek, tot
moeder het met haar werkgever op een akkoord kan gooien en de baby
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‘Ben je nog verdrietig?’ vraagt ze.
‘Nee meidje,’ zegt opa. ‘Jij maakt me reuzevrolijk, weet je dat?’
‘Echt?’
‘Echt.’
Sjonge, daar is Madelief blij mee. Oma is nog maar net dood moet
je rekenen.
‘Weet je wat ik leuk vind?’ zucht ze. ‘Dat ik later niet gehoorzaam
word.’
‘Ja,’ zegt opa, ‘dat lijkt me ook wel aardig.’ (Kuijer 2010, 277)
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toch geboren wordt. Het betekent dat het huishouden door vader en
vooral de kinderen gedaan wordt. De vrije opvoeding van de moeder
staat tegenover de strenge hand van de vader, met wie het vaak tot kleine
meningsverschillen komt. Maar de ‘sociale gevoelens’ (10) van ma zijn
zo groot dat ze met een gescheiden vriendin en haar kinderen een commune opstart, die zich vervolgens flink uitbreidt. De commune brengt
voor Katrien zowel momenten van geluk als van spanning met zich mee.
De behoefte van kinderen aan verzorging en regelmaat vertaalt zich
in veel boeken in het feit dat de kinderen zich beter thuis voelen bij hun
grootouders dan bij hun eigen vader en moeder. De grootouders slagen
er beter in om een gevoel van gelijkwaardigheid op te bouwen: ze stellen
zich minder autoritair op maar eerder als begripvolle gesprekpartners,
die de kinderen serieus nemen. Grootouders vormen belangrijke bakens in het oeuvre van Guus Kuijer. Zo heeft Madelief een bijzondere
relatie met haar grootvader in Krassen in het tafelblad (1978, Gouden
Griffel). Ze praten met elkaar op gelijkwaardige basis:

Later vindt Polleke in Voor altijd samen, amen (1999, Gouden Griffel) net
als Madelief rust en liefde op het platteland bij haar oma en opa. Thuis
knoopt haar moeder een relatie aan met Pollekes meester en haar impulsieve vader is drugsverslaafd. Hoewel Polleke zich verbaast over sommige gewoonten, zoals het bidden aan tafel, maken het eenvoudige leven en de aandacht van haar grootouders haar gelukkig, vooral wanneer
ze een eigen kalfje krijgt. Grootouders maken tijd om zich rustig met de
kinderen bezig te houden, maar zijn ook een kwetsbare groep. Veel
jeugdboeken waarin de hechte band tussen een kind en een grootouder
centraal staat, eindigen met de dood. Zo beschrijft Jaak Dreesen in De
vlieger van opa (1988, Boekenleeuw) hoe Frederik afscheid moet nemen
van zijn opa, met wie hij zo graag ging vliegeren op het strand. Opa belooft dat hij na de dood contact zal blijven zoeken met zijn kleinzoon;
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telkens als de vlieger driemaal duikelt, weet Frederik dat opa nog aan
hem denkt. Marco Kunst werkt hetzelfde motief uit in Vlieg (2013). Na de
dood van zijn opa krijgt Marius van hem Het grote vliegerboek, en als het
lukt om een klein vliegertje te laten opstijgen, voelt hij zich gelukkig
omdat hij zich weer met zijn opa verbonden weet.
Ook andere volwassenen, die niet direct bij het gezin van de kinderen
betrokken zijn, nemen in de kinderboeken soms opvoedende taken van
de ouders over om de spanning te verlichten. Zo wordt Harry uit Ik ben
Harry van de achterbuurt (Gaston Van Camp, 1975) opgevoed door een
surrogaatmoeder, Tameen, omdat zijn eigen moeder een café openhoudt en zijn vader in de gevangenis zit. De reus van Pech-zonder-end
(1974) van Rutger Bas (pseudoniem van An Rutgers van der Loeff) beschrijft met veel humor de belevenissen van een eerder marginaal gezin,
waar flink wat misloopt. Pa Plok heeft een eenmansbedrijfje en later een
patatkraam, en moekie kan de boel thuis niet organiseren. Juffrouw
Havelaar, buurman Bikker en de sociaal werkster proberen te helpen, en
zo kan Daaf zijn talent ontplooien, krijgt Marie de kans om te studeren
en raakt de spijbelende tweeling weer op het rechte pad. De aanwezigheid van families die niet tot de middenklasse behoren, versterkt de
diversiteit in kinderboeken en is vooral in de jaren zeventig opvallend.
Het samenleven met een stiefmoeder of -vader levert al sinds ‘Assepoester’ stof voor verhalen, en dat onderwerp duikt vanaf de jaren zeventig opnieuw regelmatig op. Echtscheidingen komen niet alleen voor
in kommer-en-kwel-literatuur, maar ook in jeugdboeken die literaire
erkenning krijgen. Rita Verschuur verwerkt de herinneringen aan haar
jeugd met twee moeders in Jubeltenen (1998, Gouden Uil) en Hilde
Vandermeeren belicht de komst van een nieuwe stiefvader op een tragikomische manier in Operatie Bernie Buiten (2009). In Moeders zijn gevaarlijk met messen (Do Van Ranst, 2008) slaat de fantasie van de dertienjarige Jef flink op hol wanneer zijn moeder een nieuwe vriend krijgt, die
hij met man en macht naar buiten wil werken. Jef gelooft dat zijn moeder zijn vader heeft vermoord, maar moet leren om oog te krijgen voor
haar noden en verdriet. Het gezin leeft in de marginaliteit, en Van Ranst
schetst een realistisch beeld van een huizenblok met sociale woningen,
waar de gemoederen soms hoog oplopen. Voorbeelden van ‘gebroken’,
niet-traditionele gezinnen in de Friese jeugdliteratuur zijn Foar in pear
tientsjes en in blau each (1981) van H. Hengst-Kars en Kninekeutels yn it
oerwâld (1982) van Mindert Wijnstra.
Met de emancipatie van het kind en de antiautoritaire opvoeding
neemt het aantal begripvolle ouders toe. Het generatieconflict verdwijnt
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niet, maar leidt niet meer tot extreme uitbarstingen (Kaulen 1999, 123).
Die sociologische tendens zet zich eveneens door in de jeugdliteratuur.
In Geen wonder dat moeder met de goudvissen praat van Ed Franck (1988)
zijn de verhoudingen binnen het gezin van Benjamin weliswaar niet
probleemloos, maar onder het cynisme en de spitse conversaties schuilt
een basis van vertrouwen en respect: ‘Ik red het wel met hem’ (148), besluit Benjamin over zijn vader. De combinatie van kleine conflicten en
een basis van vertrouwen tekent ook de verhouding tussen Tim en zijn
moeder in Met de kont tegen de krib (Franck 1989) voor een jongere doelgroep. ‘Volwassenen zijn soms zo vreselijk stom,’ vat de flaptekst de inhoud samen. Het boek begint al meteen met een ruzie tussen moeder en
zoon omdat Tim zijn boeken niet wil doneren aan een weeshuis. De ouders zijn net te veel aanwezig naar de zin van Tim, en ze proberen zijn
gedrag te zeer te sturen met regeltjes en opdrachten. De kleine Tim is
echter zelf voor geen kleintje vervaard, en weet zijn ouders regelmatig
naar zijn hand te zetten.
Aan het eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste
eeuw kijken kinderboeken met weinig nostalgie terug naar de tijd voordat het democratische gezin een feit was. In Het boek van alle dingen
(2004) beschrijft Guus Kuijer hoe de negenjarige Thomas met zijn strenggelovige vader in aanvaring komt. Het verhaal speelt zich af in de jaren
vijftig. De autoritaire vader vertegenwoordigt de waarden en vooroordelen van vroeger, die botsen met de moderne inzichten van andere personages (met name Thomas’ geëmancipeerde tante en ruimdenkende
buurvrouw). Daartegenover staan meer nostalgisch getinte autobiografische romans waarin kinderen alle ruimte krijgen om zelf op avontuur
te gaan en daarbij gesteund worden door kleurrijke volwassenen, zoals
in de familieromans rond Pitjemoer (1980) en Mitjemoer (1984) van Henri
Van Daele.

De wereld verkennen, telkens opnieuw

Voor jongere kinderen blijft het genre van de huis-, tuin- en keuken
verhalen na de jaren zeventig bestaan. De boeken voor de allerkleinsten
tonen nog altijd een idyllische wereld waarin de peuters in een veilige
omgeving kennismaken met belevenissen als boodschappen doen,
naar de kapper gaan en koekjes bakken. Ze leren er over beroepen, de
seizoenen en de feesten en over wat het betekent om een zusje of broertje te krijgen. Personages als Kaatje en Karel van Liesbet Slegers zijn
sinds de jaren 1990 erg populair, net als Anna van Kathleen Amant en
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Leon van Inge de Bie. Rond Jules, het boekenkind van Annemie Bere
brouckx dat in 1998 het levenslicht zag, werd een uitgebreid educatief
pakket ontwikkeld waarmee kleuters de wereld verkennen en nieuwe
woordenschat leren.
In de voorleesverhalen voor kinderen tussen vier en zeven jaar is de
laatste decennia een evolutie merkbaar. De situaties blijven grotendeels
dezelfde, maar de toon van de gesprekken tussen kinderen en ouders is
veranderd. De kinderen klinken assertiever, nieuwsgieriger, kritischer
en gevatter dan hun leeftijdgenootjes uit het begin van de twintigste
eeuw, en de volwassenen geven op een vrolijke manier leiding zonder
dat ze de kinderen betuttelen. Ongetwijfeld was de spitsvondige Lotta
uit De kinderen uit de Kabaalstraat (Lindgren 1971-72) een belangrijk
voorbeeldpersonage. Lotta wil snel groot zijn en heeft daar veel voor
over: ze gaat buiten in de regen staan met haar voeten in de mest om
sneller te groeien en trekt op vijfjarige leeftijd al het huis uit. De peuter
Marijke uit De eend op de pot van Nannie Kuiper en Dagmar Stam (1981,
Gouden Griffel) wil weliswaar niet zo snel opgroeien als Lotta, maar ze
weet even goed wat ze wil: op het potje plassen en niet op de wc. Ze
spreekt haar ouders zonder schroom tegen en geeft pas toe als ze haar
potje kwijt is gespeeld op een feestje.
Voor beginnende lezers schrijft Dolf Verroen de reeks Maak dat je wegkomt (1978), Allemaal de boom in (1976) en De kat in de gordijnen (1978).
Aan het begin is er nog sprake van een vrolijke, veilige wereld: er wordt
wel eens gezeurd en gekibbeld, de ouders zijn niet altijd consequent,
maar de verhalen eindigen steevast met een humoristische of verzoenende noot. Zo klaagt moeder in het verhaaltje ‘Bad’ dat moeders nooit
rust hebben en vaders ‘maar op hun gat’ liggen (1986, 24). De kinderen
spuiten vader nat met de tuinslang en dan drinken ze samen koffie en
limonade. Later wordt de toon bitser. Zo schelden de ouders van Jantje
hun zoon uit voor ‘stommerd’ en ‘sukkel’ omdat hij alles laat vallen (121),
en de moeder van Milja zegt tegen haar kind dat ze naar de pomp kan
lopen omdat zij haar taalfouten steeds verbetert (122). Ook het nieuw
samengestelde gezin komt in de verhalen aan bod. Jantje maakt zich
zorgen als zijn vader hem van school komt halen: ‘Welke vader zou er
zijn? Zijn eerste vader is weggelopen. Die woont nu ergens anders. […] En
zijn tweede vader heeft hij vanmorgen nog gezien. Die woont alweer een
tijd bij hem en zijn moeder.’ Wanneer de vader op de gang een ander
Jantje blijkt te zoeken, wordt het verhaal laconiek afgesloten: ‘Gelukkig
maar. Twee vaders is voldoende!’ (132-133).
Terwijl in oudere voorleesboeken voor jonge kinderen vaak de nadruk
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Hannah vindt Yaron knap.
Zou mama ook met hem bevriend raken? Zou ze ook met hem
lachen en praten? In ’t Engels, zodat Hannah het niet begrijpt?
Zie je wel, ze glimlachen al. Straks zeggen ze ‘luv joe’ tegen elkaar,
dan weet Hannah wat er aan de hand is. En dat zal papa niet leuk
vinden. Arme papa, mama zit hier in de jeep te lachen met twee
knappe mannen terwijl hij alleen thuis is. (65)
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ligt op het verkennen van een situatie, nemen de spitse dialogen de overhand in de gezinsverhalen van de jaren 1990 en 2000. Hoewel de boeken
over Robin (1990-2011) van Sjoerd Kuyper zich afspelen tijdens de jeugd
van de schrijver, in de jaren vijftig en zestig dus, is er geenszins sprake
van een autoritaire ouder-kindrelatie. De vader van Robin neemt de vragen van zijn zoon serieus en beantwoordt ze op een eerlijke manier, die
voor een kind verstaanbaar is. Op het gebied van liefde, geloven en opvoeding houdt hij er voor zijn tijd erg progressieve opvattingen op na,
wat misschien verklaart waarom Robin zo mondig en verstandig is.
Jubelientje (1991-2011) van Hans Hagen is dan weer een eigentijds
meisje dat haar grootmoeder regelmatig het vuur na aan de schenen
legt. Oma kan zich perfect in de leefwereld van haar kleindochter verplaatsen, bijvoorbeeld wanneer ze allebei azen op het laatste dropje, of
wanneer Jubelientje verdrietig is om de dood van een puppy. Hannah
(1995-2000) van Kaat Vrancken is eveneens een levendige kleuter die op
momenten van zowel vreugde als verdriet bijgestaan wordt door ruimdenkende, begripvolle volwassenen. In het bekroonde Hannah en het
raadsel van de stilte (2000) vreest ze dat haar moeder verliefd is op een
andere man, Tony, die ze op reis leren kennen. Wanneer er nog een
knappe man opduikt, is Hannah in de war:

Tony en Yaron blijken een homokoppel te zijn, en Hannah heeft zich
voor niets zorgen gemaakt over de relatie van haar ouders. In vergelijking met de jonge hoofdpersonages uit oudere gezinsboeken is ze vroegwijs: ze weet wat ontrouw is en interpreteert het gedrag van Tony en haar
moeder als geflirt. Ze kan zich bovendien inleven in de gevoelens van
volwassenen. Tegelijkertijd wordt Hannah ook voorgesteld als onervaren en naïef. Haar Engels is gebrekkig, en ze interpreteert de relatie tussen haar moeder en Tony verkeerd omdat ze niet beseft dat hij homo is.
De afwezigheid van haar papa maakt haar onzeker en kwetsbaar.
In al deze voorbeelden staan kleuters in een een-op-eenrelatie met
een volwassene, al duiken er daarnaast af en toe vriendjes en andere fa-
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milieleden op. Friese verhalen in deze traditie zijn Durk en Djoke (1956)
van Jant Visser-Bakker, In kibich span (1959) van Tiny Mulder, en Spinaazje mei spikers (1986) en Mei bleate fuotten op bêd (1990). Maar er zijn ook
moderne Jip en Jannekes die als een jongen-meisjeduo avonturen beleven in en rond het huis. Miep Diekmann schreef de verhalen over Hannes en Kaatje in opdracht van de ncrv-radio. Ze verschijnen in boekvorm tussen 1983 en 1986. Hannes en Kaatje zijn assertieve kinderen die
traditionele rolpatronen ter discussie stellen. Met het trio Sil, Geerten
en Mare (2000-09) zorgt Selma Noort voor een verschuiving, zoals de titel
van het eerste boek, Met de koppen tegen elkaar (2000), goed aangeeft.
Noort werkt haar kindpersonages uit als echte individuen, en ook de
persoonlijkheid en het eigen leven van de ouders komt aan bod. Dat individualisering niet per definitie ‘naast elkaar leven’ betekent, is een
visie die het opvoedingsklimaat hier typeert. Er is sprake van een grote
betrokkenheid op elkaar en waardering voor elkaar, terwijl iedereen
toch een eigen leven heeft en er bij momenten stevige ruzies zijn. De
derde bundel verhalen in deze reeks, Mag ik je spook even lenen? (2002),
kreeg een Zilveren Griffel.
Een opvallend aantal kinderboeken beschrijft kinderen zonder broertjes of zusjes, misschien omdat de afwezigheid van andere kinderen in
het gezin de plot eenvoudiger maakt. In verhalen over gezinnen met
meerdere kinderen leveren ze vaak strijd met elkaar. Sommige kinderboeken gaan vrij ver in het beschrijven van de conflicten. Spinder van
Simon van der Geest (2011, Gouden Griffel) beschrijft het pestgedrag
tussen twee broers die de dood van een derde broer niet verwerkt hebben. De kelder van hun huis wordt het terrein waar de twee om vechten:
de jongste broer en verteller van het verhaal houdt er een verzameling
insecten, de andere broer eist de kelder op voor zijn drumstel. Het komt
tot een extreme confrontatie, waarna de twee broers elkaar uiteindelijk
terugvinden. Ook in Dertien rennende hertjes (Edward van de Vendel en
Matthias de Leeuw, 2012) leveren een broer en zus strijd met elkaar, zij
het niet rechtstreeks. Ze hebben beiden een bijzonder dier dat af en toe
aan hen verschijnt en dat hun persoonlijkheid weerspiegelt: het introverte Maantje heeft dertien rennende hertjes, haar opvliegende broer
Raf heeft een leeuw. Wanneer hun moeder aankondigt dat ze een baby
verwacht, slaan bij Raf de stoppen door en valt zijn leeuw de hertjes aan.
Ook in dit gezin heeft de liefde voor elkaar uiteindelijk de bovenhand.
Competente kinderen die volwassenen te slim af zijn kunnen al lang
rekenen op de waardering van jonge lezers. Met Erge Ellie en nare Nellie
(1993-2009) zet Rindert Kromhout het traditionele verhaal over kinderen
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die gezellig samen in de buurt spelen op zijn kop. Het duo uit de titel
bakt iedereen regelmatig een stevige poets. Er is opluchting alom als
Ellie en Nellie naar Spanje verhuizen, maar uiteraard proberen zij het
knalfeest te verpesten dat ter ere van hun vertrek gegeven wordt. Ook
Marc De Bel kiest stoute kinderen in de hoofdrol voor De zusjes Kriegel
(1992): de drieling Fien, Sien en Lien is de schrik van school en buurt. Het
succes van deze reeks is mede te danken aan de groteske streken die de
zusjes uithalen.
Naast dit soort verhalen is er ruimte voor boeken met ernstige thema’s. Ziekte en dood kunnen een gezin flink overhoophalen. Was het in
de negentiende eeuw niet ongewoon om over de dood van een kind of
ouder te schrijven, in de twintigste eeuw was de dood lange tijd taboe,
met uitzondering van het overlijden van grootouders. Vanaf de late jaren tachtig komen dood en ernstige ziektes weer dichterbij. Een wolk als
afscheid van Katrien Seynaeve (1988) gaat over een zeventienjarig meisje
dat aan botkanker sterft. Met Ziek (2010) kiest Gideon Samson voor een
open einde: het is onduidelijk of de dagboekroman ophoudt omdat het
twaalfjarige hoofdpersonage na een belangrijke operatie sterft of omdat
ze genezen is. Ziekte en dood duiken ook op in boeken voor jonge kinderen. In Slaap als een roos (1992) beschrijft Jaak Dreesen de laatste weken
van een klein meisje met kanker. De gebroeders Leeuwenhart van Lind
gren is haar troost en biedt de familie hoop op een leven na de dood.
Andere realistische prentenboeken over de dood zijn geschreven door
Hilde Vandermeeren (2003, Krullen, met illustraties van Tim Polfliet) en
Tamara Bos (2011, Papa hoor je me, met illustraties van Annemarie van
Haeringen). In deze boeken wordt gewerkt met metaforen om het leed
bespreekbaar te maken. Zo werkt Van Haeringen de levensstrijd van de
papa uit in een strategogevecht tussen rode en blauwe soldaatjes. Marjolijn Hof schreef twee bekroonde boeken over de dreiging van de dood.
In Een kleine kans (2006, verfilmd als Patatje oorlog) is de vader van Kiek
langdurig vermist. Ze probeert in haar eigen leven in te grijpen om de
kans te verkleinen dat hij dood is:
Ik keek naar Mona, onze hond. Ik kende niemand met een dode
hond én een dode vader. Een dode hond én een dode vader. Dat
kwam bijna niet voor. Mijn moeder zou zoiets een kleine kans noemen. En een nog kleinere kans was iemand met een dode muis, een
dode hond en een dode vader.
‘Mag ik een muis?’ vroeg ik aan mijn moeder. (13-14)
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Kieks vader blijkt zwaargewond, maar buiten levensgevaar te zijn. Hof
maakt de dood van een opa een controversieel gegeven in De regels van
drie (2013, Woutertje Pieterse Prijs): een overgrootvader, die in IJsland
woont, vertikt het om naar een bejaardentehuis in Nederland te gaan en
wil zijn eigen levenseinde kiezen. Hij zet zijn achterkleinzoon in bij zijn
plan om de bergen in te trekken en daar dood te gaan.

De wereld verruimt zich: na ar school
338

Net als het gezinsboek maakt het schoolverhaal een opvallende evolutie
door vanaf de jaren zestig. Met name de traditionele machtsrelatie tussen leraar en kinderen wordt hertekend. Lijfstraffen zijn uiteraard uit
den boze en op school wint het overlegmodel steeds meer terrein. Meester Pompelmoes van Hans Andreus vindt de druk op schoolmeesters erg
hoog: ‘Ik moet alles maar weten en uitleggen en nooit mag ik eens een
foutje maken’ (1966, 30). In dit fantasieverhaal krijgt de meester een nakijkmachine. De kinderen, die persoonlijke commentaren gewend zijn,
betalen hem met gelijke munt en laten hun huiswerk voortaan maken
door een huiswerkmachine. Ook in De school van Schellebelle (1969) van
Gertie Evenhuis kunnen de kinderen het niet redden zonder hun juf.
Humor en inlevingsvermogen verlenen haar een natuurlijke autoriteit.
Op de vraag waarom de grote I geen punt heeft, antwoordt ze bijvoorbeeld: ‘Dat is nogal eenvoudig. […] De kleine i is op een keer zo gegroeid
dat hij met zijn hals tegen zijn hoed aankwam. Vanaf die tijd heet hij de
gróte I. Begrijp je?’ (151).
Jacques Vriens put uit zijn ervaring als leerkracht voor Die rotschool
met die fijne klas (1976). De lezer krijgt een kijkje in de dilemma’s van
meester Brinkman, die soms twijfelt hoe hij dingen moet aanpakken en
het moeilijk heeft met autoriteit: ‘Verder was de klas weer één krijsende
tierende massa. Bezorgd zag Brinkman de rest van de ochtend tegemoet. Het leek bijna onmogelijk deze troep wilde dieren weer rustig aan
het werk te krijgen’ (49). Meester Brinkman heeft een andere visie dan
zijn collega, meester Wijnen, en het is duidelijk dat de kinderen vooral
de begripvolle aanpak van Brinkman waarderen.
In Het geminachte kind besteedt Guus Kuijer ruim aandacht aan leerkrachten, en dat is niet verwonderlijk na de mislukkingen die hij tijdens
zijn eigen schoolcarrière moest ondergaan en na zijn frustratie als leerkracht, omdat hij niet al zijn idealen kon verwezenlijken (Boonstra 2009,
55). Kuijer gaat in tegen de volwassene die zich ‘wetend’ opstelt tegenover het kind en het bijvoorbeeld allerlei onzinnige zaken uit het hoofd
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De stad in

De kleuter Kaatje uit Hannes en Kaatje (Diekmann 1983-86) moet nog
zingen als ze buiten speelt, zodat haar ouders weten waar ze is. Het
speelterrein van de twee kleuters beperkt zich tot de zandhoop tussen
hun nieuwe huizen, die in hun fantasiewereld verandert in een zwembad of een berg. Nadat kinderen huis en tuin verkend hebben, verruimt
hun wereld zich naar de straat of het speelplein. Dat kinderen hun eigen
ruimte willen bevechten, blijkt uit Het wilde land (1961) en Alles om een
speelplaats (1965) van An Rutgers van der Loeff. Dat laatste boek draait
om de oprukkende stad, die de landbouwgrond van de ouders en de
speelruimte van de kinderen inneemt. Schrijvers met een romantisch
kindbeeld plaatsen het kind het liefst in de ongerepte natuur, maar de
stad wordt steeds vaker voorgesteld als een boeiende omgeving waar
kinderen avonturen kunnen beleven. De straat is een handige constructie om verschillende soorten gezinnen en individuen aan de lezer voor te
stellen. Zo bedacht het Schrijverscollectief eind jaren 1970 en beginjaren 1980 een reeks rond ‘de kinderen om de hoek’. Hierin komen de alledaagse belevenissen en zorgen van de kinderen aan bod, naast the-

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 339

339
v an d e k l e i n e naar d e g ro t e w e r e l d

laat leren. Meester Cowboy, de leraar van Madelief in Op je kop in de prullenbak (1975), is uit ander hout gesneden: hij is open tegen zijn leerlingen
en probeert hun creativiteit en onafhankelijk denken te stimuleren.
Soms kun je het tussen de kinderen staan erg letterlijk nemen. In Met de
kont tegen de krib (Franck 1989) moet meester Johan net als de kinderen
bij de sint komen en op zijn vraag of hij de kinderen niet een beetje mag
straffen, antwoordt de klas resoluut: ‘Nee!’ Hier wordt het oude schoolmeestermodel geparodieerd wanneer de meester vraagt: ‘Een klein
strafje maar? Met de armen in de lucht gaan staan, een zware bloempot
op elke hand?’ (20). Als straf moet de meester uiteindelijk een liedje zingen: ‘Hij is de gekste meester van de hele wereld en van alle sterren erbij’
(21), en voldoet zo helemaal aan het nieuwe ideaal. Leerkrachten zoals
Meester Max (Rindert Kromhout, 1998-2011) en Mees Kees (Myriam Oldenhave, sinds 2006), die tussen de kinderen staan en hen met veel humor en begrip naar kennis en door conflicten voeren, zijn nu het rolmodel. Minder geluk hebben de kinderen uit de klas van Juffrouw Kachel
(Toon Tellegen, 1991). De jonge dagboekschrijver die het verhaal vertelt,
verzint allerlei manieren om wraak te nemen op zijn gemene juf, die met
geweld en razernij haar klas terroriseert. Alleen juffrouw Bulstronk uit
Matilda (Dahl 1988) is nog erger.
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ma’s als de multiculturele samenleving, ziekte en dood. Bij ons in de
straat (1978) van Anke de Vries beschrijft de vriendschap tussen de buurkinderen Kees en Florien, en de strubbelingen binnen het gezin van Florien met alle vrienden en familieleden die af en aan komen lopen. Recenter spelen Rosie en Moussa (Michael De Cock en Judith Vanistendael,
2010) kat en muis met hun norse onderbuurman op het dak van een
flatgebouw, en in de reeks Donders! van Selma Noort (sinds 2009) vinden
de kinderen vlot hun weg in de stad wanneer ze met hun hond op weg
zijn om allerlei kattenkwaad uit te halen.
Nu de dorpen verdwijnen zijn figuren als Pietje Puk een zeldzaamheid
geworden in kinderboeken. De cynische, stedelijke tegenhanger van
Pietje Puk lijkt Mijnheertje Kokhals uit een reeks prentenboeken van
Bart Meuleman en Paul Verrept (2002-08). Nadat hij keer op keer door de
mensen uit zijn omgeving is teleurgesteld, spuwt dit meneertje letterlijk
en figuurlijk zijn gal. Af en toe duiken er nog gezellige dorpjes op, maar
dan met een eigentijdse knipoog, zoals in Samen in bed van Gerda Dendooven (2002), waarin de bakker graag in een jurk rondloopt en mannelijke dorpsbewoners zwijmelen voor de charme van de nieuwe buurvrouw. Hier wordt de ouderwetse dorpsmentaliteit meer geparodieerd
dan geïmiteerd.

Groeiende diversiteit

Door de toenemende migratie vanaf de jaren 1960 zijn Vlaanderen en
Nederland geëvolueerd tot een multiculturele samenleving. Auteurs en
illustratoren zetten zich in om kinderen van andere origine herkenningspunten te bieden in hun kinderboeken. Tegelijkertijd kunnen Nederlandse en Vlaamse kinderen via boeken kennismaken met culturele
diversiteit. Daarbij wil men stilaan weg van wat in het Engels tokenism
heet, waarbij een kind van andere origine wordt opgenomen in een
groep blanke kinderen, alleen om politiek correct te zijn. Vanaf de jaren
1960 duiken er steeds vaker belangrijke neven- en hoofdpersonages op
met niet-westerse culturele of etnische wortels. Sjoe en Piet (Verroen
1960-76) is een voorbeeld van een gemengd duo: Sjoe is een zwart meisje,
Piet is blank.
Sommige auteurs benadrukken de gelijkenissen met het traditionele
Nederlandse gezin, en zetten thema’s als ouderliefde of akkefietjes tussen broers en zussen in de verf als cultuuroverstijgend. Andere auteurs
accentueren de verschillen, problemen en vooroordelen. In interculturele boeken ‘spelen personages uit verschillende culturen een rol. Dit
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kan variëren van boeken waarin het “anders zijn” als thema is uitgewerkt, tot boeken waarin verschillende culturen als vanzelfsprekend
aanwezig zijn’ (Humme 2000, 21). In sommige kinderboeken maakt het
Nederlandse hoofdpersonage kennis met een familie van andere origine doordat er een nieuw kind in de klas komt of ze bijvoorbeeld buren
worden. Dat is het geval in Afrika achter het hek van Bart Moeyaert en
Anna Höglund (1995), waarin de ik-verteller, een blank jongetje, geïntrigeerd raakt door zijn Kameroense buurvrouw Désirée. In een wijk waarin alle buren hun tuin op dezelfde manier inrichten, zorgt de aanpak
van Désirée voor wrevel: ze verbouwt geen bloemkolen, zoals iedereen,
maar werkt gestaag aan een lemen hut. In veel interculturele boeken
vormt het kind de brug tussen de twee culturen, en dat is ook hier het
geval: het jongetje klimt letterlijk en figuurlijk over het hek om met Désirée en haar kinderen gezellig thee te drinken. Die Turken van hiernaast
(Monica Penders, 1984) gaat over de vriendschap tussen een Nederlands
en een Turks buurmeisje. Jules van Annemie Berebrouckx heeft eveneens een Afrikaanse buurvrouw, die heel wat kleur in de straat brengt.
Gezinnen met een niet-westerse achtergrond staan steeds vaker centraal in kinderboeken. Een voorloper die kinderen wilde stimuleren om
na te denken over de multiculturele samenleving is Henk Barnard. Zijn
De Marokkaan en de kat van tante Da (1972) en Kon hesi baka: kom gauw
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Kon hesi baka (Ill. Reintje Venema).
© Henk Barnard en Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum.
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terug (1976) ontvangen een Gouden Griffel. In het eerste boek neemt een
groep Nederlandse kinderen het op voor een gastarbeider. Kon hesi baka
gaat over het integratieproces van twee kinderen die uit Suriname naar
Nederland migreren. Barnard verweeft informatie over de geschiedenis
van Suriname door het verhaal. Morgen krijg je kauwgom van Geertje
Gort (1985) gaat over een Turks gastarbeidersgezin, en de jonge lezer kan
via een eigentijds Turks jongetje veel leren over de islam en de Turkse
cultuur. Ook in het peuterboekje Daar ben ik dan, van Nannie Kuiper en
Dagmar Stam (1992), worden de overeenkomsten en verschillen uitgewerkt tussen een typisch Nederlandse familie en het gezin van Sinan en
Ayla: ‘De ontbijttafel, theedrinken uit kopjes en koekjes uit een trommeltje zijn niet echt Turks’ (Humme 2000, 72), en ze typeren een Turks
gezin met Nederlandse gewoonten. Dat juist informeren belangrijk is
benadrukt Bettie Elias in Thuis eten we apentaart (1993), waarin een Marokkaans jongetje het slachtoffer wordt van vooroordelen en racisme.
In Vroem vroem… boem van Marita De Sterck en Ingrid Godon (2000) is
de multiculturele samenleving vanzelfsprekend. Het verhaal draait
rond de peuter Maja, die op haar driewieler door het huis raast. De prenten tonen een blanke mama en een zwarte papa. Dat gegeven wordt nergens vermeld of geproblematiseerd. Voor oudere lezers, maar af en toe
ook voor kleuters, vormen adoptieverhalen een subcategorie binnen de
gezinsverhalen. In deze verhalen vindt de interculturele ontmoeting
plaats binnen het kind zelf. Zo beschrijft Prik in je bil! van Gonneke Huizing en Thé Tjong-Khing (2001) hoe de geadopteerde kleuter Lilou een
nieuw zusje uit China krijgt. De donkere Kitoko uit Op zoek naar mij (Ed
Franck en Kris Nauwelaerts, 2013) is bang dat het blanke babyzusje in
mama’s buik alle liefde zal opeisen. In boeken voor oudere kinderen
merkt het hoofdpersonage algauw dat het anders is dan zijn of haar leeftijdgenootjes en ouders, en vaak, bijvoorbeeld in Little Emma (Gerda van
Cleemput, 1995), Moeder nummer nul (Marjolijn Hof, 2008) of Kus uit India (Nicole Derycker, 2011), groeit het verlangen om de biologische moeder op te zoeken.
Van diversiteit is eveneens sprake in kinderboeken waarin het kind
van een homokoppel centraal staat, zoals Arwen en haar papa’s van Jarko De Witte van Leeuwen (2009) of Over lijstjes, pannenkoeken en een geheim plan van Leen van den Bergh (2008), waar Raf na een aanvaring met
zijn pleegvader in een nieuw gezin terechtkomt. Bep en Sam zijn twee
dames, maar ze weten Raf in te palmen door hun originele aanpak. Eindelijk komt hij tot rust bij die ‘twee gekke lieve heksen’. In het avi-boekje Siebe wil een papa kopen van Moniek Vermeulen en Leen Van Durme
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De wereld verkennen met een boek

In de eenentwintigste eeuw is er nog steeds een groot aanbod aan jeugdboeken die jonge lezers helpen de wereld te verkennen. Vanzelfsprekend
weerspiegelen deze realistische verhalen de veranderingen in de maatschappij – anders zouden ze hun oriënterende functie verliezen. De inhoud van de gezinsboeken en schoolverhalen is de voorbije eeuwen dan
ook sterk geëvolueerd en daarnaast is er een verschuiving zichtbaar van
het opvoedende naar het literaire. Weliswaar brengen boeken de jonge
lezers nog steeds veel bij – woordenschat, kennis, opvattingen en waarden – maar ze doen dat minder rechtlijnig. Met de jaren is de aandacht
voor leesplezier toegenomen, omdat de auteurs zich – net als de leraren
en de ouders – liever naast dan boven de kinderen plaatsen. Oudere lezers worden uitgedaagd om zelf de lege plekken in het verhaal in te vullen, of – zoals in Slecht van Jan Simoen (2007) en Zwarte zwaan van
Gideon Samson (2012) – het relaas van een onbetrouwbare verteller door
te prikken. Zelfs in de relatief eenvoudige prentenboeken, zoals die rond
Jules, is er vaak een interessante interactie tussen woord en beeld. In De
eend van Jules (Berebrouckx 1998) gaat het jongetje op zoek naar de ‘verdwenen’ eend op zijn trui. De lezer kan zien dat Jules de trui verkeerd
aan heeft, en moet prent en tekst dus combineren om het verhaal te begrijpen. Zo vormen deze realistische boeken niet alleen een eerste stap
in het ontdekken van de wereld, maar ook in het verkennen van de conventies van het kinderboek.
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(2011) zoekt een jongen een papa voor zijn vriendinnetje Mette, tot zij
hem uitlegt: ‘Mama wil geen nieuwe papa. […] Ik krijg een tweede
mama.’ Hoewel Siebe het allemaal wat vreemd vindt, is Mette vooral blij:
‘Jana gaat me knuffelen. En ze gaat met me voetballen. En we gaan samen naar opa en oma. En ze zal me een ijsje geven. En ze maakt mama
aan het lachen’ (28). Zo probeert Mette Siebe – en de lezer – te overtuigen
dat kinderen ook met twee mama’s een gelukkig gezin kunnen vormen.
Lastiger heeft Coco het in Vaderdag met twee mama’s (Wijnhoven en
Heymans 2010): deze kleuter met twee mama’s moet voor Vaderdag een
das knutselen en maakt zich daar flink zorgen om. Terwijl homoseksualiteit in de adolescentenliteratuur al langer een thema is, is er pas aan
het begin van de eenentwintigste eeuw een toenemende diversiteit op
dit gebied te zien in prentenboeken en kinderboeken voor jongere lezers.
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Ver halen vertellen in
woord en b eeld
Prentenboeken en geïllustreerde
jeugdboeken
Saskia de Bodt en Rita Ghesquière
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We leven in een wereld waarin we omringd worden door beeld: pictogrammen wijzen ons de weg, de televisie en de computer brengen beelden gewild en ongewild bij ons binnen. Beeld is ook in de geschiedenis
van de jeugdliteratuur een steeds grotere rol gaan spelen. Prentenboeken vormen vandaag de dag een niet meer weg te denken genre uit de
jeugdliteratuur. Dat de prestigieuze Hans Christian Andersen Award illustratoren in een aparte categorie bekroont, bevestigt het belang van
het beeld voor het kinderboek. Maurice Sendak, Tomi Ungerer en Max
Velthuijs zijn bekende laureaten van deze ‘kleine Nobelprijs’ voor illustratie.
De groeiende waardering voor het beeld heeft een interessante voorgeschiedenis, die nauw samenhangt met veranderende ideeën over
volksopvoeding en het recht op schoonheid voor iedereen. Prentenboeken speelden in de emancipatie van het volk rond de twintigste eeuwwisseling een grote rol. In de eenentwintigste eeuw zijn de functies van
het prentenboek niet wezenlijk veranderd, al kwam er wel concurrentie
van andere media. Het genre heeft nog altijd een grote educatieve en
artistieke betekenis. Prentenboeken bieden het jonge kind een oriëntatie op de wereld en vooral het artistieke prentenboek ontwikkelt het esthetisch bewustzijn.
In dit hoofdstuk komen zowel prentenboeken als geïllustreerde
jeugdboeken aan bod. In prentenboeken is sprake van een unieke combinatie van woord en beeld. Voor zover er tekst aanwezig is, is de rol
daarvan nooit groter dan die van de prenten. Tekst en beeld kunnen elkaar aanvullen en versterken, maar ook ontkrachten of zelfs tegenspreken. Tekstloze prentenboeken vormen uiteraard een geval apart, omdat
het verhaal daarin helemaal door beeld wordt verteld. Een belangrijk
kenmerk van beeld in vergelijking met tekst is de gelijktijdigheid: tekst
lezen kost tijd en verloopt lineair; beeld zie je in één oogopslag. Een opeenvolging van gebeurtenissen is in één klap zichtbaar, al kost het vervolgens wel tijd om de beelden te ‘lezen’, te analyseren. Naast prenten-
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boeken zijn er geïllustreerde kinderboeken, waarin de tekst een groter
aandeel heeft dan het beeld. Soms worden de prenten bij de heruitgave
of vertaling van een geïllustreerd boek weggelaten of vervangen door
andere. Bij een prentenboek is zoiets ondenkbaar.
Bij de prentenboeken die nu in Nederland en Vlaanderen elk jaar bekroond worden met Gouden en Zilveren Penselen, Boekenpauwen, Boekenpluimen en andere prijzen, zijn originaliteit en artisticiteit de belangrijkste criteria. Artistiek verantwoorde prentenboeken en rijk
geïllustreerde boeken komen doorgaans tot stand in nauwe samenwerking tussen illustrator en schrijver (De Bodt 2010). Soms zijn die een en
dezelfde persoon, zoals bij sommige titels van Joke van Leeuwen, Ted
van Lieshout, André Sollie of Gerda Dendooven. Meestal is de tekst er
eerder dan het beeld, maar het omgekeerde is evengoed mogelijk. Niet
zelden werken illustratoren echter met teksten van schrijvers met wie ze
nooit hebben kunnen overleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
klassiekers (opnieuw) geïllustreerd worden, zoals vaak gebeurd is bij de
cultuursprookjes van Andersen of bij Alice’s Adventures in Wonderland
van Lewis Carroll (De Bodt 2005 en 2010).
In de eenentwintigste eeuw zijn illustratoren van kinderboeken
meestal specialisten; velen van hen zijn opgeleid aan academies waar
het vak illustratie wordt gedoceerd (De Bodt 2014). Dat was vroeger anders. Tot diep in de negentiende eeuw bestonden er geen voor kinderen
gespecialiseerde illustratoren die op een zo origineel mogelijke en vooral persoonlijke wijze met hun eigen beeldende middelen een verhaal
vertellen. In Nederland en Vlaanderen begint dat pas aan het eind van
de negentiende eeuw, toen, mede door tussenkomst van kunstenaars en

Nijntje (Ill. Dick Bruna). © Mercis bv.

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 345

17-11-14 14:52

346

ontwerpers van toegepaste kunst (toen ook wel ‘kunstnijveraars’ genoemd), het idee ontstond dat kinderen in het dagelijks leven met zo
veel mogelijk schoonheid moesten worden omringd (De Bodt en Kapelle
2003). Daar hoorden ook mooie boeken bij. Anders dan in Engeland en
Frankrijk werden kinderboeken in Nederland en Vlaanderen tot ver in
de twintigste eeuw vooral geïllustreerd door breed geïnteresseerde ontwerpers, die zich met allerlei andere vormen van toegepaste kunst (zoals
affiches en catalogi) bezighielden (De Bodt 2014).
In de eerste decennia van de twintigste eeuw waren er wel al kunstenaars die zich toelegden op het maken van prentenboeken, zoals Cornelis Jetses en Rie Cramer. Toch kwam de omslag pas in de jaren vijftig en
zestig, met de generatie van Dick Bruna. Bruna (1927), begonnen als ontwerper van boekomslagen, Fiep Westendorp (1916-2004), opgeleid als
beeldend kunstenaar, en Max Velthuijs (1923-2005), idem dito, zijn de
bekendste tekenaars die zich in de loop der jaren met groot succes specialiseerden in het illustreren van kinderboeken (Linders 2006). Zij hebben alle drie zo’n eigen stijl ontwikkeld en een daarmee samenhangende merchandising gecreëerd, dat hun werk internationaal populair is
geworden, en dat nog steeds is. Zij hebben de weg gebaand voor de illustratoren van nu, die zich geheel kunnen concentreren op een grote
productie van prentenboeken en rijk geïllustreerde verhalen.
Na een korte schets van de voorgeschiedenis geeft dit hoofdstuk een
beeld van de opkomst van het moderne prentenboek in Nederland en
Vlaanderen vanaf circa 1890. In die tijd kwam een authentieke, nationale productie van kinderboeken op gang waarin voor het eerst aan het
beeld dezelfde kwalitatieve eisen werden gesteld als aan de tekst. Vooral
de eerste periode is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van het prentenboek zoals we dat nu kennen. Prentenboeken en geïllustreerde
jeugdboeken werden in de eerste helft van de twintigste eeuw steeds
meer ingezet als middel in de volksopvoeding en cultuurspreiding. Dat
veranderde niet met de opkomst van de massacultuur in de jaren zestig.
Naast populaire uitgaven verscheen er een stijgend aantal prentenboeken van internationale allure, die steeds mooier werden vormgegeven.
Het is duidelijk dat ‘goede’ boeken vandaag de dag in verhouding nog
even elitair zijn als ruim honderd jaar geleden. Met andere woorden: de
productie van artistieke prentenboeken is nu misschien groter dan
vroeger, maar in verhouding tot het totale aanbod blijft hun aantal even
gering. Artistieke prentenboeken staan immers nog steeds naast een
groot aantal commerciële en kindgerichte uitgaven die de pedagogische en ontspannende waarde van het boek boven het esthetische plaat-
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Korte historie tot 1900
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Vanaf de opkomst en verspreiding van de boekdrukkunst in de late Middeleeuwen ontwikkelden zich tot aan het eind van de negentiende eeuw
– globaal gezien – twee categorieën boeken met platen: enerzijds waren
er geïllustreerde boeken voor volwassenen, van bijbels en fabelboeken
tot en met sprookjes en geïllustreerde romans, en anderzijds waren er
‘prenten’-boeken. Tot de eerste categorie behoren het werk van Gustave
Doré (1832-1883) en de vele door Engelse tekenaars geïllustreerde boeken van Charles Dickens. De illustraties zijn doorgaans narratief, nauw
verbonden met de tekst en daardoor vaak moralistisch. Een vroege Nederlandse bijdrage aan de boekillustratie voor kinderen vormen de gravures op basis van de tekeningen die Jacobus Buys (1724-1801, zie p. 215)
maakte bij de gedichtjes van Hiëronymus van Alphen (1778). De mapjes
met de prentjes van Buys waren los verkrijgbaar en konden door de koper worden ingebonden met de kleine katernen waarop de gedichtjes
waren afgedrukt (Saalmink en Kok 2010, 13-22). Het gaat om plaatjes
met scènes die zich afspelen in gegoede kringen. Telkens zie je een volwassene die met duidelijke gebaren een levensles geeft aan kinderen –
precies zoals het in de tekst gebeurt.
Naast geïllustreerde fictie bestonden er specifieke ‘prenten’-boeken,
van oudsher verzamelingen van min of meer losse prenten met relatief
weinig tekst. Deze categorie was meer gericht op kinderen, of eigenlijk
op ongeletterden in het algemeen. Vooral de prent moest de boodschap
overbrengen. In de achttiende en negentiende eeuw werd het beeldmateriaal voor kinderboeken vaak hergebruikt en het was niet de naam van
de illustrator, maar die van de graveur die vermeld werd (BuijnstersSmets 2000, 135-150). Andere voorlopers van het moderne prentenboek
waren de zogenoemde ‘figuurenboeken’, met gravures van grote, vaak
religieuze figuren (Buijnsters en Buijnsters-Smets 2001, 44-65). Nadat
aan het eind van de achttiende eeuw de kopergravure (ca. 1790) en de
steendruk (1796) waren ontwikkeld, vonden deze technieken ook hun
weg naar de Nederlandse kinderboekenmarkt. Aanvankelijk gaat het
nog om geïmporteerde boeken, vanaf 1825 wordt dit type illustraties
ook in Nederlandse boeken courant (Buijnsters en Buijnsters-Smets
2001, 52-57). De sneldrukpers (ca. 1830) maakte het voor gespecialiseerde uitgevers voorgoed mogelijk op grote schaal goedkope kinderboeken
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en -tijdschriften uit te brengen, zoals Prenten Magazijn of Nederlandsch
Prenten Boek. Ook hier vormen losse prenten de hoofdmoot; ze hebben
niet altijd onderling verband en de teksten zijn kort.
Voor jonge kinderen die nog niet kunnen lezen, vormen plaatjes de
brug naar de woorden. In Engeland, dat een grote illustratietraditie
heeft, stelde John Locke in Some Thoughts Concerning Education (1693) al
vast dat je niet kon leren lezen zonder beeld. Als gevolg daarvan verscheen gedurende de hele achttiende en negentiende eeuw, in het Nederlandse taalgebied en elders, een grote variatie aan geïllustreerde
abc-boeken. In de vorm zijn die boekjes nauw verwant aan de op grote
schaal verspreide abc-prenten en aan de ‘centsprent’ (zie p. 93 voor een
voorbeeld). De centsprenten werden in massaproductie vervaardigd en
bestonden uit reeksen samenhangende beelden met onderschriften
van twee, hoogstens vier regels tekst. Je zou ze de voorlopers van het
stripverhaal kunnen noemen. Vaak ging het hier om hergebruik van
oude prenten, niet zelden uit het buitenland (Borms 2010; Boerma et al.
2014).
Oude prenten werden ook opnieuw gebruikt voor de abc-boeken. De
eerste oorspronkelijk Nederlandse leesmethode met beeld en tekst was

Het abc van Kornelis de Wit.
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van Kornelis de Wit (1759), die kinderen letters wilde leren door middel
van ‘figuuren’ (Ter Linden, De Vries en Welsink 1995). abc-boekjes zijn
sindsdien niet meer weg geweest. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld A is een Aapje (1947) van Rie Cramer. Tot op de dag van vandaag verschijnen er prachtige varianten van illustratoren als Joost Roelofsz, Olivia Ettema, Wim Hofman en Tom Schamp.
In Vlaanderen bestaat een traditie wat betreft het door kunstenaars
geïllustreerde boek (Vermeulen 2006). Een politieke verklaring hiervoor
ligt het meest voor de hand. Tot 1888 mochten Vlaamse kinderen op
school hun moedertaal niet spreken. Geïllustreerde boeken in de volkstaal speelden een rol in de ‘emancipatie’ van het Vlaams. Zo had het
werk van Hendrik Conscience (1812-1883), van wie men zegt dat hij zijn
volk leerde lezen, een ongelooflijk sterke invloed. De eerste druk van De
leeuw van Vlaenderen, een verhaal over de Guldensporenslag, verscheen
in 1838 met één illustratie, en wel het beeld van een leeuw aan een ketting, getekend door Gustaaf Wappers. In 1851 leverde de historieschilder Edward Dujardin, leraar aan de Antwerpse Academie, 64 platen voor
een Album op De leeuw van Vlaenderen. Dit platenalbum, dat niet alleen
in het Nederlands verscheen maar ook in het Frans, Duits en Engels, gaf
dit ‘Vlaamse epos’ uitstraling in heel Europa.
In eigen kring brachten beeldende kunstenaars het onderwerp illustraties, zeker vóór 1900, niet of nauwelijks ter sprake. De kunstkritiek in
Nederland was hoofdzakelijk in handen van literatoren en stond nog in
de kinderschoenen. Een uitzondering hierop is de schilder-schrijver Jan
Veth, die zich in de kringen van de Tachtigers sterk maakte voor ‘artistieke’ illustraties in het algemeen en soms zelfs voor die voor kinderen.
Veth had een voorliefde voor het werk van Theo van Hoytema (1863-1917).
De kunstvisie en ambachtelijke aanpak van deze lithograaf sluit aan bij
de visie van de Arts and Crafts-beweging, een Britse kunstbeweging ‘die
de nieuwe lelijkheid van de industriële revolutie door een ambachtelijke
kunst voor het volk wilde tegengaan’ (Buijnsters en Buijnsters-Smets
2001, 356). De beweging en haar bezielers Walter Crane en William Morris ijverden voor artistieke boeken als antwoord op de slordige massaproducten. Van Hoytema, vooral bekend om zijn stijlvolle kalenders,
maakte slechts enkele prentenboeken, telkens met dieren in de hoofdrol. In Hoe de vogels aan een koning kwamen (1892) zijn tekst en illustraties gelithografeerd en zorgvuldig in elkaar verweven, zoals bij Crane en
Randolph Caldecott. De prenten zijn eenvoudig maar levendig. Tijdens
de bijeenkomst vormen vogels in alle maten en vormen een bonte troep;
in de volgende prent kiezen ze in een openwaaierende spiraal het lucht-
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ruim. Die dynamiek duikt opnieuw op in Het leelijke jonge eendje (1893,
zie afbeelding op p. 99) en Twee hanen (1898), bekende sprookjes van Andersen die Van Hoytema tot prentenboek bewerkte. De tekst is hier ingekaderd. Opnieuw wekken de paginagrote prenten met snaterende eenden en de protserige kibbelende hanen de aandacht, maar het meest
fascinerend zijn de scènes met opvliegende vogels en de prent van de
storm die over de boerderij raast. Buijnsters en Buijnsters-Smets (2001)
stellen de vraag of deze prentenboeken wel als kinderboek hun weg vonden naar de jonge lezers. Zeker is dat ze door bibliofielen en kunstkenners gewaardeerd werden. Tijdens een tentoonstelling in Den Haag in
1893 was Van Hoytema een van de weinige Nederlanders die een plaats
kregen naast tal van Britse kinderboeken. Ook J.W. Gerhard prees hem
later in zijn essay over kinderliteratuur (1905). Maar tot een echte theorievorming kwam het aan het eind van de negentiende en in het begin
van de twintigste eeuw niet. Alleen kunstenaars die het idee van het
Gesamtkunstwerk (het totaalkunstwerk), aanhingen, zoals Veth, meubelmaker-ontwerper Willem Penaat en de architect, meubelontwerper
en theoreticus H.P. Berlage, namen de illustratie als het ware in hun
pakket op. Ze beschouwden beeld, tekst en typografie als een eenheid
(De Bodt en Kapelle 2003).

Voor- en tegenstanders van illustr aties voor kinderen
(1900 -1940)

De Nederlandse en Vlaamse kunstenaars die zich rond 1900 met het uiterlijk van het kinderboek bemoeiden, deden dat in de context van de
algemene, internationale impuls tot volksopvoeding onder invloed van
de Duitse reformpedagogie en De eeuw van het kind (1900) van Ellen Key.
Op tentoonstellingen en in catalogi werden eerst in Nederland, later
eveneens in Vlaanderen systematisch ‘goede’, esthetisch verantwoorde
prentenboeken aan een groot publiek gepresenteerd (De Bodt 2003, 2637). Tot in de jaren 1920 werden eindeloze discussies gevoerd in artikelen en brochures, voornamelijk over de tekst, maar en passant lieten de
critici zich ook uit over het beeld (De Vries 1989). Vooral de zogenoemde
‘fabrieksprentenboeken’ moesten het ontgelden: dat waren goedkope
uitgaven in grote oplagen, met steeds gerecycleerd, vaak slordig gebruikt beeldmateriaal uit binnen- en buitenland (Gielen 2003).
De belangrijkste vraag was aanvankelijk niet hoe illustraties voor kinderen eruit moesten zien, maar óf illustraties überhaupt wenselijk waren. Globaal gezien zijn er in de jaren tot de Eerste Wereldoorlog in Ne-
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derland twee grote richtingen aan te wijzen in dit debat, een moralistische
en een kunstzinnige. De eerste is de meer sociaal-ethische richting met
figuren als Nellie van Kol, Ida Heijermans en Mathilde Wibaut-Berdenis
van Berlekom, vrouwen uit praktiserend socialistische hoek die boeken
beschouwen als instrumenten voor het bewerkstelligen van een betere
wereld. Hun belangrijkste criterium is de moraal. Ze maken zich vooral
zorgen over de invloed van illustraties op de fantasie van het kind. Met
name Van Kol was allergisch voor te ‘artistieke’ prentjes. ‘Geef een kind
een geïllustreerd verhaaltje, – en het is ontheven van de moeite zich zèlf
de dingen voor te stellen. Het krijgt de voorstelling kant en klaar; het
hoeft niets meer te doen dan de geestelijke spijs in te slikken, die anderen voor hem fijnkauwden.’ In de meeste van haar artikelen klinkt een
afkeer door van beeld in het algemeen. Ze heeft naar eigen zeggen iets
‘tegen de overdrijving van onzen tijd, die de prent maakt tot mededingster van den tekst, en tot lokspijs voor oppervlakkige koopers’ (1902,
97-100).
Van Kol kreeg naar aanleiding van een artikel over het boekje Heidekoninginnetje, met illustraties van de debuterende Johanna Bernhar
dina Bokhorst (die al spoedig als J.B. Midderigh-Bokhorst een van de
toonaangevende illustratoren zou worden, zie de prent uit Roswitha op
p. 293) onder meer bijval van J.H. Gunning Wzn., redacteur van het tijdschrift Het Kind. Deze schreef de ‘illustratiemanie’ in kinderboeken (la-

Sneeuwwitje door Wilhelmina Drupsteen en ‘De varkenshoeder’ door Cornelis Jetses.
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ter sprak hij zelfs van ‘prent-delirium’) nog niet eens het ergste te vinden. Hem ging het vooral om de ‘woedende winreclame’ in de dagelijkse
omgeving van het kind: ongewenste beelden in couranten, op kiosken,
reclamebiljetten, annonces van allerlei aard, beelden die in zijn ogen
alom tot immoraliteit leidden (Gunning 1903). Het was een angst die
nog jarenlang in opvoedkundige kringen de kop zou opsteken, al was
het maar in een hetze tegen het ‘bewegende beeld’, de bioscoop, lange
tijd een hot item in de tijdschriften. Wibaut was gematigder in haar opmerkingen dan Van Kol. Ze had een voorkeur voor ‘eenvoudige’ beelden,
maar kon esthetische platen, zoals van de Engelse Kate Greenaway, de
Zweedse Ottilia Adelborg of van de eerste Nederlandse illustratoren van
artistieke prentenboeken, Wilhelmina Drupsteen en Edzard Koning,
wel degelijk waarderen, omdat de kinderen ervan konden genieten. Als
de plaatjes de tekst maar niet beconcurreerden, want eigenlijk had ze
het liefst prentenboeken zonder woorden óf boeken met alleen tekst.
Tijdgenote Nienke van Hichtum was eveneens sociaal geëngageerd,
maar wees een expliciete moraal in kinderboeken af. Voor haar was de
boodschap ondergeschikt aan literaire en artistieke eisen (De Vries
1989, 95). Mooie illustraties bij haar teksten vond zij belangrijk. Bekende
illustratoren als Tjeerd Bottema, Rie Cramer en Cornelis Jetses illustreerden haar boeken. Zij is eerder een vertegenwoordiger van de tweede
richting, die bekendstaat als ‘de benadering vanuit het kind’ en die zich
meer op de esthetische aspecten van illustraties richtte.
In die context kunnen onder meer de schoolboekjes van Jan Ligthart
en Hindericus Scheepstra met illustraties van Cornelis Jetses (zie p. 318)
worden geplaatst. De voornaamste pleitbezorger van het belang van illustraties was de onderwijzer J.W. Gerhard. In tegenstelling tot Van Kol
deed Gerhard juist een beroep op kunstenaars en probeerde hen niet
alleen bij het maken van kinder- en schoolboeken te betrekken, maar
ook bij de inrichting van schoollokalen en gebouwen. Kortom, hij propageerde ‘kunst voor het kind’. ‘Het ideale prentenboek moet vóór alles
een kunstwerk zijn,’ riep Gerhard. Maar het moet volgens hem ook de
rol van ontspannings- en genotmiddel kunnen vervullen. Daarvoor
moet een kunstenaar zijn stof weten te kiezen uit de wereld ‘waarin het
kind met zijn voelen en denken, zien en fantazeeren leeft’ (153). In 1905,
toen Gerhard dit schreef, waren er in Nederland nog maar weinig kunstenaars die zich met succes voor kinderen inzetten. Hij noemt, uiteraard, Theo van Hoytema en prijst bijvoorbeeld zijn Twee hanen uit 1898,
al was het maar vanwege de meesterlijke tekening en kleurcompositie.
Ook Ludwig Willem Reymert Wenckebach passeert de revue in Gerhards
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brochure. Klaproosje en korenbloempje is weliswaar mooi getekend,
maar spreekt kinderen nauwelijks aan, Hoe Klein-Knoelie onder de menschen kwam is zielloos in zijn ogen, maar Notenkraker en Muizenkoning
noemt hij een prachtig geschenk voor kinderen, op één te enge afbeelding na van de muizenkoning met een bebloed zwaard: ‘Men kan deze
gerust uit het boek verwijderen,’ concludeert hij laconiek (155).
Andere Hollandse prentenboeken die door Gerhard worden aanbevolen, zijn op de vingers van twee handen te tellen, maar ze vormen de
kern van de lijst met goede, ‘artistiek’ verantwoorde boeken die nog jarenlang als de canon van Nederland en Vlaanderen zal blijven gelden.
Pim’s poppetjes van Ben Wierink zit erbij, en De schoone slaapster in het
bosch van J.G. van Caspel, evenals het werk van de illustratrices Anna
Wythoff, Nellie Bodenheim en Midderigh-Bokhorst. Ze werden geprezen omdat ze artistiek goed gemaakt waren en tegelijk ook op kinderen
gericht. De Duitse schilder-tekenaar Ernst Kreidolf is volgens Gerhard
de eerste echt goede kunstenaar voor kinderen, op de voet gevolgd door
de Britse Walter Crane.
De eerste kunstenaars, zowel in Nederland als in België, die rond 1900
bewust voor kinderen begonnen te werken, kwamen uit de sfeer van de
kunstnijverheid en de Nieuwe Kunst. In deze stroming werd naar het
voorbeeld van de Engelse Arts and Crafts-beweging gestreefd naar het
in alle opzichten ‘schone’ boek: een eenheid zowel inhoudelijk en typografisch als wat illustratie en vormgeving betreft. Daarna zie je illustratoren en kunstenaars aanhaken bij andere actuele stijlen, zoals de art
deco. De interessantste theoretici waren eigenlijk de tekenleraren – die
uit de aard der zaak meestal iets van de pedagoog en de kunstenaar in
zich verenigden. Ben Wierink, een bevlogen docent aan verschillende
vakopleidingen voor ontwerpers, is een mooi voorbeeld (Heij en De Bodt
2009). Samen met de eerder genoemde H.P. Berlage en Willem Penaat

353

17-11-14 14:52

354

stond hij aan de wieg van de tentoonstelling Kind en Kunst, die in 1906 in
het Stedelijk Museum in Amsterdam werd gehouden en die het ‘artistie
ke’ prentenboek een enorme impuls gaf. Wierink en zijn geestverwanten maakten duidelijk dat ze de kunst van hun tijd te elitair vonden. Zij
betreurden dat ‘kunst’ in de loop der eeuwen geïsoleerd geraakt was van
de maatschappij en probeerden dan ook ‘de nieuwe mensch’ (onder wie
de kinderen) in de dagelijkse omgeving zo veel mogelijk met schoonheid
te omringen. Dit gebeurde onder meer door verantwoorde prentenboeken (Penaat en Wierink 1906, 12-14). Net als in architectuur, vormgeving
en bijvoorbeeld speelgoed moesten in die prentenboeken karakteristieke vormen, eenvoudige, goede lijnen en ‘schone’ verhoudingen overheersen.
Wierink maakte enkele artistieke prentenboeken, zoals Pim’s poppetjes (1898) en Jan Klaassen (1903), beide geheel zelf bedacht, geschreven
en gelithografeerd, inclusief de lettertjes. Vooral Pim’s poppetjes voldeed aan de eisen van wat in de volgende decennia de standaard werd
voor het ideale (artistieke) kinderboek. Het jongetje Pim droomt dat de
oosterse poppen in zijn kast een bruiloft vieren. Van bladzijde tot bladzijde ontrolt zich een prachtig, decoratief feest, waarbij in opeenvolgende scènes gymnasten, evenwichtskunstenaars en muizen toeren uithalen. Alles is stuk voor stuk uitgewerkt in paginagrote scènes, voorzien
van toepasselijke decoratieve randen met oosterse motieven en elementen. Het beeld sluit geheel aan op de actuele belangstelling van Nederlandse kunstenaars voor het exotische. In de beeldende kunst had het
japonisme zich, nadat Japan in de jaren 1850 zijn grenzen had geopend,
als een vlek uitgebreid. Op de grote wereldtentoonstelling in 1883 in Amsterdam werden, voor het eerst in grote hoeveelheden, voorwerpen uit
oosterse landen gepresenteerd. In Pim’s poppetjes zijn niet alleen de
poppen Japans, maar is ook Japanse kunstnijverheid te zien: maskers,
lampionnen en imari-potten (Kapelle 2003, 201-209). Verder sloten de
prenten aan bij de art nouveau met zijn duidelijke lijnen en composities.
Nieuw was ook dat tekst, beeld en decoratie één geheel vormden.
Ongeveer gelijktijdig begonnen ook Wenckebach, Vaarzon Morel en
Van Caspel met het illustreren voor kinderen, en dit met wisselend succes. Notenkraker en Muizenkoning (1898) van Wenckebach toont vooral
grappige decoratieve scènes, maar de kinderfiguren blijven stereotiep.
Al spoedig volgden vele collega’s hun voorbeeld: J.B. Heukelom, Jan
Sluijters (zie p. 39), Albert Hahn, Gust. van de Wall Perné, André Vlaanderen, Tjeerd Bottema, en de al genoemde Midderigh-Bokhorst, Jetses,
Bodenheim en Drupsteen. Niet al deze kunstenaars hadden een even
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Het Interbellum

Tijdens het Interbellum brachten uitgevers als De Haan, Van Dishoeck,
Van Goor en Van Holkema & Warendorf regelmatig vernieuwende boeken op de markt. Ze verzonnen series ‘artistieke’ prentenboeken, boeken met bewust gekozen teksten waarvoor gespecialiseerde illustratoren als Sijtje Aafjes, Rie Cramer, Alfred Listal, Midderigh-Bokhorst en
Bas van der Veer opdrachten kregen. Vooral Midderigh-Bokhorst was
een meester in dit soort boekjes ‘voor school en huis’. In Vlaanderen
behoorden De Sikkel, De Nederlandsche Boekhandel en Opdebeek voor
de oorlog tot de actieve uitgevers. Vlaamse illustratoren, zoals de dubbeltalenten Felix Timmermans en Edmond Van Offel (zie afbeeldingen
uit Fliek, p. 271), publiceerden ook veel in Nederland.
De promotie van het betere kinderboek in brede kringen had een duidelijke canonvorming tot gevolg: al snel circuleerden in Nederland en
Vlaanderen bijna onaantastbare groslijsten met titels van de meest geslaagde kinderboeken. Alle hierboven genoemde illustratoren stonden
daar jarenlang op. Op die lijsten waren vooral prentenboeken te vinden
van sterk ‘illustratief’ werkende tekenaars, die dicht bij de tekst en
de belevingswereld van het kind bleven, zoals genoemde MidderighBokhorst en Aafjes, maar ook meer esthetisch gerichte illustratoren als
Henriëtte Willebeek le Mair, Cramer en Freddie Langeler. Deze creëer-
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grote productie, maar hun artistieke prentenboeken hadden een persoonlijk stempel. Sneeuwwitje (1906) en Asschepoester (1907) van Drupsteen zijn geheel in de steriele stijl van de art nouveau, superesthetisch
met gedekte tinten en lineaire figuren in een strakke inkadering. Beide
boeken lijken een voortzetting van De schoone slaapster in het bosch (Van
Caspel 1898).
Ruimte was er ook voor het meer humoristische, fantastische en avontuurlijke, zoals in Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie (1905), drie kinderclowntjes die de stoutste streken uithalen. De teksten en tekeningen
waren van Louis Raemaekers, die vooral bekend was door zijn politieke
tekeningen (De Ranitz en Dewilde 2009). Samen met Daan Hoeksema,
David Tomkins en Alfred Listal verbreedde hij de wereld van het kind.
De meeste van deze tekenaars verwezen in hun werk op de een of andere
manier naar de eigentijdse maatschappij of de dagelijkse leefomgeving.
Het betreft hier over het algemeen ‘allround’ illustratoren, die ook reclametekeningen ontwierpen en verpakkingen, affiches of spotprenten
maakten (De Bodt 2014).
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den in hun boeken een ideale en vooral moderne wereld voor het kind:
prachtige tuinen vol bloemen, zonnige interieurs in frisse kleuren met
lichte meubels, kinderkamers vol speelgoed, en dat alles bevolkt door
kinderen en moeders in modieuze kledij.
Rie Cramer (1887-1977) belichaamt in hoge mate het beeld van de kinderliteratuur tijdens het Interbellum. Haar werk bereikt dan een hoogtepunt. Van meisjes en jongetjes, haar eerste verzenboek met plaatjes,
verscheen al in 1906 bij De Haan in Utrecht. Het was zo succesvol dat een
nieuwe bundel Van jongetjes en meisjes al meteen in 1907 volgde. Cramer
ademt de nieuwe kunstbeweging die over Europa waaide. Ze liet zich
vooral inspireren door Engelse illustratoren. Van Aubrey Beardsley leerde ze het knappe lijnenspel met inkt dat vooral in haar zwart-witprenten
tot zijn recht komt. Het grillige mysterieuze decor en het kleurenpalet
uit de sprookjesboeken herinneren dan weer sterk aan het werk van
Arthur Rackham. Inhoudelijk sluit ze aan bij andere Europese kunstenaars zoals de Britse Kate Greenaway en de Zweed Carl Larsson, die elk
op hun manier een lieflijke kinderwereld neerzetten. Waarom kreeg Rie
Cramer meer belangstelling dan haar generatiegenoten en was ze een
blijver? Cramer experimenteerde met verschillende grafische technieken: etsen, litho’s, houtsneden, pen en penseel en aquarel. Ondanks
vele invloeden van buitenaf ontwikkelde ze een eigen stijl die evenwel
niet statisch was, maar langzaam en met souplesse evolueerde om zich
telkens aan te passen aan de opdracht die voorlag. Voor de sprookjesboeken koos Cramer vaak minder voor de hand liggende passages en in
de bundels van Nienke van Hichtum, Het Wereldsprookjesboek (1928) en
Russische Sprookjes (1933), zijn oosterse en Slavische motieven verwerkt.
Sprookjes, een genre dat toen hoog in aanzien stond, vormen een belangrijk aandeel in haar oeuvre. Naast de drie sprookjesboeken van
Christine Doorman, die zowel Andersen (1915), Perrault (1916) als Grimm
(1917) hertaalde, illustreerde Cramer ook de sprookjes van Wilhelm
Hauff (Van Hichtum 1931) en de nieuwe Andersen-vertaling van W. van
Eeden (vanaf 1924). Dat Cramer samenwerkte met gerenommeerde auteurs als Van Hichtum, Leonard Roggeveen en Ida Heijermans speelt
ook een rol. Bovendien liet Rie Cramer, zoals later ook Annie M.G.
Schmidt, zich niet vastpinnen op haar werk in de kinderboekenwereld,
hoe belangrijk ook. Ze illustreerde bijvoorbeeld ook teksten van Rabindranath Tagore en Arthur van Schendel. Cramer voelde zich thuis in het
artistieke Haagse milieu en ontwierp decors en kostuums voor het thea
ter (Burgers 1987, 23 en 46-48). Dat ze een adolescentenroman schreef,
Drie meisjes op een flat (onder het pseudoniem Annie Smit), en verschil-
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lende romans voor volwassenen is uit het collectieve geheugen gewist,
net zoals haar maatschappelijk engagement tijdens de oorlogsjaren of
haar reclamewerk voor de Bijenkorf. Maar haar boekenkinderen en
sprookjesfiguren blijven onvergetelijk. Dat juist deze avontuurlijke
dame, die na twee mislukte huwelijken resoluut koos voor vrijheid en
ongebondenheid, zoveel schattige kinderen en verterende huiselijke tafereeltjes tekende is de paradox van Rie Cramer.
De kinderliteratuur in Vlaanderen kende vanaf het Interbellum een
belangrijke promotor in Hendrik Van Tichelen (1883-1967), onderwijzer,
schoolopziener en later directeur van het Schoolmuseum in Antwerpen
(Marynen 2002, 17-29). Hij verzamelde een enorme collectie kinderboeken en had veel literaire contacten in Nederland. In 1928 verscheen Over
boeken voor kinderen, waarin hij vooral de artistieke, literaire kant stimuleerde van de jeugdliteratuur, of liever gezegd: van jeugdboeken,
want het ging in zijn ogen niet alleen om de ‘leesstof’, maar evenzeer om
de druk, de illustraties en het omslag, kortom, om het hele ‘boek’. Van
Tichelen stelde dat je jonge kinderen door een uitnodigend plaatje en
via gemakkelijk in het gehoor liggende versjes tot lezen kunt verleiden.
Sterker nog: tot het lezen van literatuur. Ook was hij ervan overtuigd dat
goede literatuur, net als contact met schoonheid, de mens beter kan
maken. Het was van het grootste belang, schreef Van Tichelen in zijn
vlammende pleidooi van 1928, dat het uiterlijk van kinderboeken in
Vlaanderen op hoog peil kwam te staan. Want daar lag de eerste aantrekkingskracht voor het kind. Hij deed er daarom alles aan om te zorgen
dat in Vlaanderen aandacht werd besteed aan de vormgeving van kinderboeken, en niet in de laatste plaats aan de illustraties in die boeken.
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Sneeuwwitje (Ill. Rie Cramer).
© Rie Cramer; c/o Pictoright
Amsterdam 2013.
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Le petit chaperon rouge (Ill. Edgard Tytgat). Afbeelding
uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,
Antwerpen. Catalogusnummer: 775406 [C3-906 a].

17-11-14 14:52

358

‘Typeerend, geestig en dadelijk aansprekend’ waren Van Tichelens
belangrijkste criteria met betrekking tot illustraties voor kinderen.
Maar goede illustratoren die zich richtten op de jeugd lagen niet voor
het oprapen, zeker niet in het Vlaanderen van die tijd. Voor zijn eigen
boekjes werkte hij slechts met een beperkt aantal tekenaars: behalve
Timmermans waren dat onder meer Edmond Van Offel en Victor Stuyvaert, beiden behorend tot de productiefste Vlaamse illustratoren. Van
Offel, die zowel snelle journalistieke illustraties maakte als esthetische
tekeningen in de trant van Aubrey Beardsley, was een van de eersten die
echte kinderplaatjes creëerden, bijvoorbeeld voor het boekje waarmee
Van Tichelen als kinderdichter debuteerde: Versjes en liedjes voor ’t jonge
volkje (1906). Via de relatief goedkope uitgaven van onder meer De Sikkel
en vooral Opdebeek zou Van Offel in de eerste helft van de twintigste
eeuw een groot publiek bereiken. Ook Emile Walravens (zie beeld uit Jan
zonder Vrees op p. 293) werkte regelmatig voor Opdebeek. Het modernistische beeld werd vooral door uitgeverij De Sikkel verspreid. Zo werden
de dichtbundels van Jan Peeters verlucht met kubistische, gestileerde
illustraties van de reclameontwerper Leo Marfurt en van Antoon Hercke
rath. Een kunstenaar die, net als in Nederland Theo van Hoytema, zijn
eigen prenten in boeken verwerkte was Edgard Tytgat (1879-1957). Het
prachtige Le petit chaperon rouge (1918, Roodkapje) verscheen slechts in
een kleine Franstalige oplage. Later zou hij de Vlaamse illustratrice Isabelle Vandenabeele inspireren bij haar illustraties voor Rood Rood Roodkapje (Van de Vendel 2003).
Uitgeverij Averbode zocht in de jaren 1920 voor het tijdschrift Zonne
land en voor haar jeugdboeken samenwerking met getalenteerde illustratoren als Jan Wiegman en Jos Speybrouck. Speybrouck, die beïnvloed
was door de Arts and Crafts-beweging, ontwikkelde een aparte – neo
gotische – stijl, die ook terugkeert in zijn religieuze prentkunst. Vanaf
1930 nemen Joz. de Swerts, Jan Waterschoot (zie omslag Gelukkige jongen
op p. 70) en Frans Van Immerseel als huisillustratoren van Averbode het
roer in handen. Wat stijl betreft zijn ze complementair. Joz. de Swerts
was eerder karikaturist voor het Vlaamsgezinde blad Pallieter; Van Immerseel werkte als tekenaar voor een modehuis. Jan Waterschoot bouwde met zijn door de art deco geïnspireerde stijl een sterke reputatie op bij
uitgeverijen als De Oogst, Bosschaerts en Davidsfonds. Vanaf 1942 doet
Renaat Demoen zijn intrede. Hij zal vooral in de eerste decennia na de
oorlog het gezicht van Zonneland bepalen. Waterschoot en Demoen tekenden ook stripverhalen (Huygens 2002).
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Na de oorlog
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Prentenboeken en ‘mooi verzorgde’ boeken in het algemeen konden altijd al op grote belangstelling van de linkse elite rekenen. Kort voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam De Arbeiderspers in Amsterdam het initiatief voor een bundel verhalen voor kinderen uit de wereldliteratuur, aangevuld met Nederlandse teksten. Voor dit befaamde
Het boek voor de jeugd (1937) werden de beste illustratoren uit binnen- en
buitenland in de arm genomen (De Groot 1999). J.B. Heukelom, een vernieuwer op het gebied van boekvormgeving, ontwierp de artistiek verantwoorde band. Het stofomslag en de opvallend geel gedecoreerde
schutbladen waren, net als enkele kleurplaten, van de jonge illustratrice
Ruscha Wijdeveld. Het boek voor de jeugd bevatte verder bijna driehonderd illustraties, de meeste speciaal voor de gelegenheid gemaakt, door
Aafje Bruijn, Sjoerd Kuperus, Fré Cohen, Léon Holman, Rie Kooyman,
George van Raemdonck, Piet Smeele, Piet Worm en anderen.
Na twintig jaar, in 1957, verscheen een herziene uitgave van Het boek
voor de jeugd. Op dat moment is een nieuwe generatie illustratoren aan
zet, met onder anderen Bertram Weihs en Jenny Dalenoord (leerlingen
van W.J. Rozendaal) en verder Charles Boost en Wim Bijmoer (zie illustratie op p. 228), vooral bekend door hun werk uit de krant. Hun illus
traties zijn in dezelfde lineaire stijl getekend als hun cartoons: direct
aansprekend en grappig. De heruitgave geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de illustratie die na de Tweede Wereldoorlog op gang kwamen, in een tijd dat er weinig geld was voor mooie
prentenboeken. De zwart-witbeelden zijn sober, maar ook expressief en
vrolijk. Ze zijn duidelijk leesbevorderend bedoeld. De illustratoren zetten enerzijds de traditie voort van de vlotte tekenaars die in losse lijnen
– niet al te precies – karakteriseerden en snelle impressie opriepen bij
een soms spannende tekst. Een wat meer vernieuwende, abstraherende
stijl kwam in 1957 van Mance Post, Hermanus Berserik, Alfons van
Heusden en Jenny Dalenoord. De nieuwe illustratoren in Het boek voor
de jeugd van 1957, samen met schrijvers als Jacob van Hattum, bliezen al
wat antiautoritaire adem in de vele huishoudens die zich deze befaamde
en relatief goedkope pil konden veroorloven. Het boek kwam terecht bij
diezelfde jeugd die zich, nog geen decennium later, zelf met (anti-elitaire) cultuur zou bezighouden.
Relatief goedkope boeken, zoals Het boek voor de jeugd, vormden onderdeel van de cultuurspreiding zoals die in de jaren vijftig werd nagestreefd. Als zodanig zijn ze te vergelijken met de artistieke prentenboeken die vanaf 1900 een impuls gaven aan de volksopvoeding. In beide

17-11-14 14:52

360

gevallen vond die cultuurspreiding van bovenaf plaats. Kunst had toen
nog een grote K. In de jaren zestig zou de democratisering ervoor zorgen
dat ‘cultuur’ iets voor en door de massa werd. ‘Massacultuur’ werd het
toverwoord. In de media en in de literatuur werd ‘beeld’ direct na de
oorlog al een belangrijk element. In de late jaren veertig en de vroege
jaren vijftig vond een ware explosie op illustratiegebied plaats. De oude
en nieuwe kranten en tijdschriften die na de oorlog (weer) oprezen, zoals Het Parool en Vrij Nederland, de vele brochures, folders, catalogi, damestijdschriften – alles wat lang beknot was, werd voorzien van illustraties, cartoons, strips en ‘getekend commentaar’. Die bijna dwingende
mode bereikte ook het grote publiek. De makers waren net voor of direct
na de oorlog opgeleid als beeldend kunstenaar of graficus (Oostra 2003,
60-84). Vele kunstenaars, zoals het collectief El Pintor, illustreerden in
de crisistijd en tijdens de oorlog als broodwinning: voor illustraties was
eerder geld dan voor autonome kunst.
Een van de illustratoren van toen, die nu nog steeds heel bekend is bij
het grote publiek, is Fiep Westendorp. Zij reageerde altijd direct op de
tekst, zonder overigens de clou van een verhaaltje letterlijk in beeld te
brengen (Holtrop 2003). Ze was zich bewust van haar rol als ‘onderstreper’ van een tekst, waaraan ze met haar eigen beeldende middelen een
dimensie toevoegde. Westendorp vormt, met Wim Bijmoer, Charles
Boost, Hugh Jans en anderen, de nieuwe generatie illustratoren die in de
jaren vijftig overal wordt ingezet. ‘Het was zo’n vrolijke tijd,’ zou ze later
zeggen, ‘we voelden ons zo vrij’ (geciteerd in De Bodt 2011, 31). Net als
genoemde heren en haar collega Dalenoord, tekende Westendorp ook
voor de krant. Fiep in Het Parool en Vrij Nederland, Jenny vanaf 1948 onder meer in De Nieuwe Haagsche. Dalenoord behoort met onder meer
Bertram Weihs en Hermanus Berserik tot de stal van de Haagse graficus
W.J. Rozendaal. Een groot publiek bereikte dubbeltalent Jean Dulieu,
die van eind jaren veertig tot begin jaren zeventig de boeken over Paulus
de Boskabouter niet alleen schreef, maar ook zelf illustreerde.
Veel illustraties in de jaren vijftig zijn in zwart-wit (zoals Jip en Janneke
in Het Parool), en dus goedkoop. Wel kleurrijk zijn de prentenboeken
van Dick Bruna, die met zijn Nijntje wereldberoemd werd. In 1953 debuteerde hij met De appel, waarmee hij overigens nog niet onmiddellijk
succesvol was. In dit boekje, over een appel die armen en benen wil hebben om de wereld te zien, vinden we feitelijk al de grondvorm van zijn
latere werk (Linders 2006). Kenmerkend voor Bruna zijn de vlakke compositie, het ontbreken van perspectief, de zware contourlijn en de overwegend primaire kleuren. In zijn werk toont hij zich geïnspireerd door
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Driemaal dezelfde scène uit
Jip en Janneke (Ill. Fiep Westendorp). © Fiep Amsterdam bv;
Fiep Westendorp Illustrations.
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schilders als Henri Matisse en Piet Mondriaan. Zijn boekjes hebben een
herkenbare vormgeving en een vast formaat van 15,5 bij 15,5 cm, met de
illustratie telkens op de rechterbladzijde en de tekst op rijm in een
schreefloze letter op de linkerpagina. Het dick bruna huis, onderdeel
van het Centraal Museum in Utrecht, onderstreept de betekenis van
Bruna voor de Nederlandse jeugdliteratuur.
In Vlaanderen komen er voor en na de Tweede Wereldoorlog steeds
meer eigentijdse geïllustreerde jeugdboeken op de markt. Met name
Antwerpse uitgeverijen als Opdebeek, De Nederlandsche Boekhandel,
De Sikkel, Ontwikkeling, Bosschaerts en Branding, maar ook Desclée
de Brouwer en Kinkhoren (in Brugge) en Averbode geven vernieuwende
illustratoren een kans. Gustaaf Van Roosbroeck en Fred. Garrels (Humpie Dumpie, 1950) vertonen duidelijk invloed van het kubisme en het constructivisme zoals dat door gevluchte Russische kunstenaars en illustratoren in het Franse taalgebied werd verspreid. De Russen en hun
navolgers zetten hun beelden op in grote, elkaar net niet rakende vlakken, meestal zonder contouren en in uitgesproken kleuren. Een van die
uit het oosten afkomstige kunstenaars was de veelzijdige illustratrice
Elisabeth Ivanovsky (1910-2006), die zich in Brussel vestigde.
Mooi is de Gouden Sprookjesreeks van Opdebeek, een serie waarvoor
onder meer Elza Van Hagendoren illustraties leverde. Zij had al in de

Humpie Dumpie (Ill. Fred. Garrels). Afbeelding uit de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience, Antwerpen. Catalogusnummer: 735839 [C0-591 e].
Met toestemming van de erfgenamen van Fred. Garrels.
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jaren 1930 enkele van de meest oorspronkelijke Vlaamse boeken getekend en geschreven, waaronder Het schoone konijn en Het roode vosje. Ze
maakte daarbij expressieve tekeningen, zwart met één heldere steunkleur, in verschillende, met decoratieve patronen van elkaar gescheiden
vlakken. Voor het nieuwe kinderblad Zonnekind (1958) deed Averbode
een beroep op de Brit Gray Croucher (zie cover op p. 174), die na de oorlog
in België was blijven wonen. Crouchers kleurige platen in een kinderlijke, Disney-achtige stijl vielen bij de jonge lezers onmiddellijk in de
smaak. Hij tekende ook Rikske en Fikske, een populaire gagstrip over een
jongen en zijn hondje.
Vanaf de jaren 1950 waren de Tiny-prentenboeken van Gilbert Delahaye (vernederlandst als Gijs Haag) en Marcel Marlier decennialang populair in België. De prenten stonden voor een bepaald schoonheids
ideaal. Marlier zet Tiny neer in een gestileerde glossy stijl, die ook in
reclame en magazines gangbaar was. Tiny – in de oorspronkelijk Franse
reeks ‘Martine’ – verkent als een kleine Barbie de wereld. Ze gaat op vakantie aan zee of in de bergen; ze reist met het vliegtuig, doet boodschappen en mag babysitten. De quasirealistische stijl en de rolbevestigende invulling kregen veel kritiek in de jaren 1970 en 1980. Het Vlaamse
duo Mariette Vanhalewijn en illustratrice Jaklien Moerman startten
hun succesverhaal aan het einde van de jaren zestig. Meer dan twintig
jaar werkten ze intensief samen aan een verzameling sprookjesachtige
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Een koffertje vol dromen
(Ill. Jaklien Moerman).
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verhalen met dromerige kinderen in de hoofdrol, waaronder Floris en
Floriaan (1973) en Een koffertje vol dromen (1980). Jaklien Moerman tekende ze in zachte pastelkleuren in een herkenbare, romantische stijl:
kinderen met korte beentjes, een groot hoofd, steil haar en opvallende
ogen. Het succes bij het grote publiek keerde zich tegen dit duo, dat eerst
zo enthousiast als vernieuwend ingehaald werd, maar later als stereotiep werd afgewezen. Eric Hulsens spreekt van ‘edelkitsch’ (1980, 85-88).
Maar net als Tiny zijn deze boeken bol van jeugdsentiment aan een revival toe.
Ook Gommaar Timmermans en Tonet Meyer-Timmermans, twee
kinderen van Felix Timmermans, maakten naam als illustrator. Tonet
Timmermans tekende in de jaren zestig de illustraties bij de naïeve
reeks Janneke en Mieke van haar zus Lia. Het werk van Gommaar, die
signeert met GoT, is origineler. Hij ontwikkelde een eigen humoristische stijl, die de vernieuwing aankondigt. Hij tekende voor de Patskrant,
later Stipkrant, de kinderbijlage van de krant De Standaard. Verschillende van zijn kinderboeken, zoals De kip, de keizer en de tsaar (1973),
werden bekroond.

Het prentenboek na 1970

Werkten illustratoren in de jaren vijftig en zestig vooral dienend en floreerden in deze karige tijden de uitgaven met zwart-witillustraties, halverwege de jaren zestig veranderde dat. Na een periode van weder
opbouw konden opnieuw de prachtigste prentenboeken verschijnen.
Internationale coproducties brachten meer financiële armslag omdat
een grotere afzetmarkt gegarandeerd was. De boeken werden vrolijker
en – in de jaren zeventig – ook esthetischer en artistiek meer verantwoord. Kenmerkend was de grote invloed vanuit het buitenland, onder
meer dankzij internationale boekenbeurzen en prijzen. We zien bij Nederlandse uitgevers heldere, expressieve illustraties in vrolijke kleuren
uit het Oostblok verschijnen. Vooral de Tsjechische illustratoren deden
het goed. Het waren vaak vrije kunstenaars of illustratoren die zich ook
met (poppen)theater en animatiefilms bezighielden, zoals Jiří Trnka.
Uitgevers als C.J. van der Peet, Die Keure (Brugge), Altiora (Averbode),
Van Holkema & Warendorf, Ploegsma en Lemniscaat begonnen daarnaast antiautoritaire prentenboeken uit te geven, zoals het populaire
Where the Wild Things Are (1963, Max en de Maximonsters) van Maurice
Sendak, en Pas de baiser pour maman (1973) van de Elzasser Tomi Ungerer. Uit Zweden kwamen onder meer de bijna surrealistische illustraties
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van Svend Otto: moderne platen die ver van het Hollandse realisme af
stonden en eerder gelijke tred hielden met de contemporaine vrije grafiek, die in die jaren populair was. Kunstenaars gingen zelf prenten in
oplage drukken, exposeren en verspreiden. Hun bladen waren een relatief goedkoop en voor iedereen bereikbaar kunstproduct. De tekeningen van Tom Eyzenbach en Lidia Postma, de prenten van William alias
Dirkje Kuik, de acrylschilderingen van Wim Hofman en later André Sollie (zie p. 389), die van zichzelf zegt dat hij woorden schildert, passen bij
de democratische gedachte van kunst voor iedereen. Van Peter van Poppel weten we dat hij de beelden voor zijn omslagen (onder meer voor de
Jeugdsalamanders van Querido en het jeugdfonds van Altiora) schilderde op basis van de inhoud van het boek. Nadat ze als zodanig gediend
hadden, verkocht hij ze als autonome kunstwerken (Van Viegen 2011).
In de jaren zeventig werden verschillende illustratoren actief die de
volgende decennia het gezicht van de Nederlandse prentenboeken zouden bepalen. Max Velthuijs debuteerde als illustrator van prentenboeken in de jaren zestig en werd in de jaren zeventig voor het eerst bekroond met een Gouden Penseel (voor Het goedige monster en de rovers,
1976). Hoewel hij naar eigen zeggen kinderen een gevoel van geborgenheid wil geven met zijn werk (Van Coillie et al. 2004, 336), daagt hij hen
evenzeer uit tot filosofische reflectie over thema’s als de dood (Kikker en
het vogeltje, 1991) en racisme (Kikker en vreemdeling, 1993). De stijl van
Velthuijs is minder abstract dan die van Bruna – Velthuijs gebruikt bijvoorbeeld iets meer perspectief en werkt de achtergrond meer uit –, toch
weet hij met een minimale lijnvoering de expressie en gedachten van de
figuren te verlevendigen.
Harrie Geelen begon zijn artistieke carrière als schrijver en tekenaar
in de strip- en filmwereld. Toen zijn vrouw Imme Dros kinderboeken
begon te schrijven, werd zijn illustratietalent geprikkeld. Samen maakten ze Het paard Rudolf (1971), waarbij Geelen de Nederlandse setting
een Chagall-achtig tintje geeft. Geroemd is Geelen voor zijn gebruik van
licht en donker en voor de warme sfeer die hij rond zijn gestileerde kindfiguren creëert, waarbij hij het sentimentele goed kan ontwijken (Akveld 2010, 47-52). Ook schrijver en illustrator Wim Hofman, bekend om
zijn abstracte prenten beïnvloed door de Cobra-groep (Vos 1989, 1), brak
door in de jaren zeventig. Tekst en beeld vormen bij hem vaak een echte
symbiose. Beide durven de lezer te confronteren met pessimisme, verontrustende onderwerpen en een sombere sfeer, al is er in een boek als
Aap en Beer (1983) zeker ook ruimte voor absurde humor. Het surrealistische dat sluimert in het werk van Hofman komt nog sterker tot uiting in
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Kikker en de vreemdeling (Ill. Max Velthuijs). © Uitgeverij Leopold.

het werk van Margriet Heymans, die in haar boeken vaak psychoanalytische lagen aanboort en kinderen uitdaagt met thema’s die niet meteen
voor de hand liggen. Met name Lieveling, boterbloem (1996) zorgde voor
veel controverse. Het boek gaat over een kind dat zowel de zorgende
moeder van haar pop als een agressieve fee speelt, en de prenten zijn essentieel om die rolwisseling te begrijpen (Linders 1996, 3-5). Annetje Lie
in het holst van de nacht (1987) van Imme Dros werkte Heymans met kleine, gearceerde tekeningen uit tot een beeldverhaal dat de nachtmerrie
van Annetje Lie tot leven wekt.
In Nederland gaf de cpnb sinds 1973 het Gouden Penseel uit, de eerste
en lange tijd belangrijkste prijs voor illustraties in kinderboeken, totdat
in 2007 de Max Velthuijs-prijs werd ingesteld, de Staatsprijs voor kinderboekenillustratoren. De eerste twee Gouden Penselen gingen naar een
dubbeltalent, respectievelijk Margriet Heymans (Hollidee de circuspony,
1972) en Wim Hofman (Koning Wikkepokluk de merkwaardige zoekt een
rijk, 1973, zie p. 138). Zij werden gevolgd door zeer persoonlijk werkende
illustratoren als Lidia Postma, Max Velthuijs, Thé Tjong-Khing, Jan Marinus Verburg, Tom Eyzenbach en Joke van Leeuwen (zie Iep! op p. 147)
(Vrooland-Löb 1997). Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan
van de Penselen werd eenmalig in 1997 een Oeuvre Penseel toegekend
aan Fiep Westendorp. In de jaren zestig en zeventig werden het moderne
prentenboek en de moderne illustratie geboren, of liever: herboren. De
originaliteit en het eigen gezicht van de illustrator gelden vanaf dan als
het belangrijkste criterium.
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Sinds de jaren 1980 kent de prentenboekenproductie een enorme diversiteit aan stijlen en concepten. Alles kan en mag, zelfs als het niet louter
commercieel is. Dat steeds meer jonge illustratoren aan kunstacademies worden opgeleid, speelt zeker een rol. Met name in Vlaanderen
kwam in de laatste decennia van de twintigste eeuw een hele generatie
vernieuwende illustratoren op – mondig, krachtig, niet bang voor een
stevige lijn en een dito statement, waarbij de tekst steeds meer op de
achtergrond kwam te staan. Voor veel aanstormend talent – zoals Lieve
Baeten, Paul De Becker, Koen Fossey, Ingrid Godon en Herman Spruyt –
waren de kindertijdschriften van Averbode een uitgelezen springplank
om professioneel aan de slag te gaan (Ghesquière 2002, 289). Een gangmaker in deze vernieuwing was vormgever Gregie De Maeyer, die aanvankelijk vooral als illustrator van Henri Van Daele optrad. Was het
pointillisme – een verfijnd spel van puntjes en kleuren – aanvankelijk
zijn handelsmerk, gaandeweg werd een grillige lijn dominant en maakte het kleurenspel plaats voor inkt. In steeds abstractere tekeningen
puurde De Maeyer naar de kern van het menselijk bestaan, tot alleen de
essentie overbleef. Voor Fietsen (1993) ontving hij de driejaarlijkse Prijs
van de Vlaamse Gemeenschap. Juul (1996) en De kooi (1997) ontstonden
uit een origineel project met beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen.
Vlaanderen was in de jaren negentig aanzienlijk minder behoudend
dan Nederland. Een mooi voorbeeld van gestage vernieuwing biedt het
fonds van de Vlaamse uitgeverij De Eenhoorn, die niet alleen gerenommeerde illustratoren als Carll Cneut uitgeeft, maar ook jonge academieverlaters een kans geeft. Daarnaast probeert Clavis nieuw talent aan te
trekken met wedstrijden voor ongepubliceerd werk. In Nederland dragen vooral Querido, Lemniscaat, Leopold en Gottmer bij aan een constante productie.
Het opvallendste is wel dat de prentenboeken, vergeleken met de jaren zeventig, weer een grotere gerichtheid op het kind vertonen, zonder
dat het artistieke element verwaarloosd wordt. De sequentie van de
beelden (het narratieve element van het hele boek) krijgt meer nadruk.
Het is niet meer zomaar kunst in een prentenboek, maar prentenboeken zijn een eigen genre geworden. Met de virtuoze Thé Tjong-Khing,
die eerst als striptekenaar werkte, begon zich in Nederland een hele
school van schijnbaar gemakkelijk en snel werkende illustratoren af te
tekenen. Ze schetsten, vooral in zwart-wit, met gerichte, effectieve lijnen
– situaties die wat stijl betreft aan karikaturen doen denken, maar wel
vanuit het kind gedacht. Jan Jutte (zie omslag Dissus op p. 118) en Philip
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Hopman zijn in dezelfde sfeer begonnen. Ook Geelen, die net als Thé in
de studio’s van Marten Toonder heeft gewerkt, hoort met zijn vroege
serie over Roosje (vanaf 1989) tot die rake, globale karakteriseerders.
Iets jongere tijdgenoten als Sylvia Weve, Georgien Overwater, Gitte Spee,
Annemarie van Haeringen en Fiel van der Veen (zie illustratie op p. 153)
werkten op dezelfde manier en met hetzelfde effect. Hun tekeningen
hebben een duidelijk eigen handschrift terwijl ze, ondanks het tijdloze
karakter, mooi in evenwicht met de tekst blijven.
In de eenentwintigste eeuw bestaat deze ‘school’ van snelle typeerders nog steeds, zoals blijkt uit het werk van Sieb Posthuma en Marije
Tolman. Maar een aantal van hen, zoals Thé en Jutte, volgt intussen een
steeds abstractere lijn. Ze hebben, net als eerder bijvoorbeeld Margriet
en Annemie Heymans (zie p. 51 en p. 234), steeds minder lijnen nodig
om tot een grote expressie te komen. Er ontstaat een verstrakking van
vormen en een concentratie op de hoofdzaken. Contouren worden belangrijker. Elk stipje staat op zijn plaats.
In Vlaanderen concentreerden illustratoren als Gerda Dendooven,
Erika Cotteleer, Ingrid Godon, Isabelle Vandenabeele en An Candaele
(zie illustratie op p. 83) zich vooral op de expressieve kracht. Hun monumentale tekeningen tonen grote vlakken; vormoverdrijvingen maken
het werk nog krachtiger. Kenmerkend voor genoemde Vlaamse illustratoren is dat zij met duidelijk genoegen karaktervolle vrouwen scheppen,
zoals Mijn mama (2001) van Gerda Dendooven. Daarin bedenkt een jon-

Juul (Ill. Koen Vanmechelen). © Koen Vanmechelen en Uitgeverij Averbode.
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De prinses met de lange haren (Ill. Annemarie van Haeringen). © Annemarie van
Haeringen en Uitgeverij Leopold.
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Het geheim van de keel van de nachtegaal (Ill. Carll
Cneut). © Carll Cneut.

getje welke avonturen zijn mama ’s nachts beleeft. De moeder is uitgewerkt als een potige vrouw, met armen stevig genoeg om een heel gezin
te dragen. Ook Carll Cneut, die veel belang hecht aan stofuitdrukking,
schematiseert en vervormt, met als resultaat beelden die aan het symbolisme doen denken en een vervreemdend effect hebben.
Globaal gezien tekenen zich ondanks de grote diversiteit aan stijlen
vanaf de laatste decennia van de twintigste eeuw twee grote richtingen
binnen de illustratiekunst af. Ten eerste die van de zojuist genoemde
expressionistische, meer abstraherende illustraties. Deze gaan weliswaar uit van de realiteit, maar het persoonlijke handschrift of het concept van de illustrator is dominant. Er wordt een beroep gedaan op de
verbeeldingskracht van de lezer. Hoe meer hij kijkt, hoe meer hij wordt
uitgedaagd om zijn eigen ideeën te toetsen aan die van de maker. De
tweede ‘school’ is meer gericht op een nauwgezette weergave van de werkelijkheid; ze vertrekt van realistische beelden die hij al dan niet vervormt. De illustraties hebben een duidelijk narratief karakter en er
wordt meer ingespeeld op het referentiekader van de kijker. Hoe meer
hij kijkt, hoe meer (herkenbaars) hij ziet en hoe meer hij zich kan inleven. In vergelijking tot de abstraherende ‘expressionisten’ hebben de
realistisch werkende tekenaars veel meer lijnen nodig. Zij leggen de uiterlijke wereld tot in detail uit en werken op herkenbaarheid. Prachtige
voorbeelden van deze stijl zijn Monkie (Gouden Penseel 1986) van Dieter
Schubert en Sinterklaas (Gouden Penseel 2005) van Charlotte Dematons. De personages en dieren in Monkie zijn, net als de ijsbeer in de
populaire boeken van Hans de Beer, ‘aaibaar’; we zien elk haartje, elk
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Mijn mama (Ill. Gerda Den
dooven). © Gerda Dendooven.
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stekeltje en de verhalen zijn zeer invoelbaar. Dit betekent niet dat ze niet
gruwelijk kunnen zijn, zoals blijkt uit de beelden waarop de deplorabele
staat van het vernielde speelgoedaapje is weergegeven.
In Vlaanderen leeft bovendien het surrealisme bij verschillende illustratoren. René Magritte is de overduidelijke inspiratiebron voor Meneer
René van Leo Timmers (2010), en de kijkboeken rond Otto van Tom
Schamp bevatten eveneens vele knipogen naar het surrealisme. Paul
Verrept toont zich schatplichtig aan Paul Delvaux in het dromerige Het
meisje de jongen de rivier (2004). De illustraties van Klaas Verplancke
hebben meestal een realistisch vertrekpunt, maar zijn in wezen toch
surrealistisch. Je herkent in zijn stijl duidelijk de traditie van de Vlaamse
primitieven, maar vervorming van uiterlijke kenmerken speelt hier een
belangrijke rol. Daarnaast bestaat er een meer naïeve richting, met onder anderen Kristien Aertssen, Guido Van Genechten en Ingrid Godon.
Tederheid en realisme kenmerken het werk van die laatste, die vaak familiale thema’s uitwerkt en in een boek als Naar zee (2007) een herkenbare Vlaamse setting neerzet. De eet-, knuffel- en slaapboeken van Guido Van Genechten en de reeks rond Nellie en Cezar van Godon zijn
steady sellers voor de allerkleinsten. Rond deze populaire figuurtjes
ontwikkelen uitgeverijen allerlei merchandising (poppen, spellendozen, kledij).
Boeken met alleen beeld vormen een genre apart, dat zich sinds het
Boek zonder woorden (Bruna 1968) almaar uitbreidt. In 2005 won Thé bij-

Appelmoes (Ill. Klaas Verplancke). © Klaas
Verplancke.
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Schubert en Uitgeverij Lemniscaat.
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voorbeeld de Woutertje Pieterse Prijs voor het zoekboek Waar is de taart?
(2004). Globaal zijn er twee typen boeken zonder woorden. Allereerst
zijn er de eenvoudige aanwijs- en zoekboeken, waarin tijd geen rol
speelt. Het gaat om een verzameling min of meer losse afbeeldingen die
eventueel eenzelfde thema kunnen hebben; een voorbeeld hiervan is De
tram (2010) van Marjolein Pottie. Het tweede type boek zonder woorden
is narratief. Hier is tijd cruciaal en de sequentie van beelden doorslaggevend voor de inhoud. Er vindt een ontwikkeling plaats, die zeer eenvoudig kan zijn, zoals Een tekening op reis (Verrept 1995), waarin een eenzaam jongetje een tekening maakt die uit het raam van zijn flatgebouw
waait. De tekening wordt gevonden door een meisje dat deze aanvult en
aan haar vader meegeeft. Uiteindelijk komt de tekening in een museum
terecht waar de kinderen elkaar ontmoeten. Prentenboeken van dit narratieve type kunnen meerdere lagen hebben, zoals Waar is de taart? In
het woordloze The Arrival (Shaun Tan, 2006) kan het verhaal kort samengevat worden, de tekeningen visualiseren echter vooral dreiging en vervreemding en emoties zoals angst en heimwee. De stap van de narratieve variant van boeken zonder woorden, die anno 2010 populair is,
naar de animatiefilm is klein. Bij de ontwikkeling van beide speelde
ongetwijfeld ook de kindertelevisie een rol. In de jaren zestig en zeventig
had de nos een aantal illustratoren in vaste dienst die onder meer tekeningen maakten voor Sesamstraat en series over Bijbelverhalen. Deze
tekeningen kwamen telkens maar kort in beeld en moesten snel gerealiseerd worden. Soms werkten de illustratoren met uitgeknipte figuren
en losse onderdelen die ze per scène konden verschuiven. In de uitzending werden deze ‘stille’ beelden tijdens het voorlezen getoond, als een
statische animatie.
Naast de invloed van andere media is ook het effect van de digitale
revolutie merkbaar in het prentenboek. Harrie Geelen was, als medewerker bij Toonder Studio’s, van oudsher vertrouwd met het gebruik van
de computer. Sinds hij de illustraties in Juffrouw Kachel (Tellegen 1991)
met behulp van het allereerste computertekenprogramma uitvoerde,
deden digitale technieken langzaam hun intrede in de kinderboeken.
Uit interviews met hedendaagse Nederlandse illustratoren blijkt dat
werken met de computer wisselend populair is. Sylvia Weve tekent en
schildert ermee, en experimenteert met gescande knipsels, met als gevolg dat haar werk steeds voller is geworden (Akveld 2010, 111). Ted van
Lieshout vindt de computer vooral een ideaal medium om herhalingen
en ritmes in zijn beelden aan te brengen (De Bodt 2014). De schepper van
Keepvogel, Wouter van Reek, houdt ervan om veel versies van eenzelfde

17-11-14 14:52

372

tekening te maken; hij ontwierp in het verleden zelf een computerprogramma om te bereiken wat hij wilde (Van Lieshout 2010, 78-81; De Bodt
2014). In Vlaanderen is Pieter Gaudesaboos een mooi voorbeeld van een
illustrator die vooral met de computer ‘componeert’. Maar het merendeel van de hedendaagse illustratoren hangt aan de traditionele technieken: potlood, inkt, aquarel en ecoline. De snel werkende Geelen bleef
een voorkeur houden voor gouache, ‘omdat dat lekker snel droogt’ (Akveld 2010, 52). Veel illustratoren gebruiken ‘gemengde technieken’, verschillende materialen door elkaar. Daan Remmerts de Vries is naar eigen zeggen verzot op papier met een mooi dessin, dat hij in collages
combineert met potlood en acrylverf. Superguppie (zie p. 245) van Fleur
van der Weel, die een hekel heeft aan kleurpotloden, is samengesteld uit
scraperboard en dip pen, waarmee ze mooi diepzwart kan realiseren. In
de kijkboeken Mijn familie (2009) en Mijn straat (2012) van Ann De Bode
zijn de personages gemaakt met fimo-klei.
De invloed van de digitale samenleving op vooral het genre van prentenboeken gaat verder dan de verandering in de techniek van illustratoren. Het fysieke prentenboek krijgt de laatste jaren gezelschap van digitale prentenboeken. Ze komen in verschillende vormen voor. Bij de
statische of sprekende prentenboeken zijn de multimedialiteit en interactiviteit gering. Bestaande prentenboeken worden gedigitaliseerd, wat
wil zeggen dat de tekst wordt voorgelezen en dat de illustraties op het

Verjaardag met taart (Ill. Thé TjongKhing). © Thé Tjong-Khing.
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Beeldsonnet uit Driedelig paard
(Ill. Ted van Lieshout). © Ted van Lieshout.
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Het prentenboek op de artistieke kunstl adder

Joukje Akveld constateert in Tekenaars dat de illustratoren anno 2010
nog steeds zijn achtergesteld bij schrijvers, en dat ze tegelijkertijd ook
op de onderste sport van de artistieke kunstladder staan – alleen al omdat ze zoveel met acryl en ecoline werken, materialen die in de wereld
van de autonome kunst worden afgedaan als ‘verf voor kleine kindertjes’ (2010, 5). Toch heeft het prentenboek zich in de afgelopen decennia
in Nederland en Vlaanderen juist aan dat idee van uitsluitend lieflijk
werk voor peuters ontworsteld. Internationale bekroningen voor onder
anderen Max Velthuijs (Hans Christian Andersen Award), Marit Törn
qvist (Astrid Lindgren Memorial Award), Wouter van Reek (Gouden Appel Bratislava), Carll Cneut (finalist Hans Christian Andersen Award,
Gouden Plaque Bratislava) en Klaas Verplancke (Bologna Ragazzi Award),
tonen dat de Nederlandse en Vlaamse illustratoren internationaal hoog
aangeschreven staan. Tentoonstellingen in de letterkundige musea van
Den Haag en Hasselt, het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, de
Kunsthal en het Haags Gemeentemuseum leverden niet alleen bijzondere kunstprentenboeken op – zoals Meneer Kandinsky was een schilder
(2010) van Daan Remmerts de Vries en Keepvogel en kijkvogel in het spoor
van Mondriaan (2011) van Wouter van Reek –, ze laten vooral overtuigend
zien dat prentenboeken aan het begin van de eenentwintigste eeuw zijn
uitgegroeid tot een apart en eigenzinnig genre.
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computerscherm zichtbaar zijn. Bij de geanimeerde of levende prentenboeken wordt gebruikgemaakt van bewegende beelden. Ook hier gaat
het om bestaande prentenboeken die als het ware verfilmd worden. Bij
de interactieve prentenboeken wordt het verhaal niet alleen voorgelezen
en getoond, maar zijn er ook interactiemogelijkheden: kinderen kunnen antwoord geven op vragen of ze kunnen spelletjes spelen. De software wordt speciaal ontwikkeld, ook al kan er nog steeds een relatie zijn
met bestaande prentenboeken en andere media. De prentenboekenapp
Dikkie Dik voorleesverhalen (Van Norden en Boeke 2011) is bijvoorbeeld
gebaseerd op de fysieke prentenboeken die bekend werden via het televisieprogramma Sesamstraat. Het digitale prentenboek stond in de kijker tijdens de internationale kinderboekenbeurs 2012 in Bologna. Daar
werd voor het eerst de Bologna Ragazzi Digital Award uitgereikt voor de
beste kinderboekenapp voor kinderen tussen twee en vijftien jaar oud.
De prijs ging naar de prentenboekenapp Dans Mon Rêve, geschreven en
geïllustreerd door Stéphane Kiehl.
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In 1983 debuteerde Adriaan van Dis met Nathan Sid, een novelle voor
volwassenen. De eerste Duitse vertaling in 1988 mikte eveneens op een
volwassen publiek, maar in 1996 bracht Carl Hanser Verlag Nathan Sid
uit als kinderboek. Die opmerkelijke gang van zaken bevestigt de toenadering tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur sinds de jaren
1990. Andere boeken volgden immers dezelfde of juist de omgekeerde
weg. De gelukvinder van Edward van de Vendel verscheen in 2008 als
jeugdroman en een jaar later als roman voor volwassenen. In het grensgebied tussen beide vormen van literatuur vinden boeiende ontmoetingen plaats die maken dat de vraag ‘is dit een jeugdboek of is het bedoeld
voor volwassenen?’ steeds moeilijker te beantwoorden is. De adolescentenliteratuur is in deze grensverkeerdiscussie het meest spraakmakend,
en daar zijn goede redenen voor. In de eerste plaats is het een genre dat
in de jeugdliteratuur en de volwassenenliteratuur onder dezelfde noemer voorkomt. Ten tweede bevinden de hoofdpersonages zich in een
overgangsgebied tussen kindertijd en volwassenheid, en richten de verhalen zich vaak op lezers in dezelfde levensfase. Een derde reden is dat
het in veel gevallen om teksten gaat die door hun literaire vorm een
grenskarakter hebben.
Een scheiding tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur is
voor de adolescentenliteratuur aan het begin van de eenentwintigste
eeuw steeds moeilijker vol te houden. Het ligt daarom meer voor de
hand oog te hebben voor de overeenkomsten in inhoud en vorm. Adolescentenliteratuur is overigens niet de enige term die voor boeken over
jongeren tussen kindertijd en volwassenheid gebruikt wordt. Bildungs-,
desillusions-, ontwikkelings-, initiatie- en crossover-roman, coming-ofage- en Young Adult-verhalen en jeansproza zijn verwante begrippen die
niet altijd hetzelfde betekenen, maar wel steeds vaker door elkaar gebruikt worden.
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Adolescentie als aanduiding voor de periode tussen kindertijd en volwassenheid dateert pas van het einde van de negentiende eeuw (Neu
bauer 1992, 6). Als gevolg van de industrialisatie gingen jongeren langer
dan vóór die tijd naar school en namen ze later aan het maatschappelijk
leven deel. Adolescentie werd hierdoor de fase van het experiment. De
vraag naar de eigen identiteit wordt de belangrijkste die de adolescent
zich stelt. De adolescentenroman is de literaire verbeelding van deze
levensfase vol beroering en vernieuwing. Het gaat om teksten waarin de
hoofdpersoon een geleidelijke of schoksgewijze ontwikkeling doormaakt, die leidt naar de acceptatie, maar soms ook afwijzing van (een
bepaalde vorm van) volwassenheid. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw, maar vooral in de negentiende en twintigste eeuw wordt dit
soort romans vaak bildungs- dan wel desillusionsromans genoemd.
Deze romans vinden hun voorgangers in twee andere genres: de picareske roman en de robinsonade. De picareske of schelmenroman stamt
uit de zestiende en zeventiende eeuw. Hoofdpersonage is de picaro, de
schelm die moeite heeft zich aan te passen en een vaak ontregelende
invloed heeft op zijn omgeving, die met humor beentje wordt gelicht. De
schelm is een antiheld die, meestal aan de zelfkant van de maatschappij, het ene na het andere avontuur beleeft (Van Gorp 1980, 15). Onder
meer vanwege de jonge leeftijd van de protagonist wordt een verband
gelegd met de latere adolescentenroman. Prototype van de schelmenroman is Het leven van Lazarillo van Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen uit 1554 van een anonieme Spaanse auteur. De bekendste schelm uit
onze omgeving is Tijl Uilenspiegel, een legendefiguur uit de vroege zestiende eeuw, die onsterfelijk werd door de bewerking van Charles de
Coster uit 1867 en de daarop gebaseerde modernere versies. In tegenstelling tot personages in latere adolescentenromans maakt de schelm
nauwelijks een persoonlijke ontwikkeling door. Hij heeft een weinig
geprofileerd karakter want in het verhaal ligt de nadruk op zijn avonturen en streken. De levensomstandigheden van de schelm zijn anders
dan die van de jongere in hedendaagse adolescentenromans. Hij leeft
vaak in armoede, te midden van oorlog en sociale onrust, terwijl de jongere in latere adolescentenromans in materieel opzicht meestal niets
tekortkomt. Een moderne schelm, op de grens tussen jeugd- en volwassenenliteratuur, is Adrian Mole. In The Secret Diary of Adrian Mole aged
13 and ¾ (1982) en de vervolgdelen, geschreven door Sue Townsend,
werkt Adrian zich keer op keer in de nesten om zich daar vervolgens op
een hilarische manier uit te bevrijden, op weg naar een onorthodoxe
volwassenheid.
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Het tweede genre dat gezien kan worden als een voorloper van de latere adolescentenroman, is de robinsonade, een verwijzing naar de
hoofdpersoon van Daniel Defoes Robinson Crusoë (1719). Het genre omvat verhalen waarin de protagonist alleen of met enkele anderen verblijft op een plaats ver van de bewoonde wereld, vaak een eiland. Deze
setting vervult een katalyserende rol bij conflicten tussen individu en
groep, mens en maatschappij, natuur en cultuur. De gebeurtenissen
hebben meestal een louterend effect op de voordien tegendraadse protagonist en zijn een voorbode voor de overgang naar een andere situatie,
waarin de nieuwe inzichten en ervaringen kunnen worden toegepast.
Nog altijd is Defoes vertelling een klassieker uit de wereldliteratuur, die
tot op de dag van vandaag vele literaire en filmische navolgingen en varianten kent. Van Der Schweizerische Robinson (1812) van Johan David
Wyss, Treasure Island (1883) van Robert Louis Stevenson, en The Jungle
Book (1894) van Rudyard Kipling, drie bekende oudere voorbeelden, tot
moderne versies zoals The Lord of the Flies (1954) van William Golding,
Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967) van Michel Tournier, Foe (1986)
van J.M Coetzee en Life of Pi (2001) van Yann Martel. Veel van deze boeken worden gelezen door zowel jongeren als volwassenen.
Zowel de schelmenroman als de robinsonade kent daarnaast bewerkingen specifiek voor een jeugdig publiek. De verhalen van Uilenspiegel
en veel andere nar- en paljasvertellingen sluiten aan bij de (volks)sprookjescultuur. Ook de robinsonades vonden door adaptaties hun weg naar
de jeugdliteratuur. Zo vertelde Joachim Heinrich Campe al in 1779 over
Robinson der Jüngere en Pieter Jacob Andriessen in 1876 over De Hollandsche Robinson. Eigentijdse survival-varianten zijn Kensuke’s Kingdom
(1999, De indringer) van Michael Morpurgo, over een jongen die aanspoelt op een eiland en kennismaakt met een oude Japanner die daar
sinds de Tweede Wereldoorlog te midden van de schildpadden en de
apen woont, en De ogen van Jesleia (2004) van Judith Eiselin, over de invloed van Big Brother-achtige reality soaps waarin jongeren moeten
overleven op een eiland. In de schelmenroman en de robinsonade speelt
de queeste, het onderweg zijn naar een andere, betere situatie, een rol,
maar dit motief zal later, vooral in de moderne psychologische initiatieroman, veel duidelijker op de voorgrond treden.

Een burgerlijk genre

De bildungsroman ontstaat aan het eind van de achttiende eeuw en beschrijft de zoektocht van de hoofdpersoon naar een eigen identiteit. Via
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avontuurlijke lotgevallen doorloopt hij drie min of meer vastliggende
levensfasen: kindertijd, adolescentie en volwassenheid. Deze fasering
weerspiegelt de achttiende-eeuwse kijk op de ontwikkeling van de jonge
mens die, met vallen en opstaan, tegenslagen en conflicten, uiteindelijk
moet deelnemen aan de volwassen samenleving. De meestal mannelijke hoofdpersoon reflecteert – vaak in de vorm van een retrospectieve
vertelstructuur – op zijn proces van aanpassing, waarbij zijn dwaal
wegen de gewenste groei niet blokkeren, maar juist versterken. Daarbij
spelen op de achtergrond Verlichtingsidealen een rol, zoals het opgroeien tot een redelijk, emotioneel evenwichtig en solidair mens, die in zijn
omgang met anderen zelfkennis, verantwoordelijkheid en vooruitgangsoptimisme toont. In die zin is de bildungsroman een burgerlijk
genre, waarin traditionele waarden en normen van generatie op generatie worden doorgegeven. Het doel is het bereiken van een balans tussen
individu en maatschappij: de protagonist neemt uiteindelijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en sluit de verwarrende adolescentiefase af met de overgang naar volwassenheid.
Prototype van het genre is zonder twijfel J.W. Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96) en het vervolg, Wilhelm Meisters Wanderjahre
(1821). Deze bildungsromans illustreren de emancipatie van de burger,
inclusief de ironische afstand waarmee de schrijver een beeld geeft van
het culturele leven uit die tijd. De koopmanszoon Wilhelm Meister probeert zich, tegen de zin van zijn ouders, een positie te verwerven in de
theaterwereld. Op den duur ziet hij, na de nodige verwarring en verzet,
zijn vergissing in. Een ander voorbeeld van een onvervalste bildungs
roman is het oorspronkelijk als feuilleton geschreven Great Expecta
tions (1861) van Charles Dickens, een waarschijnlijk sterk autobiografisch portret van de jonge wees Philip Pirrip (Pip), die door een weldoener
in staat gesteld wordt uit te groeien tot een echte Londense gentleman
en een evenwichtige persoonlijkheid. Dickens verwoordt, meer dan
Goethe, het verhaal van Pip met een maatschappijkritische intentie en
verzet zich tegen de harde Britse standenmaatschappij waarin onrecht,
huichelachtigheid en de scherpe sociale tegenstellingen het leven van
veel goedwillenden dwarsbomen. Great Expectations wordt, net als andere boeken van Dickens zoals David Copperfield (1849) en Oliver Twist
(1837-39), door bewerkingen al snel als jeugdboek beschouwd.
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De desillusionsroman is een variant van de bildungsroman waarin het
oorspronkelijke optimisme van de hoofdpersoon door negatieve ervaringen in het tegendeel verkeert: hij krijgt een afkeer van de wereld en
van zichzelf en verkiest mede hierdoor vaak de dood boven het leven. De
bekendste desillusionsroman is ongetwijfeld Die Leiden des jungen Werthers, het debuut van Goethe uit 1774. Werthers zoektocht naar zijn eigen identiteit wordt verstoord door zijn onmogelijke liefde voor Lotte,
waardoor zijn volwassenwording wordt afgebroken – met zelfmoord als
uiterste consequentie. Negentiende-eeuwse klassieke desillusionsromans zijn Le rouge et le noir (1830) van Stendhal en L’éducation sentimentale (1869) van Gustave Flaubert. In de literatuur voor volwassenen kent
het genre van de desillusionsroman een bloeiperiode tijdens het modernisme, met als sprekend voorbeeld Die Verwirrungen des Zöglings Törless
(1906) van Robert Musil, een internaatsroman over tirannie en (machts)
misbruik onder pubers.
Een latere invloedrijke desillusionsroman is Die neuen Leiden des jungen W. (1973) van Ulrich Plenzdorf, een boek dat in de jaren zeventig evenveel stof doet opwaaien als de bijna gelijknamige roman van Goethe in
de achttiende eeuw. Plenzdorfs boek is uitgegeven voor volwassenen,
maar speelt vooral een belangrijke rol in discussies over de jeugdliteraire adolescentenroman (Ewers 1994, 10). Net als Goethes Werther lijdt
hoofdpersonage Edgar Wibeau aan de wereld, in het bijzonder de autoritaire ddr-samenleving, en aan zijn onbereikbare liefde Charlotte.
Meer dan Goethe benadrukt Plenzdorf de maatschappelijke context,
die op een subtiele manier verantwoordelijk wordt gehouden voor het
lot van Edgar. Die neuen Leiden des jungen W. staat aan het begin van de
bloei van de adolescentenroman in de jeugdliteratuur in de jaren 1970
en is een sprekend voorbeeld van hoe de literaire voorgangers hebben
bijgedragen aan de hoge vlucht die het genre sindsdien genomen heeft.

Mannen en vrouwen

Romans over adolescenten zijn tot het begin van de twintigste eeuw
vooral literatuur voor volwassenen. In de achttiende en negentiendeeeuwse bildungs- en desillusionsroman zijn het met name mannelijke
adolescenten die een rol van betekenis spelen. Vrouwen zijn in de minderheid, en dat heeft alles te maken met de verschillen in actieradius
tussen mannen en vrouwen. Jongens zijn in deze eeuwen, en feitelijk
ook nog in een flink deel van de twintigste eeuw, voorbestemd voor een

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 378

17-11-14 14:52

379
z o e k t o c h t e n z ond e r w e g w i j z e r s

maatschappelijke carrière, om zo de zorg voor vrouw en kinderen op
zich te kunnen nemen. Meisjes dienen dichter bij huis en haard te blijven, ze genieten meestal minder (lang) onderwijs en moeten wachten op
een echtgenoot en het moederschap. Met het reismotief als kenmerkende eigenschap van zowel de bildungs- en desillusionsroman als de vroege adolescentenroman, zijn vrouwen als hoofdpersonage minder vanzelfsprekend dan mannen (Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks
2005, 26-27). The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders
van Daniel Defoe (1722) is hier de spreekwoordelijke uitzondering. In
haar strijd om het hoofd boven water te houden reist Moll Flanders tijdens haar leven heel wat af. De meeste klassiekers met een vrouwelijke
protagonist, zoals de romans van de Engelse auteurs Jane Austen (Pride
and Prejudice, 1813) en de zussen Charlotte (Jane Eyre, 1847) en Emily
(Wuthering Heights, 1847) Brontë spelen zich echter vooral af in een huiselijke omgeving. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse prototype van
de vrouwelijke bildungsroman, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
(1782) van Betje Wolff en Aagje Deken (Swinnen 2006), een roman met
een uitgesproken pedagogische intentie, zoals meteen al uit het voorwoord blijkt. Door de opvoedkundige bedoelingen en de verlichtings
idealen is Sara Burgerhart een voorloper van de roman voor (oudere)
meisjes die zich in de negentiende eeuw in de jeugdliteratuur ontwikkelt en uitgebreider besproken wordt in het hoofdstuk over meisjes- en
jongensboeken.

Twee wegen (1900 -1945)

In de eerste helft van de twintigste eeuw, en vooral in de Interbellum
periode, evolueert de adolescentenroman verder langs twee afzonderlijke wegen: specifiek gericht op volwassenen of uitsluitend bedoeld
voor de jeugd. Die laatste vorm is overigens minder zichtbaar, omdat
jeugdboeken in die tijd eerder meisjes- en jongensboeken worden genoemd dan adolescentenromans. In jongensboeken is adolescentie overigens veel minder een thema dan in meisjesboeken. De jeugdliteratuur
laat op het punt van vrouwelijke en mannelijke adolescentie dus een
beweging zien die tegengesteld is aan de volwassenenliteratuur.
In het begin van deze eeuw ontwikkelt de adolescentenliteratuur voor
volwassenen zich verder. Spraakmakende romans zijn Le diable au corps
(1923) van Raymond Radiguet, een controversiële liefdesgeschiedenis
tussen een oudere vrouw en een jonge gymnasiast tijdens de Eerste Wereldoorlog, This Side of Paradise (1920) van Scott Fitzgerald en The Sun
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also Rises (1926) van Ernest Hemingway. Deze laatste twee romans gaan
over de zogenoemde ‘lost generation’, de naoorlogse generatie van de
jaren twintig die vertwijfeld op zoek is naar een zinvol bestaan in een
voor hen zinloze wereld. De desillusie en het gevoel van zinloosheid die
de boeken van Hemingway en Fitzgerald kenmerken, zijn ook typerend
voor een aantal magisch-realistische romans over adolescenten die in
de eerste decennia van de twintigste eeuw verschenen. Klassiek voorbeeld is Le Grand Meaulnes (Alain-Fournier 1913), een roman over de
vriendschap tussen twee adolescenten die hun droombeeld van de ideale vrouw najagen.
In de Nederlandse literatuur geeft een boek als Eva (1927) van Carry
van Bruggen stem aan gevoelens van isolement, anders-zijn en (impliciete) biseksualiteit. Het laat zien dat het (liefdes)leven van jongvolwassenen botst met bestaande waarden, normen en (voor)oordelen. Een
van de bekendste voorbeelden van een adolescentenroman voor volwassenen over de ingrijpende ervaringen van een (onbeantwoorde) eerste
liefde is Terug tot Ina Damman (1934) van Simon Vestdijk, het eerste deel
van de op autobiografische gegevens gebaseerde Anton Wachter-cyclus.
Deze psychologische roman verkent de belevingswereld van een gevoelige hbs-scholier door zich intensief te richten op gevoelens van eenzaamheid, angst, onzekerheid en het verlangen naar vriendschap en
liefde in een cruciale levensperiode. Een Vlaamse roman over een jongere die voor moeilijke keuzes in de liefde komt te staan, is Het leven dat
we droomden (1931) van Maurice Roelants. De studente Maria Danneels
wordt verliefd op de verloofde van haar vriendin en dat leidt tot talloze
conflicten.
Een andere Vlaamse klassieker, De Witte (1920) van Ernest Claes, zet
de traditie van de schelmenroman voort. Deze humoristische (streek)
roman met picareske trekken gaat over een jongen wiens creatieve vrijheidsdrang regelmatig botst met de strenge en inperkende wereld van
volwassenen. Claes schrijft liefdevol over de eeuwige jeugd, en hij doet
dat op zo’n innemende wijze dat het boek algauw door jong en oud gelezen en gewaardeerd wordt. Eenzelfde leeftijdloosheid wordt vanaf het
verschijnen toegekend aan het nog altijd springlevende Kees de jongen
(1923) van Theo Thijssen. Kees Bakels, zoon uit een Amsterdams schoenmakersgezin aan het eind van de negentiende eeuw en wereldberoemd
in Nederland en Vlaanderen vanwege zijn ‘zwembadpas’, zoekt zijn eigen weg, waarbij Thijssen zich vooral concentreert op de ontwikkeling
van zijn ‘gewone’ – dat wil zeggen, voor velen herkenbare – emotionele
binnenwereld, met zijn heldenfantasieën en zijn eerste liefde voor Rosa
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Overbeek als leidmotief. Thijssen is naast schrijver van een klein, maar
thematisch hecht gecomponeerd oeuvre voor volwassenen en één kinderboek (Jongensdagen, 1909), een van de eerste pleitbezorgers van een
jeugdliteratuur die zich niet wezenlijk onderscheidt van literatuur voor
volwassenen. Daarmee is hij een belangrijke voorloper van de inhoudelijke en literaire vernieuwingen die vanaf de jaren 1970 een belangrijk
deel van de boeken voor kinderen en jongeren voorgoed zullen veranderen.
De adolescenten in de jeugdliteratuur zijn zoals gezegd vooral te vinden in de vele meisjesboeken. Dat meisjes in jeugdboeken oververtegenwoordigd zijn, komt ongetwijfeld door de pedagogische functie die aan
meisjesboeken wel en aan adolescentenliteratuur voor volwassenen veel
minder wordt toegeschreven. Meisjesliteratuur werd geschreven met de
intentie jonge lezeressen in de pas te laten lopen met de maatschappelijke opvattingen over hun sekse. Een van de weinige auteurs van voor de
oorlog die jeugdboeken schreven die zowel voor meisjes als jongens interessant waren, was Diet Kramer met romans als De bikkel (1935) en
Roeland Westwout (1937) (Holtrop 1989, 419-420). Ze krijgen aandacht in
het hoofdstuk over meisjes- en jongensboeken.
Anne de Vries en Adrianus Michiel (A.M.) de Jong, twee auteurs van
populaire streekromans, schreven elk een aantal veelgelezen adolescentenromans. Van De Vries verscheen in 1935 het immens populaire
Bartje, in 1940 gevolgd door Bartje zoekt het geluk, twee sociaalpsychologische romans in protestants-christelijke sfeer over een Drentse boerenzoon die volwassen wordt in een periode dat er op het platteland van
alles veranderde. Zijn streekroman Hilde (1939) beschrijft het ontwikkelingsproces van een jonge, eigenzinnige boerenvrouw die zwanger
raakt, maar weigert te trouwen met de vader van haar kind. De Brabantse schrijver De Jong vertelt in acht boeken over het leven van de katholieke boerenarbeiderszoon Merijntje Gijzen: vier zijn gewijd aan zijn
kindertijd, vier aan zijn jonge jaren en het laatste deel kreeg als titel Een
knaap wordt man (1938). De boeken van De Vries en De Jong, die zich afspelen in de eerste decennia van de nieuwe eeuw, kunnen worden beschouwd als adolescentenliteratuur voor volwassenen én jongeren, omdat ze door beide groepen werden gewaardeerd en gelezen. Over deze
auteurs schreef Jos Perry:
Schrijvers als Anne de Vries, Antoon Coolen en Herman de Man
zijn van nederige afkomst, net als hun romanpersonages. Ze schreven over keuterboertjes, loonarbeiders, fabrieksmeisjes, kleine
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luiden. Ze schreven voor een nieuw publiek, voor generaties die
opgroeiden na de invoering van de leerplicht, maar vóór de uitvinding van de televisie. Die nieuwe lezers gingen niet naar het gymnasium of de hbs; het was al een geweldige uitverkiezing als ze naar
de mulo mochten. (Perry 2006, 37)

382

Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde er weinig. De inventarisatie van Petra Hofman (2000) laat zien dat tussen 1940 en 1945 in Nederland ruim 1200 jeugdboeken verschenen, nieuwe uitgaven en herdrukken, waaronder enkele romans voor jonge mensen die echter niet
zorgden voor een nieuwe ontwikkeling in het genre.

De incubatiejaren (1945 -70)

Direct na de oorlog blijft nog steeds veel bij het oude in de jeugdliteratuur. Ogenschijnlijk begint de periode van wederopbouw met een terugkeer van de vooroorlogse verhoudingen. Maar de Tweede Wereldoorlog
heeft het failliet van de (Europese) beschaving blootgelegd en het gezicht van de kunsten en de literatuur ernstig aangetast. Een jonge generatie zet vraagtekens bij een toekomst die van oudsher met optimisme,
idealisme en vertrouwen tegemoet gezien kon worden. De grondslagen
van het existentialisme – de mens als eenzaam slachtoffer in een zinloze, chaotische wereld – werken door in ideeën over opvoeding en jeugd
in westerse landen. Het zijn dan ook de jongeren, de schrijvers én de lezers die het aanzien van de (jeugd)literatuur veranderen.
De periode tussen 1950 en 1970 geeft een onstuimig beeld van de wederopbouw van de samenleving in al zijn facetten. De opgroeiende
jeugd verkent mondig en kritisch de wereld en de televisie zorgt ervoor
dat hun blik op de samenleving wordt verruimd. Jongeren treden voor
het eerst duidelijk als groep naar buiten, vaak tot ongenoegen van volwassenen, die niets moeten hebben van de nieuwe jongerenculturen.
De angst voor vervlakking bij de jeugd onder invloed van de opkomende
beeldcultuur zorgt voor een opwaardering van het boek als middel tot
geestelijke groei. Niet iedereen is echter gelukkig met wat op de boekenmarkt verkrijgbaar is: vooral het aanbod voor jongeren, in de tienerleeftijd tussen twaalf en achttien jaar, laat veel te wensen over. In Nederland
is het vooral Miep Diekmann die wijst op de lacune van het jongerenboek:
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Meer aandacht voor het tienerboek zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat leerlingen zo’n boek ook op hun examenlijst zouden
mogen zetten. Nog maar weinig docenten zijn zo reëel dat zij dit
‘durven’. Want: hoort het tienerboek wel bij de grote literatuur?
Talrijk zijn de klachten van jongeren over het literaire snobisme van
hun docent Nederlands, die doorgaans niets van de moderne ontwikkelingsroman moet hebben. (Diekmann 1972, z.p.)
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Na haar debuut in 1947 met de traditionele meisjesroman Voltooid verleden tijd ontwikkelt Diekmann zich als schrijver met boeken over haar
Antilliaanse ervaringen. In de tweede helft van de jaren vijftig verschenen De boten van de Brakkeput (1956), Padu is gek (1957) en Gewoon een
straatje (1959). De twee belangrijkste boeken uit haar Caraïbische werk
kwamen uit in de jaren zestig (Rutgers 1998, 53). En de groeten van Elio
(1961) is in zekere zin een metafictionele roman avant la lettre. Dankzij
de hoofdprijs in de lotto hoeft Elio niet meer te werken. In plaats daarvan wordt hij schrijver. Met zijn brieven en het boek dat hij voor zijn
vroegere werkgever schrijft, helpt hij de mensen die bij hem langs
komen, in het bijzonder de jonge Boechi, die op zoek is naar zijn vader.
Het is een roman over lezen en schrijven: lezen verrijkt de mens met
bijzondere inzichten en schrijven kan helpen om problemen van mensen op te lossen. De roman geeft bovendien een veelzijdig beeld van Curaçao. Marijn bij de lorredraaiers (1965) is een historische jeugdroman
over slavernij, (illegale) slavenhandel, een onmogelijke liefde en het maken van eigen keuzes. Individuele verantwoordelijkheid tegenover de
macht van een systeem is waar het in deze roman om gaat.
Door haar werk, maar zeker ook door haar andere activiteiten in
het veld, wordt Diekmann een ‘sleutelfiguur in de naoorlogse jeugd
literatuur’ (De Vries 1998, 21). Ze houdt een pleidooi voor de literaire
emancipatie van het kinderboek, is actief binnen de Vereniging voor
Letterkundigen (vvl), stimuleert de oprichting van de Werkgroep
Jeugdboekenschrijvers, maakt zich sterk voor een nieuwe prijs voor het
beste jeugdboek (de Nienke van Hichtum-prijs), en zet zich in voor vertaling en coaching van auteurs voor jongeren uit Tsjechië, Oost-Duitsland
en de Nederlandse Antillen (Van den Hoven 1998, 76-82). Diekmann stelt
dat schrijven voor kleine en grote mensen minder verschillen kent dan
men doorgaans aanneemt, en dat in de overgangstijd tussen jeugd en
volwassenheid het adolescentenboek – ze verwerpt het onderscheid tussen meisjes- en jongensboeken – te lang verwaarloosd is. Samen met An
Rutgers van der Loeff, auteur van onder meer De kinderkaravaan (1949)
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en Mens of wolf (1951), vertegenwoordigt Diekmann een groep auteurs
die boeken schrijven die zowel door jongeren als volwassenen gelezen
worden. In Vlaanderen zijn het onder anderen Leen Van Marcke (Schipperskind, 1950) en vooral Aster Berkhof (Veel geluk professor, 1949) die
publiceren in het grensgebied tussen jeugdboeken en literatuur voor
volwassenen en daar een groot lezerspubliek aantrekken.

Tegen zoete koek
384

Eind jaren veertig ontstonden er nieuwe ontwikkelingspsychologische
en sociale inzichten rondom identiteit, puberteit, adolescentie en (de
groei naar de) volwassenheid (De Beauvoir 1949; Erikson, 1950). Ze bouwen voort op de vooroorlogse kennis van onder anderen Charlotte
Bühler (1922) en lopen vooruit op het beeld van de zoekende jongere die
het houvast in het snel veranderende moderne leven dreigt te verliezen.
Dit veranderende beeld van de adolescent manifesteert zich het eerst in
de literatuur voor volwassenen. De jongere, die gemotiveerd en opzettelijk de voor hem gebaande wegen naar een burgerlijke volwassenheid
verlaat en een eigen richting inslaat, is onderwerp van adolescenten
romans die door veel volwassenen als schokkend worden ervaren. In De
avonden (Gerard Reve, 1947), The Catcher in the Rye (J.D. Salinger, 1951)
en Bonjour Tristesse (Françoise Sagan, 1954) slaat een positieve toekomstverwachting om in existentiële vertwijfeling. Met de literair ge
articuleerde stemmen van respectievelijk Frits, Holden en Cécile is de
naoorlogse generatie jongeren, dertig jaar na Hemingway en Fitzgerald,
opnieuw ‘lost’. Non-conformisme, afkeer, angst, cynisme en nihilisme
botsen met idealisme, gevoeligheid, zuiverheid, verlangen en hoop, in
een gevecht dat de grenzen van identiteit, aanpassing en verzet verkent
in wat vooral een innerlijke zoektocht is. De overgang naar volwassenheid kenmerkt zich in deze romans door confronterende situaties die
soms leiden tot intense crisismomenten en desoriëntatie. Bij jongeren
krijgen de romans van Reve, Salinger en Sagan al snel een cultstatus,
omdat ze er hun eigen levensgevoel in herkennen (Chambers 2010).
Binnen de jeugdliteratuur is het opnieuw Miep Diekmann die een belangrijke rol speelt en die met De dagen van Olim (1971) afstand neemt
van het conventionele jeugdboek. Dit sterk autobiografische verhaal,
met persoonlijke documenten en foto’s, vertelt in twee delen over de
volwassenwording van Josje Walther. In het eerste deel is zij een veertienjarige tiener op Curaçao, in het tweede een volwassen vrouw van
over de veertig die terugkeert naar het eiland van haar jeugd. Erotiek en
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seksualiteit (aanranding), de relatie tussen mannen en vrouwen en die
tussen zwart en blank, en het ontdekken van een eigen identiteit zijn de
belangrijkste motieven in een knap gestructureerd verhaal vol dramatische scènes en beeldrijk taalgebruik. Het boek is mede door het dubbele
perspectief een grensoverschrijdend voorbeeld van literatuur over volwassen worden.
Het ongenoegen van Diekmann over de verschillende behandeling
van jongens en meisjes en haar boosheid over racisme worden gedeeld
door de verschillende Werkgroepen Jeugdliteratuur in de jaren 1970.
De werkgroepen vertegenwoordigen ouders, leerkrachten en critici die
de overmaat aan ‘zoetigheden’ in kinder- en jeugdboeken hekelen en
pleiten voor jeugdliteratuur waarin recht gedaan wordt aan de veran
derende sociaalpsychologische en culturele realiteit waarin kinderen
opgroeien. Deze boeken moeten de jonge lezer mogelijkheden tot identificatie bieden, reflectie op de eigen situatie, en inzicht geven in handelingsalternatieven. Geen enkel onderwerp mag volgens de werkgroepen
worden vermeden, omdat een geïsoleerde kindertijd geen optie meer is.
Met deze uitbreiding van thema’s bevrijdt de jeugdliteratuur zich enerzijds van een steeds meer als knellend ervaren pedagogisch keurslijf uit
het verleden. Maar de nadruk die daarbij valt op nieuwe inhouden leidt
aan de andere kant tot de opkomst van wat later aangeduid is als ‘het

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 385

z o e k t o c h t e n z ond e r w e g w i j z e r s

De dagen van Olim (Ill. Estelle van
Bilderbeek).
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probleemboek’ of ‘kommer-en-kwel-literatuur’. Deze boeken vol modieus en vaak gekunsteld engagement lijken een nieuw verschijnsel, maar
zijn een gevolg van opvoedingsidealen en opvattingen over het kind
(maatschappelijke bewustwording, geen strenge scheiding tussen kind
en volwassene en toekomstgerichtheid) die teruggaan op de Verlichting
(De Vries 1989). De visie op opvoeding van de werkgroepen is een aanscherping van de idealen van Diekmann en Rutgers Van der Loeff, maar
waar deze auteurs volop aandacht hadden voor de literaire vorm, verliezen de schrijvers van probleemboeken die uit het oog.
Een aantal uitgeverijen timmert stevig aan de weg met deze probleemverhalen over jongeren die op hun weg naar volwassenheid door schade
en schande wijs worden. Een ongewenste tienerzwangerschap, aan alcohol verslaafde ouders, drugs, criminaliteit en acceptatie van homoseksualiteit zijn enkele van de kwesties waar de jonge protagonisten van
deze probleemboeken mee te maken krijgen. Lemniscaat brengt de
14+-reeks op de markt met vertaald werk van onder anderen Gunnel
Beckman (Mij overkomt dat niet, 1973) en Nigel Hinton (Collision Course,
1977, vertaald als Vluchten kan niet meer). In Vlaanderen zijn het vooral
Lannoo en Altiora-Averbode die probleemboeken uitgeven. De eerste
publiceert de Junior-boeken met auteurs als Gaston Van Camp (Ik ben
Harry van de achterbuurt, 1975) en Gie Laenen (Paultje, ze gaan weer vechten, 1977). Altiora-Averbode komt met de Top-reeks. Auteurs in deze serie
zijn onder anderen Gerda Van Cleemput (Sorry voor de smeerboel, 1975)
en René Struelens (Het land over de rivier, 1976).
De boeken zijn populair onder jonge lezers, maar sommige titels worden al kort na verschijnen bekritiseerd door volwassen critici en auteurs
als Annie M.G. Schmidt, Willem Wilmink en Guus Kuijer. Vooral de laatste laat in zijn spraakmakende essaybundel Het geminachte kind (1980)
weinig heel van het genre. Kuijer en collega-auteurs verzetten zich tegen
de eenzijdige benadering en wijzen erop dat een pedagogische emancipatie zonder een literaire volwassenwording het kinder- en jeugdboek
gescheiden houdt van de literatuur voor volwassenen. Het ‘probleem
van het probleemboek’ (Baudoin 1983) komt tot uitdrukking in een pedagogische en literaire asymmetrie tussen schrijver en lezer, waarbij de
eerste zich meer als opvoeder dan als auteur gedraagt. De lezer wordt
eerder toe- dan aangesproken, waardoor er nauwelijks ruimte is voor
een eigen interpretatie. Het verzet tegen de ‘zoete koek’ van vroeger
zorgde dus eerst voor een pedagogische vernieuwing, waardoor de roman voor jongeren voorgoed inhoudelijk verandert. Daarna kwam het
besef dat jeugdliteratuur zich pas werkelijk emancipeert als ook door de
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vorm de grenzen met de literatuur voor volwassenen doorbroken worden.
Dat betekent overigens niet dat daarmee het probleemboek verdwijnt.
Bijna een halve eeuw later worden de probleemverhalen met hun papieren personages en voorspelbare verhaalverloop nog steeds geschreven.
Critici hebben over het algemeen weinig waardering voor deze boeken,
maar ze zijn nog steeds populair bij een grote groep jonge lezers, die nog
niet toe zijn aan een complexe literaire vormgeving of die sterk geïnteresseerd zijn in maatschappelijke thema’s. De vele bekroningen door de
Jonge Jury zijn daarvan het overtuigende bewijs. Bekende auteurs zijn
Anke de Vries (Blauwe plekken, 1992), Carry Slee (met titels als Spijt!,
1996, en Razend, 2000) en Mel Wallis de Vries (Buiten zinnen, 2007). In
Vlaanderen is vooral Dirk Bracke een veelgelezen auteur, met onder andere Stille lippen (1999) en Over tijd (2007). Andere Vlaamse auteurs van
probleemboeken zijn Gerda van Erkel (Zes maal één is zeven, 1993) en
Roger H. Schoemans (Fataal, 2007). Eet- en drugsverslaving, mishandeling, internetcriminaliteit, incest, abortus, jeugdbendes, pesten en
(zelf)dood zijn de steeds terugkerende onderwerpen van deze realistische verhalen, die soms in herkenbare series worden ondergebracht,
zoals de Privé-reeks van uitgeverij Van Goor en de Octopus-serie van
Gottmer. Tussen 1991 en 2007 verschijnen in deze laatste reeks 41 boeken voor jongeren. Het zijn veelal vertalingen van onbekende auteurs,
op een enkele uitzondering zoals Melvin Burgess en Anne-Laure Bondoux na. Van Burgess zijn het bekroonde Junk (1996), over heroïne
verslaafde jongeren, en Lady: My Life as a Bitch (2001), over een losbandige tiener die verandert in een hond, opgenomen; van Bondoux La vie
comme elle vient (2004). Haar in verschillende landen bekroonde Les
larmes de l’assassin (2003), over de relatie tussen een moordenaar en een
kind, is opvallend genoeg niet in de reeks te vinden, mogelijk omdat het
onderwerp als te precair voor jongeren wordt beoordeeld.
Guus Kuijer distantieerde zich niet alleen in Het geminachte kind van
het probleemboek. In de tweede helft van de jaren zeventig onderscheidt
hij zich ook in zijn romans nadrukkelijk van het op dat moment populaire genre. De inhoud van Drie verschrikkelijke dagen (1976) lijkt op het
eerste gezicht niet voor het probleemboek onder te doen: joyriding, ouderlijk overspel, een auto-ongeluk en een vriendin uit een ander milieu
passeren allemaal de revue. Een belangrijk verschil met het probleemboek is echter dat de personages in Kuijers roman niet van papier blijven, maar tot leven komen: het verdriet van de vijftienjarige Jos is herkenbaar en zijn groei naar meer inzicht in de wereld van volwassenen
geloofwaardig.
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Imme Dros kiest eveneens voor het perspectief van de mannelijke
adolescent, die daarmee definitief zijn intrede doet in de Nederlands
talige jeugdliteratuur. In De zomer van dat jaar (1980) staat de dan twaalfjarige Daan List op de drempel van een nieuw leven als hij van Texel naar
het vasteland moet voor de middelbare school. Vol twijfel en met enkel
zijn tekentalent en zijn vriend Wubbe als houvast, maakt hij uiteindelijk
een goede start. In Lange maanden (1982) is Daan inmiddels vijf jaar ouder, maar nog altijd een piekeraar. Hij maakt opnieuw een onzekere periode door als zijn verkering uit raakt en hij ruzie krijgt met zijn beste
vriend. De groei naar volwassenheid is in beide romans, net als in het
laatste deel van het drieluik over Daan – Ongelukkig verliefd (1995) –, een
proces van vallen en opstaan, een zoektocht naar zelfbewustzijn en zekerheden. De psychologische ontwikkeling van (mannelijke) adolescenten blijft Dros in haar latere werk bezighouden. Waar De trimbaan (1987)
in de herkenbare stijl en structuur lijkt op de romans over Daan List, valt
De reizen van de slimme man (1988) op door intertekstualiteit (hoofdpersonage Niels is gefascineerd door de Odyssee van Homerus) en de kunst
van het weglaten.
Cap Sud (1980) van R.R. van der Leest en Swart op wyt (1985) van Akky
van der Veer zijn twee vroege Friese adolescentenromans voor de jeugd.
In Cap Sud worstelt Gerl met zijn gave van helderziendheid en verliest hij
zijn vriend Diderik, zowel letterlijk als figuurlijk. Swart op wyt van Akky
van der Veer is een roman met een montagecompositie die het verhaal
een filmisch karakter geeft (Van den Hoven 1994, 109). In een ruitjesschrift van V&D begint Femke aan een dagboek, waarin ze een zelf
onderzoek opzet na een aantal ingrijpende veranderingen in korte tijd.
Ondanks het grote aantal problemen slaagt Van der Veer erin om door
een zorgvuldige stijl en uitgekiende structuur boven het probleemboek
uit te stijgen. Vooral de wijze waarop de auteur de verschillende tijds
momenten met elkaar verbindt, is sterk. De roman van Van der Veer
wordt net als de romans van Veronica Hazelhoff (onder meer Fenna,
1986, en De bijenkoningin, 1992) ook wel een moderne meisjesroman genoemd vanwege de contemporaine maatschappelijke opvattingen over
meisjes en vrouwen in het boek (Van Lierop-Debrauwer 1994). In 1983
verschijnt Duet met valse noten, het debuut van Bart Moeyaert, die zich
zal ontwikkelen tot een van de belangrijkste auteurs van de volgende
decennia, zowel van adolescentenromans als van andere genres.
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Opkomst van de jeugdliter aire initiatieroman (na 1980)

Vanaf 1980 wordt de lijn die is uitgezet door auteurs als Diekmann, Kuijer en Dros, doorgetrokken. De protagonisten van boeken voor adolescenten worden niet langer meer in een van tevoren bepaald keurslijf geperst, maar getekend in hun existentiële individualiteit. Hun belevingen,
bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit, liefde of dood, worden niet
als een aaneenschakeling van avonturen gepresenteerd, maar verdiept
tot psychologische sleutelervaringen. Dat gaat gepaard met literaire experimenten. De nieuwe vormen – zoals een autobiografisch of meervoudig vertelperspectief, allerlei structuurexperimenten (flashbacks en
flashforwards en andere experimenten in het tijdsverloop), intertekstuele verwijzingen, of overgangen tussen fictie en non-fictie – zijn afkomstig uit de literatuur voor volwassenen. Ze zijn een uiting van een groeiend vakbewustzijn bij steeds meer auteurs, die hun werk plaatsen in het
grensgebied tussen beide literaire systemen. Daarnaast worden de literaire uitdrukkingsvormen beïnvloed door film, televisie en internet. Er
ontstaan verhaalconstructies die de lezer uitdagen eigen betekenissen
en interpretaties in te zetten.
In deze periode komt de jeugdliteraire initiatieroman op. Initiatie- of
inwijdingsromans vertellen over adolescenten die – vaak schoksgewijs –
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ervaringen opdoen die de overgang naar volwassenheid mogelijk maken, of juist belemmeren:
De focus van die romans, de successen en mislukkingen van de jongeren in de loop van hun ontwikkeling, gaat meestal gepaard met
beschouwingen over de wenselijkheid van hun aanpassing aan de
omgeving en hun integratie in de maatschappij. (Joosen en Vloeberghs 2008, 132)
390

In een (post)moderne wereld waarin de vertrouwde kaders zijn weggevallen, wordt deze initiatie nogal eens beschreven als een zoektocht of
(innerlijke) reis naar een onzekere toekomst, waarbij confrontaties,
twijfels en angsten het maken van noodzakelijke keuzes bemoeilijken.
Anders dan bij het probleemboek gaat het daarbij niet alleen om mogelijkheden tot herkenning en identificatie, maar ook om vervreemding,
erkenning en inzicht, waardoor veranderingen mogelijk worden.
De Engelse auteur Aidan Chambers, die met jeugdromans als Breaktime (1978) en Dance on my Grave (1982) de initiatieroman een belangrijke impuls heeft gegeven, gebruikt het begrip ‘recognition’ voor zowel
herkenning als erkenning en noemt het een wezenlijke eigenschap van
adolescentenliteratuur (in Linders 1993, 118-119). Voor lezers tussen puberteit en volwassenheid is die (h)erkenning van grote waarde omdat ze
daardoor samen met de protagonist op zoek kunnen gaan naar een eigen identiteit en een nieuwe positie ten opzichte van de ander en het
andere. Chambers zelf noemt zijn roman The Tollbridge (1992) een herziening van de ‘recognition story’, een genre dat in de hedendaagse literatuur als ouderwets wordt beschouwd, omdat de verhalen per definitie
als een gesloten geheel worden gepresenteerd:
There can be no such thing as closure in modern thought. We
know there is never a ‘satisfactory’ end; no mystery – neither the
smallest personal mysteries nor the mystery of the universe –
is ever solved, satisfactorily or otherwise. (Chambers, geciteerd
in Linders 1993, 118)
De romans van Chambers zijn ‘open’ verhalen in de traditie van modernistische auteurs als Virginia Woolf en James Joyce, en wel op twee manieren. In de eerste plaats is er grote aandacht voor de rol van de lezer,
want via hem wordt het verhaal werkelijkheid. Auteur, protagonist en
lezer gaan een samenwerkingsverband aan waardoor (h)erkenning ont-
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staat en het verhaal een stuwende rol kan spelen bij een proces van zelfevaluatie en zelfontdekking. In de tweede plaats zijn de verhalen open
doordat aan het einde geen afgerond slot wordt geboden. Chambers vermijdt de simpele oplossing of het concrete handelingsperspectief die
kenmerkend zijn voor het probleemboek. Het einde van zijn verhalen is
vaak het begin van een nieuwe vertelling en een nieuwe levensfase. Het
is aan de lezer daarmee verder te gaan. Op die manier brengt het open
einde boek en werkelijkheid, lezen en leven dichter bij elkaar. Dat de relatie tussen literatuur en werkelijkheid Chambers fascineert, is van
meet af aan duidelijk. Zijn debuut Breaktime is een van de eerste jongerenromans die de eigen fictionaliteit ter discussie stellen. Deze roman,
die in Nederland eerst als Lang weekend op drie manieren (Lemniscaat,
1979) en later als Verleden week (Querido, 1990) werd gepubliceerd, speelt
met de problematische relatie tussen fictie, werkelijkheid en taal. Het
verhaal over Ditto, zijn conflicten met zijn vader en zijn eerste seksuele
ervaringen, wordt op verschillende manieren verteld en zit vol verwij
zingen naar andere literatuur, waardoor het een sterk metafictioneel
karakter heeft. Bovendien daagt Ditto zijn vriend (en de lezer) uit om het
onderscheid te maken tussen waargebeurde en verzonnen gebeurtenissen in zijn relaas. Breaktime, Dance on my Grave en The Tollbridge vormen samen met Now I Know (1989), Postcards from No Man’s Land (1999)
en This is All. The Pillow Book of Cordelia Kenn (2005) de zesdelige romancyclus Dance Sequence. Het zijn opzichzelfstaande romans die als reeks
eigenlijk alle typische adolescententhema’s bespelen: zoeken naar de
eigen (seksuele) identiteit, relatievorming, generatieconflict, confrontatie met de dood en de impact van existentiële levensvragen op de ontwikkeling naar volwassenheid. Een roman als The Tollbridge is ook een
aansprekend voorbeeld van adolescentie als een liminale toestand,
waarbij de adolescent zich ‘gedurende een bepaalde, welafgebakende
tijd in een speciale situatie tussen twee werelden’ bevindt om zich voor
te bereiden op de nieuwe fase van volwassenheid (Joosen en Vloeberghs
2008, 146). De zeventienjarige, in een crisis verkerende Jany trekt zich
een tijdje terug in een afgelegen tolhuis als brugwachter in een poging
om zichzelf te worden in plaats van iemand die probeert te beantwoorden aan de verwachtingen van zijn ouders en zijn vriendin. In 2002 ontving Chambers voor zijn romans de prestigieuze Hans Christian Andersen Award.
Naast auteurs als Cynthia Voigt (de Tillerman-serie) heeft de Amerikaan Robert Cormier de adolescenten- en initiatieroman een belangrijke impuls gegeven. Zijn romans The Chocolate War (1974), After the First
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Death (1979) en The Bumblebee Flies Away (1983), in de jaren tachtig ook
in het Nederlands vertaald, zijn indringende en geëngageerde romans
over macht(smisbruik), corruptie en (jongeren)terreur met eerder een
tragisch dan een louterend einde. Net als de oorspronkelijk in het
Zweeds verschenen romans van Peter Pohl ( Jan, mijn vriend, 1985,
De regenboog heeft maar acht kleuren, 1986 en We noemen hem Anna,
1987) zijn het boeken die breken met de binnen de jeugdliteratuur
vanzelfsprekende goede, hoopvolle afloop. Het zijn voorbeelden van
desillusionsromans die laten zien dat het burgerlijke bildungsideaal
ook in de literatuur voor jongeren aan scherven ligt. Daarmee is een van
de belangrijkste obstakels tussen de ‘kleine’ en de ‘grote’ literatuur uit
de weg geruimd. Steeds meer critici en auteurs zijn van mening dat ‘het
Grote Onderscheid’ heeft plaatsgemaakt voor ‘de Grote Gelijkenis’
(Moeyaert 1996).

Van eigen bodem

In Nederland en Vlaanderen ontwikkelen de adolescenten- en initiatieroman zich vanaf 1990 in hoog tempo en zijn het aanbod en de kwaliteit
van de boeken groot. In Vlaanderen zetten vooral Anne Provoost, Marita
De Sterck en Bart Moeyaert de toon. Ze schrijven adolescentenromans
die de vraag ‘voor de jeugd of voor volwassenen?’ tot een overbodige maken. Provoost debuteerde in 1990 met Mijn tante is een grindewal en ontwikkelde zich al snel tot auteur van betekenis met Vallen (1994), De Roos
en het Zwijn (1997), en De arkvaarders (2001). In Vallen laat de onzekere
tiener Lucas zich verleiden tot rechts-extremistische antwoorden op de
levensvragen waar hij mee worstelt. Dat niemand Lucas de waarheid
over het verleden van zijn familie wil vertellen, draagt in grote mate bij
aan zijn beïnvloedbaarheid. Hij voelt zich niet serieus genomen en verliest hierdoor de controle over zijn daden. Uiteindelijk moet hij leren
leven met fouten uit het verleden, zelf verantwoordelijkheid nemen en
zich vooral een eigen mening vormen, want dat is volgens zijn vriendin
Caitlin zijn grootste probleem. Als ze hem vraagt wat hij ervan vindt dat
niemand hem ooit heeft verteld over zijn opa’s oorlogsverleden, stottert
hij: ‘“Ik… Ik weet niet… Eigenlijk… Ik heb daar geen mening over.”
“Fout!” antwoordde ze. “Fout! Je moet daar een mening over hebben. Als
je er geen hebt, moet je je er een vormen”’ (Provoost 1994, 127).
Nieuwsgierigheid naar hoe culturen, dichtbij en ver weg, omgaan met
de rites de passage kleurt het werk van Marita De Sterck. De culturen ver
weg krijgen een plaats in Stoute meisjes overal (2010), waarin De Sterck,
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naast auteur ook antropoloog, jarenlang verzamelde volksverhalen
optekende over de initiatie van opgroeiende meisjes. In een aantal
van haar andere adolescentenromans staan fictieve Vlaamse familie
geschiedenissen (Wild vlees, 2000, en Met huid en haar, 2004) centraal,
waarin hedendaagse jongeren in gesprekken en confrontaties met vorige generaties hun weg zoeken in het leven. Niet zonder liefde (2012) is
een eigentijdse stadsroman, waarin de lezer zowel de stad Antwerpen
als de lastige dilemma’s van twee adolescenten goed leert kennen.
Bart Moeyaert wordt aanvankelijk sterk geïnspireerd door Chambers,
maar hij ontwikkelt al snel een heel eigen stijl in boeken als Kus me
(1991), Wespennest (1997), De Melkweg (2011) en Het is de liefde die we niet
begrijpen (2003). Dit laatste boek bestaat uit drie in elkaar grijpende verhalen over een gezin met vier kinderen dat door miscommunicatie en
gebrek aan ouderlijke warmte niet functioneert, met alle gevolgen van
dien voor de kinderen. Het boek maakt korte metten met het idee dat de
kindertijd een geruststellende en harmonieuze levensfase is.
Andere Vlaamse auteurs die mee hun stempel op het genre drukken,
zijn Ed Franck, Gerda De Preter, Do Van Ranst en Jan Simoen. Van de
laatste auteur is Met mij gaat alles goed (1996) een bijzondere roman vanwege de briefvorm. Het is het eerste deel van een trilogie over de twee
stiefbroers Jonas en Michaël en hun jongere zus Anna, waarin de beide
jongens ieder hun eigen strijd leveren: Jonas vecht tegen het hiv-virus en
Michaël raakt via zijn vriendin betrokken bij de Balkanoorlog begin jaren negentig. In Simoens roman Slecht (2007) maakt de lezer kennis met
de zestienjarige Nathan die tijdens een verblijf op het politiebureau zijn
leven overdenkt. Zijn overpeinzingen tonen een jongen met weinig besef van goed en kwaad die graag anderen zijn wil oplegt. Het boek is
onder meer bekroond met een Gouden Zoen. De jury noemt Slecht ‘een
aangrijpend, intrigerend klein verhaal over de groeipijn van een puber
op de grens van volwassen worden. Zonder zich in het verhaal te mengen
en in bijtende zinnen confronteert Jan Simoen zijn lezers met de vraag
hoe zijzelf hun leven zouden inrichten’ (http://www.cpnb.nl/gz/gz_juryrapport2008.pdf).
De Nederlandse Els Pelgrom is al enkele decennia een vaste waarde in
de Nederlandse jeugdliteratuur door De kinderen van het Achtste Woud
(1977) en Kleine Sofie en Lange Wapper (1984). In De eikelvreters (1989) tekent ze een indringend portret van Churro, een jongen uit het Andalusië
van net na de Spaanse Burgeroorlog, begin jaren 1940. Churro blikt in
deze ontwikkelingsroman terug op zijn kindertijd en jeugd, tussen zijn
achtste en zestiende jaar. Door het ik-perspectief zijn de misère, de hon-
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ger en de kou, maar ook de kracht van de moeder (die doet denken aan
de moeder in Afke’s tiental van Nienke van Hichtum) en de verbondenheid tussen de mensen van de dorpsgemeenschap waarin Churro opgroeit, sterk invoelbaar. Voor deze roman, gebaseerd op jeugdherinneringen van haar toenmalige Spaanse echtgenoot, ontving Pelgrom haar
derde Gouden Griffel.
Waar De eikelvreters vooral indruk maakt door de trefzekere schets
van opgroeien in armoede, zijn de romans van Anton Quintana bijzonder door hun filosofische karakter. Het boek van Bod Pa (1995) en De hemelruiter (2000) zijn romans waarin dialogen over de zin en onzin van
het leven tussen de sjamaan Bod Pa en zijn jonge tegenspelers – in het
eerste boek de veertienjarige herdersjongen Perregrin en in de tweede
roman de zestienjarige Joakim – centraal staan. Het zijn historische romans die zich ver weg (ergens in Centraal-Azië) en lang geleden (ten tijde
van Marco Polo) afspelen, maar de gesprekken gaan over universele
thema’s als waarheid en leugen, goed en kwaad, mooi en lelijk. De karakters van Perregrin – bang om volwassen te worden – en Joakim – vol
ambities – maken dat beide jongeren in hun groei naar volwassenheid
eigen wegen bewandelen.
Vanaf halverwege de jaren negentig zorgen auteurs als Willem van
Toorn, Peter van Gestel, Karlijn Stoffels, Joke van Leeuwen, Hans Hagen, Lydia Rood, Harm de Jonge en Edward van de Vendel voor romans
die de keuzes en dilemma’s van jongeren in de adolescentiefase literair
vormgeven. Stiefland (1997) van Karlijn Stoffels en Anansi’s web (2000)
van Lydia Rood, dat in 2006 opnieuw werd uitgebracht onder de titel
Dans om het zwarte goud, zijn adolescentenromans die nadrukkelijk oog
hebben voor (de herkomst van) de talloze niet-Nederlandse jongeren die
vandaag de dag in de Nederlandse samenleving opgroeien. Met Stiefland zit Stoffels boven op de realiteit. Hoewel de half Marokkaanse, half
Franse Rasjid zich helemaal geïntegreerd voelt in de Nederlandse samenleving, denken mensen in zijn omgeving daar vaak anders over.
Wanneer hij samen met zijn Ghanese vriend Osei op zoek gaat naar
diens verdwenen vader, ervaart hij het leven in Amsterdam van een kant
die hij nog niet kende. Hij ziet onder welke onveilige omstandigheden
veel illegalen en asielzoekers leven. Wanneer dan ook nog zijn Turkse
vriendinnetje Aysel het land wordt uit gezet, staat Rasjids leven op zijn
kop. Stiefland is een hedendaagse roman over wat vooroordelen en cultuurverschillen in een multiculturele setting betekenen voor de identiteitsvorming van jongeren. Anansi’s web van Lydia Rood is een roman
die zich voor een groot deel in het verleden afspeelt en gaat over het
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kwalijke slavernijverleden van Nederland. Het verhaal begint met een
proloog in 2000, als drie jongeren, Helmi, Kofi en Weston, een Anansiverhaal opvoeren. De vier delen die volgen, spelen zich af in het verleden
tussen 1700 en 1863 en gaan over slaven die door Nederlanders in Afrika
worden gekocht en naar Suriname gebracht. Het laatste deel vindt weer
plaats in 2000 en brengt alle draden van het web bijeen, als blijkt hoe de
drie jongeren door de geschiedenis met elkaar verbonden zijn.
In 2006 neemt Edward van de Vendel het initiatief tot een reeks jongerenromans waarmee hij jongeren en literatuur (weer) bij elkaar wil brengen. Uitgeverij Querido, die vanaf het begin een belangrijke rol heeft
gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandstalige adolescenten
roman, brengt de Slash-reeks op de markt. De boeken gaan over waar
gebeurde levensverhalen van jongeren, opgeschreven door bekende
auteurs. Edward van de Vendel schreef zelf het eerste deel op basis van
het verhaal van Anoush Elman. De gelukvinder (2008) is een filmische
roman over het lot van de Afghaanse Hamayun en zijn familie, die na
hun vlucht voor de Taliban in Nederland proberen het leven weer op te
pakken ondanks de onzekerheid over hun verblijfsstatus. De roman
sluit in zijn focus op integratie in een vreemde samenleving aan bij de
roman van Karlijn Stoffels, maar heeft onder meer door zijn opbouw
rond filmgenres een complexere structuur. Andere auteurs in de reeks
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De gelukvinder.
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zijn onder anderen Marjolein Hof, Jan Simoen, Corien Botman en Bibi
Dumon Tak. In alle boeken gaat het om de persoonlijkheid van jongeren
die vertellen hoe ze zijn opgegroeid tot wie ze nu zijn:

396

Ik wou dat ik een kast met dvd’tjes had.
En dat op elk van die dvd’tjes een dag uit mijn leven stond.
Dan keek ik de hele tijd naar de hoesjes in de kast.
Dan streek ik er met mijn vingers langs tot ik het filmpje vond
dat ik terug wilde zien.
Dan zou ik er misschien wel een paar willen wissen, maar ik deed
dat dan niet, want ik ben wie ik ben door alles wat ik heb mee
gemaakt, door al die dvd’tjes bij elkaar. (Van de Vendel/Elman
2008, z.p.)
De boeken van Harm de Jonge zitten veel minder dicht op de politieke
werkelijkheid dan de boeken van Stoffels en Van de Vendel. Ze ademen
altijd een geheimzinnige sfeer en gaan vaak over bijzondere vriendschappen die niet (kunnen) blijven bestaan. Flessenpost uit Amsterdam
(2010) bijvoorbeeld beschrijft de puberliefde van de Groningse Tommie
voor zijn mysterieuze Amsterdamse penvriendin Charlie, die de wereld
met haar brieven vol curieuze weetjes en verzinsels mooier maakt dan
hij in werkelijkheid is. De eerste brief van Charlie vindt Tommie in een
flesje onder het standbeeld van Woutertje Pieterse, mogelijk een subtiele verwijzing van De Jonge naar de gelijknamige prijs die hij in 2007
ontving voor Josja Pruis (2006).

Over landsgrenzen heen

De ontwikkeling van de initiatie- en adolescentenroman is een internationaal verschijnsel. Veel buitenlandse titels zijn in de Nederlandse taal
beschikbaar en hebben Nederlandstalige auteurs geïnspireerd. Vooral
Zweden, Engeland, Australië en de Verenigde Staten zijn landen die een
voortrekkersrol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse adolescentenroman. Naast Peter Pohl zijn Katarina von
Bredow (Ik en mijn broer, 1991; Hoe verliefd mag je zijn?, 2004), Annika
Thor (Op open water, 1999, het laatste deel van een vierdelige serie over
een opgroeiende tiener net na de oorlog) en Per Nilsson bekend. De eerste in het Nederlands vertaalde adolescentenroman van Nilsson is De
geur van Melisse (1992), een verhaal met een filmische structuur, opgebouwd rond voorwerpen die de zestienjarige naamloze hoofdpersoon

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 396

17-11-14 14:52

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 397

397
z o e k t o c h t e n z ond e r w e g w i j z e r s

doen denken aan het meisje op wie hij verliefd geworden is en dat hem
heeft afgewezen. De roman speelt zich af op een avond als de jongen op
zijn kamer zit. Door middel van flashbacks wordt de betekenis van de
voorwerpen – een buskaartje, citroenmelisse, een pakje condooms, een
ansichtkaart, het laken waarop ze gevreeën hebben, maar ook een scheermesje en een potje met pillen – duidelijk en worden de ervaringen van
geluk, maar ook de wanhoop zichtbaar gemaakt. Ook Nilssons andere
boeken (onder meer Anders dan jij, 2000; 17, 2002 en 15, 2004) hebben
een opvallende vorm en gaan over initiatiemomenten in jonge levens.
In Engeland en de Verenigde Staten behoorden Chambers en Cormier
zoals gezegd tot de eerste auteurs die initiatieromans voor jongeren begonnen te schrijven. Recentere en internationaal bekende auteurs zijn
vooral de Amerikaans/Engelse Meg Rosoff (How I Live Now, 2004) en David Almond. Deze laatste, winnaar van de Hans Christian Andersen
Award in 2010, weet het fantastische en het realistische op authentieke
wijze te combineren in onder meer Skellig (1999), Kit’s Wilderness (1999)
en Jackdaw Summer (2008, vertaald als Slangenkuil). Almond graaft in al
zijn romans diep in de psyche van de jonge mens en laat zijn personages
nadenken over en vragen stellen bij het leven dat ze leiden, waardoor ze
altijd tot nieuwe inzichten komen over zichzelf en de wereld waarin ze
leven. Zijn verhalen spelen zich vaak af in de moors en de mijnen in de
buurt van Newcastle, waarbij het gelaagde, woeste landschap symbool
staat voor het verleden van de maatschappij en het individu. Het is de
uitgelezen plek voor de liminale ervaringen van zijn hoofdpersonages,
die de grens verkennen tussen heden en verleden, goed en kwaad, realiteit en magie, leven en dood.
Mark Haddons The Curious Incident of the Dog in the Night-time (2003),
een roman die tegelijk als jeugdboek en als boek voor volwassenen op de
markt is gebracht, verdient aandacht vanwege het bijzondere perspectief. Het is het intrigerende verhaal van de vijftienjarige Christopher
Boone, een protagonist met het syndroom van Asperger. De roman geeft
stem aan een tiener die vanwege zijn beperking een tunnelvisie op de
werkelijkheid heeft, maar met die blik de lezer attent maakt op het buitengewone van het gewone (Falconer 2009, 97).
John Marsden en Steve Herrick (By the River, 2004, een roman in verzen; en Black Painted Fingernails, 2011, een roadnovel) zijn Australische
auteurs die het genre een belangrijke impuls hebben gegeven. Tomorrow, When the War Began (1994) van Marsden zit vol actie en avontuur,
maar de jongeren zijn geen helden zoals die in het gemiddelde avonturenverhaal. Het zijn doorsneejongeren die tegen wil en dank in extre-
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me situaties terechtkomen en daar met elkaar moeten zien te overleven.
In 1984 en 1985 verschijnen er in de Verenigde Staten twee romans
voor volwassenen van jonge schrijvers die veel ophef veroorzaken vanwege de immorele en onverbloemd naargeestige sfeer van intense doelloosheid en verveling van een jonge generatie die alle gevoel voor richting kwijt is. Jay McInerney (Bright Lights, Big City, 1984) en Brett Easton
Ellis (Less than Zero, 1985) krijgen al snel het etiket Bratpack-auteurs,
een verzamelnaam voor een intens verwende, opnieuw ‘verloren’ generatie, die slechts consumeert. De traditionele bildungscultuur, waarin
het gaat om verdieping, reflectie en analyse, verkeert bij hen in bewust
gekozen oppervlakkigheid en gemakzucht. De romans van McInerney
en Ellis hebben veel navolging gekregen, in de Verenigde Staten zelf,
maar ook in Nederland. Schrijvers als Joost Zwagerman, Joris Moens en
Paul Mennes zijn onmiskenbaar door hen beïnvloed. Less than Zero
functioneert in het systeem van zowel de volwassenenliteratuur als de
jeugdliteratuur doordat het is opgenomen in de kortlopende In Betweenreeks van Lemniscaat (2005-2006). In de reeks verschenen ook vertalingen van Die Mitte der Welt (1998) van Andreas Steinhöfel en De stem van
Tamar (2000) van David Grossman. De laatste schreef in 1995 Het zigzagkind, een roadnovel over een dertienjarige Joodse jongen die een week
voor zijn bar mitswa op een bijzondere wijze wordt ingewijd in het leven.
De uitgave van adolescentenromans in zowel de jeugdliteratuur als de
volwassenenliteratuur is een steeds vaker voorkomend verschijnsel en
benadrukt het grenskarakter van het genre.
Lemniscaat mag dan gestopt zijn met de In Between-reeks, de uitgeverij biedt nog altijd veel hedendaagse auteurs van adolescentenliteratuur
onderdak, onder meer in de Made in the usa-serie. De invloedrijkste auteur uit deze reeks is zonder twijfel John Green. In de reeks verscheen
Paper Towns (2008), opnieuw een roadnovel, waarin twee jonge mensen
leren dat niemand is wat hij lijkt en dat het maar de vraag is of je ooit
iemand werkelijk kunt kennen en begrijpen. Zijn roman The Fault in Our
Stars (2012), kort na verschijnen nummer 1 op de bestsellerlijst van The
New York Times, is een verhaal over twee jonge kankerpatiënten die, geconfronteerd met de eindigheid van leven, meer nog dan andere jongeren nadenken over liefde, angst en pijn. Een deel van de roman speelt
zich af in Amsterdam. De roman is in 2014 verfilmd.
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De ontwikkelingsroman kent zoals gezegd verschillende gezichten en
benamingen. Vanaf 1990 wordt in toenemende mate gesproken van
‘crossoverfictie’ of ‘coming-of-age-roman’. De term ‘crossoverfictie’
wordt overigens vaak breder ingezet, als aanduiding voor alle ‘literatuur
zonder leeftijd’, boeken die lezers van verschillende leeftijden, jong en
oud, aanspreken. De meest recente term in het Nederlandse taalgebied
is de Young Adult-roman, een begrip dat in de Amerikaanse jeugdliteratuur als sinds de jaren 1960 veel wordt gebruikt. Doorgaans wordt met
deze begrippen gedoeld op de vele realistische, sociaalpsychologische
boeken over de problematische overgangsfase van jongeren tussen zestien en twintig jaar. Het thema van de adolescentie, de zoektocht naar de
eigen identiteit, is echter ook te vinden in verschillende andere (jeugd)
literaire genres.
Zo kent het fantasygenre steeds meer auteurs die verhalen schrijven
waarin, naast de gebruikelijke avonturen, de groei naar volwassenheid
met vallen en opstaan deel uitmaakt van de intrige. De internationaal
bekendste auteurs zijn ongetwijfeld J.K. Rowling, die met haar zeven
delige Harry Potter-serie (1997-2007) jong en oud over de hele wereld wist
te bereiken, en Philip Pullman, die voor The Amber Spyglass (2000), het
derde deel van zijn trilogie His Dark Materials (1995-2000), als eerste
jeugdboekenauteur de Whitbread Book of the Year Award ontving. De
trilogie toont een typisch kenmerk van veel hedendaagse jeugdboeken,
namelijk dat initiatie, geestelijke groei, niet meer noodzakelijkerwijs
aan een specifieke leeftijdsfase gebonden is (Falconer 2009). De protagonisten Lyra Belacqua en Will Parry zijn pas twaalf jaar, maar geestelijk zijn ze ouder. In werelden waarin ze niet kunnen terugvallen op betrouwbare volwassenen, moeten ze zelf hun morele code ontdekken. In
de reeks van Rowling groeit Harry Potter uit van een jongetje tot een
volwassen man, die het kwaad niet alleen buiten, maar ook in zichzelf
leert te bestrijden. De grote omkering in de wereldorde die fantasy vaak
beschrijft, maakt de keuzes van jongeren voor de toekomst waarin zij
volwassen willen worden des te prangender. Hun zoektocht naar de eigen identiteit loopt er parallel aan de ontwikkeling van een visie op de
maatschappij waar ze voor willen vechten. Niet zelden vraagt dat van
hen veel moed en zelfopoffering: de personages moeten leren hun individuele behoeften te overstijgen in het belang van de wereld(en) waarin
ze leven. Zo is Harry Potter bereid om te sterven voor een wereld zonder
Voldemort en geeft Lyra uit Pullmans trilogie haar liefde voor Will op
om hun universum intact te houden.
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Tonke Dragt ging deze twee auteurs overigens al eerder voor met
coming-of-age fantasy in onder andere Torenhoog en mijlen breed (1969),
het vervolg Ogen van tijgers (1982) en Aan de andere kant van de deur (1992),
die uitgebreid worden besproken in het hoofdstuk over fantasieverhalen. In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw springt vooral De gevleugelde kat (2002), het bekroonde debuut van Isabel Hoving, in
het oog als een fantasyroman over jongeren die opgroeien in parallelle
werelden vol dreiging en verwarring. Jasje, Bors en Teresa ontmoeten
tijdens hun reis onbekende volken met eigen gewoonten en tradities.
Doordat ze zich telkens moeten aanpassen om te overleven, ontdekken
ze wie ze zijn en welke talenten ze hebben.
Sterke voorbeelden van adolescentie zijn eveneens te vinden in de historische roman. Al in de jaren tachtig thematiseren auteurs als Thea
Beckman en Johan Ballegeer de volwassenwording van vrijgevochten
jongeren in een historisch kader, al voeren zij vooral een gevecht met
hun conservatieve omgeving, en niet zozeer met zichzelf. Dat is in recente historische romans anders. Een groene bloem (2005-10), de trilogie
van Floortje Zwigtman, omvat drie omvangrijke romans over de coming-of-age van de homoseksuele Adrian Mayfield in Londen ten tijde
van de beruchte Oscar Wilde-processen. Eveneens gesitueerd in een artistiek milieu, dit keer dat van schilderes Vanessa Bell en auteur Virginia
Woolf, beiden lid van de Bloomsbury-groep, zijn Soldaten huilen niet
(2010) en April is de wreedste maand (2013) van Rindert Kromhout. Centraal in deze romans, die gebaseerd zijn op het leven van Quentin, Julian
en Angelica Bell, staan het verlies van de kindertijd en een dramatische
overgang naar de volwassenheid.
In Vlaanderen springen de historische romans van Kathleen Vereecken (Lara en Rebecca, 2006; Ik denk dat het liefde was, 2009), Jean-Claude
van Rijckeghem, Pat van Beirs en Aline Sax in het oog. In Wij, twee jongens (2006) en Schaduwleven geeft Sax een fraai beeld van de verwarring
die emigratie naar het vroegtwintigste-eeuwse New York bij een jongen
uit een West-Vlaams boerengezin teweegbrengt, vooral wanneer hij zich
tot een jongen aangetrokken voelt. Een intrigerend tijdsdocument is
Galgenmeid (2010, Boekenleeuw 2011) van Jean-Claude van Rijckeghem
en Pat van Beirs. De roman die zich deels in het zestiende-eeuwse Antwerpen, deels in Sevilla afspeelt, vertelt het levensverhaal van de ter
dood veroordeelde Gitte vanuit haar perspectief. Strijdbaar en levenslustig probeert ze aan het lot van haar afkomst te ontkomen, maar ze
ontdekt telkens weer dat dit in haar tijd onmogelijk is. De boeken van
auteurs als Zwigtman, Kromhout, Vereecken, Sax, Van Rijckeghem en
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Van Beirs bieden meer dan voorspelbare avonturen in een geschiedenisdecor, en combineren historische gegevens met dilemma’s van jonge
mensen over leven en dood, verraad en trouw en het maken van keuzes
die van alle tijden zijn. Dat geldt evenzeer voor adolescentenromans
over de oorlog, zoals Mosje en Reizele (1996) van Karlijn Stoffels, Winterijs
(2001) van Peter van Gestel (2001), en Allemaal willen we de hemel (2008)
van Els Beerten, een uitgebalanceerde roman over heldendom en de betrekkelijkheid van ‘goed’ en ‘fout’. In De hemel van Heivisj (2010) van
Benny Lindelauf, het vervolg op de ontroerende familiegeschiedenis Negen open armen (2004), ziet de lezer door de ogen van Fing, het oudste
meisje in een gezin van zeven kinderen, hoe de oorlog haar droom om
onderwijzeres te worden verstoort en hoe de omstandigheden – een
‘fout’ vriendje, een vader en broers die naar Duitsland worden gezonden
en een Duitse bazin die Joods blijkt te zijn – haar telkens opnieuw dwingen om individuele keuzes te maken.
De autobiografie, waarin historische feiten, persoonlijke ervaringen
en herinneringen met elkaar worden verweven, is een derde genre waarin de overgangsfase van jeugd naar volwassenheid regelmatig wordt
gethematiseerd. Dat is zeker zo voor de levensverhalen van Henri Van
Daele, die onder andere in Een tuin om in te spelen (1995) vertelt over zijn
afkomst en groei naar volwassenheid in de jaren vijftig en zestig. Net als
in het werk van Rita Verschuur (Vreemd land, 1995; De driehoeksdans,
2004) gaat het om een combinatie van feit en fictie, die een soms moeizame acceptatie van en een pijnlijke overgang naar een nieuwe levensfase laat zien. Dat Gebr. van Ted van Lieshout (1996) autobiografisch is,
wordt meteen zichtbaar door het omslag met een foto van de jonge Ted.
Gebr. beschrijft de zoektocht van de zestienjarige Luuk naar zijn overleden broer Maus. Toen hij nog leefde, sloot Luuk zich voor hem af, maar
door Maus’ dagboek leert hij zowel zijn broer als zichzelf kennen. Het
verhaal speelt zich af in twee dagen, als Luuk in zijn eigen kamer en in
die van Maus leest en schrijft in het dagboek van zijn broer. Flashbacks
geven een terugblik op hun beider leven. Door het lezen en schrijven
verwerkt hij Maus’ dood en is hij klaar om verder te gaan met zijn eigen
leven: ‘Dus ik zeg gedag, Maus. Dag, dag. Zul je goed zorgen voor de
broertjes die we waren? Dan zorg ik voor de broertjes die we zijn’ (1996,
118).
Een vierde categorie teksten waarin adolescentie een belangrijke
plaats inneemt, zijn de hertalingen van klassieke, van origine voor volwassenen bedoelde teksten. Vanaf 1980 verschijnen er literaire bewerkingen voor de jeugd van grote verhalen uit de wereldliteratuur. De Va-
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lentijn-reeks van Ed Franck, met daarin de liefdesgeschiedenissen van
Tristan en Isolde (1995), Aeneas en Dido (1996), Beatrijs (1997), Abélard en
Heloïse (2002) en Romeo en Julia (2002), is een sprekend voorbeeld. Lida
Dijkstra maakt een Friese bewerking van een zestal mythen van Ovidius
(Wolken fan wol, 2000, vertaald als Wachten op Apollo). Een bijzondere
adolescentenroman is Odysseus, een man van verhalen (1994) van Imme
Dros, een vrije bewerking van het heldenepos van Homerus. Door te kiezen voor het perspectief van Telemachos, de zoon van Odysseus, laat
Dros vooral zijn strijd zien, zijn worsteling met de heldenstatus van zijn
afwezige vader, die hem belemmert in zijn volwassenwording. Waar andere vaders oud en moe worden en plaatsmaken voor hun zoon, die op
zijn beurt een held kan worden, is dat voor Telemachos onmogelijk:
Een held kan sterven op het toppunt van zijn roem voordat zijn
zoon volwassen is en dode helden zijn niet meer te verslaan: hun
roem wordt alleen maar groter. De zoon van een dode held is niet te
benijden, of het moest zijn door de zoon van een vermiste held die
misschien dood is maar misschien ook niet, een zoon als Telemachos van Ithaka. (Dros 1994, 7)
Ontdekken wie je bent en hoe je je verhoudt tot de ander is waar het in de
adolescentie om draait. Dat brengt vaak een veelvoud aan wisselende
emoties met zich mee. Poëzie is een genre dat door zijn compacte vorm
de mogelijkheid biedt daarop te reflecteren. Dichtbundels van Willem
Wilmink, Wiel Kusters, Eva Gerlach, Elma van Haaren, Gil Vander Heyden, André Sollie, Bart Moeyaert en Ted van Lieshout bevatten ervaringen, gevoelens, overpeinzingen en confrontaties die de verwarrende
leeftijdsfase op de grens van volwassenheid in al haar complexiteit verbeelden:
Om me heen liggen de jongens met wie ik verder moet.
Of ik dat goed vind, is een tweede, want met mezelf
ben ik om te beginnen ook al niet tevreden, dus vraag
me niet hoe ik dan van een spiegelbeeld kan houden.
Waarschijnlijk zijn er hier geen lessen voor, of ze heten
eerste liefde, koude douche en vergissen is geen zonde.
Het leven leer ik wel bij monde van de vrienden die ik
niet op dit paar handen tel, maar overhoud na jaren,
zodat ik mij de pijn die ik nu heb maar beter kan besparen.
(Bart Moeyaert, Verzamel de liefde 2003, 20)
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Al in 1984 wees Kees Fens op de vanuit het oogpunt van leesontwikkeling moeilijke leeftijdsfase van twaalf tot zestien jaar. Leerlingen in het
voortgezet onderwijs haken naar zijn idee massaal af als het op lezen
aankomt. Fens is in zijn waarschuwing nog aan de voorzichtige kant,
omdat de overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur ook onder
zestien- tot achttienjarigen vaak gepaard gaat met een negatievere houding tegenover lezen, en met minder lezen (Laarakker 2002). De voorbije
jaren zijn door de Stichtingen Lezen in Nederland en Vlaanderen en
door organisaties als de cpnb verschillende initiatieven ontwikkeld om
jongeren aan het lezen te krijgen en te houden. In 1997 is een speciale
prijs voor jongerenliteratuur in het leven geroepen, de Gouden Zoen. Na
de opheffing van deze prijs in 2009 komen er twee nieuwe prijzen: de
Gouden Lijst voor lezers tussen twaalf en vijftien jaar oud en de Grote
(later Dioraphte) Jongerenliteratuur Prijs. De Gouden Lijst werd voor het
eerst uitgereikt in 2011. In 2013 werd de prijs toegekend aan de Vlaamse
auteur Marian De Smet (2012) voor Rotmoevie en aan Holly Goldberg
Sloan voor I’ll Be There (2011). Rotmoevie is een roadnovel over twee jongeren, Eppo en Tabby, die op de vlucht zijn voor hun problemen. Er zijn
heel veel kilometers nodig voordat beetje bij beetje het waarom van hun
angst en verdriet duidelijk wordt. Vooral voor Eppo is het leven letterlijk
een worsteling: ‘Elke avond streepte ik de dag door in mijn hoofd. Weer
eentje doorgesparteld. Het was onwerkelijk hoe dat lijf van mij maar
doorging alsof er niks gebeurd was’ (36-37). De nieuwe vriendschap met
Tabby blijkt cruciaal voor Eppo om in het reine te komen met zichzelf.
De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs is ingesteld in 2010 en vraagt
aandacht voor boeken die zich ophouden in het grensgebied tussen
jeugd en volwassenheid en tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Men hoopt daarmee onder meer een positieve rol te vervullen in
het voortgezet onderwijs, zodat het pleidooi van Miep Diekmann uit
1972 eindelijk gehoor zal vinden bij docenten. De eerste stappen in die
richting zijn al genomen. Op Lezen voor de lijst, een project geïnitieerd
door Theo Witte van de Rijksuniversiteit Groningen, en bedoeld om
docenten te ondersteunen bij het samenstellen van leeslijsten voor het
examen Nederlands, staan naast volwassenenromans ook adolescenten
romans uit de jeugdliteratuur, zoals Gebr. van Van Lieshout, De arkvaarders van Provoost en Het boek van Bod Pa van Quintana (www.lezenvoordelijst.nl).
De moderne adolescentenroman laat door zijn inhoud en vorm zien
hoe weinig de klassieke begrenzing tussen literatuur voor volwassenen
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en jeugdliteratuur ‘te maken heeft met literaire kwaliteit en diepgang,
maar hoezeer het een zaak is van praktische afspraken, van productieen distributiesystemen, van een vorm van gebruikersservice’ (De Sterck
1997, 87). Ondanks positieve signalen blijkt die praktijk weerbarstig. Zo
kan de recente term Young Adult-boeken, een begrip afkomstig uit de
jeugdliteratuur, een nieuwe scheidslijn betekenen die de jeugdliteraire
adolescentenroman toch weer apart houdt van de literatuur voor volwassenen. Ook de in 2014 verschenen bloemlezing De Nederlandse coming of age-literatuur in 100 verhalen laat zien dat een samengaan nog
lang niet vanzelfsprekend is. Ze werd samengesteld door Ronald Giphart, auteur van tal van adolescentenromans voor volwassenen en in
2011 en 2012 voorzitter van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. Hij
selecteerde slechts één boek van een jeugdboekenauteur: Spiegeljongen
(2010) van Floortje Zwigtman.

een rol van betekenis

Als Quentin, de protagonist in de roadnovel Paper Towns (2008) van John
Green, na een lange reis, waarbij hij geholpen is door het literaire werk
van Walt Whitman, Kurt Vonnegut, Emily Dickinson en Sylvia Plath,
eindelijk zijn buurmeisje Margot vindt, beseft hij dat zij in feite onvindbaar, in de zin van onkenbaar, is en zal blijven. Zijn avontuurlijke ontdekkingsreis is een zoektocht zonder wegwijzers – waarbij cartografie,
plattegronden en bouwtekeningen een mooie metaforische rol spelen
– en eindigt met een rite de passage waarbij het besef doordringt dat de
echte werkelijkheid zich achter opgetrokken papieren façades verbergt.
En het is de vraag of die ooit te begrijpen is. Dat inzicht verandert Quentin wezenlijk en maakt van hem een andere persoonlijkheid. Green laat
zien hoe bij dat bewustwordingsproces literatuur, adolescentenliteratuur, een grote rol kan spelen. Of, zoals Aidan Chambers (1985, 16) ooit
zei: ‘Unless you find yourself in books you have a hard time finding anybody else.’

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 404

17-11-14 14:52

Ver halen op de planken
Jeugdtheater en jeugdliteratuur

Marja Käss en Helma van Lierop-Debrauwer

405
v e r h a l e n o p d e p l ank e n

‘Een beeldhouwwerk maken van de Nachtwacht.’ Zo omschreef Paul
Biegel het bewerken van bekende kinderboeken voor theater (Hazenbos
1994, 95). Hij is niet de enige die het overzetten van een roman naar een
toneeltekst een hachelijke onderneming noemt, omdat toneeltaal wezenlijk verschilt van literaire taal (Verbeeten 2005, 115). Desondanks
vormt jeugdliteratuur een belangrijke inspiratiebron voor het jeugd
theater. Zeker de laatste dertig jaar vinden klassieke en moderne (jeugd)
boeken meer dan ooit hun weg naar het theater.
Naast jeugdboeken krijgen veel sprookjes, mythen en volksverhalen
al van oudsher een tweede leven op de planken. ‘Het zijn uitgelezen verhalen om opnieuw te vertellen, omdat iedereen op zijn manier er iets in
kan verstaan,’ zegt bijvoorbeeld theaterschrijfster Pauline Mol (in Van
den Hoven 1994, 78). Door de aantrekkingskracht van deze verhalen en
boeken is de (jeugd)literatuur gezichtsbepalend voor het jeugdtheater,
vroeger maar zeker ook vandaag de dag. De bewerking van de verhalen
naar een theateruitvoering kent verschillende vormen, zoals school
toneel, poppenspel en literair jeugdtheater, en wordt zowel gespeeld
voor kinderen als door kinderen.

Van volkstoneel tot jeugdtheater (tot 1750)

Jeugdtheater ontstaat, net als jeugdliteratuur, wanneer volwassenen de
eigen aard en behoeften van het kind (h)erkennen en ze het daarom nodig vinden dat er specifiek voor een jong doelpubliek theaterstukken
geschreven en opgevoerd worden (Panken 1998, 33). Dat soort speciaal
op het kind gericht jeugdtheater ontwikkelt zich heel geleidelijk vanaf
het einde van de Middeleeuwen. Voor die tijd hadden toneelvoorstellingen een gemengd publiek van kinderen en volwassenen van alle rangen
en standen en vormden de opvoeringen een ‘gemeenschapsgebeuren’
(Laeven 1991, 9): er werd gespeeld op pleinen en voor de kerk, en de inhoud van het spel was afgestemd op de gedeelde interesses van de aan-
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wezigen. Het ging vaak om door leken opgevoerde Bijbelse verhalen of
wagenspelen zoals Mariken van Nieumeghen. Met die lekenspelcultuur
kwam het theater los van de kerk, ook al was de verhaalstof vaak religieus en bleven de opvoeringen nog lang verbonden met christelijke feestdagen zoals Sint-Nicolaas en Driekoningen (Laeven 1991, 10). Aan het
eind van de Middeleeuwen verliest het lekenspel aan betekenis, maar
het is nooit helemaal verdwenen. Begin twintigste eeuw kwam het binnen de jeugdbewegingen van de verschillende zuilen in Nederland opnieuw tot bloei. Zo organiseerde de katholieke meisjesbeweging De
Graal begin jaren dertig massaspelen waaraan duizenden meisjes deelnamen (Laeven 1991, 25-26).
Met de opkomst van het Humanisme wordt het theaterlandschap
gevarieerder. In de zestiende en zeventiende eeuw is in de eerste plaats
het schooltoneel belangrijk voor de ontwikkeling van het jeugdtheater
(Panken 1998, 34-42). Nu God niet langer centraal stond, zocht en vond
men nieuwe ankers in de klassieke verhalen. Deze werden op de Latijnse
scholen ingezet voor de retorische vorming en bereikten dus een relatief
kleine groep welgestelde jongeren. Leraren en leerlingen speelden samen onder meer tragedies en blijspelen van de Romeinse schrijvers
Plautus en Terentius (Laeven 1991, 11). Gaandeweg kwam er kritiek op
de inhoud van de klassieke stukken. Vooral de teksten van Plautus en
Terentius konden op weinig waardering rekenen, omdat ze met thema’s
als bedrog in de liefde een slechte invloed zouden hebben op leerlingen.
Om die reden gingen leraren zelf stukken schrijven die beter aansloten
bij de gewenste opvoeding in taal en moraal. Het schooltoneel van de
jezuïeten in deze tijd had dezelfde doelstellingen. Propaganda en herstel van het katholieke gezag waren bijkomende doelen (Laeven 1991,
13).
Het humanistisch schooltoneel met zijn aandacht voor woordkunst
was qua uitvoering veel soberder dan het volkstoneel in de Middeleeuwen. De wijze van opvoering was eveneens anders. Waar het publiek in
de Middeleeuwen meestal om de spelers heen stond, werd het schooltoneel opgevoerd op een verhoogd podium. Met de komst van de eerste
schouwburg in het begin van de zeventiende eeuw was die scheiding van
spelers en publiek ook bij andere theatervormen een feit.
Een heel andere theatervorm die van betekenis is geweest voor het
jeugdtheater is de commedia dell’arte. Dit geïmproviseerde volkstheater ontstond in de zestiende eeuw in Italië. De plot lag slechts in hoofdlijnen vast. Een van de terugkerende personages is Pulcinella, een deugniet die ondanks tegenslag nooit zijn goede humeur verliest. Hij had een
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bult op zijn rug en een grote neus. Het is een type dat voortleefde in het
poesjenellentheater in Vlaanderen. Poesjenelle is een verbastering van
Pulcinella. Dit marionettentheater werd in Antwerpen opgevoerd in het
stadsdialect. De fysieke kenmerken van Pulcinella zijn terug te vinden
in twee Vlaamse poesjenellenfiguren: de Neus en de Bult.
Andere figuren als de Kop en de Schele zijn Vlaamse toevoegingen.
Vaststaat dat het poesjenellentheater in de vroege negentiende eeuw
werd opgevoerd in Antwerpen, maar vermoedelijk ontstond het veel eerder, mogelijk zelfs al in de zestiende eeuw. Sommige voorstellingen waren afgeronde verhalen, maar er werd ook in feuilletonvorm gewerkt,
waarbij voorstellingen een vervolg kenden. Het publiek bestond uit volwassenen en kinderen (De Schutter et al. 2005, 149-154). Antwerpen was
overigens niet de enige plaats waar dit type theater te zien was. Ook
Brussel was bekend om zijn stangpoppen. In de Brusselse Poechenellekelder kan men nog altijd de uitgebreide poppenverzameling bewon
deren. In Wallonië en Frankrijk spreekt men van ‘porichinelles’, in
Engeland van Punchinello. In de jaren 1950 kende Maastricht de poesjenellenkelder van kunstenaar Pieke Dassen, die als August landelijke bekendheid kreeg in de populaire televisieserie De Film van Ome Willem.
Onder invloed van de commedia dell’arte werd het poppentheater
vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw populair. Voordeel van
deze theatervorm was dat het goedkoop en gemakkelijk verplaatsbaar
was, waardoor het mogelijk was om zelfs mensen uit de onderste laag
van de bevolking en uit afgelegen dorpen te bereiken. De bekendste Nederlandse poppenkastfiguur, Jan Klaassen, is een afstammeling van
Pulcinella.
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De Verlichting introduceerde het didactische kinderleesdrama dat nauw
verbonden was met de opkomst van het jeugdtijdschrift. De bekendste
schrijver hiervan was ongetwijfeld Christian Felix Weisse, redacteur van
het populaire en in het Nederlands vertaalde tijdschrift Der Kinder
freund. De toneelteksten zijn realistische stukken over alledaagse thema’s waarin kinderen zich konden herkennen. Doordat ze verspreid
werden via het jeugdtijdschrift bereikten ze een relatief grote groep kinderen. Deze leesdrama’s zijn met twee woorden te karakteriseren: ‘intimiteit en voorbeeldigheid’ (Panken 1998, 45). De eerste typering heeft te
maken met de huiselijke context van de stukken. Van opvoering was
geen sprake: kinderen en hun ouders lazen de teksten zittend rond de
tafel. De voorbeeldigheid van de teksten sluit aan bij de Verlichtings
idealen van rationaliteit en nuttigheid. De kinderen moesten worden
opgevoed tot deugdzame burgers en het toneelspel kon daarbij helpen,
aldus Jan van Woestenberg: ‘Menig verlichte en brave Onderwyzer der
Jeugd [heeft zich] van Toneelstukken als een der geschiktste middelen
bediend, om de verstandelyke en zedenlyke vermogens zyner Kleine te
ontwikkelen en de beginselen der Deugd in hun tedere harten aantekweken’ (geciteerd in Laevens 1991, 16). De kinderleesdrama’s pasten
binnen het vooruitgangsgeloof van de Verlichting. Het idee dat eraan
ten grondslag lag, was dat deugdzaam gedrag zou leiden tot welvaart en
welzijn voor iedereen.
Aan het eind van de achttiende eeuw kwam er kritiek op het belerende
karakter van deze stukken. Onder invloed van de nieuwe ideeën over
kinderen en opvoeding van vooral Jean-Jacques Rousseau groeide de
aandacht ‘voor kinderlijke beleving en fantasie’ (Van den Hoven 1994,
72) en zocht men naar verhaalstof die daarbij aansloot. Zo ontwikkelde
zich in de negentiende eeuw het sprookjestheater dat in grote delen van
Europa mocht rekenen op een ruim publiek. Vooral het kerstsprookje
was een jaarlijks hoogtepunt voor veel kinderen (en hun ouders). Een
klassieker is A Christmas Carol (1843) van Charles Dickens. In dit verhaal
verandert de gierige, chagrijnige Ebenezer Scrooge door toedoen van
drie geesten in een warm, liefdevol mens dat goed wil zijn voor anderen.
Het boek is niet alleen veel gelezen, maar ook in vele talen bewerkt tot
een toneeltekst die tot in deze tijd rond Kerstmis wordt opgevoerd. Het
sprookjestheater was een teken dat kinderen in het theater steeds meer
apart werden genomen van volwassenen. Een andere aanwijzing daarvoor zijn de regels die gezelschappen met kinderacteurs kregen opge-
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legd. Tot het begin van de negentiende eeuw was het vanzelfsprekend
dat kinderen als spelers optraden voor volwassenen. Door de strakkere
regelgeving wisten de meeste van deze kindergezelschappen zich uiteindelijk niet te handhaven (Panken 1998, 42-44).
In het negentiende-eeuwse Vlaanderen was schooltoneel de belangrijkste theatervorm voor de jeugd. Het speelde een grote rol in de ontwikkeling van de jeugdliteratuur, omdat veel van de stukken uit die tijd
in boekvorm verschenen. Bijzonder productief was Julius Wytynck. Hij
schreef toneelteksten, liedjes, verhalen en gedichten. Zijn toneeldebuut
uit 1873, Juffer Praalzucht. Blijspel met zang in een bedrijf voor meisjesscholen, viel in datzelfde jaar meteen in de prijzen bij een wedstrijd die
werd uitgeschreven door het pedagogische tijdschrift De Vereeniging
(Van Coillie 1997, 65). Al even populair in Vlaanderen was de kindercantate, een vorm van gezongen toneel. Dat was vooral de verdienste van
componist Peter Benoit. Zijn schoolcantate De wereld in! (1878) was een
ongelofelijk succes, in Vlaanderen zelf en in het buitenland. Benoit zorgde voor de bloei van de muzikale Vlaamse volksbeweging. Hij zag in muziek een belangrijk middel om het volk tot liefde voor het vaderland te
bewegen. Benoit was overigens niet de belangrijkste componist voor
kinderen van die tijd. Dat was Karel Miry, die muziek schreef bij liedjes
van onder anderen Pieter Geiregat en bij tal van kindertoneelstukken
(Van Coillie 1997, 70).

Jeugdland in het theater (1900 -1945)

Rond de eeuwwisseling is de Kunsterziehungsbewegung niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugdliteratuur, maar eveneens
voor het jeugdtheater. In Nederland zorgden Mathilde Wibaut en Ida
Heijermans ervoor dat voorstellingen op scholen werden georganiseerd,
zodat kinderen ermee vertrouwd raakten en theater toegankelijk werd
voor grote groepen kinderen uit alle sociale klassen. Daarnaast hoopten
ze met het schrijven van recensies voor kinderen het theater nog verder
onder de aandacht te brengen.
De Kunsterziehungsbewegung wenste nadrukkelijk geen apart theater voor de jeugd, vanuit het idee dat kinderen kennis moesten maken
met volwassen kunst en literatuur. Het romantische kindbeeld dat in
het begin van de twintigste eeuw de toon zette (Vanobbergen 2003) zorgde er echter voor dat de kinderwereld toch gescheiden werd van de volwassenenwereld. Prototypisch voor deze ontwikkeling is Peter Pan or
The Boy Who Wouldn’t Grow Up, het toneelstuk dat J.M. Barrie in 1904
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schreef en dat inmiddels een jeugdtheaterklassieker is. Omdat Barrie
het stuk enkele jaren later tot kinderboek bewerkte (Peter and Wendy,
1911), leeft het eveneens voort in de jeugdliteratuur. Barrie herschreef
het verhaal zelf nog verschillende keren om in 1928 tot een gestandaardiseerde tekst te komen. In 1924 verscheen de eerste verfilming en bijna
dertig jaar later, in 1953, maakte Disney een tekenfilmversie van het verhaal. In het toneelstuk van Barrie worden Wendy en haar broertjes door
Peter Pan en het elfje Tinker Bell meegenomen naar Neverland. Ze beleven daar allerlei avonturen. Zo leveren ze onder meer strijd met kapitein
Hook. Als hij verslagen is, keert Wendy terug naar huis, waar ze opgroeit.
Peter Pan blijft in Neverland en bezit de eeuwige jeugd. Barrie biedt het
kind een fantasiewereld waarin de personages ‘de confrontatie met de
werkelijkheid niet meer aan[gaan]; sterker: zij ontkennen de werkelijkheid. […] De wereld van het kind is daarmee de wereld van het spel, zonder logica en zonder zin’ (Panken 1998, 59). Het kind kan hierdoor tijdelijk ontsnappen aan de normen en regels van de volwassen opvoeders.
Het ontstaan van een eigen kinderwereld is eveneens zichtbaar in de
hernieuwde belangstelling voor het poppentheater in het begin van de
twintigste eeuw. Het belangrijkste personage is nog altijd Jan Klaassen,
maar hij is wel veranderd. In het oude poppentheater is hij een deugniet
die zich door zijn optimisme weet te handhaven in de maatschappij.
Rond 1900 verhuist hij naar de kinderwereld. Uit zijn gedrag blijkt dat
hij meer kind is dan volwassene: hij is onhandig, een beetje naïef en
begrijpt volwassenen vaak verkeerd. Tijdens het spel bouwt hij een band
op met de kijkende kinderen (Panken 1998, 62-63). De poppenkast
wereld wordt zo, net als Neverland, een fantasiewereld waarin kinderen
de baas zijn, weliswaar maar voor even en onder het toeziend oog van de
volwassenen. Leonard Roggeveen, vooral bekend van zijn boeken Daantje en Okki Pepernoot, gaf in Nederland vele poppenkastvoorstellingen
en publiceerde in 1927 Hoe Jan Klaassen de zieke koning beter maakte.
Het poppentheater in Vlaanderen profiteert vooral van de inspanningen van Jef Contryn en zijn zoon Louis. Tijdens de oorlog richtte hij in
1942 het Vlaamsch Verbond voor Poppenspelers en de School voor Poppenspelers op, die echter aan het einde van de oorlog alweer werden
opgeheven om vervolgens vanaf de jaren zestig een tweede leven te krijgen. Eind jaren veertig richtte Contryn het reizend poppentheater Hopla op en bracht hij het tijdschrift Het Poppenspel uit (een voortzetting van
De Poppenspeler, dat in 1943 en 1944 verscheen), dat internationaal betekenis had. In de jaren zestig verbond Hopla zich met de stad Mechelen
en dat leidde in 1965 tot het Mechels Stadspoppentheater, dat in 1997
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Figurentheater De Maan ging heten (Vlaams Theater Instituut 2003).
Inhoudelijk sloot Contryn aan bij het traditionele poesjenellentheater.
Hij herschreef vaak volksverhalen zoals Uilenspiegel (1942). Voor Duvelor
of de klucht van de oude duivel (1934) vond hij inspiratie bij de Frans-Belgische auteur Michel de Ghelderode; De tragische geschiedenis van Doctor Faust (1949) is een bewerking van het toneelstuk van Christopher
Marlowe.
Het sprookjestheater was in de eerste helft van de twintigste eeuw
onverminderd populair, in Vlaanderen onder meer door het werk van
toneelschrijver en jeugdauteur Anton Van de Velde. Maar deze theatervorm veranderde gaandeweg wel van functie, vooral door toedoen van
A. Bryantsev, leider en regisseur van het jeugdtheater in Leningrad tussen 1922 en 1961, en Natalia Sats, leider van het Moskouse jeugdtheater
van 1918 tot 1937. Zij benutten het sprookje om maatschappelijke problemen aan de orde te stellen en kinderen meer inzicht te geven in de
werkelijkheid. Ida Heijermans deed hetzelfde in Nederland, en gebruikte het sprookje om haar maatschappijopvatting – het streven naar een
leefbaarder, menselijker wereld voor iedereen – over te brengen (Panken
1998, 76).
Na de Grote Oorlog kwam de romantische theateropvatting meer onder druk te staan en het Russische theater speelde daarin een voortrekkersrol. De theaterprojecten van Asja Latsis, tussen 1918 en 1928 werkzaam bij het kindertheater in Riga, boden kinderen die beschadigd
waren door de Eerste Wereldoorlog de kans om hun traumatische ervaringen te verwerken en na te denken over nieuwe mogelijkheden in de
toekomst. Het gaat hier om theater door kinderen; door zelf te spelen en
te improviseren kregen kinderen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen (Panken 1998, 81). In Nederland hadden de jeugdtheater
projecten van Ida Last-ter Haar eenzelfde doel. Zij werkte met kinderen
uit de Amsterdamse Jordaan die opgroeiden onder moeilijke omstandigheden. Last-ter Haar is van grote betekenis geweest voor het jeugdtheater in Nederland. In 1949 richtte zij kindercircus Elleboog op, waar
kinderen uit de Jordaan hun talenten konden ontwikkelen. Elleboog
bestaat nog steeds en heeft vele andere kindercircussen in het land tot
voorbeeld gediend. De ideeën van Last-ter Haar over improvisatie komen later terug in het vormingstheater uit de jaren zeventig. Omdat
theater voor haar een politieke lading heeft, besluit ze in 1938 te stoppen
en pas na de oorlog de draad weer op te pakken. Anderen bleven zich,
ondanks de moeilijke omstandigheden en beperkingen door de inrichting van de Kulturkammer door de bezetters, inzetten voor theater ge-
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speeld door kinderen. De kindertoneelgroepen die tijdens de oorlog
actief bleven, speelden hoofdzakelijk sprookjestheater.

Esthetische vorming en persoonlijke ont wikkeling
(1945 -1965)

412

Nadat in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog alle aandacht was
uitgegaan naar de economische wederopbouw, kreeg men in Nederland
tegen het einde van de jaren 1940 weer oog voor cultuur. De opkomst van
de massamedia en de culturele vervlakking die daarvan volgens veel
volwassenen het gevolg was, zorgden ervoor dat gericht cultuurbeleid
een speerpunt van de overheid werd. Vooral de eerste naoorlogse minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gerard van der Leeuw,
zette zich hier actief voor in. Hij pleitte voor geografische en sociale
spreiding van het (jeugd)theater. Sleutelwoord was esthetische vorming, vooral van de jeugd tot twaalf jaar (Welling 1991, 33). Van der
Leeuw zag het als taak van de regering om het theater financieel te ondersteunen. Kinderen moesten in en buiten school vertrouwd gemaakt
worden met het klassieke en moderne theaterrepertoire. Op deze manier hoopte men zich te verzekeren van een toekomstig theaterpubliek.
Het gaat hier dus nadrukkelijk om educatie in theater in plaats van opvoeding door theater, zoals in het schooltoneel en de didactische leesdrama’s uit vroegere eeuwen.
Rob Geraerds richtte in 1935 het Nederlandsch Jeugdtoneel op, waarvoor hij onder meer sprookjes en kinderboeken bewerkte. Vanaf 1946
ging hij met dit gezelschap langs de scholen. Aan het eind van de twintigste eeuw is schoolbezoek voor veel theatergezelschappen een vanzelfsprekendheid geworden en een voorwaarde voor subsidiëring door de
overheid. In 1950 was Puck het eerste professionele, gesubsidieerde
jeugdtoneelgezelschap, in 1955 gevolgd door Stichting Nieuw Jeugd
toneel, dat twee jaar later verderging onder de naam Toneelgroep Arena.
Zij voerden onder meer stukken op van kinderboekenauteur Mies
Bouhuys, die speciaal voor het jeugdtheater Jacht op een pony en Pas op
voor krokodillen schreef (Van Maanen 2009, 160). Sprookjes verdwenen
overigens niet uit het jeugdtheater. Ze bepalen voor een belangrijk deel
het repertoire van Jeugdtheater Antwerpen (vanaf 1970 Koninklijk Jeugd
theater Antwerpen, afgekort kjt). Dit Vlaamse jeugdtheater was een initiatief van Joris Diels in 1942, maar Corry Lievens nam het al snel van
hem over. Vooral in de jaren 1960 was het repertoire behoudend (Vlaams
Theater Instituut 2003).
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Scapino (poster). Afbeelding
uit de Collectie Theater
Instituut Nederland.

Ook andere, tot dan toe nauwelijks bekende theatervormen voor de
jeugd kwamen van de grond. In 1945 richtte Hans Snoek het Scapino
Ballet op om kinderen met dans in aanraking te brengen. Het was de
eerste dansgroep ter wereld speciaal voor de jeugd. Het repertoire bestond uit sprookjes en balletten rond een actueel onderwerp. Een sleutelrol was weggelegd voor Scapino, net als Pulcinella een figuur uit
de commedia dell’ arte. Hij vormde meestal de schakel tussen de balletten (www.theaterencyclopedie.nl). De belangrijkste Nederlandse jeugd
theaterprijs tot 2000, de Hans Snoekprijs, is genoemd naar de oprichter.
Na het afscheid van Snoek in 1970 verdwijnt de figuur van Scapino en
richt het balletgezelschap zich meer op experimenten met abstractere
balletten (Welling 1991, 38).
De mimekunst krijgt een impuls met de oprichting in 1958 van Pantomime Theater Carrousel. Het gezelschap speelt niet alleen mime voor
kinderen, maar ook met kinderen. Op de uitnodiging voor de oprichting
wordt het doel uiteengezet: ‘artistiek verantwoorde voorstellingen’ geven en ‘een aansluiting […] vinden met de fantasie in de zelfwerkzaam-
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heid van het kind’ (geciteerd in Wellink 1991, 47). Met zijn bijdrage aan
de esthetische vorming en de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen paste het gezelschap binnen het cultuurbeleid van de overheid (Wellink 1991, 47-48).

Een nieuwe wind (1965 -1980)

414

Aan het eind van de jaren zestig en begin jaren zeventig ontwikkelde
zich het vormingstheater, dat ook zijn weerslag had op het jeugdtheater.
De Aktie Tomaat op 9 oktober 1969 tijdens de opvoering van William
Shakespeares The Tempest door de Nederlandse Comedie was het startpunt voor een reeks van protesten, die het theaterlandschap ingrijpend
veranderden en zorgden voor een ongekende bloei van het jeugdtheater
in Nederland en Vlaanderen. De acties richtten zich tegen het elitaire
karakter van het naoorlogse toneel, het gebrek aan ruimte voor experimenten, de kloof tussen acteurs en publiek en tegen het apolitieke karakter van het toneel. Dankzij de protesten kwam er van overheidswege
geld voor nieuwe initiatieven. Buitenlandse inspiratie voor maatschappelijk betrokken toneel kwam er van het antiautoritaire, geëngageerde
Berlijnse toneelgezelschap grips.
Door de aandacht voor politiek en maatschappelijke vraagstukken
verdween het sprookjestheater naar de achtergrond, omdat het te veel
zou afleiden van de werkelijkheid. Steeds meer theatermakers wilden
namelijk kritisch theater maken voor kinderen. Ze kozen voor sociaalrealistische voorstellingen met een duidelijke boodschap. Theater was
niet langer doel, maar vooral middel tot maatschappelijke bewustwording. Emancipatie en democratisering waren verder zichtbaar in de
vorm: de scheiding tussen spelers en publiek werd opgeheven om kinderen de kans te bieden actief mee te doen. Collectief spel en improvisatie
waren belangrijke uitgangspunten (Boer 1997, 198). Deze ontwikkeling
in het theater loopt parallel aan veranderingen in de jeugdliteratuur in
de jaren zeventig. Kinderboeken in die tijd werden in toenemende mate
beoordeeld op hun maatschappelijke relevantie. Schrijvers werden opgeroepen aan te sluiten bij de veranderde leefwereld van kinderen en te
schrijven over actuele onderwerpen, zoals de emancipatie van de vrouw,
echtscheiding, discriminatie en seksualiteit (Meijer en Linders 1994).
Proloog is een belangrijk Nederlands toneelgezelschap binnen deze
sociaal-realistische stroming. De groep, in 1964 opgericht, maakte vanuit socialistische idealen vormingstheater. Proloog deed veel aan ‘meespeeltheater’, in Nederland geïntroduceerd door (jeugd)theatergroepen
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Staut en Tejater Teneeter. Hierbij worden mensen uit het publiek uitgenodigd in te stappen in het stuk en mee te spelen, om zo het eigen leven
dan wel een maatschappelijke vraag al spelend te verkennen en tot inzichten te komen. In Vlaanderen is Jeugd en Teater (1969), opgericht
door Alice Toen en Dries Wieme, een belangrijk voorbeeld van vormingstheater voor tieners. Omdat Toen en Wieme van mening waren
dat er te weinig aanbod voor deze leeftijdsgroep was, trok het gezelschap
zonder subsidie langs scholen, waar het zich richtte op jongeren in de
leeftijd van twaalf tot vijftien jaar. De initiatiefnemers lieten zich daarbij
zeer door het eerder genoemde Berlijnse grips inspireren. Alice Toen
vertaalde verschillende grips-teksten. Van grote betekenis voor de ontwikkeling van het jeugdtheater in Vlaanderen was verder de Nederlandse Eva Bal, die op verzoek van het Vlaamse ministerie van Cultuur in de
jaren zeventig theaterprojecten opzette en in 1978 Speeltheater Gent oprichtte. De ruimte en vrijheid om met verschillende vormen bezig te zijn
werkte volgens Bal nog door in het jeugdtheater na de jaren zeventig
(Vanhoonacker z.d.).
Vanaf halverwege de jaren zeventig komen er reacties op het maatschappelijk geëngageerd theater. Men begon te twijfelen aan de haalbaarheid van de maatschappijkritische idealen en stelde vast dat de
meespeelvoorstellingen niet het gewenste resultaat hadden. In plaats
van reflectie was er vaak eerder sprake van chaos (Boer 1997, 198). Bij
theatermakers groeide de behoefte aan professionalisering en de wens
om in het jeugdtheater meer de artistieke kwaliteit te beklemtonen. Een
mooi voorbeeld hiervan is Teneeter. Begonnen als het maatschappij
kritisch en emancipatorisch collectief Tejater Teneeter groeide het uit
tot artistiek jeugdtheater. Waar jeugdtheatergroepen in de jaren zeventig de kinderen serieus namen door toneel aan te bieden met een volwassen inhoud, werd het jonge publiek vanaf de jaren tachtig eveneens
voor vol aangezien wat betreft de vorm. Men experimenteerde met het
loslaten van verhaallijnen, koos voor absurdistische teksten en vormelijke abstractie. Verschillende kunstdisciplines – muziek, beeldende
kunst, bewegingstheater – werden gecombineerd. Die experimenten
leidden op hun beurt weer tot kritiek bij pedagogen, die vonden dat
theatermakers het kinderpubliek over het hoofd zagen (Boer 1997, 199).
Opnieuw is hier sprake van een opvallende overeenkomst met de jeugdliteratuur, waar literaire jeugdboeken zoals Kleine Sofie en Lange Wapper
van Els Pelgrom en Annetje Lie in het holst van de nacht van Imme Dros
eind jaren tachtig vergelijkbare reacties opriepen, omdat ze eerder voor
volwassenen dan voor kinderen interessant zouden zijn (Meijer en Linders 1994, 10-11).
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De artistieke vernieuwing leverde gedurfde voorstellingen op die een
dubbel publiek van volwassenen en kinderen aanspraken. Zo bracht
Theater Sirkel in 1986 Blok uit, een productie voor kleuters. De voorstelling was van een grote geometrische abstractie, waarbij de taal werd
vervangen door ritmische klanken, voortgebracht door een menselijke
stem. In datzelfde jaar maakte theatergroep De Blauwe Zebra, onder leiding van Van den Boom, de gelijknamige voorstelling voor kinderen
vanaf zes jaar. Ook hier ontbreekt een duidelijke verhaallijn en de groteske personages worden verdubbeld in een schimmenspel. ‘De tekst
zou je absurdistisch kunnen noemen, maar evengoed kunnen omschrijven als “gevoelens tot hun essentie teruggebracht”’ (Boer 1997, 200). In B
is A in Bubbels (1989, met tekst van Willy Thomas), geregisseerd door Guy
Cassiers en gespeeld door Oud Huis Stekelbees Gent, stond de karakteren taalontwikkeling van een jong meisje centraal: A gebruikt haar imaginaire en stomme vriendinnetje B als slaaf. Samen tasten ze machtsverhoudingen, gevoelens en expressiemiddelen af. Het bevreemdende
decor voor dit stuk bestond uit een grote kooi, waarin beide personages
opgesloten waren, een allusie op de Duitse vondeling Kaspar Hauser
(Verstockt 1989).
Met de aandacht voor de vormgeving verdween het maatschappelijk
engagement overigens niet. De betrokkenheid bij de (vaak moeilijke)
leefomstandigheden van kinderen en jongeren, in en buiten het eigen
land, bleef, maar de expliciete boodschap verdween of werd anders
vormgegeven. Een bijzonder voorbeeld is Mirad, een jongen uit Bosnië
(1993) van Theatergroep Wederzijds (met tekst van Ad de Bont). Het stuk
over de oorlog in voormalig Joegoslavië was actueel, had literaire kwaliteit en een grote zeggingskracht omdat de oorlog werd getoond door de
ogen van een kind. De opvoering was sober: een acteur en een actrice
dragen de tekst van achter een lessenaar voor. Mirad is in vele talen ver-

Mirad.
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Een voortdurende bron van inspir atie

Naast het speciaal voor theater geschreven repertoire wordt aan het
eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw nog
steeds veel inspiratie voor theaterteksten gevonden in de literatuur, zowel die voor volwassenen als die voor de jeugd.
Klassiekers uit de volwassenenliter atuur
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taald en op veel plaatsen in de wereld gespeeld (Boer 1997, 201).
Experimenteel en actueel was eveneens De Tuin (1990) van Speeltheater Gent, een productie gespeeld door kinderen uit multiculturele volksbuurten. Groot verschil met het meespeeltheater uit de jaren 1970 was
dat deze voorstelling heel vakkundig was opgezet, met een professioneel auteur die de verhalen van de kinderen stileerde.
Er worden steeds meer teksten speciaal voor het theater geschreven.
Veel auteurs van theaterteksten werken daarnaast als acteur, dramaturg en/of regisseur. De belangrijkste schrijvers van deze generatie zijn
Suzanne van Lohuizen, Ad de Bont, Roel Adam en Pauline Mol in Nederland, en Dimitri Leue, Stefan Perceval, Peter de Graef, Arne Sierens en
Hanneke Paauwe in Vlaanderen.

Veel theaterteksten voor kinderen en jongeren zijn gebaseerd op klassieke verhalen uit de wereldliteratuur. Het gaat daarbij niet alleen om de
adaptatie van romans, verhalen en poëzie, maar ook om toneelteksten
zoals de Griekse tragedies, stukken van Samuel Beckett, Henrik Ibsen
en Shakespeare, die bewerkt worden tot nieuwe, oorspronkelijke jeugdtheaterstukken. Een van de bekendste voorbeelden is Ifigeneia Koningskind (1989) dat Pauline Mol (tekst) samen met Liesbeth Colthof (regie)
maakte en dat opgevoerd werd door jeugdtheatergezelschap Teneeter.
In deze bewerking van Euripides wordt het verhaal verteld vanuit de belevingswereld van het meisje Ifigeneia, dat zich zo verbonden voelt met
haar vader dat ze onvoorwaardelijk achter hem staat en alles voor hem
overheeft. Als ze ontdekt dat hij haar wil offeren aan de goden, is ze niet
bang; ze vindt het niet erg om voor het Griekse volk te sterven.
In Vlaanderen bewerkt Ignace Cornelissen klassiekers van Shakespeare voor de jeugd (Hendrik de Vijfde, 1993 en Othello, 2001). Piet Arfeuille doet hetzelfde voor hetpaleis. Vooral zijn originele adaptaties
van Shakespeare-klassieken als Romeo en Julia (2002) en Hamlet (2005)
worden bijzonder goed onthaald. In Hamlet blijft de essentie van de
brontekst behouden, maar wordt de tekst tegelijkertijd door spreektaal,
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het actualiseren van politieke verwijzingen en door het gebruik van animatie gemoderniseerd. Voor Raadseltjes (2000), een bewerking van
Oedipus, wordt Arfeuille genomineerd voor de Signaalprijs. Deze belangrijke Vlaamse jeugdtheaterprijs fuseert in 2001 met zijn eerder genoemde Nederlandse evenknie, de Hans Snoekprijs, tot de 1000 Wattprijs voor de beste jeugdtheaterproductie in Nederland én Vlaanderen.
In 2005 wordt de naam van deze prijs opnieuw veranderd, nu in De Gouden Krekel. Dimitri Leue waagde zich, eveneens voor hetpaleis, aan
een adaptatie van Othello (Azen, 2001). Jo Roets bewerkt Dostojevski’s De
gebroeders Karamazov (1999). Niets uit de literatuur lijkt te moeilijk voor
de jeugd. Guy Cassiers van Oud Huis Stekelbees maakt op verzoek van
het migrantencentrum Foyer in Brussel in 1991 een voorstelling met migrantenkinderen op basis van fragmenten uit Het geheimschrift van
Jorge Luis Borges (1981), en Ro Theater en Huis aan de Amstel brengen in
1992 Ibsens klassieker Peer Gynt uit 1867. Bart Moeyaert bewerkte Drie
zusters van Anton Tsjechov. De theatervoorstelling, geregisseerd door
Inne Goris, ontvangt in 2004 de 1000 Wattprijs.
Sprookjes en volksverhalen

Nadat het genre in de jaren zeventig korte tijd in de marge van het jeugdtheater verbleef, is met de artistieke vernieuwing het sprookje weer helemaal terug, in drie varianten die op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. De eerste vorm is die van de klassieke sprookjes
‘die niet klakkeloos worden nagespeeld, maar op een inhoudelijke en
artistieke wijze – vanuit de middelen die het theater biedt – worden herschreven en theatraal vormgegeven’ (Van den Hoven 1995, 73). Een voorbeeld is Sneeuwwitje door theatergroep Carrousel (1986). In plaats van
de traditionele verhoudingen met Sneeuwwitje als slachtoffer en de
stiefmoeder als de kwade genius, is Sneeuwwitje in deze productie een
onuitstaanbaar kind dat alle pogingen van haar stiefmoeder tot toenadering op een arrogante manier afwijst. De opera Repelsteel (Teneeter
1994), met tekst van jeugdschrijfster Imme Dros en muziek van Bernard
van Beurden, is een ander origineel voorbeeld. De adaptatie geeft aan
het sprookje van Grimm een bijzondere draai wanneer de jonge koning
en het mannetje dat van stro goud kan maken een en dezelfde persoon
blijken te zijn. Het monster verandert voor de ogen van het publiek in de
koning (in Van den Hoven 1994, 74). Frank Groothof bewerkte het bekende sprookje Peter en de wolf van Prokofjev, over een jongetje dat graag
de wereld wil verkennen, naar theater voor kinderen vanaf tweeënhalf
jaar. Het muziektheater van Groothof valt op door gedurfde keuzes:
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naast dit sprookje adapteerde hij onder meer de opera’s Carmen van Bizet en Idomeneo van Mozart naar voorstellingen voor een jeugdig publiek.
Een tweede vorm waarin de opleving van de belangstelling voor het
sprookje zichtbaar wordt, is verteltheater van vooral allochtone vertellers als Henk Tjon, Gerda Havertong en Wijnand Stomp. Met hen dringen oude verhalen uit niet-westerse culturen het theater binnen. Deze
Anansi-, Hodja- en Djinnverhalen vertonen vaak opvallende gelijkenissen met de westerse volksverhalen over schelmen als Reinaert de Vos en
Tijl Uilenspiegel (Van den Hoven 1995, 75).
Het sprookjesachtige fantasieverhaal is de derde variant. Een deel van
deze teksten is ontstaan in het theater zelf, maar andere voorstellingen
zijn gebaseerd op eigentijdse en klassieke kinderboeken. Voorbeelden
zijn Rovers (1994) van theatergroep Stella uit Den Haag (gebaseerd op
Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren uit 1981), Berthe Berthe (1993)
van Teneeter dat Lieveling, boterbloem (1988) van Margriet Heymans als
uitgangspunt heeft, en Kleine Sofie en Lange Wapper (2010-2011), een coproductie van hetpaleis, het Antwerpse multimediale figurentheater
FroeFroe en Laika naar het boek van Els Pelgrom (1984). Met acteurs,
poppen, muziek en live beeldmateriaal wordt het verhaal van de zieke
Sofie, die wil weten wat er in de wereld te koop is, op de planken gebracht.
Klassieke en eigentijdse jeugdboeken uit binnen- en buitenland

Naast sprookjes en fantasieverhalen leveren kinderboeken uit binnenen buitenland materiaal voor het jeugdtheater. Herkenning in combinatie met verrassing is een sleutel tot succes. Een bekende titel blijkt vaak
een goede publiekstrekker. Daarnaast leveren jeugdboeken kennelijk
goede scenario’s op. Vooral het werk van Astrid Lindgren en Roald Dahl
is populair bij theatermakers.
Het theater voor jongeren vindt vanaf de jaren 1990 al evenzeer inspiratie in de buitenlandse jeugdliteratuur. Het Vlaamse theatergezelschap Ibycus bracht in 1998 De Tolbrug op de planken, naar The Tollbridge (1993) van Aidan Chambers. Rondom de productie zette Ibycus
een didactisch traject uit, ‘Tolbruggen naar het onderwijs’, waarbij
Chambers zelf betrokken was. Ibycus ontving voor de productie de Hans
Snoekprijs 1999. Ook Chambers’ This is All. The Pillow Book of Cordelia
Kenn (2005) kreeg een vervolg als theatervoorstelling opgevoerd door
hetpaleis (2011). Centraal staat het liefdesverhaal tussen Cordelia en
haar schoolvriend Will, maar de roman en het theaterstuk combineren
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die geschiedenis met overpeinzingen over de vrouwelijke natuur, filosofie, dromen, seks en dood. In het theaterstuk vullen muziek en filmfragmenten de sterk uitgezuiverde verhaallijn aan en verwijzen zo naar de
complexiteit van de oorspronkelijke roman.
Een bijzondere voorstelling is Het wonderbaarlijke voorval met de hond
in de nacht, naar The Curious Incident of the Dog in the Night-Time van
Marc Haddon (2003), door Speeltheater Holland (2005). Christopher
Boone, het hoofdpersonage met het syndroom van Asperger uit de roman van Haddon, heet nu Daan, een pop die wordt bespeeld door Jitka
Lejdarová, opgeleid in het Tsjechische objectentheater. De overige rollen worden afwisselend gespeeld door twee acteurs, Marike van Weelen
en Har Smeets. Hun spel wordt ondersteund door videobeelden en een
decor – verrijdbare ladekastjes – dat de chaos verbeeldt als Daan, op
zoek naar zijn moeder, de weg kwijtraakt.
De bewerking van Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken voor de
diverse vormen van jeugdtheater en voor verschillende doelgroepen is
niet nieuw – in de jaren twintig waren er bijvoorbeeld al toneeladaptaties van Joop ter Heul (1924-25) en Pietje Bell (1928) – maar is vanaf de jaren 1980 wel een trend. Wat de doelgroepen betreft is er aan het eind van
de twintigste eeuw een groeiend aanbod voor kleuters en zelfs peuters
waarneembaar, al is dat werk niet altijd gebaseerd op kinderboeken. Zo
maakt het Vlaamse kindertheater Foesiemauw voorstellingen voor kinderen vanaf tweeënhalf. In hun productie Biebie (2008), met in de hoofdrollen vier dansende zitzakken en een cadeautje, staan de basisemoties
bang, blij, boos en verdrietig centraal. Met weinig tekst en veel beweging, en met dans en muziek worden de gevoelens verbeeld. Voor vier
jaar en ouder maakt Foesiemauw onder meer een bewerking van Woeste
Willem (1992) van Ingrid en Dieter Schubert. De voorstellingen zijn vaak
interactief. Ook het werk van Max Velthuijs (zijn Kikker-verhalen, door
Theater Terra) en Dick Bruna (Nijntje, een musical met tekst van Ivo de
Wijs) is bewerkt voor kleuters, en hetzelfde geldt voor de beroemde Gouden Boekjes (Linders 2010), die in 2008 als de muziektheatervoorstelling
Op reis met de Gouden Boekjes (regie Leopold Witte) op toneel werden
gezet.
In de leeftijdscategorie zes tot twaalf jaar zijn er talloze bewerkingen
van Nederlandstalige jeugdboeken. Vooral Guus Kuijer is opvallend populair. In 1985 speelt het Ro Theater Mieke Mom, naar Hoe Mieke Mom
haar maffe moeder vond (1978). Enkele jaren later, in 1988, voert het Rotterdamse jeugdtheater Hofplein De jonge prinsen op, gebaseerd op het
gelijknamige boek van Kuijer. In 2010 brengt Theater Gnaffel met le-
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vensechte poppen Het boek van alle dingen (2004) op de planken. Dit
boek is ook door de auteur zelf in het theater gebracht. Samen met het
Elektra Kamerkoor presenteerde hij een sobere muzikale vertelvoorstelling (vanaf 2004) waarin de thema’s religie, huiselijk geweld, eenzaamheid en volwassen worden, hard aankomen. De voorstelling wordt nadrukkelijk gebracht als bedoeld voor volwassenen. Kinderen vanaf tien
jaar mogen meekomen.
Drie andere auteurs die een grote aantrekkingskracht hebben, zijn
Paul Biegel, Annie M.G. Schmidt en Toon Tellegen. Het Werkteater
brengt in 1982 in het kader van het Holland Festival De tuinen van Dorr
(Biegel 1969). Daarna zijn De kleine kapitein (1971), Anderland (1990),
Nachtverhaal (1992) en De rode prinses (1987) voor theater bewerkt. Flip
van Duijn, de zoon van Schmidt, bewerkte samen met Jan Willem Ruiter
in 1981 Minoes (1970) voor theatergroep Shuttle, en andere helden van
Schmidt, zoals Pluk, Otje en Wiplala, zijn eveneens in het theater te bewonderen. Haar beroemdste tweetal, Jip en Janneke (1953), was in 2011 te
zien in een familiemusical (Bos Theaterproducties). De voorstellingen
die gebaseerd zijn op Tellegens boeken variëren van teksttoneel tot muziektheater en van poppenspel tot luisterfeuilleton. Een van de eerste
voorstellingen, in 1993, is van De Verbeelding. Het gezelschap gebruikt
Tellegens dierenverhalen uit Toen niemand iets te doen had (1988) voor de
gelijknamige voorstelling. Bijzonder is de bewerking van De trein naar
Pavlovsk en Oostvoorne (2000), een verhalenbundel die Tellegen schreef
voor volwassenen. In 2004 maakte tekstschrijfster Suzanne van Lohuizen (die haar carrière ooit begon als actrice bij Proloog) hiervan een theatervoorstelling voor kinderen onder de titel Reis naar de steppe. Van
Lohuizen noemt het werk van Tellegen eigenlijk totaal ongeschikt om te
bewerken, omdat de verhalen niet theatraal zijn: ‘Als ik Tellegen was, gaf
ik nooit toestemming voor al die bewerkingen. Het lijkt me vreselijk om
te zien hoe je werk uit elkaar gerukt wordt’ (Hilte 2005, 95). Dat ze zich als
theatermaker desondanks aangetrokken voelt tot zijn werk, heeft te maken met de sfeer en de magie van zijn verhalen. Eveneens in 2004 brengt
het Ro Theater met artistiek leider Guy Cassiers Tellegens De avonturen
van V. Swchwrm op de planken. Deze voorstelling bewerkt hij in 2010 tot
een multiculturele, meertalige voorstelling. Mijnheer Bach! Mijnheer
Bach! is dan weer een tekst die Tellegen direct voor het theater schreef.
Het stuk werd in 1994-95 opgevoerd door Speeltheater Gent.
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De uitwisseling van jeugdtheater en jeugdliteratuur bestaat niet alleen
uit het uitwisselen van teksten, ook de makers steken regelmatig de
grens over. Een voorbeeld is de eerder genoemde voorstelling van Het
boek van alle dingen, waar Kuijer zelf op het toneel staat, maar er zijn
meer auteurs die de grens tussen jeugdtheater en jeugdliteratuur doorbreken. De Vlaamse auteur René Swartenbroekx, onderwijzer op een
school met veel migrantenkinderen, verwerkte veel van zijn ervaringen
in zijn jeugdboeken. In 1978 schreef hij De lege cel, een boek over een
jongen die hij zelf als leerling in de klas heeft gehad. Het boek werd bekroond met de vijfjaarlijkse Lod. Lavkiprijs. Swartenbroekx bewerkte
zijn eigen boek voor theater en als toneelvoorstelling beleefde De lege cel
meer dan zeshonderd opvoeringen.
Bart Moeyaert en Gerda Dendooven zijn twee andere Vlaamse auteurs
die theaterteksten maken van eigen werk of dat van anderen. De eerste
theatertekst van Dendooven, Ik dacht dat het een simpele dag zou worden,
maar dat was het weer niet (2000), is het resultaat van de workshop Stukschrijven waaraan ze in 1999 deelneemt. Nadien herhaalt hetpaleis
deze workshop nog af en toe om auteurs te inspireren tot het schrijven
voor jeugdtheater. In opzet is Stukschrijven te vergelijken met het
Utrechtse toneelschrijversproject Stuk-lezen (1991-1993), waarin bekende Nederlandse jeugdboekenschrijvers als Imme Dros, Harrie Geelen
en Veronica Hazelhoff zich waagden aan het schrijven voor toneel. Dendoovens debuut voor theater is een moderne versie van het sprookje
‘Roodkapje’. In haar theaterteksten combineert ze alledaagse en absurde elementen. Roodkapje is in deze variant een typisch Dendoovenmeisje: eigentijds, koppig en bijdehand. Hoe veelzijdig Dendooven wel
is, blijkt in 2001, als ze samen met onder anderen Bart Moeyaert deel
uitmaakt van de cast die Moeyaerts toneeltekst Bremen is niet ver in het
theater opvoert. Als lid van het vrouwencollectief Jenny rekent ze in
2004 af met de in haar ogen dubbele boodschap van de lieflijke Tinyboeken van Gilbert Delahaye en Marcel Marlier, die in Vlaanderen vanaf
de jaren 1950 immens populair waren en waarmee Dendooven zelf opgroeide. De voorstelling De fijnste dagen van het jaar gaat over moeders
die hun dochters in een keurslijf persen. Het aanvankelijk Tiny-achtige
meisje in het stuk, Muisje, ontwikkelt langzaam maar zeker meer zelfbewustzijn, mede dankzij twee fantasiefiguren.
Moeyaert is net als Dendooven een multitalent. Naast zijn vele werk
voor kinderen en volwassenen in boekvorm, heeft hij inmiddels verschillende theatertitels op zijn naam staan. Behalve het eerder genoem-
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de Drie zusters (2004) zijn Rover Dronkeman (2000) en Ongelikt (2001, naar
King Lear van Shakespeare) het vermelden waard. In de muziektheaterproducties De Schepping (2003) en Het Paradijs (2010) werkt Moeyaert samen met het Nederlands Blazers Ensemble. Het Paradijs gaat verder
waar De Schepping ophield. Tijdens de voorstelling speelt het Ensemble
een bewerking van Joseph Haydns De vier jaargetijden en leest Moeyaert
zijn versie van Adam en Eva in de tuin van Eden. De theatervoorstellingen liggen aan de basis van de gelijknamige prentenboeken die Moeyaert
samen met illustrator Wolf Erlbruch maakte.
In Nederland zijn Jacques Vriens, Hans Hagen en Imme Dros bekende
kinderboekenschrijvers die actief zijn voor en in het jeugdtheater. Vriens
speelt al heel lang toneel. Hij maakt voorstellingen gebaseerd op boeken en verhalen van hemzelf (zoals de musical over De bende van de korenwolf) en andere auteurs (bijvoorbeeld sprookjes van Godfried Bo
mans), maar hij bedenkt ook teksten speciaal voor het theater. In 2012
schreef hij De kindertemmer, dat hij samen met het Limburgs Symfonie
Orkest opvoert. Vertelling en muziek worden hier met elkaar verweven.
Hagen bewerkte samen met Erik Karsemeijer zijn boek Koning Gilgamesj
(1985) tot een vertelling in woord en klank en voerde dat op voor kinderen, voor volwassenen en als familievoorstelling. Imme Dros herschreef
haar eigen boek Annetje Lie in het holst van de nacht (1987) tot de theatervoorstelling De Maan en de Muizenkoning, die in 1991 in boekvorm werd
uitgegeven. In Vlaanderen werkt schrijver Marc De Bel samen met kindertheater acaboe, dat zijn boeken over de Boeboeks omzet in vertel- en
meespeeltheater.
Het omgekeerde gebeurt eveneens: theatermakers die kinderboeken
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Bart Moeyaert in De Schepping.
© fotograaf Remke Spijkers.
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gaan schrijven. Acteur, regisseur en directeur van ’t Arsenaal Michael
De Cock schreef de kinderboeken Hoe oma almaar kleiner werd (2010),
waarvan eveneens een theatervoorstelling bestaat, Rosie en Moussa
(2011) en De brief van papa (2012). Het boek De lange weg naar huis (2008),
de bewerking van de Odysseus die De Cock uitgaf met Dendooven, ontstond na een voorstelling van Figurentheater De Maan. Dimitri Leue
bewerkte verschillende van zijn theatervoorstellingen tot boeken,
meestal met illustraties en soms een luister-cd, zoals Lodewijk de Koningspinguïn (een bewerking van Oedipus uit 2007). Simon van der Geest
schrijft teksten voor jeugdtheater en kinderboeken. Zo bewerkte hij het
script van de theatervoorstelling Spinder (2006) tot het gelijknamige
kinderboek (2012) dat bekroond werd met een Gouden Griffel, en schreef
hij Zapp Mattheus (2014), een moderne jeugdtheaterbewerking van de
Matthäus Passion van Bach. De toneeltekst voor twee acteurs wordt afgewisseld met muziekfragmenten uit de Matthäus Passion. Van der
Geest haalt het paasverhaal naar de leefwereld van jongeren door de taal
en de context aan te passen. Centraal staat het thema van vriendschap
tussen een groep voetballende kameraden met Jezus als ‘de tofste, de
bijzonderste, de coach van het hele team’.

Een hechte rel atie

Jeugdtheater is een oud genre dat in de afgelopen decennia in veel opzichten volwassen werd. De ontwikkelingen sinds de jaren tachtig hebben het jeugdtheater voor een breed publiek van peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen interessant gemaakt. Naar aanleiding
van de voorstelling De Blauwe Zebra schreef kinderboeken- en jeugd
theaterrecensent Bregje Boonstra: ‘Wie zich al te groot acht voor het
jeugdtheater kent wellicht een kind, met wie hij mee naar binnen mag’
(geciteerd in Boer 1997, 203).
Wat in die recente ontwikkelingen het meest opvalt, is de versteviging
van de relatie die er altijd al tussen jeugdtheater en jeugdliteratuur is
geweest. De twee werelden lijken vooral door de vele toneelbewerkingen
van hedendaagse jeugdboeken meer dan ooit met elkaar verweven.
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De zuil van Trajanus en het borduurwerk van Bayeux zijn klassieke voorbeelden van beeldverhalen. Ze laten zien dat vertellen door middel van
beelden ver teruggaat in de tijd. Het beeldverhaal als medium om de
massa te vermaken, ontwikkelt zich echter pas in de negentiende eeuw
als onderdeel van de geïllustreerde tijdschriften (Lefèvre en Dierick
1998). Nieuwe druktechnieken, een nieuwe houding ten aanzien van
vervormende beelden (Gombrich 2002) en een snel groeiende markt van
zowel jonge als volwassen consumenten zorgden er toen voor dat korte,
getekende verhaaltjes ruim verspreid werden. Begin twintigste eeuw
spitste het beeldverhaal zich in Europa grotendeels toe op kinderen.
Hoewel vanaf de jaren 1960, het eerst in Frankrijk en Italië, opnieuw veel
strips werden gemaakt die zich uitdrukkelijk tot een volwassen publiek
richtten, kreeg deze deelcategorie van strips pas rond 2000 in Europa
bredere culturele erkenning. De term ‘graphic novel’ drukt de opwaardering goed uit. Vanwege het grote aantal verschijningsvormen is het
onmogelijk om een sluitende definitie van beeldverhalen te geven die
voor alle tijden en culturen passend is. Had men bijvoorbeeld in de negentiende eeuw een omschrijving gegeven van de toenmalige ‘beeldverhalen’, dan zou de spreekballon waarschijnlijk niet als typisch element
vermeld zijn, want de tekst stond veelal in drukletters onder de plaatjes.
Ook zou men het genre in die tijd niet geassocieerd hebben met reeksen
van albums rondom een held, want die bestonden toen nog niet. Bovendien veranderde de terminologie in de loop van de tijd. Voor 1960 werden in het Nederlands termen gebruikt als ‘verhaal zonder woorden’,
‘humoreske/drama in X tafereelen’, ‘beeldroman’ en ‘tekenverhaal’. De
nu vertrouwde begrippen ‘beeldverhaal’ en ‘strip’ werden pas vanaf
1960 gangbaar.
Tegenwoordig heeft de strip een duidelijke positie verworven bij uitgevers, distributeurs, subsidieverleners, letterkundigen, critici en het
grote publiek. De scheidingslijn tussen de strip en verwante genres zoals het prentenboek en de fotoroman is niet altijd scherp, omdat er nog-
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al wat kruisbestuivingen optreden. Zo neemt jeugdauteur Harriët van
Reek in haar kinderboek Lena, Lena (1986) talrijke korte beeldverhalen
op. Daarnaast komt het voor dat eenzelfde product naargelang het taalgebied als prentenboek of als strip op de markt wordt gebracht (zoals
Shaun Tans The Arrival). Over het algemeen maken weinig tekenaars
zowel strips als kinderboeken. In het Nederlandse taalgebied zijn dat
onder anderen Thé Tjong-Khing en Jan Bosschaert. Verder valt op dat
vrouwen onder de stripauteurs een minderheid vormen, terwijl zij tegenwoordig onder de illustratoren van kinderboeken de belangrijkste
groep zijn (Lefèvre en Di Salvia 2010, 61-62).
Na de Tweede Wereldoorlog promoten nogal wat stripmakers en -uitgevers hun producten als ‘voor alle leeftijden’, zoals het voormalige
stripweekblad Kuifje, dat de slagzin ‘van 7 tot 77 jaar’ hanteerde. Maar of
die producten alle generaties even sterk aanspreken is twijfelachtig.
Hoewel reeksen zoals Kuifje, Suske en Wiske, Nero, Lucky Luke en Astérix
verschillende leesniveaus toelaten – de burleske humor is vooral op jonge kinderen gericht, terwijl knipogen naar de realiteit voor oudere lezers
bestemd zijn – kan men op basis van de onderwerpkeuze, het taalniveau,
de tekenstijl en de complexiteit van het verhaal toch stellen dat het overgrote deel van de stripproductie zich niet meteen tot een veeleisende
lezer richt. Sommige oudere tieners of volwassenen blijven kinderstrips
lezen, uit nostalgie of als gemakkelijke ontspanning.
De afgelopen honderdvijftig jaar vallen twee paradoxale tendensen
op binnen het beeldverhaal: een groeiende internationale uitwisseling
en, tegelijkertijd, sterke nationale tradities. Door de internationale uitwisseling is de stripwereld met de bijbehorende adaptaties (animatiereeksen op tv) en merchandising onmiskenbaar geglobaliseerd. Toch is
het mogelijk om cultureel en historisch bepaalde verschillen te benoemen. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen Vlaanderen en Nederland voor wat betreft de dominante typen beeldverhalen (in publicatievorm, stijl en genre) en het succes van series. Reeksen zoals Kiekeboe,
Jommeke en Urbanus, die in Vlaanderen al decennialang razend populair zijn, worden amper gelezen in Nederland, en omgekeerd kenden typisch Nederlandse succesreeksen als Sjors en Sjimmie en Tom Poes in
Vlaanderen slechts een beperkt succes. Een uitzondering zijn de in
Noord én Zuid geliefde verhalen over Suske en Wiske. Een mogelijke verklaring voor de verschillen is het feit dat de Vlaamse en de Nederlandse
strip vrij los van elkaar eigen tradities ontwikkeld hebben, met eigen
uitgeverijen, publicaties, distributie, publiek. Hoewel de laatste jaren
een toenemende versmelting van de Nederlandstalige uitgeverswereld
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plaatsvindt, impliceert dit niet meteen dat de lokale producten gemakkelijk de grens over gaan en daar succes hebben.

Van opvoeding na ar entertainment (negentiende eeuw)

In de negentiende eeuw waren er twee soorten publicaties die beeldverhalen bij kinderen brachten: enerzijds de kinderprenten en anderzijds
de geïllustreerde tijdschriften (Lefèvre 2009). Hoewel bepaalde beeldverhalen in beide publicatietypen verschenen of sommige auteurs voor
beide werkten, was er tussen de twee toch een aanzienlijk verschil. De
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Kinderprent Jan-Piet, de liefdadige jonge boer (1918). © Het Huis van Alijn.
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geïllustreerde tijdschriften richtten zich eind negentiende eeuw op volwassenen; slechts een deel van hun cartoons en gagstrips (korte humoristische strips van enkele plaatjes) sprak ook een jonger publiek aan.
Vaak waren het vertalingen. In de jaren 1890 verschenen de eerste Nederlandse jeugdbladen met beeldverhalen (Weekblad Voor De Jeugd, Ge
illustreerd Stuiversblad, Ons Jongensblad), en in Vlaanderen ontstonden
vanaf de jaren 1910 de geïllustreerde jeugdbladen met een aantal beeldverhalen (Het Mannekensblad, Het Lacherke), eveneens meestal vertaald.
Terwijl de volwassenentijdschriften nog louter in zwart-wit verschenen,
werd in de Vlaamse kinderbladen al vaker kleur gebruikt op voor- en
achterplat.
Volksprenten circuleerden al vanaf de vijftiende eeuw met veelal religieuze, politieke propaganda of pure sensatie, maar in de negentiende
eeuw gingen ze zich uitdrukkelijk op een kinderpubliek richten. Aanvankelijk waren het educatieve prenten of moralistische verhaaltjes,
vaak over stoute kinderen die gestraft worden, maar gaandeweg verschenen er daarnaast meer fantastische verhalen, sprookjes en humoristische gags, waarin soms een moralistische boodschap zat. Kinderprenten werden per stuk verkocht of soms gebundeld in albums, een
term uit het Frans die men later ook ging gebruiken voor stripboeken.
Een belangrijke producent was Brepols in Turnhout (Borms 2010). Aparte boekuitgaven van beeldverhalen waren in de negentiende eeuw nog
uitzonderlijk. Wel werd Histoire de Monsieur Cryptogame van de Zwitserse strippionier Rodolphe Töpffer (1845) in Nederland uitgegeven en
herhaaldelijk herdrukt als Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen
(Maas 1998). De meeste beeldverhalen van eind negentiende eeuw tot
1914 waren humoristisch en de tekst werd doorgaans onder ieder plaatje geplaatst. In de Amerikaanse krantenstrips van begin twintigste
eeuw werden al volop tekstballonnen gebruikt, maar in Europa stond
men nogal huiverachtig tegenover deze techniek (Lefèvre 2006). Er verschenen ook talrijke korte woordloze strips.

Het Interbellum en de T weede Wereldoorlog

Tijdens het Interbellum werden beeldverhalen steeds vaker een onderdeel van algemene kranten, geïllustreerde tijdschriften en kinderbladen, zoals Zonneland, Sjors en De Verkenner. Er verschenen zelfs gespecialiseerde stripbladen: Doe Mee, Bravo en Robbedoes, de Nederlandstalige
versie van Spirou. Door de sterke verzuiling van het openbare leven in
België en Nederland waren veel publicaties aan een politieke of religi-
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Bulletje en Boonestaak (Ill. George van Raemdonck).
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euze ideologie gekoppeld (Luykx 1978). Het aantal strips groeide, maar
al voor de Tweede Wereldoorlog was er een toenemende concentratie
van uitgeverijen en titels, een tendens de zich na die oorlog nog veel sterker doorzette. De volksprenten raakten al na de Eerste Wereldoorlog
snel uit de mode: ze werden tot in de jaren 1930 nog wel herdrukt, maar
er kwamen geen nieuwe titels meer bij.
In 1921 verscheen de eerste, vertaalde vervolgstrip in een Nederlandse
krant. Het succes van Jopie Slim en Dikkie Bigmans in De Telegraaf inspireerde Nederlandstalige auteurs als Henk Backer in Het Rotterdamsch
Nieuwsblad, die met de allereerste Nederlandse gagstrip Yoebje en
Achmed (1921-23) en het razend populaire De Wonderlijke Geschiedenis
van Tripje (1923-46) oplagen van meer dan 100 000 albums haalde (Ne
derlandse Stripgeschiedenis). Er was zelfs al sprake van merchandising,
zoals Tripje-harmonica’s, -lollies en -chocoladerepen (De Bree et al.
1979, 44). Een andere uiterst populaire en langlopende strip is Bulletje en
Boonestaak (1922-37), die in het Nederlandse socialistische dagblad Het
Volk verscheen. De strip ontstond uit de samenwerking tussen de Vlaamse tekenaar George van Raemdonck en de Nederlandse schrijver A.M. de
Jong. Het was een weinig verfijnd humoristisch beeldverhaal dat onvermijdelijk voor- en tegenstanders kende.
De Vlaamse dagbladen bleven achter, want dagstrips braken daar pas
door in de jaren dertig (Lefèvre et al. 2011). Aan Franstalige kant was er
in België in 1929 natuurlijk Hergé met Tintin (Kuifje), dat vanaf 1940 dagelijks in een Vlaamse krant (Het Laatste Nieuws) verscheen. In het algemeen kunnen de jaren dertig beschouwd worden als een scharnierperiode voor de brede verspreiding van het beeldverhaal in de lage landen.
De hoofdpersonages van de beeldverhalen in de jaren dertig waren
overwegend jong en van het mannelijke geslacht, maar daarnaast waren er soms gemengde duo’s (Tripje en Liezebertha). Een zeldzame keer
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kreeg een meisje de titelrol, zoals in Mieke Meijer, verschenen in De Wiekslag, het tijdschrift van de Arbeiders Jeugd Centrale. Hoewel deze strips
vormelijk en inhoudelijk verschillend waren, zijn er toch enkele terugkerende conventies. Zo verschenen de meeste beeldverhalen in zwartwit, werden de plaatjes voornamelijk in horizontale stroken geplaatst
en doken tekstballonnen pas eind jaren dertig op. Voordien waren de
tekstballonnen nog zeldzaam en werden ze soms uit buitenlandse strips
verwijderd en vervangen door tekst onder het beeld. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Mickey Mouse in De Telegraaf en De Standaard. Na 1935 en
vooral na de bevrijding braken de tekstballonnen pas echt door, eerst in
Vlaanderen en daarna in Nederland.
In Vlaanderen hadden verschillende media hun eigen voorkeur voor
een bepaald soort strips. Kranten en algemene tijdschriften deden vaak
een beroep op buitenlandse strips. Vlaamse dagbladen publiceerden
vooral vervolgverhalen en importeerden graag uit Nederland, in algemene tijdschriften verschenen veel Scandinavische gagstrips (Lefèvre et
al. 2011). In de Vlaamse kinderbladen gingen dan weer hoofdzakelijk
Belgische auteurs aan de slag. Verschillende krantenstrips werden gebundeld in boekvorm, maar de omvang van die albummarkt valt niet te
vergelijken met de periode na de Tweede Wereldoorlog. Productieve Nederlandse stripauteurs tot 1945 waren Henricus Kannegieter (met onder
andere Flip en Dik Krentenmik), Gerrit Th. Rotman, Marten Toonder,
Hein Kray, Frans Piët (Sjors) en Alfred Mazure (Dick Bos, 1940-43); in
Vlaanderen waren dat Pink (Flipke en de rakkers), Jan Waterschoot, de
schilder Fritz Van den Berghe en (jeugd)schrijver John Flanders.
Sjors was eigenlijk een Hollandse spin-off van de Amerikaanse krantenstrip Winnie Winkle (1920-96) van Martin Branner, die in de vs zowel
als dagstrip en als ‘Sunday Page’ (een strip in de zondagse bijlage,
meestal in kleur) verscheen. Vanaf 1923 draaiden de Sunday Pages voornamelijk om Winnies jongere geadopteerde broertje, Perry Winkle, en
zijn speelmaatjes The Rinkydinks. Vanaf 1930 werden deze zondagse
strips vertaald in het Nederlandse weekblad Panorama, maar toen de
Amerikanen de figuur van Perry naar de achtergrond schoven ten voordele van zijn volwassen zus Winnie, onderhandelde de Nederlandse uitgever De Spaarnestad met het Amerikaanse syndicaat dat de rechten
beheerde, zodat ze vanaf 1938 een eigen Nederlandse versie mochten
maken.
De bezetting van de lage landen door nazi-Duitsland vanaf 1940 had
ingrijpende gevolgen voor de pers. Redacties kwamen onder controle
van de nieuwe machthebbers, met censuur en zelfcensuur als resultaat.
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De buitenlandse import (uit Groot-Brittannië of de Verenigde Staten)
viel stil, maar lokale auteurs konden vaak wel verder blijven produceren.
In de beeldverhalen voor kinderen stonden geen of enkel subtiele referenties aan de oorlog. De collaborerende pers publiceerde zowel onschuldig entertainment als strips met propagandistische inslag.

Explosie na de bevrijding (1945 -1966)
431
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Ondanks de toenemende concentratievorming in het persbedrijf door
het samengaan van uitgeverijen ontstond er na de bevrijding een bonte
verscheidenheid aan publicaties. Onder andere door een beperkt aanbod van ontspanningsmogelijkheden voor jongeren was er een grote
vraag naar beeldverhalen. Deze periode kan gelden als de bloeitijd van
de strip in Nederland en in Vlaanderen. Het beeldverhaal floreerde in
kranten, tijdschriften en in allerlei niet-periodieke uitgaven (beeld
romans, Liliput-uitgaven, stripalbums). Oud en nieuw talent kreeg volop kansen om te publiceren. Als men de debuutstrips van bekende
stripauteurs bekijkt, blijkt dat er geen al te hoge kwaliteitseisen werden
gesteld, maar talrijke strips sloegen toch aan en auteurs konden zich in
de loop van de jaren verder professionaliseren.
Het toenemend belang van de strip in de leefwereld van de jongeren
lokte verzet uit bij de culturele elite en bij sommige opvoeders en ouders. In landen als Frankrijk (1949), Spanje (1952) en Groot-Brittannië
(1955) werden wetten aangenomen die thematische en morele eisen stelden aan de strips. The Seduction of the Innocent (1954) van de Amerikaanse psychiater Frederick Wertham had in Europa minder invloed dan in
de Verenigde Staten, omdat er verhoudingsgewijs veel minder comic
books (het specifiek Amerikaanse publicatieformaat met slappe kaft,
vooral bekend van superheldenstrips) werden uitgegeven en Europa
meer een traditie had van tamelijk brave strips. Toch was er kritiek en
bezorgdheid. In Nederland riep Theo Rutten, minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, in 1948 op om de verspreiding van beeld
romans in te dammen (De Bree et al. 1979, 48). Een brochure in 1955 van
het Vlaamse ministerie van Onderwijs betreurde de zogenoemde degradatie van tekst in strips en andere jeugdpublicaties:
Bezwarend voor het merendeel der huidige geïllustreerde tijdschriften is echter het feit dat zij als het ware én het beeld én de taal van
het beeld ontwaarden. Daarenboven gaat deze waardevermindering
van het hedendaags geïllustreerd kinderblad gepaard met de anar-
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chistische aanwending van het beeld, dat de overhand heeft op de
tekst. Deze is slechts een secundair element, een soort verbasterd
taaltje, dat bestaat uit tussenwerpsels en geluidsnabootsingen, die
eerder primitief instinct en brutale sensatie weergeven dan gevoeligheid suggereren. (Decaigny 1955, 14-16)
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Hoewel deze meningen en maatregelen de stripauteurs en -uitgevers
vaak danig tegenwerkten, bleken het slechts achterhoedegevechten die
uiteindelijk niet konden verhinderen dat het medium zich verder ontwikkelde.
Grofweg tot eind jaren zestig werd het beeldverhaal in het Nederlands
met kinderen geassocieerd. Het was de tijd dat kinderen nog van lange
strips in kleine afleveringen konden genieten: een cliffhanger maakte
de lezers nieuwsgierig naar het vervolg. De verbeelding werd gestimuleerd, want de kinderen hadden een dag of een week om te fantaseren
over een mogelijk vervolg. Het lezen mocht dan over een lange periode
gespreid zijn en telkens onderbroken worden, de band met het werk zelf
was er niet minder om. In een periode dat het aanbod aan stripboeken
nog beperkt was en de budgetten schaars waren, knipten nogal wat kinderen de krantenstrips uit om zelf een album samen te stellen. Producttrouw werd bovendien nog aangewakkerd door reeksen rond dezelfde
populaire personages, waarbij werd ingespeeld op de verzameldrang.
Sjors bleef ook na de oorlog een succes. Andere commerciële topreeksen
waren in Nederland Tom Poes/Heer Bommel, Eric de Noorman, Kapitein
Rob, Kick Wilstra, en in Vlaanderen Suske en Wiske, Nero, Jommeke en Piet
Pienter en Bert Bibber. Deze eigen producties werden aangevuld met vertaalde, populaire reeksen als Kuifje, Lucky Luke, Astérix en Donald Duck
en met goedkope pulpuitgaven (Akim, Sigürd, Tibor).
De evolutie van de Nederlandstalige strip stond niet helemaal los van
de internationale ontwikkelingen. In de eerste plaats waren de Amerikaanse avonturenstrips uit de jaren 1930 van invloed. In tegenstelling
tot de oudere humoristische strips waren zij niet in een karikaturale stijl
getekend, want ze wilden – hoe fantastisch hun thema ook was – visueel
dichter tegen de realiteit aanleunen. Enkele nieuwe genres in de jaren
dertig waren de sciencefictionstrip (bijvoorbeeld Flash Gordon), de
junglestrip (Tarzan), de ridderstrip (Prince Valiant), de pilotenstrip
(Terry and the Pirates) en de westernstrip (Red Ryder). Al deze Amerikaanse voorbeelden zouden navolging kennen buiten de Verenigde Staten; in Nederland of Vlaanderen werden ze al voor de oorlog gepubliceerd.
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Eric de Noorman (Ill. Hans G. Kresse). © De erfgenamen van Hans G. Kresse.
Het Vredesoffensief van Nero (Ill. Marc Sleen). © Stichting Marc Sleen.

Na de oorlog werden in Europa de ‘realistisch’ getekende avonturenstrips een belangrijk type: westerns (zoals het Italiaanse Tex Willer sinds
1948 en het Waalse Jerry Spring sinds 1954), pilotenstrips (de Waalse
Buck Danny, 1946) ridderstrips (zoals het Spaanse El Capitán Trueno,
1956) en sciencefictionstrips (zoals het Britse Dan Dare, 1950). Nederlandstalige producties waren reeksen als Kapitein Rob (1945-66), Kick
Wilstra (1949-60), De Rode Ridder (sinds 1959) en Bessy (1952-87). Het Nederlandse Eric de Noorman (1946-64) van Hans G. Kresse startte overigens in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, dat bovendien de volledige
reeks van 66 verhalen uitbracht. De personages in Eric de Noorman zijn
menselijk en feilbaar, iets wat in de Europese realistische avonturenstrip pas in de jaren zeventig gangbaar zou worden. Hans G. Kresse ontwikkelde zich tot een knap realistisch tekenaar; met louter zwart en wit
wist hij sterke beelden op krantenpapier te zetten.
De Amerikaanse ridderstrip Prince Valiant inspireerde nog andere
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stripreeksen in de Lage Landen (Møhlmann 1982) en niet in het minst
Vandersteens populaire Rode Ridder, naar de gelijknamige succesvolle
jeugdboekenreeks van Leopold Vermeiren. Voor de westernreeks rond
de collie Bessy lieten Vandersteen en Karel Verschuere zich dan weer
beïnvloeden door de filmhond Lassie. Het is een van de weinige Vlaamse strips die het ook buiten het Nederlandse taalgebied redelijk goed
deden. Een nieuw ‘realistisch’ genre was de sportstrip, met als bekendste voorbeeld in Nederland de voetbalstrip Kick Wilstra (1949-57).
Een tweede populair type binnen de Europese strip was het humoristische avonturenverhaal in een meer karikaturale stijl, zoals Pepito (Bottaro 1951) en Astérix (Goscinny en Uderzo 1959). In het Nederlands hebben we Sjors en Sjimmie (Piët) en uiteraard Suske en Wiske (Vandersteen),
dat vanaf 1945 zou uitgroeien tot het grootste commerciële succes in de
Nederlandstalige stripwereld. Het ligt in de lijn van Zig et Puce of Kuifje,
maar heeft vooral in de beginperiode toch een eigen volkse sfeer, onder
andere door gebruik van regiolect en burleske humor. Willy Vandersteen, aanvankelijk met de hulp van co-scenarist Wim Goderis en later
met de steun van diverse studiomedewerkers, wist een eigen cocktail te
maken van humoristische familiestrip, spannend avontuur, sarcastisch
commentaar op actuele zaken en zelfrelativerende humor (Lefèvre
2003). Vaak werden in Suske en Wiske bovendien bestaande verhalen
verwerkt: sprookjes, volksverhalen, anekdotes, andere strips, romans,
films, mythen en legenden. De combinatie van voorpublicatie in de
krant, gevolgd door een albumpublicatie, functioneerde prima (Lefèvre
2013). In het begin verschenen zelfs een Nederlandse en Vlaamse versie
naast elkaar, maar vanaf 1964 kwam er een gelijkvormige editie in het
‘Algemeen Beschaafd Nederlands’. Terwijl Vandersteen door Standaard
Boekhandel en de bijbehorende krantengroep werd uitgegeven, concurreerde de Vlaamse uitgeverij Het Volk met stripauteurs zoals Marc Sleen
en Jef Nys. Zij maakten eigen variaties op de succesrijke tandemformule
van een krantenstrip gevolgd door albumuitgaven. In Sleens Nero stond
geen spannend verhaal voorop maar vooral kolderhumor, die vaak
uitdrukkelijk naar de actualiteit verwees en daarmee eveneens op de
volwassen lezer mikte. Jommeke van Jef Nys, die in 1955 als gagreeks
startte, werd vanaf 1958 een uiterst populaire avonturenreeks vol vrolijke humor voor een jong lezerspubliek.
Een derde type beeldverhaal dat succesvol was in Europa, was de dierenstrip. In de Lage Landen waren Marten Toonders Tom Poes (1941-86)
en Panda (1946-88) de bekendste voorbeelden, samen met de Disneyuitgaven (Donald Duck). Toonder wordt door veel liefhebbers als de be-
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langrijkste Nederlandse stripauteur gezien. Steevast roemt men zijn
vindingrijke taalgebruik. Hij lanceerde talrijke termen en uitdrukkingen in het Nederlands zoals ‘minkukel’, ‘denkraam’, ‘kommer en kwel’
en werd daarom al in 1954 als lid in de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde opgenomen. Toonder richtte een studio op om een enorme
productie voor verschillende kranten, tijdschriften en tekenfilms te
kunnen realiseren.
Een vierde type dat goed in de markt lag, was de korte gagstrip, met
Franquins Gaston Lagaffe (1957, Guust Flater), Roba’s Boule et Bill (1959,
Bollie en Billie), en Reg Smythes Andy Capp (1957). In Vlaanderen waren
er talrijke reeksen rond kwajongens (De Lustige Kapoentjes, Piet Fluwijn
en Bolleke, ’t Prinske). Sjors was destijds eveneens gestart als zo’n kwajongensstrip, maar werd in de loop van de tijd meer een verhalende humoristische avonturenstrip. Ook de humoristische familiestrip, een
oud Europees genre dat eveneens groot succes in de Verenigde Staten
kende, was populair in de lage landen. Een voorbeeld in Vlaanderen was
Willy Vandersteens Familie Snoek (1946-54), later opgevolgd door Kie
keboe (sinds 1977), de succesvolle reeks getekend en geschreven door
Merho. Zulke familiestrips richtten zich qua lezerspubliek meestal zowel op kinderen als op volwassenen.
Binnen elk type kan men soms nog strips onderscheiden die specifiek
voor jongens of voor meisjes worden gemaakt. In een aantal landen, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje, waren er al voor de Tweede
Wereldoorlog talrijke populaire stripbladen die zich op meisjes richtten. In Nederland gebeurde dat pas vanaf 1967 met Tina. Uiteraard kregen meisjes in deze bladen de hoofdrol. Voordien had je in de Nederlandse strip wel enkele gemengde duo’s, zoals Puk en Poppedijn (Wijn,
1964-74), en zelfs vrouwelijke hoofdpersonages zoals de sexy detective
Rikki Visser (Van Exter, 1947-51) of Wijns Belinda (1953). In Vlaamse strips
van na de oorlog speelden meisjes en vrouwen, al waren ze niet de titelheld, vaak ook belangrijke bijrollen, denk maar aan Sidonia, Madam
Pheip, en Susan, het maatje van Piet Pienter en Bert Bibber. In 1961 werd
een jonge, dynamische vrouw de titelfiguur van een langlopende Vlaamse reeks, namelijk Kari Lente (1961-82) van Bob Mau.
Ook de publicatievorm van de strip evolueerde na de oorlog. De meeste West-Europese landen ontwikkelden eigen standaarden voor het aantal plaatjes of pagina’s, de grootte en vorm van de plaatindeling, de kwaliteit van het papier, een zachte versus harde cover, kleur versus zwartwit. Het varieerde van strips die een volledige krantenpagina vullen tot
kleine pocketuitgaven, van zwart-witpublicatie op goedkoop papier tot
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schitterende kleurendruk op kwaliteitspapier, bijvoorbeeld het Engelse
magazine Eagle. Hoewel de meeste strips, net zoals boeken, in een
staande vorm (portretformaat) werden uitgebracht, verschenen in een
aantal landen (Nederland, Spanje, Italië) vrij veel strips in het liggende,
oblong formaat, vaak weliswaar van mindere drukkwaliteit. In Vlaanderen was het oblong formaat echter ongebruikelijk. Veel strips werden
gedrukt door de uitgevers van de kranten waarin de beeldverhalen eerst
verschenen, maar daarnaast was er nog een specifieke productie: zo
bracht Van Ditmar in Nederland onder het label Liliput diverse goed
kope avonturenreeksen (Akim, Fulgor, Tibor, Sigürd) uit. Het waren vaak
langlopende avonturenreeksen met een ridder, Tarzan-achtige held,
ruimte- of zeevaarder in de hoofdrol. De meeste waren van buitenlandse
makelij, vooral van de Italiaan Augusto Pedrazza en de Zwitser Hans
rudi Wäscher. Deze uitgaven waren zeer populair. Waarschijnlijk naar
het voorbeeld van de Supermen of America Club en Les Amis de Spirou
zette Liliput zelfs Akim-clubs op, waarvan de leden beloond werden met
speldjes, fietsvlaggetjes en andere prijzen. Een ander kortlevend publicatietype in Nederland was de zogenoemde beeldroman, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Little Big Books. Ondanks deze prestigieus
klinkende titel betrof het kleine uitgaven, van het formaat van een pakje
sigaretten maar dan veel dunner. Elke beeldroman bevatte één afgerond verhaal, vaak met slechts één tekening per pagina. Veel kleine bedrijfjes produceerden deze verguisde pulpuitgaven van doorgaans inferieure kwaliteit. Na de eerder genoemde oproep van minister Rutten in
1948 om de verspreiding van beeldromans af te remmen, was het snel
afgelopen met dit publicatietype.
Een totaal nieuw soort strip in de Lage Landen, met een eigen formaat, was de comic book, die eind jaren dertig in de Verenigde Staten
doorbrak met de avonturen van Superman, Batman en een rits gekostumeerde superhelden. Slechts een beperkt deel van de Amerikaanse productie werd in het Nederlands vertaald: het betreft de meest populaire
superhelden (Superman en Batman) en de educatieve reeks Illustrated
Classics. Daarin verschenen tussen 1956 en 1976 meer dan tweehonderd
stripbewerkingen van klassieke romans en toneelstukken van onder
meer William Shakespeare, Homerus, Friedrich von Schiller, Émile
Zola, Charles Dickens, Oscar Wilde, James Fenimore Cooper, H.G. Wells
en Jules Verne. Het Donald Duck-weekblad verscheen eveneens in comic
book-formaat. Op 24 pagina’s kregen de kinderen twee volledige korte
verhalen, wat ongewoon was in de Nederlandse media. In het begin
werd alleen Amerikaans werk uit de Disney-studio’s vertaald. Na verloop
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van tijd werden Nederlandse striptekenaars ingeschakeld. In Vlaanderen hadden deze Disneypublicaties minder impact.
De meeste Nederlandse en Vlaamse stripmagazines verschenen op
een iets groter formaat dan de comic books. Talrijke stripbladen waren
gestart als bijlage van een krant of tijdschrift, maar werden nadien als
een zelfstandige publicatie uitgebracht. In Vlaanderen waren er een
viertal belangrijke uitgevers van kinderbladen. Op het liberale Hoste na
hadden ze een katholiek stempel: het Volk, Standaard Boekhandel en
De Vlijt. Elk daarvan publiceerde eigen reeksen, eerst in hun kranten
(annex jeugdbijlagen) en nadien in albumformaat. In tegenstelling tot
de Franstalige albums, in full colour en met een harde kaft, werden de
Vlaamse strips in deze periode meestal gedrukt op papier van matige
kwaliteit, in zwart-wit en met een slappe kaft. De populairste Vlaamse
strips, zoals Suske en Wiske, Nero en Jommeke, verschenen in een eerste
oplage van ettelijke tienduizenden exemplaren of werden herhaaldelijk
herdrukt. De verkoopprijs van de Vlaamse stripalbums lag doorgaans
wat lager dan die van de Franstalige (Lefèvre 2007).
In vergelijking met de Belgische stripweekbladen Kuifje en Robbedoes,
zusteredities van de Franstalige bladen, oogden de Nederlandse publicaties Ketelbinkie Krant, Robs Vrienden, en in mindere mate Tom Poes
Weekblad nogal onsamenhangend en lichtelijk amateuristisch. Ze waren meer een vergaarbak van alle soorten strips en namen meer tekst op
dan Vlaamse beeldverhalen (De Bree et al. 1979, 50). Net als de Vlaamse
verschenen de Nederlandse uitgaven hoofdzakelijk in zwart-wit. Alleen
in tijdschriften zoals Donald Duck, Sjors of Pep (1962-75) en in vertaalde
weekbladen als Kuifje en Robbedoes werd al wat vaker kleur gebruikt.
Vierkleurendruk zou pas in de jaren zeventig standaard worden voor de
albums. Suske en Wiske liep daarbij voorop, soms met meer dan een decennium vertraging gevolgd door de meeste andere reeksen. Midden
jaren zestig bereikten Pep en Sjors qua verkoop hun hoogtepunt, respectievelijk 200 000 en 300 000 exemplaren. Maar het best verkopende stripblad in het Nederlandse taalgebied bleef ontegenzeggelijk Donald Duck,
dat zelfs de 400 000 exemplaren overtrof (De Bree et al. 1979, 51).
Een belangrijk verschil tussen Nederland en Vlaanderen vormt in
deze naoorlogse periode opnieuw de rol van de tekstballon. Terwijl men
in Nederland meestal nog vasthield aan het oude model van tekst onder
beeld, schakelde Vlaanderen na de oorlog over op de moderne tekstballon. Vooral in de Nederlandse kranten waren tekstballonnen tot eind
jaren zestig schaars. Reeksen als Eric de Noorman, Tom Poes en Kapitein
Rob waren eigenlijk meer geïllustreerde verhalen, want in tegenstelling
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tot de beeldverhalen uit de negentiende eeuw, waarbij elk plaatje nog
een eigen tekstgedeelte kreeg, bestonden de Nederlandse beeldverhalen uit een reeks van plaatjes met daaronder een doorlopende tekst.
Deze aanpak is opmerkelijk binnen de West-Europese context omdat
bijna alle andere landen tekstballonnen gebruikten. Strips waarbij de
tekst niet doorlopend is, maar verknipt over verschillende kleine stukjes en in het beeld geïntegreerd met tekstballonnen of tekststroken geven een meer geïntegreerde en vloeiende leeservaring (Lefèvre 2006).
Ten slotte verschilden de Vlaamse en Nederlandse krantenstrips van
elkaar qua teneur. Terwijl de meeste Nederlandse krantenstrips vrij
burgerlijk waren, waren de Vlaamse over het algemeen wat losser getekend, en bevatten ze meer volkse taal en tamelijk loshangende verhaalstructuren. Sommige specialisten spreken van typisch Vlaamse humor,
al valt die niet gemakkelijk te definiëren. De personages in Vlaamse
strips zouden bijvoorbeeld een eigen manier van reageren hebben: ‘De
nonchalance waarmee deze typische figuren de moeilijke situaties,
waarin zij voortdurend terechtkomen, oplossen. Er straalt een bepaalde
sfeer en geest uit Vlaamse humoristische beeldverhalen […] door de uiting van een kenmerkend levensgevoel, een levensfilosofie en levens
humor’ (Kousemaker 1979, 80). Hoewel Hergé die volkse aanpak van
Suske en Wiske persoonlijk niet echt kon waarderen, had hij Vandersteen
broodnodig om de populariteit van de Nederlandstalige versie van zijn
weekblad Tintin op te krikken. Daarom vroeg Hergé aan Vandersteen
om een meer burgerlijke, gekuiste versie van Suske en Wiske voor zijn
tijdschrift te maken: voor tante Sidonia was er geen plaats meer, Wiskes
kapsel werd ingrijpend gewijzigd, zelfs Lambik werd meer een burgerventje, en voortaan woonden de hoofdpersonages in een deftige villa in
plaats van in een doorsneegezinswoning. De acht verhalen die Vandersteen voor het weekblad Kuifje tekende, worden ook de ‘Blauwe reeks’
genoemd omwille van het blauwe omslag dat ze als album meekregen.
Ze verschenen eveneens in de Franstalige editie en in korte tijd scoorde
deze strip bijzonder hoog in de pop-polls bij de lezers. Zo bouwde Vandersteen een behoorlijke reputatie op bij de Franstalige striplezers,
maar uiteindelijk koos hij ervoor zijn energie hoofdzakelijk in de Vlaamse markt te investeren. Zijn reguliere Suske en Wiske-albums waren behalve in Vlaanderen en Wallonië eveneens een succes in Nederland.
Hoe massaal de strips van eigen bodem ook gelezen werden, de meeste reeksen konden hun succes nooit op internationale schaal verzilveren. Heel wat Nederlandse of Vlaamse strips waren inhoudelijk immers
sterk lokaal verankerd, en dat bemoeilijkte blijkbaar de export. Alleen
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voor strips met een internationale setting, zoals de western Bessy, Eric
de Noorman en Panda (met de ‘funny animals’), waren vertalingen minder problematisch, al beperkte het grote succes zich tot Nederland of
Vlaanderen. Vooral de Vlaamse uitgevers waren niet erg begaan met de
export van hun producten – de lokale markt was immers al rendabel
genoeg. Toch werd een beperkt aantal albums van Suske en Wiske in
meer dan twintig talen vertaald. Wilde men als Vlaming internationaal
doorbreken, dan kon men maar beter rechtstreeks voor een Franstalige
uitgever gaan werken, zoals talrijke tekenaars met succes deden in deze
periode: Morris (Lucky Luke), Bob de Moor (Cori de scheepsjongen) en
Berck (Strapontin) bijvoorbeeld.
Anderzijds kwamen talrijke buitenlandse strips wel op de Nederlandse en Vlaamse markt – vooral uit de Verenigde Staten, Franstalig België,
Engeland, Duitsland en Italië. Ook waren er Nederlandse versies van
verschillende buitenlandse stripmagazines in de jaren zestig: naast het
al genoemde Robbedoes (van het Belgische Spirou) en Kuifje (van het Belgische Tintin) waren dat Mickey Magazine (van Disney), Fix en Fox (van
het Duitse Fix und Foxi), Arend (van het Britse Eagle), en Kit Carson (van
de gelijknamige Italiaanse reeks). Sommige Nederlandse uitgaven, zoals Pep, vermengden buitenlandse en binnenlandse inbreng. Pep was
belangrijk omdat het vanaf 1964 veel kansen gaf aan Nederlandse strip
auteurs (zoals Martin Lodewijk met Agent 327) om een eigen stripreeks
te ontwikkelen (Van Eijck 2013, 95).

Van 1967 tot en met de jaren 1980: albums vervangen
stil a an tijdschriften

In de woelige periode na 1967 was de houding ten opzichte van strips
ambigu. Enerzijds zagen de progressieve critici het klassieke beeldverhaal als een conservatief medium dat bestaande stereotypen en de discriminatie van vrouwen en andere culturen versterkte (Malcorps en Tyrions 1988), anderzijds kreeg de strip meer erkenning en werd het
medium als propaganda-instrument van de eigen progressieve ideologie ingezet, voor kinderen en volwassenen. Volwassen lezers die na de
oorlog opgegroeid waren met strips schaamden zich niet langer voor
hun favoriete jeugdlectuur en bleven stripverhalen koesteren en verzamelen. Voor hen verschenen er talrijke herdrukken van strips uit hun
jeugd. Stripliefhebbers konden verder hun hart ophalen op ruilbeurzen,
tentoonstellingen en stripfestivals in Breda, Middelkerke en Turnhout.
Net als in andere Europese landen werd in Nederland een vereniging ter
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bevordering van de stripcultuur opgericht, Het Stripschap (1967), die
maandelijks het blad Stripschrift uitbrengt. Vanaf 1974 verschijnt de
Vlaamse ciso Stripgids en van 1982 tot 2011 het gratis stripinfoblad ZozoLala. De eerste stripcatalogus van Hans Matla, die de totale Nederlandstalige productie in kaart probeert te brengen, kwam uit in 1976 en
tot in 1998 volgden acht updates. De mogelijkheden voor jongeren op
het gebied van entertainment waren ondertussen enorm toegenomen.
Strips gingen nu de concurrentie aan met televisie en een steeds ruimer
wordend aanbod aan speelgoed en andere vrijetijdsbestedingen. Strips
bleef men evenwel gebruiken om producten, diensten of ‘goede doelen’
te promoten.
Op de tijdschriftenmarkt deed zich een aantal veranderingen voor.
Rond 1967 stonden de meeste stripbladen op hun toppunt qua verkoop.
Terwijl het aantal titels de jaren nadien nog groeide, zou het aantal lezers langzaam maar zeker minder worden. Dat had gevolgen voor het
aantal titels, dat vanaf de jaren tachtig afnam (De Vries 2012, 97). Wel
probeerde men nieuwe doelgroepen aan te spreken, zoals meisjes (met
Tina) en volwassenen (Gummi, Titanic, Wordt Vervolgd). Tina was oorspronkelijk, in 1967, een vertaling van het Britse blad Princess Tina,
maar nam algauw eveneens Nederlands werk op, zoals de populaire gag
strip Noortje (sinds 1975) van Patty Klein en Jan Steeman. Tina werd een
groot succes met oplagen tot 200 000 exemplaren. Aan uitgeverskant
waren er enige verschuivingen: na het samengaan van De Spaarnestad
en De Geïllustreerde Pers onder de naam Oberon, werden ook de bladen
Sjors en Pep in 1975 samengevoegd tot het blad Eppo. Hoewel het nadien
nog een aantal keer van naam veranderde (Sjors en Sjimmie Stripblad,
SjoSji en Striparazzi), kon men het verlies aan lezers geen halt toeroepen. De interesse voor striptijdschriften daalde in het algemeen. Lezers
waren niet langer geneigd om een lang verhaal in korte afleveringen te
volgen; ze kochten liever meteen een compleet verhaal in albumvorm.
Tegen de jaren negentig waren de meeste stripbladen zieltogend of al
gestopt. De albummarkt groeide daarentegen fenomenaal: omstreeks
1980 verschenen al ongeveer achthonderd titels per jaar, meer dan een
verdubbeling in tien jaar tijd (Van den Boom en de Raaf 1983; Stichting
Beeldverhaal Nederland 2004; de Vries 2009). Tussen 1980 en begin jaren 1990 zakte de verkoop en verschenen er minder titels per jaar. Om dit
ruime aanbod aan de man te brengen, volstonden de vroegere kanalen
(kiosken, krantenwinkels en supermarkten) niet meer, maar kwamen er
daarnaast talrijke gespecialiseerde stripwinkels. De eerste – Lambiek –
werd in 1968 in Amsterdam geopend.
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De tekststrips en oblonguitgaven verdwenen grotendeels van de
markt, die tegen de jaren tachtig zowel in Nederland als in Vlaanderen
werd gedomineerd door ballonstrips. De albums werden nog meer gestandaardiseerd met een vast aantal pagina’s, vierkleurendruk en doorgaans een slappe kaft. In de jaren zeventig werden in de Vlaamse pers
enkele nieuwe, populaire reeksen gelanceerd: Robert en Bertrand (Vandersteen, 1972-92), Bakelandt (Leemans en Jansens, 1975), Kiekeboe (Merho, sinds 1977). In de jaren 1980 ontstonden nog drie andere bekende
Vlaamse reeksen: Biebel (Legendre, 1983-2001), Urbanus (Linthout en
Urbanus, sinds 1983), en Sam (Bosschaert en Legendre, sinds 1989),
maar die hadden niet langer die stevige band met een krant zoals de
vroegere Vlaamse stripreeksen.
In tegenstelling tot de vorige periode (1945-1966) verschenen in Nederland nog maar weinig nieuwe belangrijke titels voor kinderen. Uitzonderingen waren Franka van Henk Kuijpers (sinds 1974), de Indianenreeks
van Kresse (1973-82), Storm (diverse auteurs sinds 1978), Roel en zijn beestenboel (1979-96) van Gerrit de Jager, en Oktoknopie (Gleever, sinds 1985).
Nieuwe familiestrips als Jan, Jans en de kinderen (sinds 1970) van Jan
Kruis, De familie Doorzon (1979-2010) van Gerrit de Jager, en Vader &
Zoon (1970-87) van Peter van Straaten richten zich veeleer op de wat
oudere tieners en volwassenen. In Vlaanderen bleven nogal wat auteurs
voor jongeren werken, omdat de meeste Vlaamse uitgeverijen zich nog
steeds op die doelgroep richtten. Waren de Vlaamse strips in de jaren
zeventig nog vrij braaf in vergelijking met de maatschappelijke evoluties, in de jaren tachtig werden de grenzen enigszins verlegd met de
mondige Biebel en de pis- en kakhumor van Urbanus. Toch bleven oudere reeksen zoals Suske en Wiske, intussen overgenomen door Paul
Geerts (1972), en Jommeke vrij traditioneel qua stijl en aanpak. Het was
de tijd van toenemende merchandising en afgeleide producten. Door de
poppenfilms van Wies Andersen op de Vlaamse en Nederlandse tv haalden Suske en Wiske-albums voortaan een oplage van 200 000 exemplaren (Van Hooydonck 1994, 261). De makers van Suske en Wiske zouden
trouwens in verschillende albums inspelen op specifiek Nederlandse
situaties, onder meer in De woelige wadden uit 1982 (in het Fries It woelige waad), Het Delta duel (1984) en Angst op de Amsterdam (1985). Voorts
bleef men na 1967 vrij veel strips uit andere talen (voornamelijk het
Frans) in het Nederlands vertalen. De diversiteit in het stripmedium
groeide door dit alles enorm in de jaren zeventig en tachtig, maar dat
kwam meer in de volwassenenstrip tot uiting dan in de kinderstrip, die
in Nederland verhoudingsgewijs aan belang verloor.
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Een aantal tendensen uit de vorige decennia wordt voortgezet in de jaren 1990. Nog meer dan voorheen krijgt de strip concurrenten, dit keer
van games en het internet. Het terrein van de kinderstrip wordt enerzijds beheerst door de oude, traditionele series en anderzijds door nieuwe stripreeksen, vaak gerelateerd aan populaire televisieprogramma’s.
In deze tijden van cross-medialiteit worden strips nog meer een onderdeel van een groter geheel. Van sommige kinderboeken, zoals De Kriegels van Marc De Bel, worden zowel films als strips gemaakt. Lokale tvproducties zoals de Vlaamse fc De Kampioenen of Samson en Gert krijgen
een stripversie. Animatiefilms en live action-films van Amerikaanse superhelden blijven relatief populair, maar toch wordt slechts een beperkt
aantal comic books in het Nederlands vertaald (Spiderman, X-Men, Ultimate Fantastic Four). Naast deze beperkte Amerikaanse invloed wint
vooral de Japanse populaire cultuur via tekenfilmreeksen terrein. Toch
is die impact minder groot dan in sommige andere Europese landen
zoals Frankrijk, Italië, Duitsland of Spanje. Zo heeft het tot 1995 geduurd vooraleer een manga (Japanse strip), namelijk Appleseed, naar
het Nederlands werd vertaald. Diverse pogingen om langlopende manga zoals Astro Boy, Naruto, Bleach en Yu-Gi-Oh! in het Nederlands te vertalen, zijn uiteindelijk niet rendabel gebleken.
Ondanks de buitenlandse invloed, ondersteund door tv-programma’s
en andere merchandising, blijft de lokale productie in de lage landen
overeind. De uitgevers van hun kant, zien de zaken almaar grootser. Zo
is er een toenemende concentratievorming in de cultuurindustrie. Standaard Uitgeverij heeft de stripreeksen van de vroegere concurrenten
overgenomen, wat maakt dat deze uitgeverij – op Jommeke na, een reeks
die ondergebracht werd bij Ballon Media – de populairste stripreeksen
in Vlaanderen in haar fonds heeft: De Kiekeboes, fc De Kampioenen
(Leemans, sinds 1997), Suske en Wiske, Urbanus en De Rode Ridder. Standaard Uitgeverij is echter zelf allang geen zelfstandig bedrijf meer. Sinds
2010 hoort het bij de Nederlandse groep wpg Uitgevers.
De albummarkt haalt niet meer de verkoopcijfers van de succes
periode rond 1980. Stond de teller toen op acht miljoen albums, dan
daalde de omzet tot twee miljoen eind jaren 1990. In 2013 verschenen er
in het Nederlands meer dan duizend verschillende stripalbums, maar
de gemiddelde oplagen zouden vrij laag zijn – behalve voor een paar
Vlaamse topreeksen (fc De Kampioenen, Jommeke, De Kiekeboes, Urbanus en De Rode Ridder) en soms een vertaalde strip (Largo Winch, xiii).
Ongeveer een derde van alle titels zijn van Vlaamse of Nederlandse ori-
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gine (Stripjaarrapport 2013). Een deel van de stripmarkt kan gecategoriseerd worden als nostalgisch jeugdsentiment, want bijna al de klassieke
kinderreeksen uit de jaren 1950 en 1960 worden heruitgegeven voor
voornamelijk een publiek van volwassenen.
De maatschappelijke erkenning van de strip neemt nog toe, al geldt
dat voor België meer dan voor Nederland. Zo verschijnen er postzegels
met stripfiguren, wordt zowel in Brussel als Groningen een nationaal
stripmuseum opgericht, en duiken er vooral in België talrijke standbeelden of muren op met strippersonages. In navolging van andere kunsttakken maakt de overheid een begin met financiële ondersteuning,
maar meestal gaan de werkbeurzen naar auteurs die strips voor volwassenen maken. Educatieve strips krijgen ook vaak ondersteuning. Zo
werd De Ontdekking (Heuvel 2003) uitgeroepen tot Nationaal Geschenk
en gingen 200 000 exemplaren naar leerlingen in het middelbaar onderwijs (Pollmann 2013, 187).
Kinderen lezen niet alleen literatuur die exclusief voor hen bedoeld is,
maar vinden daarnaast de weg naar strips zoals Dirkjan van Mark Retera
(sinds 1989) of Kinky en Cosy van Nix (sinds 1998). Vanaf de jaren 1990
groeide er wel een hernieuwde interesse bij stripauteurs voor de kinderstrip en probeerde men nieuwe reeksen, vaak zonder overtuigend commercieel succes, te lanceren: Senne en Sanne (Verhaegen, sinds 2005),
De Bamburgers (Spruyt en Van den Heuvel, sinds 2006), Prof Oja-Aha
(Venderbosch, sinds 1999). De Friese Tsjam-strips van auteur Willem
Tjerkstra en tekenaar Luuk Klazenga, De reizen van Tsjam (1996) en De
Alvestêdetocht fan Tsjam (1998), hebben een met humor getekende informatieve invalshoek.
De digitale mogelijkheden van strips op e-readers en smartphones
worden in het Nederlandse taalgebied amper benut. Wel verscheen eind
2010 een digitale versie van een Suske en Wiske-album, De stuivende stad,
en de applicatie is de populairste in de categorie Nederlandstalige boeken voor iPad. Het internet is een plaats waar men heel wat informatie
over strips kan vinden; fansites en blogs tieren er welig. Net zoals bij
sommige boeken worden sommige strips, zoals de Suske en Wiskespin-off Amoras, gelanceerd met een filmische trailer op het internet. De
Franstalige Zwitserse uitgeverij Paquet bereidt enkele herziene versies
voor van het Suske en Wiske-universum, door Franstalige auteurs zoals
Zidrou, Morvan, Yann en André Taymans. Misschien kan dit de internationale belangstelling aanzwengelen die altijd afwezig is geweest.
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Ellen Key noemde de twintigste eeuw ‘de eeuw van het kind’, terwijl film
vaak is omschreven als het medium van diezelfde eeuw. Kunnen we, de
twee uitspraken samennemend, dan ook spreken van de eeuw van de
kinder- en jeugdfilm? Het antwoord lijkt ‘ja’ als we kijken naar de aan
wezigheid van talrijke jonge kinderen in de eerste korte stille films. Zo
bestaat Repas de bébé (1895) van de Franse filmpioniers Lumière uit beelden van Auguste Lumière en zijn vrouw Marguerite die hun jongste
telg een papje geven. ‘Kinderfilms’ zoals deze waren echter niet zozeer
bestemd voor een publiek ván kinderen, als wel voor volwassenen die
belangstelling hadden voor films met het kind als onderwerp. In dit populaire vroege genre, dat voortbouwde op de afbeeldingen van het victoriaans-romantische kindbeeld (Higonnet 1998), was het observeren van
kinderen in hun dagelijkse activiteiten de voornaamste attractie. Van
een verhaal was nauwelijks sprake.
De aanwezigheid van kinderen op het scherm rond de eeuwwisseling
leidt niet onmiddellijk tot de ontwikkeling van specifieke kinder- of
jeugdfilms. Pas goed een halve eeuw later, zo rond 1935, wordt er echt
werk gemaakt van een professionele en gerichte cinema voor kinderen
en jongeren en ontstaat er een concrete kinderfilmproductie die zich via
twee sporen ontwikkelt. Enerzijds zijn er kinderfilms die worden gepro-

Repas de bébé (still).
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duceerd op initiatief van lokale overheden of individuen. Deze films zijn
hoofdzakelijk pedagogisch georiënteerd. Anderzijds zijn er producties
die opgezet worden vanuit de filmindustrie en waarbij de commerciële
belangen vooropstaan (Bazalgette en Staples 1995).
In het aanbod aan films die relevant zijn voor de geschiedenis van de
jeugdliteratuur zijn drie verwante filmvormen te onderscheiden: de familiefilm, de kinder- of jeugdfilm, en de film met een kind in de hoofdrol. Alle drie de vormen kunnen adaptaties zijn van kinder- en jeugdliteratuur, maar ze verschillen onderling in vertelwijze, inhoud, budget,
bereik en doelpubliek. De familiefilm is gemaakt voor een breed publiek
van kinderen, jongeren en ouders. Door het potentiële ruime bereik zijn
deze films vaak grootschalige en dure producties. De familiefilm wordt
gezien als een voornamelijk Amerikaans fenomeen (Bazalgette en
Staples 1995, 94-95), dat ook naar hier overgewaaid is. De makers proberen het brede publiek op verschillende niveaus te bereiken (Brown 2010).
In films met een kind in de hoofdrol (de kinderprotagonistenfilm) zijn
het vertelperspectief en de thematiek afgestemd op volwassen kijkers
die in het kindpersonage hun volwassen zelf zien, aangevuld met ‘de
onschuld, onhandigheid en naïviteit’ die ze zelf niet meer bezitten (Bazin 1997, 121). De kinder- of jeugdfilm, ten slotte, wordt doelbewust gemaakt voor een publiek van kinderen dat meestal wordt opgedeeld in
verschillende leeftijdscategorieën. Deze films gaan over ‘emotionele
gebeurtenissen die relevant zijn voor kinderen’, zoals ‘zelfstandigheid’,
het ‘overwinnen van herkenbare angsten’ en het ‘tijdelijk verlies van een
ouderlijke of zorgende instantie’ (Grodal 2008, 30). Door de leeftijds
afbakening is de mogelijke afzetmarkt relatief klein. Volgens Bazin legt
een ‘geslaagde’ kinderfilm de volwassen eis van de opvoedkundige
boodschap naast zich neer (1967, 42). In deze opvatting, die nauw aansluit bij de definitie van de ‘echte’ kinder- en jeugdliteratuur, is de kinder- en jeugdfilm uitsluitend voor kinderen bedoeld, zonder enige reserve of moreel voorbehoud, en zonder ook volwassenen aan te spreken
(zie Hunt 2009). De constante en dominante aanwezigheid van de familiefilm, in tegenstelling tot de veel kleinschaligere kinderfilm, vormt de
rode draad in deze geschiedenis. Er bestaat een rijke traditie van artistiek waardevolle en uitdagende kinderfilms, maar die blijft marginaal
voor wat betreft de exploitatie en brede respons. Een andere rode draad
is de rol die literaire klassiekers of populaire boeken voor kinderen spelen als inspiratiebron, legitimatie of als succesgarantie voor deze kinderfilmproductie.
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Adaptaties van kinder- en jeugdliteratuur zijn er vanaf het prille begin
van de film in de late jaren 1890. Georges Méliès, een Franse illusionist,
maakt naam met zijn feeërieke bewerkingen van bekende sprookjes en
fantasieverhalen, films met toen revolutionaire speciale effecten zoals
stop-motion en dubbele belichting (‘trucages’ waarbij de camera objecten of figuren laat verschijnen, verdwijnen of verdubbelen), en met de
hand ingekleurde frames. Méliès verfilmt Charles Perraults Cendrillon
(1899), Barbe-bleu (1901) en Le Petit chaperon rouge (1902), evenals Le
Voyage dans la lune (1902), geïnspireerd door het werk van Jules Verne en
H.G. Wells. Verschillende andere filmpioniers bewerken sprookjes of bij
het publiek bekende verhalen die (soms retrospectief) tot de kinder- en
jeugdliteratuur kunnen worden gerekend. Al deze films combineren eigenschappen van verschillende media en bronnen: van schilderkunst
tot vaudeville, van volks- en literaire sprookjes tot literatuur. Daarmee
illustreren ze het opvallend intermediale karakter van de vroege cinema
(Meisel 1983, Zipes 2011). De redenen om sprookjes of jeugdliteratuur te
verfilmen zijn vooral pragmatisch: het materiaal is al beschikbaar, vaak
hoeft er geen copyright (meer) betaald te worden, het publiek is vertrouwd met de brontekst, bepaalde literaire personages zijn bijzonder
geliefd (Assepoester, Little Eva of Anne Shirley) en sommige bronteksten
hebben een hoge culturele status (Grieveson 2001).
De eerste gespecialiseerde (zij het bevooroordeelde) studies die zich
buigen over de invloed van film op het jonge kind circuleren vanaf 1905,
en richten zich in de Verenigde Staten vooral op de morele gevaren van
het medium (Koszarski 1994). Hervormers, opvoeders, politici en clerici
die het medium aanvankelijk veroordelen, erkennen echter al snel het
esthetische, didactische en propagandistische potentieel van de film
(Lant 2007). Ze worden hierin gesteund door de filmindustrie zelf, die de
forse kritiek ter harte neemt met keuringen en zelfcensuur, en probeert
het niveau op te krikken met adaptaties van literaire klassiekers en sociaal bewogen of educatieve films. De Amerikaanse filmindustrie produceert vanaf het midden van de jaren 1910 dan ook bijna altijd films die
eveneens geschikt zijn voor kinderen wat betreft de inhoud en vorm.
In Nederland en België wordt de vroege narratieve film net als in het
buitenland onthaald op zowel morele bezorgdheid als voorzichtig pedagogisch enthousiasme (Depauw en Biltereyst 2008). Zorg over het ‘bioscoopkwaad’ staat op de nationale politieke agenda’s: in België begint
in 1920 een jarenlang politiek en publiek debat, dat uiteindelijk tot de
opmerkelijke situatie leidt waarbij enkel kinderfilms moeten worden
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gekeurd en films voor volwassenen (ouder dan zestien) in principe vrij
van censuur zijn (Depauw en Biltereyst 2008, 9). In Nederland zorgt een
bioscoopwet uit 1926 voor de oprichting van een gecentraliseerde keuringscommissie die werkt met leeftijdscategorieën (Agterberg et al. 2009,
51).
De eerste films specifiek gemaakt voor kinderen zijn vooral pedagogische documentaires die enkel buiten het commerciële circuit werden
vertoond (Thys 1999). Dick Laan maakt in Nederland vanaf eind jaren
1910 langspeelfilms voor de jeugd over de heilzame effecten van de padvinderij. Laan werkt echter binnen een amateurcircuit. Die niet-professionele productiecontext en beperkte distributie en vertoning karakteriseren de Nederlandse (en Belgische) kinder- en jeugdfilmsector nog
jarenlang (Schmidt en Veenendaal 2011). Laans artistieke carrière komt
pas tot ontplooiing wanneer hij zijn filmambities opbergt en zich omvormt tot jeugdschrijver van onder andere Pinkeltje (1939). In België worden er in die tijd nog geen kinderfilms gemaakt, al zijn de dierenfilms
van Alfred Machin uit de jaren 1910, waarin exotische dieren in Brussel
allerlei kattenkwaad uithalen, zeker kindvriendelijk. In 1925 wordt een
familiefilm over de avonturen van Flup (Léo Adel), een sentimentele,
maar ook snuggere en zelfredzame weesjongen, een succes bij jong en
oud.
Kindsterren en familievertier: van de Depressie tot na de
T weede Wereldoorlog

De principiële morele bezwaren uit de periode van de stille film en de
bezorgdheid over de invloed van film op het fysieke en mentale welzijn
van kinderen blijven een rol spelen in de jaren dertig, zeker nadat ze met
de Payne Fund Studies (1934), een onderzoek naar de schadelijke invloed
van film, een meer wetenschappelijke context kregen (Wojcik-Andrews
2000). Vergelijkbare, vaak van overheidswege gesubsidieerde sociologische studies zijn in deze periode een wereldwijd fenomeen (Brown 2010).
Voorstellingen en matinees specifiek voor een jong publiek staan nog
steeds op de agenda van de Motion Pictures Producers and Distributors
of America, terwijl de invoering van de Productiecode, een vorm van
zelfcensuur, onverdorven en familievriendelijk amusement garandeert
(DeCordova 2002). Een gespecialiseerde, commerciële kinderfilmproductie, naar analogie met de kinder- en jeugdliteratuur, blijft nog steeds
uit (Bazalgette en Staples 1995, 94).
Geen kinderfilms dus, maar wel een schattige kleuter die in de jaren
dertig een groot publiek naar de bioscoop trekt. Shirley Temple is de
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ontdekking en financiële redding van Twentieth Century-Fox, met een
populariteit en marktwaarde die in die tijd ongekend zijn. In het tweede
deel van haar (korte) carrière treedt ze aan in adaptaties van enkele
jeugdliteraire klassiekers, zoals The Little Princess (naar het boek van
Frances Hodgson Burnett), Rebecca of Sunnybrook Farm (Kate Douglas
Wiggin), Heidi (Johanna Spyri), The Blue Bird (Maurice Maeterlinck) en
Curly Top (een bewerking van Jean Websters Daddy Long-Legs). De vertrouwdheid van het publiek met de brontekst of een vroegere verfilming
lijkt garant te staan voor een groot bereik. De inhoud en plot worden
echter vaak sterk gewijzigd om tegemoet te komen aan Temples persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen. Hierdoor zijn de titel, de namen van de personages en de literaire ‘bron’ niet meer dan een vaag referentiekader. De literaire verfilmingen zijn niet allemaal even succesvol,
volgens sommigen vooral vanwege de duidelijk ‘kinderachtige’ aanspreekvorm, uitwerking en associaties (Brown 2010, 92). Het floppen
van deze adaptaties luidt het einde in van Temples carrière en bestendigt het wantrouwen van de Amerikaanse filmindustrie in een afzonderlijke en dus economisch rendabele kinderfilmsector. De succesformule van Disney, die kinderfilm en familiefilm in elkaar schuift, biedt
daarop een antwoord (Schickel 1968, 361). Disney combineert narratieve
en stilistische motieven uit de succesvolle genres van toen (musical,
slapstick, romantisch drama) met de klassieke plotstructuur die de ‘gewone’ Hollywoodfilm, gemaakt voor volwassenen, kenmerkt. Zo introduceert hij een standaard voor de toekomstige sprookjesfilm (Zipes
1995). De vorm van deze films verschilt dus, op de animatie na, niet veel
van die van films voor volwassenen. Disney maakt dan ook geen films
voor kinderen maar voor het ‘kind in iedereen’ (Zipes 1995, 111). Na het
succes van Snow White (1937), en dankzij de beperkte concurrentie, verwerft Disney een comfortabele positie binnen de filmmarkt en profileert het bedrijf zich als een echte familiestudio met de verfilmingen
van Pinocchio (1940), Dumbo (1941) en Bambi (1942).
In Nederland worden de kwajongensstreken van kinderboekenheld
Dik Trom voor het eerst verfilmd in 1937. Andere versies volgen in 1947,
1958, 1960, 1973, 1974 en 1976, en recent in 2010. De eerste verfilming,
Uit het leven van Dik Trom van G.B.H. Niestadt, wordt beperkt gedistri
bueerd omdat de film, zoals bij Dick Laan, op een niet-commercieel
filmformaat is gedraaid (16 mm in plaats van 35 mm). Hij wordt vooral
vertoond in scholen, vrijetijdscentra en verenigingen (Schmidt en Vee
nendaal 2011, 29-32). Films over ondeugende maar ongevaarlijke boefjes uit de populaire literatuur en stripverhalen met veelzeggende titels
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Na de oorlog: tieners en jongeren, ma ar geen kinderen

Na de Tweede Wereldoorlog vormt de relatie tussen kinderen en film
nog steeds het onderwerp van wetenschappelijke studies, maar de focus
verschuift van de invloed van film op kinderen naar de culturele betekenis van de kindbeelden. Studies zoals Margaret Meads Childhood in
Contemporary Cultures (1955) zoeken een cultureel-antropologische verklaring voor de overeenkomsten en de verschillen tussen de kindbeelden in bijvoorbeeld film. Kinderen zijn dan ook alomtegenwoordig op
het scherm in de meeste naoorlogse nationale cinema’s. Vooral in het
Italiaanse Neorealisme van bijvoorbeeld Vittorio De Sica of Roberto
Rossellini spelen kinderen een belangrijke rol.
Een handvol grote studio’s beheerst de filmmarkt in de Verenigde Staten tot de zogenoemde Paramount-beslissing uit 1948 een eind maakt
aan hun controle over zowel de productie als de distributie van de films.
De maatregel betekent de ondergang van het klassieke studiosysteem.
De levensstijl en demografische samenstelling van de Amerikaanse bevolking verandert bovendien radicaal en dit beïnvloedt de keuzes van de
gemiddelde bioscoopbezoeker. In combinatie met de concurrentie van
de televisie vanaf begin jaren vijftig zorgen deze factoren ervoor dat Hollywood de totale output verkleint en meer inzet op dure, technisch vernuftige en spectaculaire producties, gemaakt voor een breed (maar toch
vooral volwassen) publiek (Bordwell en Thompson 2007). Niet de kinderen maar de adolescenten en jongvolwassenen worden vanaf midden
jaren vijftig ontdekt, in de eerste plaats als consument. Dit leidt onder
andere tot het succes van drive-ins waar rock-’n-roll-films, campusfilms,
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als De guitenstreken van Jopie Slim en Dikkie Bigmans (Jan van Dommelen, 1938) en Sjors van de Rebellenclub met Vacantie (J.Th.A. van der Wal,
1939) zetten de toon in de vooroorlogse Nederlandse cinema. In België
vinden in 1934 de kwajongensavonturen van De Witte (Jan Vanderheyden), naar de gelijknamige populaire roman van Ernest Claes, hun weg
naar het witte doek. Hoewel de film gemengde reacties krijgt, wordt hij
in de loop der jaren verschillende keren opnieuw uitgebracht (Biltereyst
en Van Bauwel 2004, 23). In de jaren veertig maken Vanderheyden en zijn
Duitse vrouw Edith Kiel films voor een breed familiepubliek, zoals Janssens tegen Peeters (1940) en Janssens en Peeters dikke vrienden (1940). Beide komedies zijn geïnspireerd door succesvolle stukken uit het volkstheater en door Amerikaanse voorbeelden als A Family Affair (1937) en de
andere films van Andy Hardy (Thys 1999, 282).
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horror en kolderachtige B-films worden vertoond (Doherty 2002). De
brave ongevaarlijke familiefilms in de traditie van Andy Hardy vinden
niet langer een publiek en de populariteit van jonge kindsterretjes, nog
zo dominant in de jaren dertig en vroege jaren veertig, taant (MerlockJackson 1986, 93). Disney breidt ondertussen zijn monopolie op kind
gericht en familiaal entertainment uit.
Studio’s die traditioneel hoog inzetten op prestigieuze literaire verfilmingen, zoals mgm, gaan hiermee na de oorlog verder, met af en toe ook
adaptaties van jeugdklassiekers zoals The Secret Garden (Wilcox 1949,
naar Frances Hodgson Burnett), Little Women (Leroy 1949, naar Louisa
May Alcott) of Kim (Saville 1950, naar de roman van Rudyard Kipling).
Deze films willen zowel kijkers aanspreken die de klassiekers kennen
als publiek dat houdt van spektakelfilms. In de praktijk komt het erop
neer dat de filmmakers meer de visuele extra’s van Technicolor (een innovatief kleurenprocedé), exotische locatieopnamen (voor Kim) en de
omvangrijke sterrencast (Little Women en The Secret Garden) benadrukken dan de prestigieuze literaire bron. Disney voert in deze periode de
productie en verdeling van animatiefilms nog op en blijft hiervoor putten uit de klassieke kinderliteratuur met Cinderella (1950), Alice in Wonderland (1951) en Peter Pan (1953). Disneys blijvende succes is minder te
danken aan de originele of unieke variaties op bekend bronmateriaal
dan aan de technologische koploperspositie van het bedrijf, dat bovendien wordt vereenzelvigd met de Amerikaanse familiewaarden en normen die klaarblijkelijk worden gedeeld door het grote publiek (Zipes
1995, 109). Het succes van de arbeidsintensieve en dure animatiefilms
neemt niet weg dat Disney midden jaren vijftig een nieuwe weg inslaat.
De studio richt zich op andere markten met televisieprogramma’s en
recreatieparken, en gaat naast de animatiefilms (Sleeping Beauty, 1959
en Jungle Book, 1967) ook inzetten op goedkopere live action-speelfilms
zoals Pollyanna (Swift 1960, naar de roman van Eleanor H. Porter), The
Swiss Family Robinson (Annakin 1960, naar Johann David Wyss), The Parent Trap (Swift 1961, naar Das doppelte Lottchen van Erich Kästner) en
Mary Poppins (Stevenson 1964, naar Pamela L. Travers).
In Europa en de rest van de wereld worden in deze periode de eerste
stappen gezet naar een gespecialiseerde kinder- of jeugdfilmproductie.
In het Verenigd Koninkrijk wordt daartoe de Children’s Film Foundation
(cff) opgericht. Zij maken voornamelijk films die moeilijkere onderwerpen schuwen en netjes binnen de pedagogische lijntjes kleuren. De
voorbeeldige, keurig sprekende, zelfredzame en slimme kinderen uit de
cff-filmografie gaan wel steeds spannender avonturen tegemoet, en de
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eerste adaptatie van cff is niet toevallig een verfilming van Enid Blyton:
Five on Treasure Island (1956). In Nederland vervult amateurfilmer Henk
van der Linden een pioniersrol. Tussen 1951 en 1984 bouwt hij een uitgebreid oeuvre op van jeugdfilms vol guitig kattenkwaad. Hij baseert zich
hiervoor op gekende en nog steeds populaire figuren uit de Nederlandse
kindercultuur, zoals Dik Trom, Pietje Bell en Sjors en Sjimmie. De geportretteerde kinderen uit Van der Lindens films zijn assertief en zelfbewust en vaak in staat problemen van (kinderlijke) volwassenen op te lossen (Schmidt en Veenendaal 2011, 44). De beperkte jeugdfilmproductie
in Vlaanderen bestaat in deze periode voornamelijk uit jongensavonturen: het gaat om verfilmingen van stichtelijke boeken, doorgaans geschreven door jezuïeten of andere opvoeders ter promotie van de jeugdbeweging, het katholieke geloof of het Vlaamse nationalisme (Thys
1999, 303, 368, 383). De amateuristisch gedraaide vormingsfilm Nieuwenhove (Wauters, 1948), naar een boerenjeugdroman van Jef Crombez,
is weinig succesvol (Thys 1999, 313), en dus blijven verdere initiatieven in
deze richting beperkt, ondanks een gunstige belastingregeling voor de
naoorlogse filmindustrie. Moeder, wat zijn we rijk (1957) van Hein Beniest, Jef Van Riet en Tom Pigmans is een initiatief van de abn-centrale,
bedoeld om het gebruik van het Nederlands als standaardtaal te promoten onder jongeren. De pers is bijzonder lovend over de film en over het
boek dat Gaston Durne ervan maakt. De film komt tot stand met steun
van onder andere het weekblad Robbedoes, en wordt vertoond in scholen
en culturele verenigingen. Terwijl er in de jaren vijftig meer films vóór
kinderen worden gemaakt, ontbreken kinderen ook niet in langspeelfilmproducties voor een volwassen publiek: zo toont de Vlaamse film in
deze periode ‘een opvallende belangstelling’ voor weeskinderen (Luc
Joris in Thys 1999, 383). Naast de aanwezigheid van Disney worden kinderen in België vooral door de eigen animatiesector bedeeld. Deze filmsector deed het dan ook aanzienlijk beter dan de live action-variant,
mogelijk omdat hij gebruikmaakt van striphelden met internationale
reputatie, zoals Kuifje en de Smurfen.

De ontdekking van het kind? Jaren zeventig tot
negentig.

De zogenoemde ‘movie brats’ (‘jonkies’) George Lucas en Steven Spielberg hebben met films als Star Wars (1977) en Indiana Jones (1981) een
ongekend succes en versterken de grensvervaging tussen kinderfilm en
familiefilm die Disney eerder op gang bracht. Door Spielberg geprodu-
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ceerde of geregisseerde films als E.T. (1981), The Goonies (1985) en later
Hook (1991, een bewerking van Peter Pan) en Jurrasic Park (1993) zijn voorbeelden van deze trend. De blockbuster wordt steeds meer een inclusief
genre dat zich richt op de ‘kidult’. In Hollywood wordt in deze periode
dus in de eerste plaats het kind ín de volwassene gestimuleerd.
Daarnaast groeit in de jaren zeventig de aandacht voor de kinderfilm
als afzonderlijk genre, vooral dan in Europa. Het feminisme, marxisme
en de psychoanalyse sturen aan op een kritische en ideologische evaluatie van de films die kinderen te zien krijgen. De overtuiging groeit dat
kinderen gebaat zijn bij filmeducatie, wat resulteert in filmcursussen
voor de jeugd en aandacht voor mediaconventies binnen het reguliere
onderwijscurriculum. Het uitgangspunt van opvoeders, onderzoekers,
politici en academici is niet langer van louter morele aard, zoals tijdens
de stille periode, niet langer hoofdzakelijk sociologisch geïnspireerd,
zoals tijdens de jaren dertig, of cultureel antropologisch zoals in de jaren vijftig, maar heeft een ideologische context: hoe kan men kinderen
kritisch laten kijken naar films, en hoe kan men zorgen voor een kwalitatief goed aanbod voor kinderen? Onschadelijke kinder- of jeugdfilms
zijn er te over sinds de jaren vijftig (met onder andere de cff-films, Disneyfilms, en enkele onschuldige Astrid Lindgren-verfilmingen), maar
voor het esthetische aspect, voor artistiek vernieuwende en uitdagende
kinderfilms, is er zowel in de productie als in de receptie nog steeds weinig aandacht.
De jeugdfilmproductie wordt vanaf de jaren zeventig een focuspunt in
het cultuurbeleid van enkele Europese landen. Vooral Scandinavië
speelt hierin een voortrekkersrol. In Denemarken wordt voor het eerst
het woord ‘kinderfilm’ gebruikt in een wettekst uit 1972, die tot doel
heeft de verspreiding van (buitenlandse) kwaliteitsvolle kinderfilms
aan te moedigen (Nielsen 2003), en in 1982 wordt 25 procent van het
Deense filmsubsidiebudget uitgetrokken voor de productie van jeugdfilms. Bovendien wordt een kinderfilmconsulent aangesteld (Breuning
48). Denemarken, Zweden en Noorwegen beschouwen de kinderfilm nu
ook als een echte niche, een specifieke en doelgerichte sector die in tegenstelling tot de andere marktsegmenten minder commercieel dan
artistiek succesvol moet zijn. Mondjesmaat worden de makers van
jeugdfilms aangemoedigd om een eigen artistieke vorm te ontwikkelen:
klassieke ‘Hollywood’-modellen worden opnieuw bekeken en er komt
meer aandacht voor het perspectief van het kind in mise-en-scène en
cameravoering. Wat het bronmateriaal betreft, wijkt bijvoorbeeld Zweden wel eens af van zorgeloze jeugdfilms. Na de veelvoudige adaptaties
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van de verhalen van Astrid Lindgren, krijgen nu complexere, en soms
rauwe en donkere verhalen een plaats binnen de jeugdfilmproductie
(Jensen 2005, 172). Hugo och Josefin (1967) van Kjell Grede, naar de gelijknamige roman van Maria Gripe uit 1962 (in het Nederlands vertaald als
Hugo en Jozefien) over de vriendschap tussen twee eenzelvige kinderen,
oogst in Vlaanderen en Nederland veel succes. Ook de Deense jeugdfilm
floreert met artistiek hoogstaande producties op basis van de kinderboeken van onder anderen Ole Lund Kirkegaard (Breuning 1995, 48-49).
De professionalisering van de Nederlandse kinderfilmsector gebeurt
vanaf begin jaren zeventig vooral onder impuls van Karst van der Meulen, die aanzet tot werken met realistische budgetten, overheidssubsidies en bekende acteurs uit andere media om de film op een positieve
manier onder de aandacht te brengen (Schmidt en Veenendaal 2011, 5354). In deze periode komen er steeds nauwere samenwerkingsverbanden tussen verschillende media voor kinderen (literatuur, televisie, radio en film) en worden vooral jeugdliteratuur en jeugdfilm dichter bij
elkaar gebracht vanuit de hoop dat de samenwerking een duidelijke
meerwaarde zal scheppen en de doelgroep kan enthousiasmeren. Karst
van der Meulen verfilmt De Zevensprong (1981, naar Tonke Dragt) en Thomas en Senior (1985, naar Lydia Rood) voor televisie, en Thomas en Senior
op het spoor van Brute Berend voor dubbele exploitatie als film en vier
delige televisiereeks. Harrie Geelen, jeugdauteur, illustrator en scenarist, verfilmt in 1978 Pinkeltje van Dick Laan; deze film vormt dan weer
de basis voor Pinkeltje en het verhaal van de film, een boek van Imme
Dros. Dit intermediale verkeer vervaagt de grens tussen boek en film in
de zin dat de oorsprong van een verhaal of een personage steeds minder
duidelijk wordt en het op verschillende manieren door het kind kan worden opgepikt: als film gebaseerd op de televisiereeks, als televisiereeks
gebaseerd op een film, als het boek naar de film of de film naar het boek.
De samenwerking tussen de verschillende media is noodzakelijk, wat
televisie en film betreft vooral omwille van de kostprijs, maar ook verrijkend, want ze zorgt op lange termijn voor professionalisering en specialisering binnen de audiovisuele kindersector (Schmidt en Veenendaal 2011, 57).
Door de gewijzigde blik op kinderen keert de kinderfilm in Nederland
zich vanaf de jaren zeventig, net als in Scandinavië, af van kluchtachtige
plots en settings ten voordele van minder rooskleurige, complexere en
meer concreet herkenbare verhalen en leefwerelden (Schmidt en Vee
nendaal 2011, 66). De films en televisieseries van Van der Meulen illustreren het toenemende belang van een dergelijk authentiek en gedurfd
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kindeigen perspectief. De definitieve bevestiging komt er met Mijn vader woont in Rio van Ben Sombogaart uit 1989, gebaseerd op een verhaal
van Burny Bos. De film mag als grensverleggend worden beschouwd,
zowel op het vlak van de thematiek als wat betreft de stilistische uitwerking. Latere films zoals Het zakmes (Sombogaart 1994), naar een boek
van Sjoerd Kuyper, bereiken bovendien een groot en zichzelf steeds vernieuwend publiek dankzij hun multimediale bestaansvorm als boek,
televisiereeks en film.
In Vlaanderen leiden de interesse voor filmeducatie en de toenemende distributie van alternatieve (niet-Amerikaanse) en artistieke jeugdcinema tot de oprichting van jefi en later Jekino. De doelstellingen van
beide organisaties passen in een lange traditie van het evalueren en
voorselecteren van films door volwassenen, maar de morele betutteling
en beschermende reflex uit het verleden heeft net als in de rest van Europa plaatsgemaakt voor educatieve leerpakketten voor kinderen en
leerkrachten, die een actief en competent kind voor ogen hebben. De
nationale filmproductie blijft in eerste instantie beperkt tot een remake
van De Witte (De Hert 1980) en een animatiefilm over de Vlaamse legende Jan zonder Vrees (Cassiers 1984). In 1988 wordt een Europees netwerk
opgericht om de verspreiding van artistieke jeugdfilms te verbeteren
(European Children’s Film Association). In Amsterdam gaat in 1987 het
filmfestival Cinekid van start, terwijl in Antwerpen vanaf 1989 een Europees Jeugdfilmfestival wordt georganiseerd. Beide festivals betekenen
een belangrijke stap in de actieve, zichtbare promotie en verspreiding
van de Europese (en internationale) kinder- en jeugdfilm.

De jaren negentig: het verha al als ster

Tot de jaren 1980 behoudt Disney zijn jarenlange leidersrol in de Amerikaanse animatiefilm. Bij pogingen om het monopolie vanaf begin jaren
negentig te doorbreken, spelen vooral commerciële belangen mee. Zo
richt Warner Bros in 1992 een afzonderlijke divisie voor familiefilms op,
wordt Dreamworks gesticht in 1994, en komen er afzonderlijke dochterbedrijven voor familievriendelijke films bij onder andere Miramax. De
Amerikaanse context verklaart wellicht het succes van de familiefilm en
de onwillige en aarzelende houding ten aanzien van een specifieke
jeugdfilmproductie naar Scandinavisch model. In tegenstelling tot de
meeste Europese landen wordt de filmsector in de Verenigde Staten niet
door de overheid gesubsidieerd en moet een film dus in eerste instantie
winstgevend zijn. Omdat kinderen zelf geen ‘actieve consumenten’ zijn
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(Bazalgette en Buckingham 1995, 7) moeten ook hun ouders op de een of
andere manier worden gestimuleerd om met het gezin de film te bekijken of de bioscoop te bezoeken. Hierin onderscheidt de kinderfilm zich
van het jeugdboek, dat niet noodzakelijk door de ouders meegelezen
hoeft te worden.
Een algemene trend in Hollywood sinds het midden van de jaren tachtig drukt ook zijn stempel op familiefilms en films voor kinderen. De
zogenoemde high concept-producties zijn films met een herkenbaar,
eenvoudig verhaal dat gemakkelijk over te brengen is en zich goed leent
voor vervolgfilms en afgeleide producten (Wyatt 1994, 8-10). Dit zijn
films die verkocht worden ‘op basis van een ongewoon plotidee’ en die
werken zonder sterren. Het verhaal zelf is de ‘ster’ en moet de verkoop
stimuleren (Bordwell 2006, 6). De opwaardering van het verhaal tot ster
vertaalt zich onder andere in de zoektocht naar materiaal met bewezen
commercieel potentieel, en naar verhalen, personages en genres waarmee het grote publiek al vertrouwd is via diverse media (King 2002, 50).
De perceptie dat een literaire bron zowel een commerciële als promotionele meerwaarde bezit, heeft ervoor gezorgd dat grootschalige bewerkingen opnieuw in de lift zitten, ook die van jeugdliteratuur. Dit betekent uiteraard niet dat alle blockbusters nu gebaseerd zijn op een
literaire bron: high concept-familiefilms op basis van originele plot
ideeën (zoals Home Alone, Free Willy, Beethoven) of films gebaseerd op
‘voorverkocht’ materiaal uit een niet-literaire context (zoals de Pokémonfilms, Teenage Mutant Ninja Turtles of Pirates of the Carribean) blijven
het minstens even goed doen.
Het is ondertussen duidelijk dat ‘de eeuw van het kind’ wat betreft de
jeugdfilm in Vlaanderen en Nederland pas aan het einde van de twintigste eeuw echt van start gaat. Na de uitbouw van een volwaardig kinderfilmfestivalcircuit en filmeducatie (ook voor de allerkleinsten) komt de
sector vooral in Nederland echt tot ontplooiing. De band met jeugdliteratuur speelt hierbij een grote rol en staat garant voor een commercieel
rendabele en artistiek hoogstaande filmproductie. Literaire adaptaties
spelen in op gevoelens van trots, nostalgie en nieuwsgierigheid naar het
nationale erfgoed bij de volwassenen. Een adaptatie garandeert bovendien zowel vertrouwdheid als vernieuwing. Opnieuw geldt dit vooral
voor Nederland: in de periode 1998 tot 2011 werden maar liefst 75 jeugdfilms geproduceerd, een gemiddelde van vijf films per jaar; 34 daarvan
zijn bewerkingen van een literaire bron (dertien zijn gebaseerd op populaire televisiereeksen). Een groot aantal van deze bewerkingen profileert zich wel nadrukkelijk als familié-film naar Amerikaans model.

17-11-14 14:52

456

Pionier van de Nederlandse familiefilm is Abeltje (van regisseur Ben
Sombogaart) uit 1998, gebaseerd op een verhaal van Annie M.G. Schmidt
en geproduceerd door schrijver, scenarist en televisiemaker Burny Bos.
Abeltje moet worden gezien in de context van de internationale inspanningen om een alternatief te creëren voor Disney, maar aan deze doelstellingen worden zowel artistieke (inhoudelijke) kwaliteitsnormen als
nationaal sentiment gekoppeld die het bronmateriaal perfect invult
(Schmidt en Veenendaal 2011, 88). Het succes van Abeltje leidt tot verdere verfilmingen van het werk van Schmidt voor zowel film als televisie,
zoals Otje (Lürsen, Van Dusseldorp 1998), Minoes (Bal 2002), Ibbeltje
(Sombogaart 2004), Pluk van de Petteflet (Sombogaart en Van Rijn 2004)
en Wiplala (Oliehoek 2014). De manier waarop Schmidts personages een
filmisch tweede leven krijgen, is heel verschillend. Waar Abeltje stevig
gemoderniseerd is, blijft bij Minoes de sfeer van het boek behouden
(Brouwers 2014, 21).
Niet alleen het werk van Schmidt, tenslotte een auteur met een bijzondere status en gekend bij jong en oud, maar ook andere Nederlandse
jeugdschrijvers krijgen post-Abeltje een verfilming. Boeken van uiteenlopende schrijvers als Chris van Abkoude, Jan Terlouw, Mieke van Hooft,
Tonke Dragt, Guus Kuijer, Thea Beckman, Carry Slee en Joke van Leeuwen worden geadapteerd voor het grote scherm. Kinderfilms als Abeltje
zoeken naar een evenwicht tussen commercie en artisticiteit. Kruimeltje
(Peters 1999, naar Chris van Abkoude) is een ingewikkelde en dure productie, die echter artistieke meerwaarde heeft dankzij de geslaagde verwijzingen naar de (stille) filmconventies uit de periode waarin de film
zich afspeelt. Zo maakt de film gebruik van slapstickroutines, zoals het
kattenkwaad van straatjongens en aansprekende achtervolgingen door
een Keystone-achtige agent, die tegelijkertijd (film)historisch de gepaste sfeer oproepen. Dit geldt evenzeer voor de vele melodramatische en
sentimentele plotwendingen uit het boek, die zonder schroom bewaard
blijven. De verfilming van Oorlogswinter (Koolhoven 2008, naar Terlouw)
richt zich net zoals Kruimeltje op een familiepubliek door een zichtbaar
groot productiebudget te combineren met stijlkeuzes die aansluiten bij
meer ‘volwassen’ genres (de historische oorlogsfilm, spaghettiwestern)
en een voorkeur voor beeldeffecten, zoals de blauwe filters die het kille,
besneeuwde landschap extra benadrukken. Het vertelperspectief blijft
consequent bij de twaalfjarige hoofdpersoon, maar de thema’s van ontbering, verlies en volwassenwording vragen om een kijker met enige
emotionele weerbaarheid.
Dat de kinder- en jeugdfilm in Nederland ook een politieke prioriteit
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Iep! © still Victor Arnolds en Lemming Film.

is geworden, blijkt duidelijk uit een kritische evaluatie van de sector
door de Nederlandse Cultuurraad in 2006. Het succes van de Nederlandse commerciële familiefilm (met Abeltje, Kruimeltje of Kruistocht in spijkerbroek) oogst lof, maar wordt (deels terecht) mee verantwoordelijk gesteld voor het in de verdrukking komen van de kinderfilm voor de doelgroep jonger dan twaalf. Bovendien wordt het algemene aanbod aan
binnen- en buitenlandse kinderfilms schraal geacht, weinig divers, laag
in status en bekendheid, en gebrekkig gedistribueerd (Hermans 2006,
11-12). Toch is er naast de grootschalige familiefilms en de meer sensationele jeugdfilms plaats voor een meer ingetogen, voor jongere kijkers
geschikte kinderfilmproductie. Die is vaak gebaseerd op minder voor de
hand liggend literair bronmateriaal. Zo heeft Iep! (Horst 2010), naar het
boek van Joke van Leeuwen, een afwijkend perspectief op de wereld en
op wat doorgaans geldt als ‘normaal’ als expliciet thema. We krijgen een
beeld van de wereld volgens het vogelmensje Viegeltje, maar het boek en
de film hebben ook aandacht voor de visie van de personages die zich
over haar proberen te ontfermen. Daarnaast is het afwijkende of niet
normbevestigende perspectief een genrekenmerk van de niet-commer-
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Blinker en het Bagbag-juweel (still Cine 3 en Jekino).

ciële kinderfilm in het algemeen, iets wat impliciet door deze film wordt
bevestigd.
In Vlaanderen bestaat er een scherp contrast tussen enerzijds de kinderfilms die worden geproduceerd door Studio 100, en de sporadische
verfilmingen van nationale jeugdliteratuur anderzijds. De Studio
100-films zijn afgeleide producten van televisiefiguurtjes of popsterren
(zoals Samson, Kabouter Plop, K3 of Mega Mindy) en passen in een bredere merchandisingstrategie. Het bedrijf is al meerdere malen vergeleken met Disney wat betreft de alomtegenwoordigheid in de leefwereld
van kleuters, de narratieve en esthetische uniformiteit van de film- en
televisiereeksen en theaterproducties, de stereotiepe personages, de
ononderbroken branding van het eigen merk en de product placement
van afgeleide artikelen zoals koekjes of kinderkledij (zie onder anderen
Verreet 2008). Naast de steile klim van Studio 100 vanaf de oprichting in
1996, worden vanuit andere hoek steeds meer multimediale projecten
ontwikkeld speciaal voor de jeugd. Zo komt een aantal ambitieuze ver-
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filmingen van populaire of bekroonde jeugdboeken tot stand, zoals
de Blinker-reeks (Van Neyghem 1999, 2000, 2008) en De zusjes Kriegel
(Beliën 2004) van Marc De Bel, en het gerenommeerde Vallen van Anne
Provoost. Bewerkingen gebaseerd op materiaal dat oorspronkelijk is
geschreven voor de jeugd, zoals Bo (Herbots 2010, naar Het engelenhuis
van Dirk Bracke) of Ben X van Nic Balthazar danken hun succes dan weer
aan de sociale relevantie van het onderwerp (respectievelijk minder
jarige callgirls en autisme), de erkenning op buitenlandse filmfestivals
en de toenemende belangstelling voor fictie van eigen bodem. Het
Vlaams Audiovisueel Fonds reikte in 2014 voor het eerst specifieke
scenariopremies uit aan projecten voor kinderen en jongeren. Mogelijk
is dit het startschot voor een artistiek en commercieel gebalanceerde
kinder- en jeugdfilmproductie in België.
De kinder- en jeugdfilm heeft een sterk intermediaal karakter. Het
verkeer tussen de verschillende media, vooral op initiatief van de filmsector, is niet zozeer het gevolg van ideeënarmoede, maar hangt enerzijds samen met de commerciële belangen die de filmsector noodgedwongen in overweging moet nemen en anderzijds met de opwaardering
van ‘het verhaal’ als kwaliteitsnorm en garantie op succes. Het gebruik
van materiaal, uit zowel literaire als populaire hoek, garandeert een
groter bereik, en motiveert uiteindelijk zowel de commerciële als de artistieke kinderfilmproductie.
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Radio , televisie en jeugdliteratuur
Lies Wesseling
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In april 1924 begint de Hilversumsche Draadlooze Omroep onder leiding van Willem Vogt met radio-uitzendingen. Slechts enkele weken later, vanaf 19 mei 1924, presenteert Antoinette van Dijk het kinderuurtje.
Omdat radio direct de huiskamer binnendringt, worden er van meet af
aan programma’s gemaakt die (mede) afgestemd zijn op kinderen. Bij
de tv doet zich eenzelfde verschijnsel voor. Op 2 oktober 1951 wordt in
Nederland het eerste tv-programma uitgezonden. Ongeveer een jaar later volgt de eerste tv-uitzending voor kinderen: op 5 december 1952 ontvangt Mies Bouwman Sinterklaas in studio Irene te Hilversum (Welleman 1999).
Sinds haar opkomst in de achttiende eeuw heeft de jeugdliteratuur,
net als de literatuur, telkens opnieuw haar plaats moeten bepalen ten
opzichte van andere media. Kinderboeken kregen in de loop van de tijd
specifieke vormkenmerken en vervulden bepaalde culturele functies
binnen een voortdurend veranderend medialandschap. Het oudere kinderboek veroverde een plaats ten opzichte van alternatieve vormen van
lering en vermaak, zoals de poppenkast, het variététheater, de smartlap, de toverlantaarn, de kijkdoos en orale vertellingen, liedjes en rijmen. In de loop van de twintigste eeuw werd de jeugdliteratuur uitgedaagd om haar waarde te bewijzen ten opzichte van film, radio, televisie,
videogames, het internet en het digitale spel. Hoewel de gespannen relatie tussen oudere en nieuwere media al minstens zo oud is als de uitvinding van de boekdrukkunst, heeft de opkomst van massamedia zoals radio en tv in de twintigste eeuw opnieuw voor een ingrijpende
verandering gezorgd. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk
grote groepen mensen min of meer tegelijkertijd te bereiken met een en
dezelfde boodschap.
Dit hoofdstuk schetst de positie van de twintigste-eeuwse en vroege
eenentwintigste-eeuwse Nederlandstalige kinderliteratuur ten opzichte
van radio en tv in vier verhalende genres die bij uitstek aanleiding gaven
tot intensieve onderlinge kruisbestuiving: fantasieverhalen, avonturen-
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Het bovennatuurlijke: fabels, sprookjes, sagen,
legenden, griezelverhalen

Etnologen en letterkundigen hebben overtuigend aangetoond dat kinderliteratuur een belangrijke bewaarplaats is van liedjes, rijmen, thema’s, motieven, personages en verhaalstructuren uit de orale volkscultuur (Opie en Opie 1997; Mooren et al. 2004). Gedrukte kinderliteratuur
herneemt orale vormen zoals fabels, sprookjes en sagen, verhalende
genres die in het teken staan van het wonderbaarlijke en doorgaans een
moraliserende strekking hebben. Orale verhalen bereiken hun publiek
via uiteenlopende communicatiekanalen, zoals vertelling in de huiselijke kring, declamatie, zang (bijvoorbeeld de smartlap) en toneel (poppenkast, straattheater). Kinderliteratuur deelt kenmerken met de orale
overlevering, zoals eenduidige, voorspelbare helden met één allesoverheersende karaktertrek, de voortdurende herhaling van verhaalelementen (bijvoorbeeld het stapelverhaal), motieven als de carnavaleske omkering en stijlfiguren als de hyperbool. Minder bekend is hoe dit aloude
‘storiegoed’ voortleeft in kinderprogramma’s voor radio en tv. Een verkenning van kinderprogramma’s van de laatste zestig jaar leert al snel
dat de elektronische media evenzogoed uit deze schatkamer putten.
In fabels, zoals de vele verhalen over Tom Poes en Olivier B. Bommel
van Marten Toonder of Jean Dulieus avonturen van Paulus de Boskabouter, houden antropomorfe dieren als personificaties van menselijke
eigenschappen het publiek een spiegel voor. Tegelijkertijd roepen deze
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verhalen, gezinsverhalen en variété. Deze steekproeven maken duidelijk
dat doemscenario’s die het einde van het (kinder)boek, de geletterdheid
en de leescultuur voorspellen, geen steek houden. Media ontwikkelen
zich namelijk niet lineair, volgens een patroon van opkomst, bloei en
verval, maar in interactie met elkaar. Oudere media worden niet door
nieuwere media afgelost, maar ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Enerzijds imiteren nieuwere media de dragers, stijlkenmerken, thema’s en
motieven van oudere media (Bolter en Grusin 1999). Anderzijds krijgen
juist die aspecten van oudere media die niet geabsorbeerd kunnen worden door nieuwere media, toegevoegde waarde. Geluidsdragers hebben
geen einde gemaakt aan live muziek, de tv heeft de bioscoop niet verdrongen, radio bleef voortbestaan naast de tv, het internet heeft de tv
niet overbodig gemaakt, enzovoort. Evenzogoed lijkt het onwaarschijnlijk dat de elektronische of digitale media het (kinder)boek zullen verdringen.
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series het magische universum van sagen en legenden op, waarin wonderen geschieden tegen het decor van een alomtegenwoordige, bezielde
natuur. Deze natuur wordt uitgetekend als donkere, geheimzinnige
bossen, mistige heide of verraderlijke moerassen, alles compleet met
een geheel eigen flora en fauna. Toonder lanceert Tom Poes op 16 maart
1941 in de strip Het geheim der blauwe aarde in De Telegraaf. Pas in zijn
derde avontuur (In den toovertuin) krijgt hij gezelschap van Olivier B.
Bommel. Bommel is aanvankelijk gecast als een opdringerige Amerikaanse toerist. Pas later evolueert hij tot een heer van stand. Al spoedig
overschaduwt hij Tom Poes, die volgens Toonders eigen zeggen te cerebraal is om langdurig interessant te kunnen blijven zonder sidekick
(Toonder 1998). Na de intrede van Bommel krijgt de strip steeds meer
het karakter van een moraliserende vertelling over de verschillende verdiensten van verstand (Tom Poes) versus emotie.
De strip van Toonder wordt al snel breed verspreid over verschillende
media, om te beginnen het theater. Tussen 1941 en 1943 verzorgt het
Tierelantijn Tooneel onder leiding van Wim Sonneveld kindervoorstellingen rondom Toonders creaties. Onder anderen Sonneveld zelf en
Kees Brusse spelen Bommel. De theatrale kwaliteiten van Toonders
werk worden daarnaast verkend in radiobewerkingen. Van 6 januari tot
en met 18 maart 1948 zendt de avro drie verhalen als hoorspel uit in afleveringen van tien minuten. De spelleiding is in handen van de bekende hoorspelregisseur Kommer Kleyn. De strip wordt ook bewerkt voor
een tv-poppenserie die de kro uitzond tussen 1960 en 1962. Radiopresentator Wim Quint spreekt alle stemmen in. Deze bewerking heeft heel
wat voeten in de aarde, omdat poppenseries uitsluitend door kleine kinderen worden bekeken, terwijl Toonders stripverhalen in eerste instantie voor volwassenen waren bedoeld. De uitzendingen duren maar liefst
een halfuur en daarin moeten de nodige avonturen plaatsvinden om de
aandacht van de kijkers vast te houden. Het tempo van de gebeurtenissen wordt flink opgevoerd. Vanaf 1967 wordt de strip ‘verliteratuurd’
door uitgeverij De Bezige Bij, die de Bommel-verhalen in pocketboekformaat uitbrengt, waarbij de tekeningen worden verkleind, zodat het gedrukte woord meer nadruk krijgt. De strips vullen 44 ‘literaire reuzenpockets’ die worden aangeduid als De Bommelsaga: de striproman of
graphic novel is geboren. In feite werkten de Toonder Studio’s al tijdens
de Duitse bezetting aan animatiefilms rondom Tom Poes, maar dit
werk heeft het daglicht nooit gezien (Peters en Barten 2000). Pas in 1983
maken de Toonder Studio’s de eerste avondvullende tekenfilm, onder
regie van multitalent Harrie Geelen en met de titel Als je begrijpt wat ik
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bedoel. Ten slotte duikt Bommel op in een musical uit 1997, Tom Poes en
de Trullenhoedster (reprise 2006), met Jon van Eerd in de hoofdrol. Deze
musical is onder het toeziend oog van Marten Toonder zelf tot stand
gekomen bij productiehuis Opus One (Oosterheert 2007).
Het voorbeeld van Tom Poes en Heer Bommel toont aan hoe verschillende media inhoud en personages aan elkaar ontlenen en hoe ze samenwerken om een bepaalde verhaalfiguur in leven te houden. Ook
Jean Dulieus Paulus de Boskabouter beweegt zich vrijelijk over de grenzen van de media heen. Net zoals Tom Poes en Bommel wordt Paulus
geboren in een krantenstrip. Op 2 februari 1946 duikt hij op in het dagblad Het Vrije Volk, als een ietwat leeftijdloze figuur. Paulus oogt als een
oud mannetje, maar belichaamt tevens de kinderlijke onschuld en onwetendheid. Het bos van Paulus wordt bevolkt door een bonte verzameling van dierachtige ‘mensen’ (Paulus en de heks Eucalypta) en mensachtige ‘dieren’, zoals de uil Oehoeboeroe. Die laatsten zijn in de regel
wijzer en zij heersen dan ook over het bos. Het bos van Paulus is natuurgetrouw en met oog voor detail getekend. De eerste serie van ruim drieduizend afleveringen loopt tot 2 december 1957. Tussen 1973 en 1984
komt er een tweede serie Paulus-strips van in totaal 23 verhalen, die ieder in honderd afleveringen verschijnen in diverse bladen (Meulder
2006).
De eerste bewerking dateert van 1948, wanneer De Arbeiderspers het
eerste Paulus-boekje uitgeeft, Het winterboek van Paulus. In 1947-1948
verzorgt Dulieu ruim honderd poppenkastvoorstellingen met de personages uit de strip. De poppen heeft hij zelf gemaakt. In 1955 stapt Paulus
over van krant en poppenkast naar de radio. Tot 1964 zorgt de vara voor
een hoorspelbewerking in ongeveer negenhonderd uitzendingen van
tien minuten die tweemaal per week worden uitgezonden. Dulieu, een
perfectionistische doe-het-zelver, spreekt alle stemmen zelf in met uitzondering van de elf Priegeltje, een rol die voor zijn dochter Dorinde
weggelegd is. Vanaf 1967 maakt Paulus zijn opwachting op tv in een serie met poppenanimatie. Tot eind 1968 verschijnen 39 afleveringen. Ook
voor deze poppenserie doet Dulieu nagenoeg alles zelf. Hij maakt de
poppen, marionetten deze keer, de decors, de rekwisieten, en hij doet
alle stemmen (Welleman 1999).
Dat tv-kinderprogramma’s in belangrijke mate putten uit het poppentheater blijkt ook uit Rikkie en Slingertje (1966-74, avro), door Poppentheater Merlijn van Maaike en Rien Baartmans. Dit poppentheater
bestaat al sinds 1957. De tv-serie omvat simpelweg opnames van de thea
tervoorstellingen over het jongetje Rikkie en het aapje Slingertje, waar-
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De Fabeltjeskrant (still met Martha en Myra Hamster).

bij het camera-oog van tijd tot tijd ook over het intens meelevende publiek glijdt. Maar de meest populaire en langst lopende poppenserie
ooit is uiteraard De Fabeltjeskrant (1968-74, nos/nts; 1985-89, avro, kro,
tros, Veronica; 1990-92, rtl 4) met tekst van Leen Valkenier en muziek
van Ruud Bos. Ook in Vlaanderen is deze serie, die dagelijks voor kinderbedtijd wordt uitgezonden, lange tijd geliefd (Hooghe 2009). De bewoners van het dierenbos belichamen stuk voor stuk herkenbare menselijke deugden en ondeugden, zoals de linke Lowieke de Vos, de huissloof
Truus de Mier, de heerszuchtige juffrouw Ooievaar, de goedmoedige Ed
en Willem Bever, de van zelfmedelijden vervulde Bor de Wolf, en de
angsthaas Zoef de Haas. ‘Dieren zijn precies als mensen, met dezelfde
mensenwensen en dezelfde mensenstreken’ is het motto van De Fabeltjeskrant, dat Meneer de Uil keer op keer verkondigt in het openingslied.
De uitzendingen duren vijf minuten en worden door Meneer de Uil
‘voorgelezen’ uit de krant. Fabeltjesland vormt een complete samenle-
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ving op zich en representeert de complexe sociale processen van geven
en nemen op een voor kinderen inzichtelijke en vermakelijke wijze.
Hoewel Leen Valkenier direct voor tv schrijft zonder tussenkomst van
een boek, is het evident dat hij zich sterk door de dierenfabels van Jean
de la Fontaine heeft laten inspireren. Dit blijkt onder meer uit de ‘cast’
waarmee De Fabeltjeskrant begint, die dicht bij de personages van la
Fontaine blijft (uil, raaf, vos, ooievaar). Later komen er steeds meer dieren bij met een eigentijds cachet, zoals de bouwvakkers de gebroeders
Bever, of ‘allochtone’ dieren zoals Zaza Zebra en Chico Lama. Liedjes uit
de serie zoals ‘Hup, daar is Willem met de waterpomptang’ en ‘Drink
meer prik!’ halen de Top 40.
Het Liegebeest, een succesvolle Vlaamse poppenserie, wordt uitgezonden tussen 1983-1986. Hoofdfiguur is een slangachtig onbetrouwbaar
wezen dat op een kasteel woont, samen met zijn vreemde hofhouding.
Overigens zijn niet alle tv-bewerkingen van volksverhalen per definitie
poppenseries of tekenfilms. Vooral sprookjes en sprookjesachtige verhalen worden doorgaans door menselijke acteurs gespeeld in series zoals de musical Baron van Münchhausen (1970, kro), Kunt u me de weg
naar Hamelen vertellen, meneer? (1972-76, kro), dat is geschreven door
Harrie Geelen als vervolg op ‘De rattenvanger van Hamelen’, TiTa Tovenaar (1972-74, nos), eveneens van Geelen, of De vloek van Woestewolf
(1974, nos), geschreven door Paul Biegel. De meest directe sprookjesbewerking is Willeke… Er was eens (1973, avro) van Mies Bouhuys. Willeke
Alberti speelt de hoofdrol in vijf musicalachtige sprookjes die allemaal
in het heden beginnen om zich vervolgens naar het ongedefinieerde verleden van het sprookje te bewegen. Bouhuys bewerkt ‘De varkenshoeder’, ‘Blauwbaard’, ‘Vrouw Holle’, ‘De sneeuwkoningin’ en ‘Het meisje
met de zwavelstokjes’ (Welleman 1999). De Vlaamse evenknie van dit
programma is het zogenoemde Sprookjestheater (1979), waarin Francis
Verdoodt sprookjes voorleest die door acteurs uitgebeeld worden.
Het idee om klassieke verhalen nieuw leven in te blazen door ze door
steracteurs te laten voorlezen op tv is ook in het buitenland een beproefde formule. In 1985 wil het Amerikaanse echtpaar Mark Sottnick en Doris Wilhousky zo de kunst van het verhalen vertellen onder de aandacht
brengen van jonge kinderen. Onder de naam Story Classics verschijnen
tussen 1985 en 1990 veertien delen, waarin sprookjes en fantasyverhalen worden voorgelezen door Hollywoodsterren als Meryl Streep en Jack
Nicholson (http://televisieseries.com/S/storybookclassics.html). Jim Hen
sons The Storyteller (1988), een Brits-Amerikaanse coproductie, is een
soortgelijk initiatief. De serie ensceneert klassieke Europese volksver-
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halen. In de raamvertelling leest de acteur John Hurt het verhaal voor
aan een pratende hond. Het ingebedde gedeelte voert de helden en hun
avonturen ten tonele. In 1991 wordt de formule van Story Classics overgenomen door de Nederlandse tv onder de titel Beroemde verhalen (199197, ncrv). De Hollywoodsterren worden vervangen door acteurs van
eigen bodem zoals Willem Nijholt, Martine Bijl en Jasperina de Jong.
Hierbij worden naast sprookjes ook Bijbelverhalen vertolkt. Jim Hen
sons The Storyteller krijgt navolging in het Vlaamse programma Sprookjes (2004-08), waarbij de bekende acteur Jan Decleir de rol van verteller
overneemt. Decleir leest sprookjes van Grimm en Andersen voor tegen
het decor van het sprookjesbos in de Efteling, een meervoudig gelaagde
remediation van het boek, dat op zijn beurt een schriftelijke weergave
was van oraal cultureel erfgoed. In feite borduren deze voorlezingen op
tv voort op de dagelijkse voorleespraktijken van ouders (het verhaaltje
voor het slapengaan). Hardop voorlezen slaat in zekere zin een brug tussen de orale vertelcultuur, waarop grote delen van de bevolking aangewezen zijn tot de invoering van de algemene leerplicht, en de schriftcultuur (Ong 1982).
Een andere herneming van de sprookjestraditie is de populaire
Vlaamse serie Kulderzipken (1995-97), geschreven door Hugo Matthysen.
Deze serie bewerkt niet zozeer bestaande sprookjes, maar vertelt een
nieuw verhaal volgens de conventies van het sprookje. De serie is gebaseerd op het bekende motief van de koning die een echtgenoot zoekt
voor zijn onwillige dochter. Kulderzipken, een eenvoudige boerenjongen, wint de prijsvraag die naar de beloning van prinses Prieeltje leidt.
De koning, die hem liever niet als schoonzoon ziet, bedenkt telkens
nieuwe opdrachten en uitdagingen voor Kulderzipken, die wordt bijgestaan door de ‘Grimms’. Ook in deze serie trad Jan Decleir op, als koning
Jozef deze keer. De serie zit vol absurde humor en taalgrapjes en kan
worden opgevat als een parodie op het sprookje, die zowel kinderen als
volwassenen aansprak.
Uit het buitenland importeren Nederland en Vlaanderen de televisiebewerking van Nils Holgerssons wonderbare reis, de Zweedse klassieker
van Selma Lagerlöf. Het boek verenigt genres als de fabel, de bildungsroman, het avonturenverhaal en het aardrijkskundeboek in zich en
daarnaast zijn er allerlei lokale sagen en legenden in verwerkt. Nils’
wonderbare reis is zowel een geografische expeditie van het zuiden van
Zweden naar Lapland, als een levensreis die de hoofdpersoon verandert
van een luie, onverantwoordelijke plaaggeest in een gewetensvolle jongen met het hart op de juiste plaats. De moraal van het verhaal propa-
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geert vooral een respectvolle omgang met flora en fauna. Het boek verschijnt in Zweden in twee delen in 1906 en 1907, verluchtigd met foto’s,
zoals een modern leerboek betaamt. De eerste Nederlandse vertaling
komt enkele jaren later uit, in 1911. Tot 1970 worden er diverse edities
(geïllustreerde, goedkope en luxe-edities, et cetera) op de markt gebracht, die qua tekst allemaal teruggaan op de eerste vertaling van Margaretha Meyboom. In de bewerkingen na 1970 is de tekst aangepast aan
verschillende doelgroepen (onder andere kinderen met leesproblemen
en visueel gehandicapte kinderen), met als effect dat de lengte van de
oorspronkelijke uitgave steeds verder wordt ingekort (Desmidt 2002a,
2002b). Deze tendens wordt enigszins doorbroken door de Japanse animatieversie van Hisayuki Toriumi uit 1980, die bij herhaling op de Nederlandse en Vlaamse tv is uitgezonden, om te beginnen door de vara
van 1983 tot 1984. In feite volgt de animatieserie het oorspronkelijke
boek meer op de voet dan de vele verkorte vertalingen en bewerkingen,
die overigens ook in de jaren tachtig nog werden voorgezet. In 2010 verschijnt eindelijk weer een integrale, nieuwe Nederlandse vertaling, bezorgd door Elina van der Heijden en Wiveca Jongeneel, gevolgd door een
onverkorte luisterboekeditie in 2011. Waarschijnlijk is de belangstelling voor de brontekst mee te danken aan de populariteit van de Japanse
reeks.

Avonturenverhalen: helden en schavuiten

Avonturenverhalen hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in
kinderboeken en kunnen op hun beurt teruggevoerd worden op oudere
verhaalvormen zoals het epos, het schelmenverhaal (beide wortelend in
de orale verteltraditie) en de ridderroman. Het Nederlandstalige hoorspel heeft niet veel verhalen voor kinderen in deze traditie voortgebracht. Weliswaar schrijft Jaap ter Haar diverse series over de avonturen
van Saskia en Jeroen voor de radio (1953-57, ncrv), die vanaf 1955 tevens
in boekvorm verschijnen, maar hierbij gaat het overwegend over alledaagse huis-, tuin- en keukenbelevenissen en zodoende horen deze verhalen eerder in het genre van de gezinsverhalen thuis (Veer 1995). Avonturenverhalen in de strikte zin draaien om nobele helden die larger than
life zijn en duidelijk een voorbeeldfunctie vervullen, of om schavuiten
die het gevestigde gezag bedoeld of onbedoeld ondermijnen. De tv heeft
van meet af aan dergelijke avonturenseries voor de jeugd op de buis gebracht. Beroemde voorbeelden van schelmenverhalen zijn Swiebertje
(1955; 1958-75, ncrv) en Pipo de Clown (1958-90, nts/vara) (Welleman
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1999). De Swiebertje-verhalen verschijnen vanaf 1936 in boekvorm en liften vervolgens mee op het succes van de tv-serie tot 1974. John uit den
Bogaard schrijft zowel de tv-afleveringen als de boeken. Het gezag in de
vorm van veldwachter Bromsnor (Lou Geels) wordt geregeld bij de neus
genomen, maar de feodale, archaïsche verhoudingen in de plattelandsgemeenschap, waarin een baron en een voorname burgemeester de
dienst uitmaken, blijven onaangetast en lijken vooral de nostalgische
verlangens van volwassenen aan te spreken. Een Swiebertje-aflevering
begint wanneer de joviale zwerver zijn opwachting maakt bij Saartje, de
huishoudster van de burgemeester, die zich als een moeder over hem
ontfermt. De aflevering eindigt wanneer hij er weer eens vandoor gaat.
Nooit wordt zwerven met onveiligheid, armoede of gebrek in verband
gebracht. Swiebertje komt eerder over als een benijdenswaardige figuur
die een ‘vrolijk leven’ leidt, vrij van zorgen en verplichtingen, heerlijk
rondkuierend in de vrije natuur. De serie krijgt ten langen leste een ietwat geforceerd einde wanneer Swiebertje naar Canada vertrekt.
Pipo de Clown is een creatie van Wim Meuldijk, die naast stripverhalen boeken en hoorspelen schrijft en als tekstschrijver voor Sesamstraat
optreedt. De serie wordt in eerste instantie voor tv geproduceerd, de
Pipo-boeken verschijnen vervolgens tussen 1960 en 1975 en profiteren,
net zoals bij Swiebertje, van het succes van de serie. Tussen 1969 en 1973
wordt Pipo verstript voor het blad Donald Duck. Jan van der Voo maakt de
illustraties bij de teksten van Meuldijk. Pipo trekt in zijn woonwagen
met vrouw Mamaloe en dochter Petra de hele wereld door en beleeft van
alles. Hij is even vrijheidslievend als Swiebertje en daarom ontworstelt
hij zich al snel aan het regime van de circusdirecteur Dikke Deur, de risee van de serie. Een eigentijdse variant op Pipo, Mamaloe en dochter
Petra zijn Otje en haar vader Tos, die rondtrekken in een moderne versie
van de Pipowagen: een camper. De televisiereeks (1998-99) op basis van
Otje van Annie M.G. Schmidt laat zien dat Tos al even slecht in staat is
om zich te voegen naar de bestaande orde als Pipo, getuige zijn aanhoudend gedoe met zijn papieren die maar niet in orde willen geraken. Net
als Pipo verkeert Otje op goede voet met de vogels, dieren en bloemen.
Haar vermogen om met dieren te spreken komt goed van pas in het traceren van een ander belangrijk stuk papier, de oorkonde van Kokkelberg. De rolomkering tussen vader en kind laat zien dat Otje van later
datum is dan Pipo. Otje en haar helpers moeten zorgen dat de problemen opgelost worden, haar vader sukkelt en moppert maar wat aan. Hij
is een typisch voorbeeld van de incompetente vader die Schmidt graag
mocht uitbeelden in haar verhalen voor kinderen.
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Andere populaire schelmenverhalen zijn onder meer Bas Boterbloem
(1960-61, avro), Mik-Mak (1962-63, vara), Peppi en Kokki (1973-78, kro),
een Nederlandstalige versie van Laurel and Hardy, en Bassie en Adriaan
(1978-94, tros). Deze clowneske duo’s zaaien onbedoeld chaos overal
waar ze gaan of staan. Een geval apart is Prikkebeen, een serie van vier
afleveringen die de avro in 1972 uitzendt. Harrie Geelen verzorgt de
tekst en de serie sluit zowel qua tekst als qua visuele vormgeving aan bij
de Nederlandse bewerking Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen
(Jan J.A. Goeverneur, 1858) van het Franstalige stripverhaal Histoire de
Monsieur Cryptogame (Rodolphe Töpffer, 1845). Decors, kostuums, rekwisieten en make-up citeren volop uit de bewerking van Goeverneur.
Een tweede type avonturenverhaal draait om een nobele hoofdpersoon met een hoge sociale status en een gewichtige missie. Vlaanderen
heeft zonder meer de belangrijkste jeugdseries van dit type voortgebracht, vooral dankzij de twee duo’s Karel Jeuninckx en Lo Vermeulen
(script) en Bert Struys en Senne Roeffaer (regie). Deze vier scheppen in
nauwe onderlinge samenwerking succesvolle heldenseries zoals Fabian
van Fallada (brt, 1969), Het Zwaard van Ardoewaan (1972) en vooral Kapitein Zeppos, onder regie van Jef Ceulemans deze keer, met Roeffaer in de
hoofdrol. Kapitein Zeppos is uitgezonden in drie reeksen, te weten Belderbos (1964), De Eglantier (1968) en Tweng (1968). Het verhaal speelt zich
af in de moderne tijd, hoewel je daar niet zoveel van merkt in het kleine
dorpje Belder, waar Zeppos op een dag plotsklaps hoog te paard zijn intrede doet. Zeppos, eigenlijk ‘Jan Stephorst’, keert terug naar zijn vaderland na een lang verblijf in Griekenland (waar zijn naam werd verbasterd tot Zeppos), om een mysterie rond zijn erfenis van het Belderbos te
ontraadselen. Zeppos ontmantelt vervolgens met hulp van dorpsgenoot
Ben en zijn vriendin Rita een misdadigersbende die hem zijn erfenis
probeert te ontfutselen omdat er olie in de grond zit. In De Eglantier
brengen Zeppos en zijn vrienden een omvangrijke kunstroof aan het
licht, en in Tweng raakt hij betrokken bij een pacifistische organisatie.
Kapitein Zeppos is een kruising tussen een ridderroman en een detective. Weliswaar spelen de verhalen zich af in het heden, maar we vinden
tal van elementen uit historiserende series terug: een verlaten kasteel in
Belderbos, geheimzinnige jagers in De Eglantier en zwaardgevechten in
Tweng. Zeppos zelf heeft de adellijke uitstraling van een kasteelheer, die
een dame van stand huwt aan het einde van de eerste reeks. Hij is een
held van alle tijden (en voor alle leeftijden), die onbevreesd complotten
ontmaskert. Deze serie wordt een ongekend succes nadat ze door de bbc
is opgekocht, die de afleveringen nasynchroniseert in het Engels, zodat
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Kapitein Zeppos en Cara uit Tweng (still).

Zeppos als een Vlaamse James Bond aan een mondiale triomftocht kan
beginnen. Vanwege het doorslaande succes van de serie komen de verhalen vanaf 1966 tevens in boekvorm op de markt, verlucht met zwartwitfoto’s van de tv-opnames. De boeken worden ook in het Engels vertaald.
Jeuninckx en Vermeulen gaan in de jaren zeventig door met regisseur
Jef Ceulemans, wat heldenverhalen oplevert zoals Rogier van Ter Doest
(1976) en Dirk Van Haveskerke (1978). Verschillende Vlaamse series worden tevens door de nts uitgezonden, samen met buitenlandse bijdragen
aan dit genre zoals Ivanhoe (1958) en Thierry la Fronde (1963). Heldenverhalen zijn amper vertegenwoordigd in producties van Nederlandse bodem, met uitzondering van Floris (1969, nts) van Gerard Soeteman
(script) en Paul Verhoeven (regie), met Rutger Hauer in de hoofdrol van
ridder Floris van Rosemondt. In Vlaamse tv-fictie voor kinderen nemen
heldenverhalen daarentegen een centrale plaats in, en het valt op dat
historiserende series in het algemeen een overwicht hebben in de productie van de Vlaamse publieke omroep. Het geïdealiseerde verleden
dient om een specifiek Vlaamse identiteit te omlijnen. Dergelijke nationalistische, emancipatorische motieven zijn het laat-twintigste-eeuwse
Nederland vreemd, wat de uiteenlopende voorkeuren voor specifieke
genres tussen beide landen kan verklaren (Dhoest 2004). Ook in de een-
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entwintigste eeuw blijft het avontuurlijke heldenverhaal populair op de
Vlaamse televisie. In de jeugdserie De 5de boog (2011-), geschreven door
Dirk Nielandt en opgenomen in het provinciaal domein van Bokrijk,
moeten vijf jongeren het samen opnemen tegen Mordus, een boosaardig personage dat na 199 jaar opnieuw dood en vernieling zaait.
De belangrijkste buitenlandse bijdrage aan het avonturengenre is
zonder meer Astrid Lindgrens Pippi Langkous (1945-48), een serie boeken
over een genderbender die mannelijke kracht en moed paart aan de volstrekte autonomie en onconventionaliteit die we met schelmen en schavuiten associëren. Het gaat hier echter om een jong meisje dat heel vanzelfsprekend op zichzelf woont in Villa Kakelbont, samen met een aapje
en een paard. Pippi zet alle sociale stereotypen op hun kop en trekt zich
niets aan van regels, geboden of verboden. De avonturen van Pippi zijn
via een breed scala van media verspreid. De boeken van Lindgren worden gevolgd door een strip (1957), een Zweedse tv-serie (1967), een dozijn
speelfilms en een animatiefilm (1997), die vervolgens wordt bewerkt tot
een animatie-tv-serie (1997-99). Andere klassiekers uit de buitenlandse
jeugdliteratuur, zoals Der schweizerische Robinson (1812) van Johann
David Wyss of Sans famille (1878, Alleen op de wereld) van Hector Malot,
leven eveneens voort in de twintigste eeuw dankzij talrijke bewerkingen
in de vorm van strips, hoorspel, animatie, tv-serie en/of speelfilm en
– last but certainly not least – het luisterboek, ondanks het feit dat hun
thematiek en setting tamelijk gedateerd zijn. In de huidige wereldorde
kan men niet meer zoals de familie Robinson stranden op een onbewoond eiland, terwijl de erbarmelijke lotgevallen van de vondeling
Rémi in Sans famille nauwelijks een pendant in moderne westerse welvaartsstaten kennen. Toch hebben beide canonieke werken een lange
triomftocht gemaakt door het twintigste-eeuwse medialandschap. De
vele bewerkingen voor uiteenlopende nieuwere media werken tevens
nieuwe belangstelling voor de boekversies in de hand. De tv-serie De familie Robinson die de avro in de jaren zeventig uitzendt, is de directe
aanleiding om De Zwitserse Robinson, in 1947 door Hein Kray bewerkt,
opnieuw uit te geven. In 1980-81 zendt de eo voor het eerst de Japanse
animatieversie van De Zwitserse familie Robinson uit, een serie die tot op
de dag van vandaag verkrijgbaar is. Dit resulteert niet in een revival van
het oorspronkelijke boek, maar wel in herdrukken van de stripversie
van Wyss’ klassieker. In het geval van Alleen op de wereld gaan bewerkingen voor andere media wel gepaard met een oplevende belangstelling
voor de brontekst, die telkens weer opnieuw is vertaald. In 2011 is nog
een nieuwe editie verschenen in Nederland, van de hand van de gere-
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nommeerde literaire vertaler August Willemsen. Uitgeverij Ploegsma
brengt tot op de dag van vandaag nieuwe drukken van de Pippi Langkous-boeken op de markt en de Zweedse heldin is zelfs vereerd met een
speciale ikea-editie. Daarnaast houdt de Zweedse meubelketen de literaire nagedachtenis aan Lindgren levend door de kinderopvang in hun
winkels ‘Småland’ te noemen, naar de regio in het zuiden van Zweden
waar Lindgrens boeken zich afspelen, terwijl er ook gespeeld wordt met
het woord smål, dat in het Engels ‘klein’ betekent.
Sciencefiction en detectives kunnen als een specifieke vorm van het
avonturenverhaal worden opgevat. Ook hier draait de vertelling om helden met een serieuze opdracht en opnieuw geldt dat deze genres prominenter vertegenwoordigd zijn in Vlaamse dan in Nederlandse producties voor kinderen. De nauwe verwantschap tussen het avonturenverhaal
en de detective blijkt al uit een serie zoals Kapitein Zeppos. Een generatie
later is Merlina (1983-88, brt), over een detectivebureau in een fictief
Vlaams stadje, populair in Vlaanderen. Hoewel het bureau voornamelijk bevolkt wordt door volwassenen, speelt Merlina’s nichtje Ann eveneens een belangrijke rol in de misdaaddetective. Aanverwante Vlaamse
series zijn Postbus X (1988-94, brt) en Interflix (1994), alle drie geschreven door het duo Dirk Durver en Guy Lavigne. In Nederland kan men
slechts wijzen op de kortlopende detective Q en Q (1974, 1977, kro), waarin twee kinderen misdaden oplossen. Wat sciencefiction betreft kan de
serie Morgen gebeurt het (1957-59, avro) vermeld worden, en de Vlaamse
serie Mik, Mak en Mon (1986-88, brt), die geen van beide echt school hebben gemaakt.
Volksverhalen met een wonderbaarlijke dimensie en avonturenverhalen komen samen in de mengvorm van fantasy. In fantasy speelt het
bovennatuurlijke, waarin elementen van mythen, sagen en legenden
zijn verweven, een belangrijke rol. Veel fantasyromans behoren tot de
zogenoemde crossoverliteratuur, dat wil zeggen, literatuur die zich niet
eenvoudig in een specifieke leeftijdscategorie laat onderbrengen en zowel door volwassenen als jeugdigen wordt gelezen. De bekendste voorbeelden zijn Alice’s Adventures in Wonderland, Lord of the Rings en Harry
Potter. De verfilmingen zijn herhaaldelijk op tv uitgezonden. Ondanks
hun succes is er tot dusverre slechts met mondjesmaat sprake geweest
van autochtone fantasyproductie. Series zoals Okkie Trooy (1962-64) en
TiTa Tovenaar missen het heroïsche element. Belangrijke uitzonderingen zijn Johan en de Alverman (1965, brt) van het fameuze duo Jeuninckx
en Vermeulen. De Alverman is een klein mannetje uit Avalon dat naar de
mensenwereld is verbannen en vriendschap sluit met een jonge arts.
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Alverman schenkt hem een magische ring en is zelf in het bezit van een
toverfluit. Johan en de Alverman werd net als Kapitein Zeppos onderwerp
van novellisatie toen er een geïllustreerd boek uitkwam naar aanleiding
van de uiterst succesvolle tv-serie. Het huis Anubis (2006-11, Studio 100)
speelt zich af op een internaat dat genoemd is naar de Egyptische god
Anubis en een geheim op zolder herbergt. Gaandeweg blijkt dat deze
naam niet willekeurig gekozen is. Uit een geheim dagboek van een vorige bewoonster blijkt dat er een schat aan juwelen rondom het huis begraven ligt die ooit toebehoorde aan een Egyptische farao. De internaatbewoners besluiten het geheim te ontraadselen en beleven zodoende
vele avonturen. Alleen al de grote hoeveelheid afleveringen (vierhonderd afleveringen plus drie specials op Nickelodeon) geeft aan dat Het
huis van Anubis een groot succes is.
In Nederland wordt De Zevensprong (1966), een roman van Tonke
Dragt, bewerkt voor tv (1981, ncrv). De Zevensprong vertelt hoe een
schoolmeester een geheim complot ontmaskert tegen een van zijn pupillen, een jonge telg uit een adellijk geslacht dat volgens oude traditie
een geheimzinnig kasteel bewoont. Zowel serie als boeken blijven onverkort populair. Het boek wordt tot op de dag van vandaag herdrukt; de
serie is in 2006 op dvd uitgebracht.

Gezinsverhalen

Naast de hierboven besproken verhalende vormen speelt een derde genre een belangrijke rol in de uitwisseling tussen kinderliteratuur, radio
en tv, namelijk verhalen over alledaagse gebeurtenissen in en rondom
het huis. Hier geen bovennatuurlijke gebeurtenissen, helden die ver boven het maaiveld uitsteken, subversieve streken van rondzwervende
schelmen, of theatrale huzarenstukken voor en/of door kinderen, maar
huiselijk realisme binnen de besloten kring van het gezin. In tegenstelling tot de hierboven behandelde vormen heeft dit genre strikt literaire
wortels. Gezinsverhalen voor en over kinderen zijn ontstaan vanuit de
negentiende-eeuwse sentimental of domestic novel, een variant op de bildungsroman, zij het dat het accent valt op de ontluikende gevoelswereld
van de jonge held(in), die meestal vrouwelijk is. De heldin moet leren om
haar gevoelens af te stemmen op de noden en behoeften van de mensen
om haar heen, zodat ze uiteindelijk haar zorgende taak als moeder, verpleegster of een ander typisch vrouwelijk beroep op zich kan nemen.
Negentiende-eeuwse bestsellers in dit genre zijn bijvoorbeeld The Lamplighter (1854) van Maria Susanna Cummins, The Wide, Wide World (1850)

AC_GHESQUIERE_(waan.en.wijs)_bw_v11.indd 473

17-11-14 14:52

474

van Susan Warner en Uncle Tom’s Cabin (1852) van Harriet Beecher Stowe
(Weinstein 2004). Omdat het genre dikwijls verhaalt over de volwassenwording van een jonge hoofdpersoon, laat het zich gemakkelijk vertalen
naar het domein van de kinderliteratuur (Sutliff Sanders 2011), getuige
Little Women (1868) van Louisa May Alcott, Heidi (1880) van de Zwitserse
auteur Johanna Spyri, The Little House on the Prairie (1932-43) van Laura
Ingalls Wilder, of The Secret Garden (1910) van Francis Hodgson Burnett.
De vele adaptaties voor film en tv houden deze klassiekers in leven.
Intussen ontwikkelt zich een moderne vorm, die de moraliserende
strekking van de sentimental novel achterwege laat en simpelweg het
ontluikende gevoelsleven van de jonge hoofdpersonen in kaart brengt,
zonder dat deze gevoelens in een bepaalde mal worden geperst. Deze
gezinsverhalen weten in hun beste vorm heel goed het ‘bijzondere van
het gewone’ uit te drukken. Het jonge kind leeft in deze gezinsverhalen
altijd in een magische wereld, ook als het gebeurtenissen ondergaat die
volwassenen als alledaags of triviaal zullen aanmerken. Een voorbeeld
apart zijn de belevenissen van de kleuter Knofje. Dit vierjarige meisje
doet voor het eerst haar intrede in het kindermagazine Bobo, tussen
1979 en 1988. De verhalen zijn geschreven door Burny Bos en geïllustreerd door Harmen van Straaten, en worden in 2001 gebundeld en uitgegeven in boekvorm. Bos geniet vooral bekendheid als producent van
kinderseries voor tv en film en het wekt daarom geen verwondering dat
Knofje in 2001 tevens op de kro verschijnt, in een serie van zes afleveringen van tien minuten, geproduceerd door BosBros Film-tv Productions
en geregisseerd door Rita Horst.
Een ander treffend voorbeeld van dit genre is De Daltons, eveneens
onder regie van Horst. Deze jeugdserie gaat over een gezin van vier
broers die met hun vader en moeder in de Daltonstraat 123 wonen. De
belevenissen worden weergeven vanuit het perspectief van de derde
broer, Tim, die zeven jaar is in de eerste serie De jonge jaren (1999-2000,
vpro). Het gaat om herkenbare gebeurtenissen zoals de verhuizing van
de buren, kamperen in de tuin, uit je kleren groeien, zwemles en het
eerste ziekenhuisbezoek. Bezien door de ogen van Tim zijn dit echter
mysterieuze gebeurtenissen waar hij alleen na grote mentale inspanning een touw aan vast kan knopen. Door dit alles heen krijgen de onderlinge wedijver en sterke betrokkenheid tussen de broers grote nadruk. Het script is geschreven door Robert Alberdingk Thijm, die diverse
gerenommeerde tv-series voor zowel kinderen als volwassenen op zijn
naam heeft staan. Zeven jaar na de eerste afleveringen krijgt de serie een
vervolg in De jongensjaren (2007-08), met exact dezelfde acteurs, alleen is
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De Daltons.

iedereen zeven jaar ouder en zitten de broers dus midden in de puberteit. Het leven is minder onbezorgd dan weleer, zoals blijkt uit de schrijnende aflevering ‘Elodie’ (over de zelfmoord van een klasgenoot van
Tims oudere broer Jelle) en ook minder onschuldig: de jongens worden
danig in beslag genomen door hun opspelende hormonen. De serie eindigt met het eindexamen van de oudste zoon Erik en zijn vertrek naar
Amerika. Met het uitvliegen van het oudste kind zijn de jongensjaren
ten einde gekomen. In 2010 bewerkt Alberdingk Thijm beide series tot
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boeken onder gelijknamige titels, uitgegeven door de vpro. Terwijl het
in De Daltons nog gaat om een traditioneel kerngezin, met een vader
alias kostwinnaar en een moeder alias huisvrouw, doorbreekt dezelfde
scriptschrijver alle gevestigde rolpatronen in Het Gordijnpaleis van Ollie
Hartmoed (2011, vpro), een serie die een ware staalkaart van hedendaagse opties voor gezinsvorming etaleert. Transnationale adoptie, samengestelde gezinnen met kinderen uit een vorig en een nieuw huwelijk, transgender-gezinsleden, gescheiden opa’s en oma’s die nieuwe
relaties beginnen — het zit er allemaal in. Hoewel de serie menige relatiebreuk in beeld brengt, valt het accent van deze warmhartige komedie
op de waarde van verwantschapsrelaties in het verband van de extended
family, die tegenwicht bieden aan het door scheiding geteisterde, onstabiele kerngezin.
Gezinsverhalen hoeven niet noodzakelijk tot mensen beperkt te blijven. In de serie over Bear Boeloe vormen dieren een gezellige familie
met elkaar. Omrop Fryslân bracht de serie, bedacht door illustratrice
Helena de Boer, vanaf 1995 op televisie. De bij Friese kinderen populaire
televisieverhalen verschijnen ook in boekvorm, met als eerste deel Bear
Boeloe en de jonge poeskes (1995). Een andere figuur die door de televisie
bekend wordt, is Tomke, de hoofdpersoon in een Fries leesbevorderingsproject waarbij de televisie wordt ingeschakeld.

Het variététheater

Variété, een vorm van theater waarbij voordrachtskunst, zang en dans
worden afgewisseld met circusachtige acts van acrobaten, goochelaars,
clowns en waarzegsters (sketch comedy) wordt in de late negentiende
eeuw een vorm van vermaak waar je je kinderen mee naartoe kunt nemen (in tegenstelling tot het revuetheater). Het hybride genre van het
variété is zelf dus een vorm van remediation, dat wil zeggen dat dit medium de dragers, formats, stijlkenmerken en inhoud van andere media
in zich opnam. Op zijn beurt wordt het variététheater weer geremedieerd door radio en tv. Tijdens de begindagen van het radiotijdperk vormen de zogenoemde ‘bonte avonden’ een belangrijk onderdeel van het
Nederlandse omroepverenigingsleven (Ekel 2002). Ze zijn het middel tot
ledenwerving en -binding bij uitstek. Het is daarom een kleine stap om
dergelijke shows ook via de radio uit te zenden. Het bekendste voorbeeld
van een variétéshow voor kinderen is Kleutertje Luister (1946-75, avro),
een radiorubriek die wordt opgenomen met kinderen in de studio. Deze
kinderen doen iedere aflevering hun zegje. Verder worden er verhalen
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voorgelezen en nieuwe liedjes ingestudeerd die de kinderen thuis kunnen meezingen. Kleutertje Luister wordt opgevolgd door Radio Lawaaipapegaai (1978-82, avro) van Burny Bos. Het programma wordt gepresenteerd door Wieteke van Dort, met muzikale omlijsting van Joop
Stokkermans. De oudere kinderen worden bediend door Ko de Boswachtershow (1974-84), eveneens van Burny Bos, dat op zondagochtend wordt
uitgezonden door de avro als kindervariant op het programma Vroege
vogels. Deze serie probeert kinderen belangstelling bij te brengen voor
de natuur. Beide programma’s worden vanwege overweldigend succes
voortgezet op tv, als respectievelijk Studio Lawaaipapegaai (1978-82) en
Ko de Boswachtershow (1990-94).
Met de intrede van de tv kan het oorspronkelijke spektakel van het variététheater echter pas echt recht worden gedaan. Programmamakers
spelen vaardig in op deze mogelijkheid. Ook Vlaanderen heeft zijn eigen
geliefde shows voor kinderen, vooral dankzij de pioniers Bob Davidse
(‘Nonkel Bob’) en Terry van Ginderen (‘Tante Terry’), die de tv-show
Klein, klein kleutertje (1961-79) verzorgen. De tv-show voor kinderen
wordt groot in Nederland tijdens de jaren zeventig, het tijdvak dat zonder meer het grootste aanbod kent op dit gebied. Dit zijn tegelijkertijd de
hoogtijdagen van kindgerichte, antiautoritaire opvoedingsidealen en
de tv-show biedt mogelijkheden om niet alleen programma’s over, maar
ook met kinderen te maken. Kinderen dragen actief bij aan deze shows
doordat ze hun eigen acts vertonen (Stuif-es-in, 1968-85, avro), samenspelen met volwassen acteurs (Oebele, 1968-71, kro), thema’s voor afleveringen aandragen via brieven (J.J. de Bom, 1979-81, vara), of in de studio de kans krijgen direct op het aanbod te reageren (De Film van Ome
Willem, 1974-89, vara). Het vara tv-koor Kinderen voor Kinderen, dat in
1980 van start gaat, hoort ook bij de vele pogingen om kinderen een actievere rol toe te kennen in hun eigen vermaak. Het koor heeft oorspronkelijk een humanitair doel, namelijk speelgoed inzamelen voor de derde wereld. Dit doel raakt geleidelijk op de achtergrond ten voordele van
een grote nadruk op de muzikale en theatrale prestaties van de deelnemende kinderen.
Sesamstraat (sinds 1976, vara) en Het Klokhuis (sinds 1988, nos/ntr)
nemen een speciale positie in binnen de categorie van de tv-shows, omdat ze nadrukkelijker educatie en entertainment met elkaar verknopen
(edutainment). Sesamstraat is een Vlaams-Nederlandse bewerking van
een oorspronkelijk Amerikaanse serie, die in 1969 wordt gelanceerd. De
Amerikaanse serie wil kinderen uit achterstandswijken die niet naar de
kleuterschool gaan kennis over cijfers en letters en andere wetenswaar-
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digheden bijbrengen, zodat ze niet benadeeld zouden zijn ten opzichte
van meer bevoorrechte leeftijdgenoten tegen de tijd dat ze de basisschool bezoeken (Davis 2008). De educatieve items worden afgewisseld
met filmpjes op locatie, liedjes en sketches die worden gespeeld door
een vaste groep acteurs. Sesamstraat is het langst lopende kinderprogramma ooit en heeft in de loop van zijn lange bestaan gebruikgemaakt
van de diensten van vele jeugdschrijvers. Elke aflevering wordt steevast
afgesloten met een verhaaltje voor het slapengaan, voorgelezen uit een
prentenboek zoals Dikkie Dik. Sesamstraat heeft zich altijd actief in
dienst gesteld van leesbevordering.
Het Vlaamse kleuterprogramma Tik Tak (1981), bedacht door Mil
Lenssens, brengt spelenderwijs educatie en ontspanning via herken
bare kleuters, bewegende figuurtjes, puzzels en muziek, maar zonder
woorden. Juist daarom wellicht scoort het wereldwijd bijzonder goed.
De verschillende series van Tik Tak blijven tot op de dag van vandaag
beschikbaar op dvd. Ook in het latere Zandkasteel (sinds 2004) wordt
jonge kinderen een combinatie van educatie en ontspanning geboden.
Het kaderverhaal over koning Koos en zijn twee nieuwsgierige kinderen
Sassa en Toto (allen gespeeld door levensgrote poppen) wordt enerzijds
afgewisseld met realistische, educatieve filmpjes die kinderen de wereld leren kennen, en anderzijds met voorgelezen prentenboeken, vooral uit het hedendaagse aanbod van Vlaamse en Nederlandse kinderboeken. Zowel Sesamstraat, Tik Tak als Zandkasteel richt zich op het jonge
kind (0-6 jaar). Omdat Sesamstraat geen opvolger heeft voor oudere kinderen bedenkt men eind jaren tachtig Het Klokhuis. Dit programma
combineert net als Sesamstraat drama met educatie. Iedere uitzending
brengt een thema onder de aandacht in een zogenoemde ‘sandwichformule’: twee reportages afgewisseld met drama. Bekende kinderboekenschrijvers als Karel Eykman en Ted van Lieshout schrijven teksten voor
de programma’s en in de uitzendingen wordt al sinds jaar en dag aandacht besteed aan kinderboeken. Van zowel Sesamstraat als Het Klokhuis zijn in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw theatershows gemaakt.
De tv-shows van de jaren zeventig en tachtig kiezen voor het perspectief van het kind (en tegen het gezag), vooral in De Stratemakeropzeeshow
(1972-74, vara) en diens opvolger J.J. de Bom, beide opgevoerd door het
trio Aart Staartjes, Joost Prinsen en Wieteke van Dort. De teksten van de
vele liedjes uit deze programma’s worden geschreven door auteurs van
het zogenoemde Schrijverscollectief, onder wie Willem Wilmink, Karel
Eykman, Jan Riem en Hans Dorrestijn. Deze twee shows gaan op licht-
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voetige en satirische wijze in op kinderproblemen, zoals angst voor
gymnastieklessen, liefdesverdriet, heftige stemmingswisselingen, en
vooral de generatiekloof in al zijn facetten. Ouders worden afgeserveerd
als pedagogische onbenullen die zich maar slecht in hun kinderen kunnen verplaatsen. De rollen worden voortdurend omgedraaid: ouders
zijn de klunzen en kinderen zijn hun vaak te slim af, of ze sturen hun
ouders domweg de kamer uit wanneer ze vervelend worden. Het valt op
dat uitgerekend deze twee shows nooit echte kinderen in beeld brengen.
Alle rollen worden gespeeld door de genoemde acteurs, ook de rollen
van verongelijkte, ondeugende of verdrietige kinderen. Door de humor
onderscheiden deze programma’s zich van de bloedserieuze kommeren-kwel-trend in de Nederlandse jeugdliteratuur van die tijd. De shows
van dit vermaarde trio nemen alles en iedereen op de hak. Ongetwijfeld
moeten kinderen ook hard om zichzelf lachen wanneer ze zien hoe hun
problemen worden aangekaart. De shows zijn in feite een vorm van
hoogwaardig cabaret, met vernuftige teksten die bepaald niet gespeend
zijn van literair talent. Zo zien we dat het variététheater op tv gaandeweg
een meer literair karakter krijgt.
Deze taboedoorbrekende traditie van de Nederlandse tv-show wordt
voortgezet door het kinderblok van de vpro, vernoemd naar Achterwerk,
de achterpagina van de vpro-gids, waar kinderen corresponderen met
andere kinderen over hun problemen. Bij Achterwerk in de kast (1984-91)
vertellen kinderen over hun beproevingen terwijl ze plaatsnemen in een
soort poppenkast. De lolbroekerij van acteurs als Aart Staartjes of Joost
Prinsen komt in deze programma’s voor rekening van de presentatoren
(‘Roos en haar mannen’). Zij vulden niet meer het gehele kinderblok met
hun sketches, die slechts entr’actes zijn bij de overige onderdelen uit
deze show. De presentatoren permitteren zich gedragingen die taboe
zijn, niet zozeer voor kinderen, maar voor hun opvoeders. Zo koestert
Roos de gewoonte om ‘haar mannen’ om de haverklap een klinkende
draai om de oren te geven, iets wat ouders niet meer is toegestaan.
Ook hier blijkt dat Vlaanderen en Nederland andere voorkeuren cultiveren waar het gaat om jeugdproducties. Vlaanderen begint eind jaren
tachtig met het interactieve jeugdprogramma Schuif Af (1989-2006, vtm).
Aanvankelijk is Schuif Af een studioshow waarin presentatrice Ingeborg
Sergeant kinderen ontvangt met wie zij praat over de hoogte- en dieptepunten in hun leven. Tussendoor worden er animatiefilms uitgezonden, terwijl Arthur Reynders zorgt voor de komische noot. De humor
moet het in belangrijk mate hebben van een zekere omdraaiing van
man-vrouw-rolpatronen, waarbij Arthur de rol van domkop speelt die
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door Ingeborg voortdurend wordt gecorrigeerd. Gaandeweg verschuift
het accent naar opnames op locatie, reportages en sketches waarin
Ingeborg en Arthur zelf de hoofdrol spelen.
De belangrijkste aanzet voor tv-shows voor kinderen in Vlaanderen
wordt gegeven door Samson en Gert (1990-2005), bedacht door Hans
Bourlon, Danny Verbiest en Gert Verhulst. Bobtail Samson, een sprekende hond, en zijn baasje Gert bewonen een ruim huis in de Dorpsstraat. In elke aflevering wordt een kleine alledaagse gebeurtenis in
beeld gebracht. Buurman Alberto, kapper en charmezanger, en burgemeester Modest zijn terugkerende personages. De cast is aangevuld met
de onzichtbare off-scene personages Marlèneke en Bobientje, op wie
Gert en Samson verliefd zijn en over wie vaak gepraat wordt. Net zoals de
kleine kinderen voor wie deze serie is bedoeld, heeft Samson moeite met
nieuwe woorden, zodat zijn baasje hem dikwijls moet corrigeren. Het
succes van Samson en Gert leidt tot de oprichting van Studio 100 in 1996,
een strak geleide commerciële organisatie. Studio 100 hanteert een bepaalde formule voor zijn producties (geen seks of geweld, geen aanstoot,
alleen opgewekt en zorgeloos vermaak), getuige ook series zoals Kabouter Plop, Piet Piraat of de populaire meisjesband K3. Succesnummers
worden zorgvuldig uitgebaat via verstripping, novellisatie, apps en merchandise, zoals Piet Piraat-truien, Plop-poppen, K3-strips, enzovoort.
De centraal geregisseerde opzet van Studio 100 laat zich moeilijk rijmen
met een directe, min of meer spontane inbreng van ‘gewone’ kinderen
in de programma’s zelf, en van frontale aanvallen op ouderlijk of andersoortig opvoedkundig gezag kan binnen deze context al helemaal geen
sprake zijn. Studio 100 heeft zijn commerciële activiteiten begin deze
eeuw tevens uitgebreid met een keten van pretparken, de zogenoemde
Plopsaland-formule, die Studio 100-figuren combineert met pretpark
attracties. Culturele instanties leveren kritiek op de stereotiepe rolpatronen (zoals de praatgrage Kwebbel en de bevallige Smal als vrouwelijke personages in Kabouter Plop), de kinderachtige en belerende toon van
veel producties, en de commerciële machine achter de merchandising.

Een kluwen van weder zijdse afhankelijkheden

Deze beschouwing van vier exemplarische genres in dit hoofdstuk is
geenszins volledig waar het gaat om uitwisselingen tussen oudere en
nieuwere, op kinderen afgestemde media. Griezelverhalen, de detective
of de sciencefictionserie zijn niet of amper aan bod gekomen. Evenmin
is aandacht besteed aan radio- en tv-programma’s die zich niet specifiek
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tot kinderen, maar eerder tot het hele gezin richten, zoals de situation
comedy (sitcom), een genre dat wortelt in de vroege krantenstrip uit de
vorige eeuwwisseling, en vervolgens populair werd in het hoorspel, ook
wel ‘radiostrip’ genoemd. Geliefde radiostrips waren series als De familie Mulder (1928-32, vara) en De familie Doorsnee (1952-58), de laatste geschreven door Annie M.G. Schmidt. Zij nam tevens de eerste tv-sitcoms
voor haar rekening met Pension Hommeles (1957-59, vara) en Ja Zuster,
Nee Zuster (1966-68).
De vier genres maken wel duidelijk dat de uitwisselingen tussen oudere en nieuwere media geen eenrichtingsverkeer vormen dat lineair
verloopt van ‘oud’ naar ‘nieuw’. In toenemende mate doet zich immers
de situatie voor dat een bepaald verhaal dat op de een of andere manier
aanslaat, wordt uitgebaat via een breed scala aan uiteenlopende media,
waarbij kinderboeken soms leiden en soms volgen. Denk aan de novellisaties van Kapitein Zeppos en Johan en de Alverman, of aan de stripboeken van Studio 100. Het boek krijgt in het geval van novellisatie andere
functies. Het gaat niet meer om het vertellen van het verhaal op zich,
want de lezers kennen dat immers al uit de desbetreffende radio- of tvserie of film. Boeken geven lezers echter onmiddellijker toegang tot het
gedachteleven van hoofdpersonen dan bijvoorbeeld tv-series, wat duidelijk van toepassing is op onder andere de Zeppos-boeken, die meer
informatie over de beweegredenen en gevoelens van de helden weggeven dan de tv-serie. Boeken kunnen zodoende aanvullend zijn ten opzichte van tv of film. Verder zijn boeken altijd bij de hand en maken ze
het als zodanig mogelijk om de geliefde helden langer ‘vast te houden’,
een gegeven waar Studio 100 duidelijk munt uit slaat. Vice versa is menig
literaire klassieker een nieuwe levenscyclus in gegaan dankzij bewerking voor andere media. Naar alle waarschijnlijkheid was De Zwitserse
familie Robinson intussen volledig in de vergetelheid geraakt wanneer
het boek niet was verstript en geanimeerd.
Jay Bolter en Richard Grusin (1999) vatten remediation op als een
vorm van competitie tussen de media om de tijd, aandacht en het geld
van het publiek. Wordt deze opvatting bevestigd door het historische
overzicht van kinderprogramma’s op de Nederlandse en Vlaamse radio
en televisie? Het hangt ervan af of men zich richt op de productie- of de
receptiezijde. Wat de productie van fictie voor kinderen betreft, lijkt er
eerder sprake van een nauwe symbiose tussen verschillende kinder
media. Niet alleen wordt de populariteit van sommige literaire genres
en literaire werken in stand gehouden wanneer ze door radio of tv worden hernomen, maar er is ook dikwijls sprake van directe samenwer-
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king tussen schrijvers en programmamakers op verschillende fronten,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vitale bijdrage van kinderboekenschrijvers aan het variététheater. In de grote verzameling kinderprogramma’s
die door Villa Achterwerk (sinds 1984) zijn uitgezonden, bevond zich menige verfilming van kinderboeken, zoals Hanna Kraans Boze heks-reeks
en Guus Kuijers boeken over Madelief. Menig auteur van fictie voor kinderen is bovendien een multitalent dat zich met groot gemak van verschillende media tegelijkertijd bedient, zoals Harrie Geelen (illustrator,
dichter, filmregisseur, auteur van scenario’s voor en regisseur van tvprogramma’s), Jean Dulieu (schrijver, tekenaar, poppenmaker en -speler) of Annie M.G. Schmidt (auteur van boeken, versjes, liedjes, hoorspelen, musicals en tv-series). En is een scenarioschrijver zoals Leen
Valkenier (De Fabeltjeskrant) nu een schrijver of een tv-maker? De onderlinge verknoping van de verschillende media en genres voor de jeugd is
dermate hecht dat de idee van onderlinge wedijver hier niet op haar
plaats lijkt. Hierbij komt dat menige tv-productie voor kinderen lezen
actief probeert te stimuleren door het goede voorbeeld te geven, getuige
de lezende Meneer de Uil, het voorlezen van sprookjes op tv of het verhaaltje voor het slapengaan dat de afleveringen van Sesamstraat afsluit.
Hoe zit het dan met het publiek? Is er inderdaad sprake van ‘ontlezing’ omdat het boek concurrentie wordt aangedaan door tal van andere
media? Uit empirisch onderzoek naar deze kwestie valt geen eenduidige
trend tot ontlezing onder de jeugd te destilleren, hoewel het laatste
woord over deze problematiek nog lang niet is gezegd. Wel lijkt lezen
aanzienlijk minder belangrijk te worden als vrijetijdsbesteding vanaf
het secundair onderwijs (Ghesquière 1993; Hoogeveen en Bonset 1998;
Bonset en Braaksma 2008). Een kanttekening hierbij is dat er nooit een
vastomlijnd publiek heeft bestaan dat een vastliggende hoeveelheid
vrije tijd over een gestaag uitbreidend arsenaal aan media moet verdelen. De hoeveelheid kinderen (en volwassenen) die voor eigen plezier
vrijwillig leest, heeft altijd slechts een klein percentage van de bevolking uitgemaakt. Kijkers en luisteraars worden niet noodzakelijkerwijs
gerekruteerd uit het leespubliek. Nieuwe media kunnen ook hun eigen
publiek genereren en dus een afzetmarkt scheppen die voorheen niet
bestond. Met andere woorden: kinderen en jongeren die ook vroeger
niet tot het leespubliek zouden behoren, toen het huidige rijke mediaaanbod nog niet bestond, worden nu misschien wel bereikt door internet of tv. Tv-kijken gaat dus niet noodzakelijkerwijs ten koste van lezen,
maar kan ook andere bezigheden vervangen zoals buiten spelen, sporten of jezelf gewoonweg vervelen.
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Games zijn vanaf het eind van de twintigste eeuw een steeds belang
rijkere tijdsbesteding geworden voor kinderen en jongeren. Tegen
standers vrezen dat games, net als de televisie, het traditionele boek
verdringen en ‘ontlezing’ in de hand werken. Games zouden ook de
plaats innemen van het fysiek samen spelen. Traditionele buitenspellen, zoals knikkeren, hinkelen en verstoppertje, worden volgens critici
langzaam maar zeker minder gespeeld en gezelschapsspellen als kaarten en ganzenbord verdwijnen steeds meer uit de huiskamer, al spreekt
het succes van spellen als Carcasonne en De kolonisten van Catan, die
zowel volwassenen als kinderen bekoren, dat enigszins tegen.
De Engelse term games staat voor elektronische spellen op computer,
tablet of spelcomputer. Reacties op de groeiende populariteit onder jongeren van zowel videogames voor de spelcomputer als computergames
bewegen zich steeds tussen een negatieve en positieve pool. Negatieve
reacties ontstaan vanuit een pedagogische angst voor ‘ontlezing’, het
verdwijnen van de jeugdige onschuld en het gevaar voor verslaving en
geweld (Nikken 2003). Bij gewelddadige incidenten in het recente verleden, zoals de wrede moord op twaalf scholieren en een leraar op Colombine High School in Colorado in 1999 en het neerschieten van drie mensen in Antwerpen door Hans Van Themsche in 2006, is in de media de
schuld mede bij gewelddadige games gezocht. Games versterken het
individualisme en zouden bovendien de Nederlandse taal en cultuur
verarmen, omdat ze onderdeel zijn van een mondiale industrie waarin
nationale culturen hun betekenis verliezen. Alleen al het feit dat het Nederlandse woord ‘computerspel’ verdrongen is door het Engelse ‘games’
wijst op die globalisering.
Positieve reacties benadrukken juist de meerwaarde van games als
nieuw elektronisch medium en melden dat zij een creatieve en educatieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het kind. Het
spelen van games kan bijvoorbeeld cognitieve functies en de motoriek
stimuleren, en therapeutisch werken bij autistische kinderen (Baker
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2000; Dautenhahn en Billard 2002). Bovendien kunnen computerspellen ingezet worden als een leermiddel dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen (onder anderen Prensky 2006; Shaffer 2006). Ook
worden games gezien als de nieuwste en meest geëigende kunstvorm
van de eenentwintigste eeuw (Jenkins 2005), en zelfs als middel voor de
jeugd om de wereld te veranderen (Rushkoff 1996). Deze voorstanders
trekken in twijfel dat er een bewezen causaal en simpel verband bestaat
tussen het spelen van games en de veronderstelde toename van geweld
(Goldstein 2005) en zij zetten vraagtekens bij de passiviteit, verslaving
(Wood 2008) en de culturele afstomping (Rushkoff 1996) van de huidige
generatie ‘beeldschermkinderen’ (Valkenburg 2002). Volgens speltheoreticus Brian Sutton-Smith zijn ook film en televisie kijken en het lezen
van boeken als spelvormen te beschouwen. Het lezen van boeken is volgens hem veel eenzamer dan games spelen (Sutton-Smith 2001, 4-5). Bij
games is er ofwel een virtuele opponent tegen wie je het opneemt, of je
speelt met en tegen andere gamers, zoals in de razend populaire onlinegames World of Warcraft en Civilization. De fancultuur die rond zulke
games ontstaat, versterkt dit publieke karakter nog eens extra, net zoals
dat bij sommige boeken en films het geval is.
Als we vanuit een historisch perspectief kijken naar de respons op
games, dan valt op dat gemengde reacties op nieuwe media van alle tijden zijn. Het cultuurpessimisme dat met de introductie van games als
nieuw medium gepaard gaat, is niets nieuws. Of we nu kijken naar reacties op de toenemende populariteit van films en strips in de vroege twintigste eeuw of naar de introductie van de televisie in de huiskamer,
steeds roepen nieuwe media in eerste instantie heftige reacties op (Marvin 1988). Ofwel worden de verdiensten van het medium bejubeld vanwege de bijdrage ervan aan de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen, ofwel wordt er gewaarschuwd voor de negatieve effecten op hun
kennis en vaardigheden. De discussie over de betekenis van games voor
kinderen vormt daar geen uitzondering op.
Jeugdcultuur is een complex en voortdurend veranderend fenomeen
waar games geen simpele en eenduidige plek in hebben. De spellen hebben weliswaar geen sterk ontwikkelde nationale wortels, toch kunnen
ze gesitueerd worden binnen het veranderende landschap van de Nederlandse en Vlaamse mediacultuur , waarin boeken, films, televisie en
theater voortdurend met elkaar in interactie staan en elkaar beïnvloeden. Games hebben een bijzondere verwantschap met jeugdliteratuur.
Het sleutelwoord in deze relatie is remediation: het hergebruik van de
inhoud en kenmerken van oude media in nieuwe media (Bolter en Gru-
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sin 2000) en, in een bredere betekenis, de wederzijdse beïnvloeding, zoals die ook besproken is in het hoofdstuk over radio en televisie. Games
zijn dus altijd verbonden met de traditionele kenmerken van andere
kunsten en media en met hun ‘taal en strategieën om informatie te organiseren’ (Manovich 2001, 13).

Een geschiedenis van remediatie
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In de jaren zeventig van de twintigste eeuw verschenen de eerste games
via spelcomputers (consoles) op het televisiescherm in de huiskamer,
met als belangrijkste namen Spacewar op de Oddysey-console (1972) en
Home Pong op de Atari (1975). Er was dus meteen sprake van een synergie
tussen het televisietoestel en het besturingssysteem van spellen. In diezelfde tijd werden games ook al gespeeld in de speelhal (Egenfeldt, Nielsen et al. 2008, 45-98). Deze vroege spellen laten goed zien dat games
andere media opnieuw gebruiken en tonen dat zij van meet af aan deel
uitmaken van het gezinsvermaak, in de huiskamer of in de publieke
ruimte. De console in de huiskamer maakte games bereikbaar voor het
hele gezin, inclusief kinderen. In een speelhal konden kinderen en jongeren buitenshuis gamen, vaak samen met hun vrienden.
Wanneer eind jaren 1990 het spelen van computergames op de pc en
op consoles een enorme vlucht neemt, is deze sterke vervlechting van
games met oudere media opnieuw te zien. In 1998 was bijvoorbeeld de
Japanse game Zelda: Ocarina of Time populair onder adolescenten en
kinderen en werd het spel een wereldwijd succes. Zelda is in visuele stijl
nauw verwant aan mangastrips en heeft een ‘held redt prinses’-plot die
doet denken aan die van sprookjes. Behalve dat deze game dus schatplichtig is aan ‘het’ boek, zijn er sporen van analoge spellen in Zelda terug te vinden. Zo is puzzelen een belangrijk onderdeel en is het bovendien als role-playing game (rollenspel) onderdeel van de geschiedenis
van ‘doe alsof’-spellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het ‘doe alsof’spel of fantasiespel een belangrijke rol speelt in de literaire ontwikkeling van kinderen, omdat ze in hun onderhandelen over rolverdeling en
plot inzichten ontwikkelen in de structuur van verhalen (Christie 1991).
Zelda maakt meteen duidelijk dat het heel lastig is om een lineaire geschiedenis van computerspellen te geven. In computergames zijn echo’s
te vinden van onder andere straatspellen, bordspellen, poppenhuizen,
cinema, puzzels, stripverhalen, sprookjes en queesten. Deze oudere media worden niet gekopieerd, maar omgewerkt tot een integraal onderdeel van de gamewereld.
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De dominante positie die games nu innemen binnen de media springt
wel het meest in het oog als de relatie tussen kinderboeken, games en tv
of film bekeken wordt. Thema’s en verhalende structuren in film, tv en
boek zijn onder invloed van games een stuk speelser geworden. De verbondenheid van verschillende media komt sterk tot uiting in samen
gestelde mediaproducten die zowel boeken, films of tv-series en games
omvatten en waarin laatstgenoemde in de regel voor de meeste inkomsten zorgen. Populaire kindergames worden vaak tegelijk met films, tvseries en boeken ontwikkeld, zodat ze als het ware reclame voor elkaar
maken. Voorbeelden hiervan zijn Buffy the Vampire Slayer (1997-2003),
Indiana Jones (1981-2008), Dora the Explorer (2002-10), en Harry Potter
(1999-2010). Bij J.K. Rowlings Harry Potter zien we een vergaande synergie tussen de boekenreeks, de filmserie en de games. Het genre en de
plot – een fantasievolle queeste met een strijd tussen goed en kwaad en
diverse opdrachten – leent zich uitstekend voor omzetting naar film en
game omdat die media vaak eenzelfde verhaalmodel hanteren (Fuller
en Jenkins 1995). De boekenreeks van Rowling laat zich dan ook relatief

Niets was alles wat hij zei.
Omslag Naile Goelbasi/
Getty Images.
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eenvoudig bewerken door het integreren van spelvormige structuren en
motieven zoals queesten, gevechten, verkenningen en het doen alsof.
Terwijl er bij internationale cultuurproducten zoals Harry Potter een
complexe wisselwerking bestaat tussen verschillende media, is de interactie minder ingewikkeld wanneer we ons op Vlaamse en Nederlandse
kinderboeken concentreren. Nederlandstalige boeken, met hun relatief
kleine oplagen, hebben vanzelfsprekend niet of nauwelijks invloed op
de games van grote internationale bedrijven, die weinig weet hebben
van wat zich in dit kleine taalgebied afspeelt. Een uitzondering is Nijntjes wereld, dat uitgebracht werd door Warner Bros en gebaseerd is op
het gelijknamige kinderboekenpersonage van Dick Bruna, dat in de
hoedanigheid van Miffy internationale bekendheid geniet. Inmiddels is
een aantal Nederlandstalige boeken – Pluk van de Petteflet, Floddertje en
Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt, Vos en Haas van Sylvia Vanden
Heede, Kleine ijsbeer van Hans de Beer en Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus van Paul van Loon – bewerkt tot (educatieve) computerspellen voor
de lokale markt. In die bewerkingen is het verband met het oorspronkelijke boek soms ver te zoeken. Bij Vos en Haas is de belangrijkste overeenkomst dat zowel het boek als het spel wordt ingezet om kinderen aan de
hand van grappige en karaktervolle personages te leren lezen.
Veel talrijker zijn de Nederlandstalige boeken die aspecten van games
gebruiken doordat ze het computerspel of elementen ervan in het verhaal integreren. Niets was alles wat hij zei (Nic Balthazar, 2004), verfilmd
als Ben X en bewerkt voor toneel, kreeg veel aandacht. Deze Vlaamse
adolescentenroman gaat over een autistische jongen die veel tijd doorbrengt met het spelen van Lethal Assault. De computergame figureert
als integraal element van de autistische belevingswereld van de protagonist. De game is tegelijk onderdeel van zijn dagelijkse leven en symbool voor zijn geestesgesteldheid. In andere Nederlandstalige kinderboeken vervloeien digitale spellen met de verhaallijn en zijn ze meer dan
een motief. In de jongerenroman Adamant.exe enter (Ans Wiechman,
2007) komt een aantal vrienden in het land Adamant terecht door het
spelen van een computerspel. In Jacht op de Eindbaas (Hans Kuyper,
2005), een boek voor kinderen met dyslexie, probeert Joeri een nieuw
spelletje uit dat zijn vader heeft ontwikkeld. Als hij met succes de opdracht heeft volbracht, stuurt de Eindbaas hem naar buiten en daar
blijkt het spel met zwaardgevechten en een gevangen prinses gewoon
verder te gaan. Andere voorbeelden zijn Game over van Nico De Braeckeleer (2003), over een jongen die door een game verwikkeld raakt in een
strijd om de macht over de wereld; Virus!? (Rob Visser, 2005), waarin een
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jongen in een simulatiegame terechtkomt; en Levels & levens (Mariëtte
Aerts, 2006), waarin twee kinderen in een computerspel belanden. In
het oorspronkelijk Duitse Erebos (2010) slaagt Ursula Poznanski erin om
zowel de complexe wereld van het spel in kaart te brengen alsook fundamentele vragen te stellen. Erebos is de naam van een nieuwe verslavende game die via een illegale versie terechtkomt op een Londense school.
Het angstaanjagende spel krijgt steeds meer impact op de werkelijkheid
omdat het de spelers in de gaten houdt, met ze praat, ze beloont en
straft. Erebos dwingt de spelers tot belangrijke ethische keuzes.
In al deze boeken raakt de fantasiewereld van computergames zo geïntegreerd in het leven van de protagonist dat het onderscheid tussen
beide verdwijnt. Zulke verhalen mengen zich daarmee ook indirect in
het debat over de invloed van games op kinderen en jongeren. Thema’s
als de vervreemding van de ‘echte’ wereld en de bezorgdheid dat het
buitenspelen als activiteit ingewisseld zou zijn voor een virtuele wereld,
worden immers centraal gesteld. Dat betekent niet dat zulke boeken een
duidelijk standpunt innemen over de veranderende jeugdcultuur. Zij
spelen slechts met dit fenomeen en vinden zo aansluiting bij de belevingswereld van kinderen. Dat is anders in kinder- en jeugdboeken die
expliciet het gevaar van computerspellen aankaarten. Digitale spellen
worden hier voorgesteld als een bedreiging voor de belevingswereld van
kinderen die hun binding met de werkelijkheid kwijtraken en blootgesteld worden aan ongekende gevaren. In het griezelverhaal Beestenspel.nl
(Ibis 2004) speelt het jongetje Jona bijvoorbeeld zo fanatiek zijn character van zwijn in een spel, dat hij in het dagelijkse leven ook steeds meer
op het dier gaat lijken. In Cyberbabe (Karel Verleyen, 2004) creëert de
vijftienjarige Sam zijn ideale virtuele meisje, maar daardoor vermindert
zijn interesse voor zijn echte vriendin. In Computer Henkie (Joop Vlasman, 2003) bevecht de held de macht van een computerspel door er zelf
aan deel te nemen en een character te worden in het spel. En in Het spel
van de wereld: een ontdekkingsreis op internet (Arend van Dam, 2002) zet
hoofdpersonage Djon een zelf ontwikkeld spel op internet en wordt vervolgens bedreigd en bedrogen door hackers. Complot ten slotte (René
Appel, 2003) handelt over een jongen die in een computerspel verdwijnt,
waarna zijn vriend hem probeert terug te halen. Het computerspel als
bedreiging voor de veilig veronderstelde non-digitale leefwereld van
kinderen vinden we als motief in boeken voor alle leeftijden. Het gaat
hier om een subtiele maar expliciete vorm van cultuurkritiek waarbij
het geschreven woord boven het computerspel wordt gesteld, dat als een
bedreiging voor ‘goede’ jeugdcultuur wordt beschouwd.
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De grens tussen boek, (teken)film en games vervaagt bij computer
applicaties of ‘apps’. Kinderboeken worden steeds vaker op de tabletcomputer gedownload en gelezen. Vooral op het gebied van het prentenboek is er ondertussen een ruim aantal titels en varianten beschikbaar:
zowel scans en bewerkingen van boeken die eerst in gedrukte vorm verschenen, als titels die speciaal voor de tablet ontworpen zijn. Naast boeken in e-format, met louter tekst, bevatten veel digitale prentenboeken
geluid: een stem die de tekst voorleest, muziek als achtergrond of geluidseffecten. Bij de geanimeerde of ‘levende’ prentenboeken wordt gebruikgemaakt van bewegende beelden. Ook hier gaat het om bestaande
prentenboeken die als het ware verfilmd worden. Bij de interactieve
prentenboeken wordt het verhaal niet alleen voorgelezen en getoond,
maar zijn er ook interactiemogelijkheden: kinderen kunnen antwoord
geven op vragen of spelletjes spelen. Net als in een pop-upboek zijn er
luikjes om te openen en om verborgen voorwerpen of figuurtjes te zoeken. Soms moeten de lezers een personage helpen bij een opdracht, zoals bij een game. De software wordt speciaal ontwikkeld, ook al kan er
nog steeds een relatie zijn met bestaande prentenboeken en andere media. De prentenboekenapp Dikkie Dik voorleesverhalen (Van Norden en
Boeke 2011) is bijvoorbeeld gebaseerd op de fysieke prentenboeken die
bekend werden via het televisieprogramma Sesamstraat. Junko Yokota
en William H. Teale (2014) merken op dat het interactieve bij geavanceerdere digitale prentenboeken vaak beperkt blijft tot een speelse gimmick, die kinderen eerder afleidt dan betrekt bij het verhaal. Zij pleiten
voor apps waarbij de geluidseffecten en de interactieve mogelijkheden
het verhaal versterken, zodat het lezen een totaalervaring wordt. Net zoals in het bredere aanbod van jeugdliteratuur, zijn er veel apps die verhalen en interactieve elementen vooral inzetten voor het educatieve: bij
het leren lezen, om woordenschat of verhaalsbegrip te leren, of om omgang met de computer te stimuleren.
Sinds de opkomst van de apps in de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw zijn er initiatieven ontwikkeld om ook de literaire en
artistieke kinderboekenapps te stimuleren. Zo is op de internationale
kinderboekenbeurs van Bologna sinds 2012 een prijs ingesteld voor het
beste digitale kinderboek. De eerste prijs ging naar Dans mon rêve (2011)
van Stephane Khiel en het Franse bedrijf e-Toiles éditions. Kinderen
kunnen bij dit boek met prenten en stukken tekst schuiven en het beeld
bijvoorbeeld laten veranderen van dag naar nacht. Een verhaallijn is er
niet, en het boekje doet denken aan ringboekjes waarbij kinderen flap-
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jes met benen, romp en hoofd van figuurtjes kunnen omklappen zodat
ze telkens een andere combinatie krijgen. Bij de app Dans mon rêve
schuiven ze met bijvoorbeeld de achtergrond van een prent of de onderste helft van een prent, en verandert daarbij ook de bijbehorende tekst.
Als de lezer met de tablet zwaait, verschijnt er een sterretje en is er nog
maar een deel van het beeld zichtbaar. De jury in Bologna motiveerde de
keuze voor Dans mon rêve door te stellen dat de app met de interactieve
elementen de verbeelding van het kind stimuleert. Lid van de jury was
Klaas Verplancke, wiens Timo en het toverboek (met tekst van Rian Visser) bewerkt werd tot een prentenboek voor de tablet. Je kunt kiezen voor
een tekst met of zonder voorleesstem, en voor Engels of Nederlands.
Meer prentenboekapps combineren verschillende talen en zetten daarmee een verdere stap in de globalisering van het prentenboek. Tijdens
het lezen van Timo bewegen delen van het beeld. Zo zie je Timo bijvoorbeeld schudden met het prentenboek dat hij van oom Klaas gekregen
heeft, en hoor je net als hij allerlei borden breken wanneer hij dat doet.
In Nederland is er, eveneens sinds 2012, ook een prijs voor de beste
Nederlandse prentenboekenapp: de Media Ukkie Award. Deze vakjuryprijs is net als de internationale prijs van de kinderboekenbeurs in Bologna bedoeld om de kwaliteit van apps voor heel jonge kinderen te stimuleren. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de literaire of artistieke
kwaliteit van de app, maar op de bijdrage die hij levert aan de ontwikke-

Timo en het Toverboek. © Klaas Verplancke en Rian Visser.
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ling van het jonge kind. De drie hoofdcriteria bij de beoordeling zijn
aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. In
2012 werd de prijs toegekend aan de app Jop gaat slapen, gemaakt door
Esther Naalden. Zij maakte over Jop de Giraf zowel prentenboeken als
apps. Jop gaat slapen gaat over de bedtijdroutines van de giraf. Kinderen
die het boek op een tablet lezen, kunnen Jop onder meer helpen bij het
opruimen van zijn kamer. (Te) gekke dierentuin was de winnaar in 2013.
Deze app is gebaseerd op Hallo (Van de Vendel en Van der Weel), het
Prentenboek van de Kinderboekenweek 2012, en werd ontwikkeld door
Studio Kloek. Kinderen kunnen hun eigen dierentuin maken door
lichaamsdelen van verschillende dieren met elkaar te combineren en
zelf dierengeluiden op te nemen. Uitgeverijen van kinderboeken nemen
steeds vaker het heft in eigen hand om de apps te ontwikkelen en te verkopen. De Singel 262-uitgeverijen (met onder andere Querido) hebben
een winkel met digitale kinderboeken met daarin titels van veel bekende auteurs. De groep gaf al eerder opdracht om bekende prentenboeken
te bewerken tot kinderboekenapp, onder meer het met een Zilveren Griffel (2010) bekroonde Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak. Daarnaast laat
Querido ook apps voor oudere kinderen produceren. Een voorbeeld zijn
de apps gebaseerd op de Hoe overleef ik-serie van Francine Oomen.
Net als bij games duikt bij kinderboekenapps de kritiek op dat ze een
bedreiging zijn voor het ‘echte’ lezen. Een aantal makers probeert die
bezwaren te weerleggen door juist sterk in te zetten op het leesbevorderende karakter van apps. Zo ‘verappten’ Harm Jonker en Silvester Zwaneveld Een geheim luik (2010), een deel uit de Plaza Patatta-serie van
schrijfster en uitgeefster Nanda Roep, met de bedoeling de drempel om
te lezen te verlagen. De app volgt de tekst van het boek en bevat twaalf
leeshoofdstukken en een ‘wie is wie’-pagina. De toegevoegde elementen
zijn een tekenfilmpje in 3D aan het begin van elk hoofdstuk, bewegende
illustraties en geluidseffecten. Deze multimediale elementen zullen het
volgens de makers aantrekkelijker maken om het verhaal te lezen en
moeten tegelijkertijd ondersteunend werken.
Vaststaat dat apps in volle ontwikkeling zijn, en dat er zowel commerciële als educatieve en artistieke bedrijven bij betrokken worden. Stilaan groeit eveneens de academische aandacht voor het genre, en worden de apps ook gerecenseerd en bekroond. Als we kijken naar de
gelijktijdigheid van andere media, dan is het weinig waarschijnlijk dat
digitale boeken en apps – net zomin als radio, televisie en games – het
fysieke boek zullen vervangen, maar het is wel aannemelijk dat ze onze
manier van boeken lezen en maken zullen beïnvloeden.
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In 1989 verscheen De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. Voor
de studie van de jeugdliteratuur was dit een belangrijk moment, een teken van een groeiende belangstelling voor de jeugdliteratuur. Pioniers
als Louise J.T. Wirth (1926), Dirk L. Daalder (1950, 1973), Hendrik Van
Tichelen (1953) en Ger Schmook (1934) zijn van grote betekenis geweest
voor de geschiedschrijving van de jeugdliteratuur, maar hun werk bereikte slechts een klein publiek van deskundigen. De nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis had een grote uitstraling en zorgde ervoor dat ook
andere geïnteresseerden kennis konden nemen van deze boeiende vorm
van literatuur.
De voorbije vijfentwintig jaar gold De hele Bibelebontse berg als de
standaardgeschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Naast
de erkenning van de grote verdiensten van het boek – onder meer de expertise van de auteurs van verschillende bijdragen, het inzicht in periodes en werken die voordien nog maar nauwelijks onderzocht waren, de
toegankelijke stijl en de stimulans voor verder historisch onderzoek –
kwamen er toch verschillende kritische reacties en aanvullingen. Een
aantal werd gebundeld in Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (2000). Een van de voornaamste
punten van kritiek op De hele Bibelebontse berg was het ontbreken van
theoretische uitgangspunten die de individuele bijdragen verbinden tot
een coherent geheel. Het boek biedt een chronologisch overzicht van
auteurs, boeken en tendensen die door de individuele auteurs geselecteerd zijn, zonder dat er verantwoording afgelegd wordt over de keuze
van het besproken materiaal, of de evaluatiecriteria die aan de basis liggen van de uitgesproken waardeoordelen hierover (Van Lierop-Debrauwer 2000, 280; Ghesquière 2000, 10-11). Door middel van deze verantwoording en de uitwerking van onze uitgangspunten (die ook als
richtlijn heeft gediend voor de auteurs), hopen we onze literatuurgeschiedenis een betere theoretische fundering en meer eenheid mee te
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geven. Hiermee pretenderen wij niet dé definitieve geschiedenis van het
kinderboek in Nederland en Vlaanderen te hebben samengesteld. Gezien vanuit een dynamische literatuuropvatting is ‘[e]lke geschiedenis
[…] een halte, een momentopname ingekleurd door de tijdgeest en de
blik van de samenstellers. De geschiedenis, dus ook de geschiedenis
van het kinderboek, vraagt erom telkens opnieuw herschreven te worden’ (Ghesquière 2000, 10).
Een literatuurgeschiedenis wordt geschreven vanuit de veronderstelling dat het nuttig en wenselijk is om literatuur te begrijpen in haar ontstaanscontext. Het is best mogelijk – en dat is in het verleden ook al
gebeurd – dat men zich daarbij beperkt tot enkel de literaire ontstaanscontext, waarbij men ‘de literatuur bestudeer[t] als een quasi-autonoom
domein’ en de nadruk ligt op gecanoniseerde werken (De Geest 1997, 18).
Alleen al omdat jeugdliteratuur zich lange tijd in de periferie van het literaire systeem bevond, en dus niet als Literatuur met hoofdletter werd
beschouwd, lijkt dit niet de meest aangewezen invalshoek, zelfs al beschikt de jeugdliteratuur als subsysteem over een eigen canon. Recente
geschiedenissen uit het buitenland, zoals die van Penny Brown (2007)
en Reiner Wild (2008), plaatsen de ontwikkeling van de jeugdliteratuur
dan ook in een pedagogische, filosofische en maatschappelijke context,
met aandacht voor de positie van deze literatuur in het ruimere culturele veld. Een dergelijke benadering is verwant aan de functionalistische literatuurgeschiedschrijving zoals die door Dirk De Geest is voorgesteld in Veelstemmig akkoord (1997) en zoals die – zij het onder andere
benamingen – ook verdedigd wordt door vooraanstaande buitenlandse
onderzoekers als Mario J. Valdés en Linda Hutcheon (1997) en HansHeino Ewers (2000). Belangrijk is het besef dat het concept van (waardevolle) literatuur variabel is en bepaald wordt door de socio-historische
context en de dynamiek in het literaire systeem: ‘Naast de kleine kern
van “onsterfelijken” telt een geschiedenis ook veel auteurs die naargelang de wisselende smaakoordelen nu eens wel en dan weer niet een
plaats kregen in de canon’ (Ghesquière 2005, I.12). Ook binnen de jeugdliteratuur is er geenszins sprake van een constante of algemeen geldende poëtica of canon, zoals Anne de Vries overtuigend heeft aangetoond
in Wat heten goede kinderboeken? (1989). Bovendien oordelen volwassenen vaak anders dan kinderen (Bekkering 2003). Dat de meest gewaardeerde boeken van jonge lezers niet noodzakelijk overeenstemmen met
de literatuur die hun door volwassenen opgelegd wordt, zorgt voor een
dubbele canon en een eigen dynamiek: de kinderen van vandaag zijn
immers de volwassenen van morgen, en nostalgie speelt wellicht een rol
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bij het vormen van een jeugdliteraire canon.
Een functionalistische geschiedschrijving houdt in dat men ‘gangbare waardeoordelen en selectiemechanismen’ niet als vanzelfsprekend overneemt, maar dat men ze ‘in hun historische, contextuele én
tekstuele specificiteit [moet] trachten te reconstrueren, analyseren en
verklaren’ (De Geest 1997, 20). Dit betekent dat een dergelijke geschiedenis verder moet gaan dan de bespreking van individuele werken, door
ook een beeld te schetsen van het bredere literaire veld én van belangrijke maatschappelijke invloeden. Bovendien bepleiten Valdés en Hutcheon de verschuiving van een ‘nationaal’ gerichte naar een ‘vergelijkende literatuurgeschiedenis’, die duidelijke overeenkomsten vertoont
met het functionalistische model van De Geest, met daarbij een uitgesproken internationale component. Valdés en Hutcheon wijzen erop dat
een nationale literatuurgeschiedenis niet alleen problematisch is omdat landsgrenzen verschuiven, maar ook omdat andere zogenoemde
‘imagined communities’ een belangrijkere rol kunnen spelen bij culturele ontwikkelingen dan de grenzen van een land. Het kan dan gaan om
een taalgebied of om een nog groter geografisch gebied, terwijl ook culturele minderheden binnen een bepaald land de literaire ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Voor de ontwikkeling van de Nederlandstalige jeugdliteratuur is bijvoorbeeld de dynamiek tussen Nederland en
Vlaanderen essentieel, evenals de relatie tussen de Nederlandstalige en
Friestalige jeugdliteratuur. Verder zijn er belangrijke parallellen met de
ontwikkeling van de jeugdliteratuur in andere westerse landen op te tekenen, en hebben vertalingen een onmiskenbare invloed gehad. Tenslotte is een vergelijkende literatuurgeschiedenis ook ‘the history both
made possible by and even demanded of our age of international information access and electronic technology’ (Valdés en Hutcheon 1997,
web). Opnieuw is deze observatie voor de jeugdliteratuur van bijzonder
belang, gezien de nauwe band tussen jeugdliteratuur en andere media
(theater, film, radio, televisie, games, internet).
Deze theoretische uitgangspunten brengen ons bij enkele cruciale
vragen die de selectie van het gepresenteerde materiaal in de nieuwe literatuurgeschiedenis in grote mate sturen. In de eerste plaats is er de
vraag welke literatuur als onderwerp genomen wordt en hoeveel aandacht er aan welke (soort) boeken besteed wordt. Een tweede, aansluitende vraag betreft de keuze van die aspecten van de ontstaanscontext
die relevant genoeg zijn om te behandelen. In ons antwoord op deze
vragen kiezen wij voor een aantal zwaartepunten, die steeds in relatie
tot elkaar worden beschreven. Vanuit het idee dat literatuur een com-
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plexe vorm van communicatie is (Ghesquière 2009, 29; Ewers 2000)
wordt de historie van de jeugdliteratuur opgevat als een geschiedenis
van haar productie, distributie en receptie, waarin verschillende actoren in het jeugdliteraire systeem onderscheiden rollen spelen, maar elkaar ook beïnvloeden. De studie van de tekst wordt derhalve uitgebreid
met onderzoek naar de context. De noodzaak daartoe werd al onderkend in Tot volle waschdom, waarin de traditionele aandacht voor genres, auteurs en illustratoren werd verbreed met thema’s als uitgevers,
boekverkopers en leescultuur (Dongelmans et al. 2000).
Het belangrijkste zwaartepunt zijn de teksten: welke belanghebbende of representatieve publicaties hebben de ontwikkeling van de Nederlandstalige jeugdliteratuur bepaald? Omdat deze literatuurgeschiedenis meer wil zijn dan een opsomming van interessante teksten, opteren
we ervoor om via een beknopte typologie van genres een ordening aan
te brengen. Genres zijn op hun beurt cultuur- en periodegebonden modellen (Ghesquière 2005, 12) die inzage bieden in de complexiteit en de
dynamiek van het jeugdliteraire systeem. Ons uitgangspunt hierbij
blijft een niet-normatieve opvatting van ‘literatuur’. Hierdoor is er aandacht voor zowel fictie als non-fictie en voor teksten behorend tot de canon van volwassen deskundigen, alsook voor teksten die vooral populair zijn bij jonge lezers. De nadruk bij de bespreking van de teksten ligt
op de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw. Vooral sinds
de jaren 1980 hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die
in De hele Bibelebontse berg niet beschreven (konden) worden.
Teksten staan niet op zichzelf, maar worden gemaakt door auteurs en
illustratoren. Wie zijn de belangwekkende schrijvers en tekenaars en
hoe hebben ze de ontwikkeling van een genre mee bepaald? Wat was er
zo specifiek of vernieuwend aan hun aanpak? Auteurs en illustratoren
zijn spelers in het veld van de jeugdliteratuur en hun reputatie wordt
mede gevormd door de kritiek, door de uitgeverijen en door bemiddelaars uit bibliotheek en onderwijs. Hoewel de rol van dergelijke mediatoren niet onderschat mag worden, is hun invloed op ontwikkelingen
binnen genres niet altijd duidelijk zichtbaar of te achterhalen. Wanneer
dat wel het geval is, is daar expliciet aandacht aan besteed.
Een tweede zwaartepunt is kindbeelden, een sleutelbegrip uit de studie van de jeugdliteratuur. De jeugdliteratuur wordt gestuurd door de
wijze waarop samenlevingen kinderen percipiëren. Welke filosofische
of pedagogische inzichten bepalen het kindbeeld? Hoe worden die inzichten vertaald naar de jeugdliteratuur? Hoe verhoudt de impliciete
lezer zich tot wat we weten van de reële lezer? In deze context wordt ook
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aandacht besteed aan het aspect van ‘dubbele geadresseerdheid’ en
crossover: zijn er teksten of genres die zich onttrekken aan de dichotomie jeugdliteratuur/volwassenenliteratuur en hoe kan dat fenomeen
verklaard worden?
Daarmee is direct het derde zwaartepunt aangegeven: de verhouding
tussen jeugd(literatuur) en volwassen(enliteratuur), zoals die tot uiting
komt in de (perifere) positie van jeugdliteratuur in het literaire systeem
als geheel. In het verleden fungeerde jeugdliteratuur vaak als schaduwloper, maar was en is ze soms ook voorloper? Wat is het belang van
crossoververschijnselen in beide richtingen?
Het vierde en laatste zwaartepunt is het internationale perspectief.
De literatuurgeschiedenis beslaat het volledige Nederlandse taalgebied
en stelt expliciet de vraag naar de gelijkenissen en verschillen in ontwikkeling tussen Vlaanderen en Nederland. Voor wat betreft Nederland zal
er ook aandacht worden besteed aan Friese jeugdliteratuur, die deels
een eigen ontwikkelingsdynamiek kent. Voor wat betreft de recente periode stellen we ons de vraag of de toegenomen culturele diversiteit van
de samenleving in Nederland en Vlaanderen haar neerslag heeft gehad
in de jeugdliteratuur. Voor de volwassenenliteratuur beschrijft Brems
(2006, 668) de ontwikkeling van een ‘multiculturele literatuur’ sinds de
jaren negentig van de twintigste eeuw. Hij doelt daarmee op het verschijnsel dat ‘meer en meer auteurs actief worden met een culturele achtergrond, met roots die verschillen van die van de inheemse Nederlandse schrijvers’. Voor de jeugdliteratuur blijkt die tendens minder sterk.
Het is echter onmiskenbaar dat de Nederlandstalige literatuur geen
eiland op zich vormt, maar functioneert binnen een internationale context. Ze werd en wordt gevoed door buitenlandse teksten. Robinson
Crusoë (Daniel Defoe), de sprookjes van Grimm, Pippi Langkous (Astrid
Lindgren) en Harry Potter (J.K. Rowling) bepalen mee het imago van de
jeugdliteratuur in een bepaalde periode. Via vertalingen vinden nieuwe
genres hun weg naar ons taalgebied. Import kan ook het beleid van een
uitgeverij sturen of het werk van auteurs en illustratoren beïnvloeden.
We stellen ons dan ook de vraag hoe de evolutie van bepaalde genres in
het Nederlandse taalgebied zich verhoudt tot het buitenland. Als klein
taalgebied blijft de uitstraling van de Nederlandstalige jeugdliteratuur
bescheiden. Toch wordt werk van een aantal auteurs in het buitenland
goed ontvangen en zelfs bekroond.
Ontwikkelingen binnen de jeugdliteratuur staan niet los van maatschappelijke veranderingen. Uiteraard blijven belangrijke historische
gebeurtenissen, zoals de wereldoorlogen of de dekolonisatie, niet zon-
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der invloed, maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen spelen
een rol. De jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen (secularisering, vrouwenemancipatie en seksuele revolutie) was er op het
vlak van de inhoud van jeugdboeken sprake van een opmerkelijke vernieuwing. Opvoeders van die tijd vonden het wereldbeeld in jeugdboeken te traditioneel en niet aansluiten bij de nieuwe opvattingen over
bijvoorbeeld de rolverdeling tussen man en vrouw. Die constatering en
de oproep van opvoeders om jeugdboeken meer af te stemmen op de
leefwereld, op de maatschappelijke realiteit van jongeren, zorgden voor
een inhoudelijke verruiming van de jeugdliteratuur. Onderwerpen die
tot dan toe alleen in de literatuur voor volwassenen voorkwamen, zijn
vanaf dat moment ook in de jeugdliteratuur bespreekbaar.
De opbouw van de nieuwe literatuurgeschiedenis laat toe om de relatie tussen jeugdliteratuur en de culturele en maatschappelijke context
op een gerichte manier te beschrijven. In het inleidende historische
stuk worden de voorwaarden voor het ontstaan en de ontwikkeling van
de jeugdliteratuur in het algemeen besproken. De overige hoofdstukken zijn uitgewerkt rond de meest toonaangevende genres uit de geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Deze opbouw heeft
een aantal belangrijke voordelen omdat hij toelaat de complexiteit en de
dynamiek op een verdiepende en haalbare wijze in kaart te brengen. De
terugkerende aandacht voor het canoniseringproces, voor de verhouding tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen, en voor de
rol van de belangrijkste actoren en instituties die bij de jeugdliteratuur
een rol spelen, creëert een onderliggend netwerk dat de samenhang tussen de hoofdstukken versterkt en het inzicht verdiept. De focus op genres maakt een meer gediversifieerd perspectief mogelijk, dat een louter
chronologisch perspectief aanvult. Het jeugdliteraire systeem evolueert
immers niet als een homogeen geheel. De uitgestippelde aanpak maakt
het mogelijk te onderzoeken en te verklaren in welke periode(n) elk genre een centrale dan wel marginale (perifere) plaats innam in het literaire
systeem. We verduidelijken dit met enkele voorbeelden. Het sprookje is
in de loop van de geschiedenis het onderwerp geweest van verschillende
ideologische, pedagogische en politiek gekleurde debatten, en dit heeft
bijvoorbeeld de beschikbaarheid, de vertalingen en de adaptaties van de
sprookjes van Perrault, Grimm en Andersen mee bepaald. Het kindertijdschrift was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw (Van den
Hoven 2004) een belangrijk instrument om nieuwe auteurs te lanceren
en aansluiting te vinden met tendensen in het buitenland, maar tegen-
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woordig speelt het in de literaire vernieuwing een marginale rol. Telkens rijst dan de vraag door welke maatschappelijke, institutionele of
literaire veranderingen dit soort evoluties mede bepaald wordt. Bovendien laat de opdeling in genres ook toe om op een gediversifieerde manier na te gaan of de jeugdliteratuur volgend of vernieuwend is tegenover publicaties voor volwassenen. Terwijl het eerste duidelijk het geval
is voor sommige genres (zoals de historische roman), lijkt het tweede
eerder op te gaan voor genres als het fantasieverhaal en de strip. Ook de
adolescentenroman en het prentenboek ontwikkelen een spannende
dynamiek met literatuur en kunst voor volwassenen. Het zijn genres die
zich niet laten inkapselen in een van beide systemen.
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aan de Universiteit Antwerpen. Haar proefschrift over de intertekstuele
dialoog tussen sprookjesbewerkingen en de sprookjeskritiek (promotie
2008) is gepubliceerd als Critical and Creative Perspectives on Fairy Tales
(Wayne State University Press 2011) en bekroond met een Choice Award
for Outstanding Academic Publication. Daarnaast publiceerde ze Wit
als sneeuw, zwart als inkt: De sprookjes van Grimm in de Nederlandstalige
literatuur (LannooCampus 2012). Samen met Katrien Vloeberghs
schreef ze het handboek Uitgelezen Jeugdliteratuur (LannooCampus
2008) en met Gillian Lathey verzorgde ze de redactie van Grimms’ Tales
around the Globe: The Dynamics of Their International Reception (Wayne
State University Press 2014). Vanessa Joosen recenseert daarnaast
jeugdboeken voor De Standaard Letteren en zetelt regelmatig in jury’s en
commissies rond jeugdliteratuur.
Marja Käss is docent drama, programmamaker/presentator en adviseur op het gebied van literatuur, theater en andere kunstdisciplines. Ze
studeerde Nederlands en volgde de docentenopleiding drama in Arnhem. Ze presenteert diverse literaire podia, en produceert en begeleidt
projecten op het snijvlak van literatuur, theater en film. Ze maakte vanaf
begin jaren tachtig talloze radio- en televisieprogramma’s over literatuur en theater voor omroepen en andere opdrachtgevers. Marja Käss
gaf colleges jeugdliteratuurbeschouwing aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht. Ze was adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie en voorzitter van het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse
Prijs. Sinds 2010 organiseert ze Lekker Literair, een culinair cultureel
podium met schrijvers, muziek, theater en eten.
Sybille Lammes is als universitair hoofddocent verbonden aan het
Centre for Interdisciplinary Methodologies van de University of Warwick. Haar recente onderzoek is gericht op de nieuwe media en concentreert zich op computergames en digitale cartografie.
Helma van Lierop-Debrauwer studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na enkele jaren als docent in het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs werkzaam
te zijn geweest, begon ze in 1985 aan de Universiteit van Tilburg aan
haar promotieonderzoek naar de rol van het gezin in de literaire socialisatie van jonge kinderen. Na haar promotie bleef ze verbonden aan de
Tilburgse universiteit als docent en onderzoeker. In 1998 werd ze bijzonder hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur aan de Universiteit Leiden (de
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Annie M.G. Schmidtleerstoel). In 2001 werd ze daarnaast benoemd tot
gewoon hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur aan de Universiteit van
Tilburg. Haar onderzoeksspecialisaties zijn meisjesliteratuur, adolescentenliteratuur, life writing en jeugdliteratuur en andere media. In
2005 publiceerde ze samen met Neel Bastiaansen-Harks Over grenzen.
De adolescentenroman in het literatuuronderwijs (Eburon). Daarnaast
schreef ze artikelen over jeugdliteratuur voor tijdschriften in het binnen- en buitenland.
537
auteurs

Pascal Lefèvre is bijzonder gastdocent in de kunsten (luca, School of
Arts, campus Sint-Lukas Brussel en geaffilieerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven). Hij promoveerde in 2003 als eerste in het Nederlandse taalgebied met een proefschrift over het stripmedium aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de ku Leuven. Na enkele jaren voor
de openbare omroep (brtn) en het stripmuseum in Brussel gewerkt te
hebben, doceert hij sinds 1998 aan de campus Sint-Lukas Brussel. Daarnaast was hij ook verbonden aan enkele andere kunsthogescholen (SintLucas Antwerpen en Media en Design Academie te Genk), en deed hij
onderzoek voor het Gentse museum Het Huis van Alijn en de kunstenaarsvereniging SMartBe. Hij is lid van de international editorial board
van vijf academische tijdschriften (Image (and) Narrative, International
Journal of Comic Art, signs, European Comic Art en Journal of Graphic
Novels and Comics). Voor een overzicht van zijn presentaties en publicaties in negen verschillende talen, zie sites.google.com/site/lefevrepascal/.
Sanne Parlevliet is als onderzoeker en docent verbonden aan de afdelingen Nederlandse taal en cultuur en Pedagogische Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 2009 op het
proefschrift Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850-1950 (Verloren), waarvoor zij een Praemium
Erasmianum Studieprijs ontving. Ze publiceert over bewerken en vertalen, cultuuroverdracht en de invloed van pedagogische waarden en normen op jeugdliteratuur. In 2012 kreeg zij een veni-subsidie toegekend
voor haar onderzoek naar ideologie en identiteit in historische jeugd
romans. Sanne Parlevliet is redacteur van het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd. Naast haar werk als onderzoeker en docent schrijft en vertaalt ze jeugdboeken en jeugdtheater.
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Marjoke Rietveld-van Wingerden is als universitair docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze doet historisch onderzoek naar
de jeugdzorg en het reguliere en speciale onderwijs tegen de achtergrond van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Ze promoveerde in 1992 op een onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse
jeugdtijdschriften. Drie jaar later volgde haar bibliografie van Nederlandstalige jeugdtijdschriften die in Nederland en België zijn verschenen in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Hoewel haar onderzoek zich in de loop van de jaren afwendde van de jeugdliteratuur bleven
jeugdtijdschriften daarin vaak wel een deelaspect vormen. Recent is
bijvoorbeeld een artikel verschenen over kinderzendingsperiodieken in
de negentiende eeuw. Marjoke Rietveld-van Wingerden publiceerde onder andere Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 17571942 (1992), Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942
(1995), en Marie le Prince de Beaumont. De schoone en het beest (2004).
Bea Ros publiceert over onderwijs, onderzoek, geschiedenis, cultuureducatie en (jeugd)literatuur. Ze is onder meer redacteur van Leesplein
15+, een website over jongerenliteratuur en redacteur van Literatuur zonder leeftijd. Ze was coauteur van Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk
(Wolters-Noordhoff 1990). In 2005 publiceerde ze samen met Peter Zunneberg Nijmeegse passanten. Een stadsgeschiedenis in twintig portretten
(Valkhof Pers). Ze studeerde Nederlands met specialisatie jeugdliteratuur; in 1986 studeerde ze af op een onderzoek naar de jeugdliteraire
kritiek in de periode 1965-1984 (Een spannend boek. Warm aanbevolen!).
In 2014 is ze als buitenpromovenda van de Radboud Universiteit gestart
aan vervolgonderzoek naar de jeugdliteraire kritiek in de periode 19502015.
Lies Wesseling is als universitair hoofddocent verbonden aan de capaciteitsgroep Letteren en Kunst van de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (fasos), Universiteit Maastricht. Zij is tevens directeur van het onderzoekscentrum Gender & Diversiteit van fasos. In 2014
is Lies Wesseling op de Opzij-leerstoel benoemd tot bijzonder hoog
leraar Gender, Cultural Memory and Diversity. Zij doet onderzoek naar
de culturele aspecten van interlandelijke adoptie, meer in het bijzonder
naar de culturele constructie van het ‘adopteerbare’ kind. Belangrijke
bronnen hierbij zijn, naast kinderboeken over adoptie, memoires, autobiografieën, dagboeken en weblogs van (aspirant) adoptieouders en geadopteerden.
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Van Toorn) 5, 46, 493, 496
Hemel van Heivisj (Lindelauf) 401
Hemelruiter (Quintana) 394
Herfstkrans (Hahn) 190
Herman, het kind en de dingen (Geelen) 86
Het blad van Barend de Beer 171
Het ijzelt in juni (Sollie) 240
Het is de liefde die we niet begrijpen
(Moeyaert) 393
Het Kind 351
Het Kinderblaadje 166
Het Laatste Nieuws 67, 294, 429, 433
Het Lacherke 428
Het leven is zo mooi (De Vries) 319
Het Mannekensblad 428
Het Parool 47, 324, 360
Het Poppenspel (De popppenspeler) 410
Het Rotterdamsch Nieuwsblad 429
Het Volk 429
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Geur van Melisse (Nilsson) 396
Gevleugelde kat (Hoving) 151, 400
Gewist (Kunst) 279
Gewoon een straatje (Diekmann) 383
Gezin van dokter van Belikom (Passier) 321
Glazen tunnel (Gripe) 48
God (Verrept) 78
God en co (Janssen en Candaele) 82
God van oma Vanouds (Hogeweg) 80
God was in de keuken bezig (De Moor) 85
Goddelijke komedie (Dante) 135
Goed gek (Laenen) 144
Goedemorgen, welterusten. Gedichten voor
kinderen en andere volwassenen (Fens)
211, 235
Goedige monster en de rovers (Velthuijs)
365
Goliath of hoe de gorilla’s de beschaving
aan de dieren brachten (Berkhof) 139
Good Wives (Op eigen wieken) (Alcott) 254
Gossip Girl (Von Ziegesar) 265
Goudelsje (De Lange-Praamstra) 259
Gouden gitaar (Biegel) 132
Gouden Legende (DeVoragine) 15
Gouden Sprookjesreeks 362
Governess (Fielding) 313
Gracieuse 161
Grand Meaulnes (Alain-Fournier) 380
Grasgroentje en de zeven purken (De Bel)
113
Great Expectations (Dickens) 377
Griezelbus (Van Loon) 145, 279, 487
Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen (Boon) 114
Groeninghe of de Slag der Gulden Sporen
(Hans) 289
Groenkapje en de bekeerde wolf (Tahir) 115
Groeten van Leo: Een kind in kamp Westerbork (Letterie) 306
Groot ABC-boek 212
Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis (De Vries) 69
Grootmoeders vertelboek (Sabbe en Vermast) 102
Grote avontuur (Roelants) 194
Grote mensen, daar kan je beter soep van
koken (Kuijer) 328
Grote reis (De Vries) 319
Grote Sprong (De Vleeschouwer-Verbraeken) 324
Grote versjesboek (Busser en Schröder) 243
Guillotine (Van der Vlugt) 309
Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie
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Het Vrije Volk 129, 463
Het wonderbaarlijke voorval met de hond
in de nacht (The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time) (Haddon) 420
Hilde (De Vries) 381
His Dark Materials (Pullman) 149, 399
Histoflash-reeks 290
Histoire de Babar, le petit éléphant (De
Brunhoff) 40
Histoire de Monsieur Cryptogame (Reizen
en avonturen van mijnheer Prikkebeen)
(Töpffer) 428, 469
Histoires ou contes du temps passé (Sprookjes van Moeder de Gans) (Perrault) 18, 92
Historie van Adam/Noach/Abraham/Lot en
Isaac 57
Historie van de kaboutermannetjes
(Goeverneur) 126, 127
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
(Wolff en Deken) 22, 248, 249, 252, 267,
379
Historische verhalen (Louwerse) 283
History of Sandford and Merton (Day) 21
History of the Fairchild Family (Sherwood)
32
Hitweek 175
Hoe de Katjangs op de kostschool van
Buikie kwamen (Schuil) 272
Hoe de vogels aan een koning kwamen
(Van Hoytema) 349
Hoe de wereld begon (Godon) 86
Hoe en waarom-reeks 195
Hoe Hans Christiaan Andersen zijn leven
vertelt (Andersen) 99
Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam
(Dendooven) 117
Hoe Jan Klaassen de zieke koning beter
maakte (Roggeveen) 410
Hoe Klein-Knoelie onder de menschen
kwam (De Savornin Lohman en
Wenckebach) 353
Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vond
(Kuijer) 420
Hoe moet dat nu met die papilotten
(Verschuur) 306
Hoe oma almaar kleiner werd (De Cock)
424
Hoe overleef ik-serie (Oomen) 53, 266, 491
Hoe verliefd mag je zijn? (Von Bredow) 396
Holderdebolder (Peeters) 226
Hollandsch Penningmagazijn voor de Jeugd
156
Hollandsche Robinson (Andriessen) 376
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Hollidee de circuspony (Heymans) 366
Homecoming (Onder de blote hemel) (Voigt)
329
Hondeneters (De Sterck) 117, 303
Hondje Smyrza (Persoons) 71
Hoofd van Marieke (Goeminne) 86
Horizon 163
Hosannah! Kinderbijbel met meer dan 150
verhalen (Janssen) 77
Hou en Trouw 163
Hou van mij (Van Lieshout) 237
Hou Zee 162
How I Live Now (Rosoff) 397
Hugo och Josefin (Hugo en Jozefien)(Gripe)
453
Huis Wijngaerde (Gerdes) 288
Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen
(Martinet) 249
Huismoedertje (Trautwein) 322
Humo 178
Humpie Dumpie (Van Rode en Garrels)
362, 362
Hun geheim (Van Havelte) 259
Hunger Games (Collins) 53, 150
Hylper jonges tusken Skier en Fet (Waar)
310
I’ll Be There (Sloan) 403
Ibbeltje (Schmidt) 456
Ibrahiem en Abraham (Overbeke-Rippen)
82
Id 178
Ideale dahlia (Belcampo) 144
Iedereen bleef brood eten (Van Ranst) 302
Iep! (Van Leeuwen) 147, 147, 150, 366, 457,
457
Iets voor ouderen en kinderen (Deken) 215
IJsberen en andere draaikonten in de dierentuin (Merle) 205
Ik ben Fedde (Rutgers van der Loeff) 279
Ik ben Harry van de achterbuurt (Van
Camp) 332, 386
Ik ben ik (Vercammen) 229
Ik ben tweedehands (Heylen) 264
Ik denk dat het liefde was (Vereecken) 400
Ik en mijn broer (Von Bredow) 396
Ik geloof dat ik geloof (Janssen) 82
Ik heb een idee (De Kockere) 86
Ik juich voor jou (Van de Vendel) 244
Ik kan alle woorden lijmen (Kuyper) 243
Ik leef onder water (Joosten) 276
Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je
apenstaartje hangen (Westera) 241
Ik mis me (De Doncker) 86
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Jelle van Sipke Froukjes (Van Hichtum) 271
Jerry Spring (Jijé) 433
Jessica’s First Prayer (Stretton) 61
Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede 169
Jezus van mens tot mens (Eykman) 76
Jij bent de liefste (Hagen en Hagen) 243
Jil’s roeping (Van Havelte) 259
Jip en Janneke (Schmidt) 360, 421, 487
Joepie 175, 176
Johan en de Alverman (Vermeulen) 472,
473, 481
Joke (Van Marcke) 261
Jommeke (Nys) 426, 432, 434, 437, 441,
442
Jonas en de visjes van Kees Poon (De Jonge)
152
Jonge Edison (Boni) 209
Jonge prinsen (Kuijer) 420
Jonge vlieger (Van Velzen) 152
Jongen met de vechthaan (Verweerd) 75
Jongens elektriciteitsboek (De Vries) 278
Jongens en natuurkunde (Alders) 192
Jongens en techniek (Alders) 192
Jongens en wetenschap-reeks 194, 278
Jongens fotografieboek (De Vries) 192
Jongens radioboek (De Vries) 278
Jongens van stavast (Doumen) 75
Jongensblad van de Chirojeugd 177
Jongensdagen (Thijssen) 39, 39, 316, 381
Jongensleven 162
Jonges fan Gaesterlân (De Jong) 271
Jonkvrouw (Van Rijckeghem en Van Beirs)
299
Joop ter Heul (Van Marxveldt) 256, 257,
260, 420
Jopie Slim en Dikkie Bigmans 429, 449
Joris de durver (Lindekruis) 75
Josja Pruis (De Jonge) 396
Jubeltenen (Verschuur) 87, 332
Juffrouw Kachel (Tellegen) 339, 371
Jukebox 175
Jungle Book (Kipling) 376, 450
Junior-boeken 386
Junk (Burgess) 387
Juul (De Maeyer en Vanmechelen) 367, 368
Kabouter Tip Top (Van Marcke) 129
Kabouters in de stad (Lode Cantens) 129
Kameleon (De Roos) 271
Kamiano is liefde (Ballegeer) 79
Kapitein Rob (QN en Werkman) 432, 433,
437
Kapitein Zeppos (De Groof) 469, 470, 472,
473, 481
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Ik schilder je in woorden (Hagen) 238
Ik wil een dappere kerel zijn (Lisarde,
pseudoniem van Demedts) 75, 279
Ik, God en mijn oma (Kuyvenhoven) 80
Illustrated Classics-serie 436
In ’t Wonderjaer (Conscience) 288
In Between-reeks 398
In de duinen (Gerdes) 287
In den hoenderhof 192
In den toovertuin (Toonder) 462
In het bosch (Heimans en Thijsse) 190
In het rijk van de farao’s: 30 eeuwen Egyp
tische geschiedenis (Kustermans) 195
In kibich span (Mulder) 336
In Leiden en Vlaanderen (Gerdes) 288
In Sara’s huis (Hazelhoff) 264
In Utrecht (Gerdes) 287
Indianen verhalen (De Sterck) 208
Indianenreeks (Kresse) 441
Informatie junior 195, 205
Insiders-reeks 199
Isa’s droom (Kunst) 150
Isabella en de grote reis (Bruyn-Ouwehand) 296
It Fryske findel (De Haan) 293
It geheim fen ’e stratosfear (Faber) 131
It spoek by de mole (Visser-Bakker) 324
Ivanhoe (De Zeeuw) 293
Ivanhoe (Scott) 280
Iwan Korsakoff (Van Balen 274
Jaap en Gerdientje (De Vries) 319
Jaap Holm en z’n vrinden (Van de Hulst)
68, 69, 320
Jacht op de Eindbaas (Kuyper) 487
Jacht op een pony (Bouhuys) 412
Jachtveld (Spiering) 237
Jackdaw Summer (Slangenkuil) (Almond)
397
Jacquemijne van der Weyden (GreupRoldanus) 296
Jan en het gras (Geelen) 86
Jan Klaassen (Wierink) 354
Jan zonder Vrees (De Kinder) 39, 293, 294,
358, 454
Jan, Jans en de kinderen (Kruis) 441
Jan, mijn vriend (Pohl) 392
Jane Eyre (Brontë) 379
Janneke en Mieke (Timmermans) 135, 364
Janssens tegen Peeters (Vanderheyden en
Kiel) 449
Je binnenste buiten (Dekkers) 204
Jeanne d’Arc (Heylen) 79
Jehanne (Van der Vlugt) 79
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Kari Lente (Mau) 435
Kat in de gordijnen (Verroen) 334
Katechismus der natuur (Martinet) 156,
185, 189
Katholieke kindertuin of legenden voor
kinderen (Hattler) 61
Keepvogel (Van Reek) 371
Keepvogel en kijkvogel in het spoor van
Mondriaan (Van Reek) 203, 373
Kees de jongen (Thijssen) 380
Kensuke’s Kingdom (De indringer) (Morpurgo) 376
Ketelbinkie Krant 437
Kick Wilstra (Sprenger) 273, 432-434
Kiekeboe 166
Kiekeboe (Merho) 426, 435, 441
Kijk 171
Kijken met je handen (Dekkers) 204
Kikker en de vreemdeling (Velthuijs) 85
Kikker en het vogeltje (Velthuijs) 365
Kikker is verliefd (Velthuijs) 142
Kim (Kipling) 450
Kind van den dronkaard (Hoog) 315
Kinder- und Hausmarchen (Grimm) 96
Kinder-Courant 160, 219
Kinderen uit de Kabaalstraat (Lindgren)
334
Kinderen van Amsterdam (Schutten) 200,
309
Kinderen van de grote Fjeld (Fitinghoff)
315
Kinderen van de vrede (Staes) 138
Kinderen van het Achtste Woud (Pelgrom)
393
Kinderen van Nederland (Schutten) 200,
309
Kinderen van Soekhavati (Gaarder) 86
Kinderfreund (Weisse) 23, 155, 408
Kinderkaravaan (Rutgers van der Loeff)
383
Kinderlust (Coopman) 224
Kinderparadijs (Van Moerlande) 230
Kinderpligt en zinnebeelden (Hazeu) 215
Kinderpoezij (Van Charante) 218
Kinderpret (Blaauw) 225
Kinderpretjes (Peeters) 226
Kinderuniversiteit-reeks 210
Kinderversjes (Van der Hallen) 233
Kindervreugde en kinderpret (Van Leent)
221
Kindje ben je blij? (Laurey) 229
Kinky en Cosy (Nix) 443
Kio and Gus (Lipman) 84
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Kip, de keizer en de tsaar (Timmermans)
364
Kit Carson 439
Kit’s Wilderness (Almond) 397
Kits 172
Klaproosje en korenbloempje (Snellen) 353
Klas van twaalf (Van Bruggen) 320
Kleine Adam (Vanhalewijn en Van Bilsen)
49, 143
Kleine Apostel (Klap) 158
Kleine bijbelboekjes voor de kleuters
(De Vries) 69
Kleine diergaarde voor brave kinderen
(Goutier-De Smet) 190
Kleine Gespenst (Preussler) 145
Kleine Grandisson of de gehoorzame zoon
(De Cambon-van der Werken) 267
Kleine Hexe (Preussler) 138, 148
Kleine huismoeder, of de geschiedenis van
Louise’s pop (M.v.V.) 314
Kleine ijsbeer (De Beer) 487
Kleine Johannes (Van Eeden) 132
Kleine kapitein (Biegel) 11, 136, 421
Kleine kindervriend (Van Heijningen
Bosch) 216
Kleine koning (Lavki) 70
Kleine Man en God (Crowther) 78, 78
Kleine martelaar (Lavki) 73, 273
Kleine Nellie van den Heiligen God (Hendr.
M. Smits) 73
Kleine Odessa (Van Olmen) 151
Kleine paradijs (Aerts) 152
Kleine print-bybel (Hondius) 57, 58, 213
Kleine schilderboek (Pijbes) 203
Kleine Sofie en Lange Wapper (Pelgrom)
139, 151, 393, 415, 419
Kleine Vampir (Sommer-Bodenburg) 145
Kleine Vlaming (Van Tichelen) 37, 92, 106,
164, 165, 170, 191, 225
Kleuren van het getto (Sax) 306
Kleutervertelboek voor de Bijbelse ge
schiedenis (De Vries) 69
Kloek volk met kloeken moed, of De overwintering der Nederlanders op NovaZembla in de jaren 1596-1597
(Louwerse) 286
Knagelijn (Van de Velde) 128
Knetterkwabmachine (De Bel) 148
Kninekeutels yn it oerwâld (Wijnstra) 332
Knofje (Bos) 474
Knoopje Kapoen (Smulders) 229
Knuffel 172
Koeienboek (Dumon Tak) 197, 206
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Lastige portretten (Eykman) 242
Lawines razen (Rutgers van der Loeff) 44
Leelijke jonge eendje (Andersen) 350
Leerwijze om kinderen te leeren lezen
(Prinsen) 26
Leerzame gesprekjes (Hazeu Czn.) 186
Lees alles over-reeks 197
Leeuw van Vlaenderen of de slag der Gulden
Sporen (Conscience) 288
Leeuw van Zuid-Afrika (de Zeeuw) 293
Leeuwen klauwen (Blommaert) 289
Lege cel (Swartenbroekx) 82, 422
Leiden des jungen Werthers (Goethe) 378
Leidsman der Jeugd 157
Lekker vies! (Merle) 205
Lelie- en Rozenknoppen 161
Lemniscaatkrant 174
Lena, Lena (Van Reek) 426
Lentekrans (Hahn) 190
Lenteleven 162
Lenteweelde 67, 162, 168
Leren in vrijheid (Rogers) 42
Less than Zero (Ellis) 398
Letter-kransje voor lieve en brave kinderen
(Moens) 215
Levels & levens (Aerts) 488
Leven dat we droomden (Roelants) 380
Leven in Lapland (Hagbrink) 380
Leven van den Heiligen Simon, jong kind,
martelaar (Hillegeer) 63
Leven van Lazarillo van Tormes en zijn
voorspoed en tegenslagen Het lichte huis
(Van Marcke) 375
Libelle Young 176
Licht uit! Deur dicht! (Jacques) 307
Liedje van verlangen (Kalmijn-Spierenburg) 229
Lien gaat naar Amerika (Ballegeer) 263
Liesje bakt poffertjes: een kookboek voor
kleine meisjesi (Wahl) 192
Lieveling, boterbloem (Heymans) 140, 366,
419
Life of Pi (Martel) 376
Lijsje Lorresnor (Selleger-Elout) 316
Lîtse rîmkes foar bern (Van der Veen) 214
Little Emma (Van Cleemput) 342
Little House on the Prairie (Ingalls Wilder)
320, 474
Little Lord Fauntleroy (Hodgson Burnett)
34 315
Little Princess (Hodgson Burnett) 448
Lokroep van het oerwoud (Joostens) 276
Lopen voor je leven (Beerten) 264
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Kom maar dichter (Van Coillie) 235
Kon hesi baka: kom gauw terug (Barnard)
341
Koning Gilgamesj (Hagen) 423
Koning van Katoren (Terlouw) 49, 137, 150
Koning Voetbal (Struelens) 273
Koning Wikkepokluk de merkwaardige
zoekt een rijk (Hofman) 137, 138, 366
Koningskinderen van eigen land en eigen
tijd (Schuver) 73
Kooi (De Maeyer en Vanmechelen) 367
Koppenolletjes hebben honger (BruynOuwehand) 322
Koppenolletjes op het eiland (BruynOuwehand) 322
Korte merkwaardigheden van land- en
volkenkunde 187
Kortsluiting (Dijkzeul) 329
Kraai is door zijn nest gezakt (Kuiper) 232
Krabat (Meester van de zwarte molen)
(Preussler) 136
Krassen in het tafelblad (Kuijer) 328, 331
Kriegels (De Bel) 442
Kris Kras 173, 174
Kruimeltje (Van Abkoude) 39, 270, 456, 457
Kruistocht in spijkerbroek (Beckman) 79,
297, 297, 298, 457
Krullen (Vandermeeren) 337
Kuifje (Hergé) 426, 432, 434, 437-439
Kun je zien wat je voelt (Kruit) 235
Kus me (Moeyaert) 393
Kus uit India (Deryker) 82, 342
Kwaad bloed (De Sterck) 117, 265
Lady: My Life as a Bitch (Burgess) 387
Laika tussen de sterren (Dumon Tak) 206
Lamplighter (Cummins) 473
Land en Volk. Tijdschrift voor de Jeugd 164
Land over de rivier (Struelens) 386
Lang zul je leven (Biemans) 243
Lange maanden (Dros) 388
Lange weg naar huis (De Cock) 424
Langerud-kinderen (Hamsun) 320
Langste weg (Kustermans) 79
Langzaam, zo snel als zij konden (Tellegen)
141
Lannoo’s encyclopedie voor de jeugd
(Musschoot) 196
Lara en Rebecca (Vereecken) 400
Lara en Rebecca: in de schaduw van het gele
huis (Vereecken) 300
Largo Winch (Francq en Van Hamme) 442
Larmes de l’assassin (Bondoux) 387
Last van goeie raad (Boerstoel) 242

17-11-14 14:52

566

Lord of the Flies (Golding) 376
Lord of the Rings (Tolkien) 150, 472
Luc Tuymans. Schilderen op ijs (De Moor)
204
Lucht en ruimtevaart (Van Camp) 195
Lucky Luke (Morris) 426, 432, 439
Lustige Kapoentjes (Sleen et al.) 435
Maak dat je wegkomt (Verroen) 334
Maan begon te schijnen (Kruit) 235
Maar ik ben Frederik, zei Frederik
(Van Leeuwen) 148
Maarten Luther. Een vertelling voor
kinderen (Van de Hulst) 73
Mad 178
Madame Bovary (Flaubert) 27
Made in the usa-serie 398
Madelief (Kuijer) 48, 80
Mag ik je spook even lenen? (Noort) 336
Magasin des Demoiselles (Magazijn der
Jonge Juffrouwen) (Leprince de Beaumont) 155
Magasin des Enfans (Magazijn der Kinderen) (Leprince de Beaumont) 94, 155
Majoor Frans (Bosboom-Toussaint) 253
Malle ding van bobbistiek (Kooiker) 136
Malory Towers (Pitty-reeks) (Enid Blyton)
248, 259
Mama, waar heb jij het geluk gelaten?
(Van Lieshout) 236
Mariekes memoires (De VleeschouwerVerbraeken) 261
Marijn bij de lorredraaiers (Diekmann)
283, 300, 383
Mariken (Van Gestel) 145
Mariken van Nieumeghen 145, 406
Marjoleintje (Hagers) 259
Mark en zijn nichtje (Van Marcke) 322
Marokkaan en de kat van tante Da
(Barnard) 341
Martsje lit it net sitte (Heeringa-Seepma)
260
Mary Poppins (Travers) 450
Matilda (Dahl) 339
Max Havelaar (Multatuli) 281
Medea (Franck) 116, 146
Meester Pompelmoes en de Mompelpoes
(Andreus) 135
Mei bleate fuotten op bêd (Dam) 336
Meisje dat de zon niet zag (Van Cleemput)
262
Meisje de jongen de rivier (Verrept) 370
Meisjes fotografieboek (De Vries) 192
Meisjesleven, Leven en Werken 162
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Melkweg (Moeyaert) 393
Meneer Kandinsky was een schilder
(Remmerts de Vries) 373
Mens of wolf (Rutgers van der Loeff) 305,
384
Met de kont tegen de krib (Franck) 271, 333,
339
Met de koppen tegen elkaar (Noort) 336
Met de poppen gooien (Kuijer) 48, 328
Met huid en haar (De Sterck) 393
Met Jan de Vlaming in de Guldensporenslag
(Jespers) 289
Met mij gaat alles goed (Simoen) 393
Metro van Magnus (Van Leeuwen) 147
Mia het liefdesterretje (Passier) 73
Michiel Adriaansz. de Ruyter (De Zeeuw)
293
Michiel van de Hazelhoeve (Lindgren) 271
Mickey Magazine 439
Mieke Meijer 430
Mij overkomt dat niet (Beckman) 386, 263
Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel (Van
Lieshout) 236
Mijn broerke (Lavki) 320
Mijn familie (De Bode) 372
Mijn hersens draaien rondjes (Verschuur)
306
Mijn land (Van der Veer) 193
Mijn mama (Dendooven) 368, 369
Mijn schaduw en ik (Van Oudheusden en
Vandenabeele) 86
Mijn straat (De Bode) 372
Mijn tante is een grindewal (Provoost) 392
Mijn vader woont in Rio (Bos) 454
Mik Mak 174, 469
Miles Christi 168
Mini Informatie-serie 205
Minoes (Schmidt) 150, 421, 456
Misschien wel echt gebeurd (Schmidt) 111
Mitjemoer (Van Daele) 333
Mitte der Welt (Steinhöfel) 398
Moeder en God en ik (Verschuur) 80
Moeder nummer nul (Hof) 342
Moeder wat zijn we rijk (Durnez) 324, 451
Moeders zijn gevaarlijk met messen
(Van Ranst) 332
Momme-la-me-los (Witvliet) 240
Monkie (Schubert) 369, 370
Mooie dagen (Hazelhoff) 264
Morgen krijg je kauwgom (Gort) 342
Mosje en Reizele (Stoffels) 401
Most Amazing Pop-up Science Book
(Young) 199
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Nieuwe dag (De Vries) 305
Nieuwe kindergedichtjes (Van Duyse) 219
Nieuwe Proeve van klijne gedichten voor
kinderen (’t Hoen) 214
Nieuwenhove (Crombez) 451
Nieuwsblad voor den Boekhandel 160
Nieuwsgierige Lotje (Baeten) 148
Nijntje (Bruna) 345, 360, 420, 487
Nils Holgerssons wonderbare reis (Lagerlöf) 40, 466
Nog bij moeder (Ligthart en Scheepstra)
317, 319
Nog bij moeder thuis (Roggeveen) 319
Nooit meer bang zijn (Swartenbroekx) 82
Noortje (Klein en Steeman) 178, 440
Notenkraker en Muizenkoning (Hoffmann
en Wenckebach) 353, 354
Nou hoor je het eens van een ander (Fens)
235
Now I Know (Chambers) 391
Nursery Alice (Carroll) 126
Ochtendgloren (De Vries) 305
Octopus-serie 387
Odyssee (Homerus) 14, 18, 25, 136, 388
Odysseus, een man van verhalen (Dros)
145, 402
Ogen van Jesleia (Eiselin) 376
Ogen van tijgers (Dragt) 135, 400
Okke Tannema (Kieviet) 272
Okki Pepernoot (Roggeveen) 410
Oktoknopie (Gleever) 441
Olijke tweeling (Peters) 260
Oliver Twist (Dickens) 377
Om de schatten van Il Tigretto (Been) 295
Om het land te beschermen (Ballegeer) 289
On Safari (Wilde dieren) (Ferguson) 198
Onder moeders vleugels (Little Women)
(Alcott) 33, 253, 314
Ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling (Roggeveen) 40, 130, 130, 277
Ongelukkig verliefd (Dros) 388
Onheil op Venus (Vermeulen) 135
Ons Blaadje (Van Kol) 166
Ons Gustje (Van Tichelen) 75
Ons Jongensblad 161, 162, 274, 428
Ons Kleine Volk 165
Ons Schiphol. Een luchtvaartboek voor
jonge mensen (De Vries) 194
Ons Streven 161
Ons thuis 165
Ons Vaderland 164, 223
Onstuitbare techniek (Van Camp) 195
Ontdekking (Heuvel) 443
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Most Stupendous Atlas of the Whole World
(Adams) 198
Muiderkring, of vĳftien jaren van den
bloeitĳd onzer letterkunde, 1623-1637
(Andriessen) 285
Muséum d’histoire naturelle à l’usage des
enfants 186
Museum voor de jeugd (Campe) 186
Musical Express 175
Mutter- und Koselieder (Fröbel) 24
Muur (Spillebeen) 309
Muur van kristal (Seynaeve) 309
Muziek Express 175
Muziek Parade 175, 176
Mzzlmeiden (Van de Coolwijk) 266, 266
Naar den Hemel (Herman) 60
Naar zee (Godon) 370
Nachtland (De Leeuw) 151
Nachtverhaal (Biegel) 86, 147, 421
Naomi 179
Naruto (Kishimoto) 442
Nathan Sid (Van Dis) 374
National Geographic Junior 177
Nederland (Dematons) 208
Nederlandsch Magazijn ter Verspreiding
van Algemene en Nuttige Kundigheden
157
Nederlandsch Prenten Boek (Ising) 348
Nederlandsche baker- en kinderrijmen
(Van Vloten) 225
Nederlandse coming of age-literatuur in
100 verhalen (Giphart) 404
Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige
gedichten (Komrij) 239
Neerlands roem: vertellingen voor de
Nederlandsche jeugd uit het leven van
eenige beroemde mannen, die ons
vaderland heeft opgeleverd (Andriessen)
285
Negen open armen (Lindelauf) 401
Nero (Sleen) 426, 432, 433, 434, 437
Neue Jugendfreund. Ein lehrreiches Buch
für Kinder 186
Neuen Leiden des jungen W. (Plenzdorf)
378
Neuer Orbis pictus (Galerij van afbeeldingen voor de Jeugd) (Seidel) 186
New York Times 398
Niet zonder liefde (De Sterck) 393
Niets was alles wat hij zei (Balthazar) 486,
487
Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd
(Stamperius) 31
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Onze beste volksverhalen (De Haan) 110
Onze ontwikkeling of de magt der eerste
indrukken (Calcar) 25
Onze Zondagsschool (Schim van der Loeff)
61
Oog in oog in oog in oog (Gerlach) 238
Ooggetuigen-reeks 196, 196
Oor 175
Oorlog in de klas (Engelen) 307
Oorlog zonder vrienden (Hartman) 307
Oorlogsjaren (Kustermans) 302
Oorlogswinter (Terlouw) 305, 456
Op een jaar: uit het leven van een scout
(Lavki) 273
Op en om Rûchherne (Visser-Bakker) 324
Op je kop in de prullenbak (Kuijer) 339
Op open water (Thor) 396
Op wolkskes (Demers) 258
Op zoek naar mij (Franck en Nauwelaerts)
342
Op! Hollandsche Jongens naar Buiten
(Van Hoytema) 273
Opa laat zijn tenen zien (Van de Vendel en
De Goede) 240
Operatie Bernie Buiten (Vandermeeren)
332
Opgejaagd (Rood) 307
Opvoeding van kinderen (Erasmus) 15
Orbis sensualium pictus (Comenius) 16,
58, 183, 184, 184
Orchidee van 5A (Greup-Roldanus) 257
Ostereier (Von Schmid) 63
Otje (Schmidt) 48, 456, 468
Otto (Schamp) 370
Oud Goud (de Zeeuw) 292
Oude kindervertelsels in den Brugschen
tongval (Lootens) 101
Over boeken voor kinderen (Van Tichelen)
357
Over boeken voor kindsheid en jeugd
(Van Tichelen) 226
Over engelen, goden en helden (Van der
Molen) 82
Over het water en onder de maan (Witvliet)
240
Over kinderpoezy (De Génestet) 30
Over lijstjes, pannenkoeken en een geheim
plan (Van den Bergh) 342
Over tijd (Bracke) 387
Ozo heppie (Van Leeuwen) 241
Paard Rudolf (Geelen en Dros) 365
Paardebloemen (Van der Ster) 226
Paddeltje, scheepsjongen van Michiel de
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Ruyter (Been) 294
Padu is gek (Diekmann) 383
Pallieter 358
Pamela or Virtue Rewarded (Richardson)
22, 253
Panda (Toonder) 434, 439
Panorama 430
Papa hoor je me (Bos) 337
Paper Towns (Green) 398, 404
Papieren museum 2 (Van Lieshout) 202
Papieren museum: Heer Beeld, ik wil u niet
ontrieven (Van Lieshout) 202
Papinette (Dieltiens) 299
Paradijs (Moeyaert en Erlbruch) 77, 423
Parcival (Franck) 146
Parent’s Assistant (Edgeworth) 313
Pas de baiser pour maman (Ungerer) 364
Pas op voor krokodillen (Bouhuys) 412
Passie van de puber of het dubbele leven en
lijden van de jonge Jos (Adam) 81
Pater Damiaan. De held van Molokai
(Maane) 73
Patskrant 364
Paul Kruger (De Zeeuw) 293
Paultje, ze gaan weer vechten (Laenen) 386
Paulus de Boskabouter (Dulieu) 129, 463
Paulus en de eikelmannetjes (Dulieu) 129
Paulus, de hulpsinterklaas (Dulieu) 129,
135
Peerke en zijn kameraden (Van de Hulst)
302
Penny 176
Pep 172, 437, 439, 440
Pepito (Bottaro) 434
Peter en de wolf (Prokofjev) 418
Peter Pan (Barrie) 40, 121, 409
Petit chaperon rouge (Tytgat) 357, 358, 446
Petit musée (Le Saux en Solotareff) 203
Petits Belges 167
Phantom Ship (Het spookschip, of
De Vliegende Hollander) (Marryat) 124
Philo en Sophia, de kleine filosofen (Labbé)
87
Philopaedion 156
Piet en Nel (Roggeveen) 319
Piet Fluwijn en Bolleke (Sleen) 435
Piet Pienter en Bert Bibber (Pom) 432
Pietje Bell (Van Abkoude) 270, 420
Pietje Puk (Arnoldus) 327, 327
Pig Pag Pengeltje (Van Renssen) 226
Pikkuhenki (Tellegen en Törnqvist) 149
Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch
(Beke) 278
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Radijsjeskoning (Van Daele) 138
Radio-detective (Roggeveen) 277
Radio-spook (Berghuis jr.) 277
Railway Children (Nesbit) 315
Raoul De Keyser. De schilder schilderde
(De Moor) 204
Rare dokter Dingdong (Mulder) 144
Ratje Verheul (Baljé) 273
Razend (Slee) 387
Rebecca of Sunnybrook Farm (Douglas
Wiggin) 448
Red Ryder (Slesinger en Harman) 432
Regels van drie (Hof) 338
Regenboog heeft maar acht kleuren (Pohl)
392
Regentijd (Janssen) 81
Reinaert de Vos 116
Reis door de nacht (De Vries) 41, 304, 305
Reis van Marco Polo (de Zeeuw) 293
Reis van Sint Brandaan 146
Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen (Goeverneur) 428, 469
Reizen van de slimme man (Dros) 388
Reizen van Tsjam (Tjerkstra en Klazenga)
443
Religie in beeld (De Heer) 87
Republiek in woeling en strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem v:
1751-1795 (Andriessen) 285
Retour Rantepao (Verweerd) 75
Reus van Pech-zonder-end (Bas) 332
Revolting Rhymes (Dahl) 113
Rikki Visser (Van Exter) 435
Rikske en Fikske (Croucher) 363
Rita (Lindekruis) 75
Robbedoes 168, 170, 171, 428, 437, 439, 451
Robert en Bertrand (Vandersteen) 441
Robin en God (Kuyper) 80
Robinson Crusoë (Defoe) 20, 36, 376, 497
Robinson der Jüngere (Campe) 21, 376
Robs Vrienden 437
Rode prinses (Biegel) 421
Rode Ridder (Vandersteen) 433, 434, 442
Rode Ridder (Vermeiren) 294, 434
Rode zwaan (Kuyper) 146
Roel en zijn beestenboel (De Jager) 441
Roeland Westwout (Kramer) 279, 381
Rolling Stone 178
Romeo en Julia (Franck) 402
Romeo en Julia (Shakespeare) 417
Ronja de roversdochter (Lindgren) 419
Ronja de rôversdochter (Lindgren) 144
Rood (Van Renterghem) 309
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Pim’s poppetjes (Wierink) 124, 353, 353,
354
Pinkeltje (Laan) 128, 447, 453
Pinkeltje en het verhaal van de film (Dros)
453
Pinocchio (Collodi) 34, 124
Pipo de Clown (Meuldijk) 467
Pippi Langkous (Lindgren) 42, 471, 472,
497
Pippo 172
Pitjemoer (Van Daele) 333
Pixie (Lipman) 83
Platvoetje (Schubert) 148
Pluk van de Petteflet (Schmidt) 137, 456,
487
Poëtica (Aristoteles) 13
Poëzie als kinderspel (Portegies Zwart) 239
Poëzie voor kinderen (Van Tichelen) 225
Poeziëspektakel (Van Lieshout) 239
Polar Life (IJsberen en pinguïns) (Ferguson)
198
Pôllebern (Visser-Bakker) 324
Polleke (Kuijer) 80
Pollyanna (Porter) 450
Popfoto 176
Postcards from No Man’s Land (Chambers)
391
Prenten Magazijn (Van Sandwijk) 348
Pride and Prejudice (Austen) 379
Prik in je bil! (Huizing en Tjong-Khing)
342
Prince Valiant (Foster) 432, 433
Princess Diaries (Cabot) 265
Princess Tina 440
Prinses van de wind (Ballegeer) 299
Private Peaceful (Morpurgo) 302
Privé 176
Privé-reeks 387
Proeve over de opvoeding (Wolff) 89, 122,
314
Proeve van kleine gedigten voor kinderen
(Van Alphen) 31, 213, 214
Prof Oja-Aha (Venderbosch) 443
Prutske 172
Prutske’s vertelselboek (Streuvels) 107
Psyche (Couperus) 132
Puk en Muk (Fransen) 128
Puk en Poppedijn (Wijn) 435
Purperen koningsmantel (Goverde) 146
Pyramid (Macaulay) 207
Raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel (Schutten
en Rieder) 200
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Rood Rood Roodkapje (Van de Vendel en
Vandenabeele) 115, 358
Roode vosje (Van Hagendoren) 362
Roodkapje en de zeven geitjes (De Wijs) 113
Roodlapje (Gaudesaboos) 115
Roos en het Zwijn (Provoost) 92, 114, 392
Rosie en Moussa (De Cock) 424
Roswitha (Boddaert) 292, 293, 296
Rotmoevie (De Smet) 403
Rouge et le noir (Stendhal) 378
Rozemarie in Kabouterland (De Lannoy)
129
Rubberjager (Schoemans) 301
Ruim Baan 171
Russische Sprookjes (Van Hichtum) 356
Ruud de sportheld (Spierings) 273
Salamanders vangen (Kusters) 236
Sam (Bosschaert en Legendre) 441
Samen in bed (Dendooven) 340
Samson en Gert (Verbiest et al.) 442, 480
Samuel 179
Sandra Tjallinga (Greup-Roldanus) 296
Sans famille (Alleen op de wereld)(Malot)
314, 471
Schaduwleven (Sax) 400
Schaduwspits (Botman) 274
Schapenvellen en ganzenveren: het verhaal
van het middeleeuwse boek (Smeyers)
204
Scheepsjongens van Bontekoe (Fabricius)
39, 276, 295
Schepping (Moeyaert en Erlbruch) 77, 423
Schijnbewegingen (Zwigtman) 310
Schilder, de duif en de dingen (De Moor)
203
Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel
(Andriessen) 285
Schippers van de Kameleon (De Roos) 271
Schipperskind (Van Marcke) 384
School van Schellebelle (Evenhuis) 338
Schoolidyllen (Naeff) 39, 254, 255, 255, 320
Schoone konijn (Van Hagendoren) 362
Schoone natuur in den winter (Niewold)
189
Schoone slaapster in het Bosch (Van
Caspel) 353, 355
Schuilplaats (Reiss) 306
Schweizerische Robinson (Wyss) 376, 471
Science amusante (Natuurkunde in de
huiskamer)(Tom Tit) 188
Scouting for Boys (Baden-Powell) 273
Secret Diary of Adrian Mole aged 13 and ¾
(Townsend) 375
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Secret Garden (Burnett) 315, 474
Seduction of the Innocent (Wertham) 431
Seks in de brugklas (Van Kerkwijk) 243
Senne en Sanne (Verhaegen) 443
Shabonee (Leeman) 79
Siebe wil een papa kopen (Vermeulen) 342
Siee-Krath (Lavki) 273
Sigürd (Wäscher) 432, 436
Simon 179
Sinterklaas (Dematons) 369
Sipke en ik (G. Elgersma) 271
Sire. Verzen voor kleine prinsen (Durnez)
229
Sisa (Pool) 300
Sjoe en Piet (Verroen) 325, 340
Sjors 173, 428, 430, 432, 435, 437, 440
Sjors en Sjimmie (Piët) 426, 434
Sjors en Sjimmie Stripblad 440
SjoSji 440
Skat under de parrebeam (Poortinga) 110
Skellig (Almond) 397
Sky 178
Slaaf kindje slaaf (Verroen) 301
Slaap als een roos (Dreesen) 337
Slach by Boksum (Roarda) 293
Slash-reeks 52, 395
Slavenhaler (Ruggenberg) 300-301
Slecht (Simoen) 343
Sleutelkruid (Biegel) 132
Slimke Gazelle (Walschap) 128
Sneeuwbal-reeks 259
Sneeuwwitje (Drupsteen) 351, 355
Sneeuwwitje 20 jaar later (Van Daele) 115
Snelle Jelle (Van Gils) 273
Snottebel Lies (Van Keulen) 241
Snuf de hond (Prins) 302
Socrates op de speelplaats (Anthone en
Mortier) 84
Soldaat Wojtek (Dumon Tak) 206
Soldaten huilen niet (Kromhout) 309, 400
Some Thoughts Concerning Education
(Locke) 18, 59, 123, 348
Soms dan heb ik flink de pest in (Sollie) 239
Song Parade 175
Songs of Innocence (Blake) 23
Sonny Boy (Van der Zijl) 309
Sorry voor de smeerboel (Van Cleemput)
386
Sparsa (Beet) 269
Spectator der Jeugd 155
Spel van de wereld: een ontdekkingsreis op
internet (Van Dam) 488
Spelregels: het verhaal van een middel-
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Straks doet het geen pijn meer (Bracke) 329
Strapontin (Berck) 439
Striparazzi 440
Stripschrift 440
Struwwelpeter (Hoffmann) 32
Stuivende stad (Vandersteen) 443
Sturmfels (Boddaert) 296
Stuurman Tromp (Van Balen) 274
Sun also Rises (Hemingway) 379-380
Superguppie (Van de Vendel en Van der
Weel) 244, 245, 372
Superman (Shuster en Siegel) 436
Suske en Wiske (Vandersteen) 426, 432,
434, 437-439, 441-443
Swart op wyt (Van der Veer) 388
Swiebertje (Uit den Bogaard) 468
Swiss Family Robinson (Wyss) 450
Taartjes van glas (Vander Heyden) 239
Tafereel van Oost-Indie voor jonge lieden
van beiderlei kunnen (Olivier Jz.) 187
Taptoe 159, 171, 172, 179, 180
Tarzan (Burroughs en Foster) 432
Tegen de draad in (Breen) 263
Tegenspel (Zwigtman) 310
Teken (Janssen) 81
Teken- en kleurwerk van Daan Hoeksema
met ruitjes voor kleine snuitjes (Hoeksema) 192
Tekenaars (Akveld) 373
Televisie-kelder (Berghuis jr.) 277
Tempest (Shakespeare) 414
Terry and the Pirates (Caniff) 432
Terug in het lichte huis (Van Marcke) 261
Terug tot Ina Damman (Vestdijk) 380
Tex Willer (Bonelli en Galleppini) 433
The Lilliputian Magazine 154
Theophron, oder der erfahrne Rathgeber
für die unerfahrne Jugend (Campe) 249
This is All. The Pillow Book of Cordelia
Kenn (Chambers) 391, 419
This Side of Paradise (Fitzgerald) 379
Thomas en Senior (Rood) 453
Thuis eten we apentaart (Elias) 342
Tibor (Wäscher) 432, 436
Tijl Uilenspiegel 213
Tijl Uilenspiegel (Van Daele) 116
Tijl Uilenspiegel (De Coster) 104
Time Machine (Wells) 139
Timo en het toverboek (Visser en
Verplankce) 490, 490
Timoe (Kustermans) 195
Timotheus 158
Tin iis (Gevaarlijk ijs) (Mulder) 307
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eeuws huwelĳk (Zwigtman) 299
Spiderman (Lee en Ditko) 442
Spiegeljongen (Zwigtman) 310, 404
Spieghel der jonghers (Goetman) 212
Spieghel van den ouden ende nieuwen tijd
(Cats) 212
Spieghelken. Dagboek van een jong meisje
(Rosseels) 261
Spijt! (Slee) 387
Spin op sokken (Van Lieshout) 242
Spinaazje mei spikers (Dam) 336
Spinder (Van der Geest) 336, 424
Spinsels van een kater (Brooijmans) 86
Spoken op de ruwe heide (Flanders) 276
Sport (Van Camp) 195
Sprekende dieren (Visscher) 192
Sprookjes (Bomans) 110
Sprookjes en vertellingen uit den vreemde
(Van Tichelen) 106
Sprookjes in den trant van Andersen
(Van Koetsveld) 100
Sprookjes van de Lage Landen (De Jong
en Sleutelaar) 110
Sprookjesboek (Bomans) 110
Sprookverhalen (Kruijssen) 310
St. Kitts van de Bovenwindse 174
Sta op en wandel (Persoons) 71
Staat (Plato) 13
Stad brandt (Jacques) 307
Stappe stappe step (Diekmann) 231
Stavast 162
Stem van Tamar (Grossman) 398
Ster van Blauw-Wit (Spierings) 273
Ster! (Hazelhoff) 264
Stichtelijke en aangenaeme tijdkortingen
voor jonge lieden (Mussely-Boudewijn)
63
Stichtelijke en aengenaeme leeslessen
(Lamblin) 62- 63
Sticks and Stones (Maak me niet kapot)
(Hall) 48
Stiefland (Stoffels) 394
Stil leven, een tentoonstelling (Van Lieshout) 202
Stille brieven (Franck) 239
Stille lippen (Bracke) 387
Stille wereld van Yamina (Boumaâza) 82
Stipkrant 239, 364
Stoorworm (Hofman) 137
Storm 441
Storm steekt op (De Vries) 305
Story 176
Stoute meisjes overal (De Sterck) 117, 392
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Tina 176, 177, 178, 179, 435, 440
Tintenherz (Funke) 150, 151
Tiny-prentenboeken (Delahaye en Marlier) 363, 364
Titanic 440
Tjibbe Tjabbes’ wereldreis (De Jonge) 152,
153
Toch Oranje boven!, of Willem Hendrik,
Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot
1672 (Louwerse) 286
Toekomst (Cornette) 220
Toekomst (Van Hauwaert) 98
Toen en nu: van 1801 tot 1901 (Van Leent)
188
Toen moeder ziek was (Hölscher) 321
Toen niemand iets te doen had (Tellegen)
141, 421
Tollbridge (Chambers) 390, 391
Tom Brown’s Schooldays (Hughes) 313
Tom Poes Weekblad 437
Tom Poes/Heer Bommel (Toonder) 432
Tom, het Blad voor Jongens 177
Tomorrow, When the War Began (Marsden)
397
Top 177, 278
Top Tunes 175
Top-reeks 386
Torenhoog en mijlen breed (Dragt) 134, 135,
400
Torens van februari (Dragt) 143
Tram (Pottie) 371
Treasure Island (Stevenson) 376
Trein naar Pavlovsk en Oostvoorne
(Tellegen) 421
Trimbaan (Dros) 388
Tripje en Liezebertha (Backer) 429
Tristan en Isolde (Franck) 402
Trotzkopf (Von Rhoden) 33, 254
Trouw 177
Tuinen van Dorr (Biegel) 133, 421
Tuney Tunes 170, 172
Tunnelkoorts (Boesberg) 302
Tuurke (Lavki) 273
Twa dagen dokter (Poortinga) 110
Twaalf rovers (Biegel) 136, 146
Twee hanen (Andersen) 350, 352
Twilight (Meyer) 53, 120, 248
Twintig exemplen, van godtzalige en vroeg
stervende jonge kinderen (Koelman) 59
Uil met zeven zuurtjes (Huber) 229
Uit de duinen (Gerdes) 287
Uit het leven van Dik Trom (Kieviet) 28, 28,
32, 270, 448
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Uit het leven van een rakker (Lavki) 320
Uit verre landen (Herder) 67, 74
Uitgekozen verdichtselen (Renier) 216
Ultimate Fantastic Four (Bendis, Millar en
Kubert) 442
Uncle Tom’s Cabin (Beecher Stowe) 300,
474
Unendliche Geschichte (Ende) 121
Unwaersfûgel Forhael út it jier 1943 (Meester-de Vries) 260
Urbanus (Linthout en Urbanus) 426, 441,
442
Uruguees (Spierings) 273
Vader & Zoon (Van Straaten) 441
Vader der melaatsen (Bentram) 79
Vaderdag met twee mama’s (Wijnhoven en
Heymans) 343
Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes (Schotel) 103
Vaderlandse geschiedenis in een notedop.
Een boek voor de jeugd (Swierstra) 191
Valentijn-reeks (Franck) 402
Vallen (Provoost) 50, 51, 392, 459
Vampier in de school (Van Loon) 145
Van Aap tot Zet (Van Keulen) 241
Van aapmens tot Titanic: 10 grote opgravingen (Van Camp) 195
Van Alphen tot Zonderland (De Vries) 239
Van Ansjovis tot Zwijntje (Van Lieshout)
242
Van den vos Reynaerde 123
Van hoop des vaderlands naar ADHD’er
(Crott) 266
Van jongetjes en meisjes (Cramer) 356
Van knikkers en van kluiten (Diddens) 230
Van knop tot bloem (Louwerse) 221
Van meisjes en jongetjes (Cramer) 224, 356
Van Odrimond, Millimas en anderen
(Van Hattum) 226
Van rendierjager tot roofridder (VosDahmen von Buchholz) 310
Van Schuitje varen tot Van Schendel
(Schmidt) 44, 131, 228
Van tijd tot tijd-serie (Verleyen) 194
Van verdriet kun je grappige hoedjes
vouwen (Van Lieshout) 236
Van vlinders, bloemen en vogels (Heimans
en Thijsse) 190
Van vreemde volken (De Zeeuw JGzn) 75
Vannacht zijn we verdwenen (Kruit) 235
Vast en Zeker 179
Väterlichen Rath für meine Tochter
(Campe) 249
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Vogelvrij (Norel) 303
Volksleesboek voor de middelbare en lagere
scholen en Vlaamsche huisgezinnen (Verhalen uit de geschiedenis van België)
(Dautzenberg) 288
Voltooid verleden tijd (Diekmann) 383
Voor ’t Jonge Volkje 160, 165, 166, 220, 286
Voor altijd bezige kinderhanden (Warburg
en Beskow) 192
Voor altijd samen, amen (Kuijer) 331
Voor de Jeugd 158, 171
Voor de Kinderkamer 160, 165, 166, 220
Voor de Lieve Kleinen (Voor de Jeugd) 158,
167, 538
Voor het eerst (Pijlmans) 235
Voor onze meisjes 162
Vos en Haas (Vanden Heede) 141, 487
Vreemd land (Verschuur) 401
Vrij en Blij 167, 171
Vrij Nederland 235, 360
Vroem vroem... boem (De Sterck en Godon)
342
Vrolijke dierentuin (Van Hoften) 229
Vroolijk kinderleven (Hildebrandt) 225
Vulcanoes and Earthquakes (Rubin) 199
Vuur en vlam (Norel) 303
Waanzinnige kluizenaar (Happel) 278
Waanzinnige twintigste eeuw in 10 eigenzinnige verhalen (Van Camp) 195
Waar is de taart? (Tjong-Khing) 371
Waarom (Janssen) 87
Waarom een buitenboordmotor eenzaam is
(Van Leeuwen) 87, 202
Waarom kinderen wel cowboytje maar
nooit jezusje of mohammedje spelen
(Kuijer) 80
Waarom, daarom (Andreus) 229
Walvismeer (Dekkers) 204
War Horse (Morpurgo) 302
Warden d’Haene’s Zevental (VerzeleMadeleyn) 321
Warrior Scarlet (Om het rood van de krijger)
(Sutcliff) 309
Wat heten goede kinderboeken? (De Vries)
46, 494
Wat ik al plakken kan: kleuren zonder krijt
(Hoeksema) 192
Water Babies (Kingsley) 32
Water en zee (Van Camp) 195
Waverley (Scott) 33, 280
Way Things Work (Over de werking van de
kurketrekker en andere machines)
(Macaulay en Ardly) 207
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Veel geluk professor (Berkhof) 384
Vendredi ou les Limbes du Pacifique
(Tournier) 376
Vergeten paradijs (Joosten) 276
Verhaal van Bobbel die in een bakfiets
woonde en rijk wilde worden (Van
Leeuwen) 147
Verhaal van Mozes (De Vries) 69
Verhalen uit de geschiedenis van België
(Dautzenberg en Van Duyse) 33, 288
Verhalen uit het Roezemoezebos (Martens
en Van Cleemput) 144
Verhalen van de spinnende kater (Laurey)
135
Verhalen van de tweelingbroers (Dragt) 132
Verjaardag-album voor de jeugd (De Rop)
221
Verloren in Afrika (Lavki) 273
Verloren schaap (Hoekstra) 226
Versjes en liedjes voor ’t jonge volkje (Van
Tichelen) 358
Vertellingen van duizend-en-één nacht
(Galland) 92, 106
Vertelsels (Timmermans) 108
Vertroosting van de filosofie (Boëthius) 14
Vervloekte planeet (Vermeulen) 135
Verwirrungen des Zöglings Törless (Musil)
378
Verzet en victorie (Norel) 303
Veterdiploma (Kusters) 236
Veter-eter (Huber) 232
Vie comme elle vient (Bondoux) 387
Vier Freiheiten der Hanna B. (Bayer) 48
Vier heemskinderen 213
Vierde koning (Walschap) 71
Vijand zonder gezicht (Verleyen) 144
Virus!? (Visser) 487
Vlaamsch Leven 162
Vlaamsche Vertelselschat (De Meyere) 107
Vlaamse Filmpjes 38, 72, 79, 135, 191, 276,
289
Vlam 168
Vlieg (Kunst) 332
Vlieger van opa (Dreesen) 331
Vlissinger Michiel (Louwerse) 286
Vlucht langs de Anapoer (Struelens) 277
Vlucht over de grens (Jacques) 307
Voer voor psychologen (Mulisch) 40
Voetbal International for Kids 177
Voetbalspelertjes van sv Ossegem (Van
Gemert) 274
Vogel Nebukátnezar (Scheffer) 229
Vogeltjes op je hoofd (Witvliet) 234, 235
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We noemen hem Anna (Pohl) 392
We zijn allang begonnen, maar nu begint
het echt (Van Leeuwen) 201
Webber 177, 178
Weekblad Voor De Jeugd 428
Weekblad voor Neêrlandsch Jongelingschap
156
Weekend 176
Weezen van Vlissingen (Andriessen) 285
Weg naar de cel (Dragt) 143
Weide (Van Hagendoren) 209
Weihnachtsabend (Von Schmid) 63
Welwel, de zeer grote tovenaar (Hofman)
137
Wenende aap van Kleef (Biegel) 146
Wereld in haar zondagspak (The Costume,
Manners, and Peculiarities of Different
Inhabitants of the Globe, Calculated to
Instruct and Amuse the Little Folks of All
Countries) (Robidé van der Aa) 187
Wereld is een wonder (Bouhuys) 229
Wereld op zak 197
Wereld van Sofie (Gaarder) 84
Wereldberoemde sprookjes-reeks 110
Wereldgeschiedenis in een notedop voor de
jeugd (Hillyer) 191
Wereldomvaarders. Vermaarde zeereizen
om den aardbol sedert Magelhans tot op
onze dagen (Van der Schoepen) 187
Wereldsprookjesboek (Van Hichtum) 356
Wespennest (Moeyaert) 393
Where the Wild Things Are (Max en de
Maximonsters)(Sendak) 47, 364
Wide, Wide World (Warner) 473
Wie heeft mij uitgevonden? (Goeminne en
Berebrouckx) 85
Wie je droomt ben je zelf (Biegel) 113
Wie klopt daar? (Moeyaert en Dendooven)
117
Wie niet weg is wordt gezien (Vos) 306
Wiele wiele stap (Diekmann) 231
Wies en haar correspondenten (De Vleeschouwer-Verbraeken) 261
Wij vertellen je het mooiste verhaal
(Achour en Alić) 82
Wij waren er ook bij (Evenhuis) 305
Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een
wonder (Van Lieshout) 242
Wij, twee jongens (Sax) 400
Wil jij met mij? (Visser) 243
Wild verliefd. Alles over liefde en seks bij
dieren (Merle) 205
Wild vlees (De Sterck) 393
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Wilde land (Rutgers van der Loeff) 339
Wilhelm Meisters Lehrjahre (Goethe) 22,
377
Wilhelm Meisters Wanderjahre (Goethe)
377
Willem Roda (Heimans) 274, 275
William J. Longs werken (Long) 192
Wim (Hofman) 329
Wind in the Willows (Grahame) 126
Windroos-reeks 194
Wingerdrank (Bordewijk) 144
Winnie Winkle (Branner) 430
Winnie-the-Pooh (Milne) 126, 226
Winterboek van Paulus (Dulieu) 129, 463
Winterdieren (Dumon Tak en Van der Linden) 206
Winterijs (Van Gestel) 51, 51, 401
Winterkrans (Hahn) 190
Wiplala (Schmidt) 132, 456
Wipneus en Pim (Van Wijckmade) 128
Wite kastanje (Tjerkstra) 144, 298
Witte (Claes) 380
Witte (Vanderheyden) 449
Witte Raven-serie 259, 260
Wizard of Oz (Baum) 40
Woelige wadden (It woelige waad) (Vandersteen) 441
Woeste Willem (Schubert en Schubert) 420
Wolf (De Kockere en Kestens) 86
Wolken fan wol (Wachten op Apollo) (Dijkstra) 402
Wonderbaarlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees (De Kinder) 293
Wondere tocht (Hammenecker) 276
Wonderland 168
Wonderland (Belpaire en Ram) 101
Wonderlijke Geschiedenis van Tripje
(Backer) 429
Woord voor Woord-serie 76
Woorden uit de Koran voor iedereen (Van
de Wetering) 82
Wordt Vervolgd 440
Wortels (Verplancke) 86
Wouldbegoods (Goede voornemens)
(Nesbit) 315
Wraak van den Javaan (Hans van Amstel)
74
Wurd foar Wurd (Eykman) 76
Wuthering Heights (Brontë) 379
xiii (Van Hamme en Vance) 442
X-Men (Lee en Kirby) 442
Yaka Mama (Coudenys) 301
Yes 176
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Zigzagkind (Grossman) 398
Zoektocht in Katoren (Terlouw) 137
Zomer in Passendale (Spillebeen) 302
Zomer van dat jaar (Dros) 388
Zomerkrans (Hahn) 190
Zon breekt door (Van Marcke) 261
Zonnebloem-serie 259
Zonnekind 172, 174, 363
Zonneland 67, 72, 167, 168, 170-172, 179,
191, 194, 276, 358, 428
Zonneschijn 165, 166, 173
Zonnestraal 172, 179
Zonnestraaltjes (Tante Lize) 225
Zonnewijzer-serie 235
Zozo-Lala 440
Zullen we een bos beginnen (Robben) 241
Zusjes Kriegel (De Bel) 53, 337, 459
Zwart als inkt (Hofman) 114
Zwarte monnik (Verleyen) 294
Zwarte Willem en andere vertellingen
(Callant) 270
Zwarte zwaan (Samson) 343
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Yoebje en Achmed (Backer) 429
Yolanda’s tocht naar het geluk (Lindekruis)
75
Yu-Gi-Oh! (Kazuki Takahashi) 442
Zakmes (Kuyper) 330, 454
Zapp Mattheus (Van der Geest) 81, 424
Zee is een orkest (Van Assche) 233
Zeer kleine liefde (Van Lieshout) 236
Zeggen en luisteren (Verheyen) 225
Zendelingsblad voor de Jeugd 158
Zes maal een is zeven (Van Erkel) 387
Zesde zegel (Van Daele) 144
Zestig spiegels (De Jonge) 152
Zeven jongens en ’n ouwe schuit (De Vletter) 270
Zevensprong (Dragt) 453, 473
Ziek (Samson) 337
Ziezo (Schmidt) 241
Zig et Puce (Saint-Ogan) 434
Zigeuners bedreigen ons kamp: kamp
ervaringen van een hopman (Spierings)
273
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Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest
Stewardship Council® (FSC®) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet
tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het papier 100 procent chloor- en zwavelvrij
gebleekt.
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