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Inleiding ‘Artistieke’ prentenboeken, een
benadering

1. Theo van Hoytema, afbeelding in: Hoe de vogels aan een koning kwamen. Eene vogelgeschiedenis.
Gevolgd naar een oude legende, Den Haag (C.M. van Gogh) 1892

Toen sierkunstenaar Theo van Hoytema in 1892 en 1893 zijn fraai gelithografeerde
prentenboeken Hoe de vogels aan een koning kwamen en Het leelijke jonge eendje
publiceerde, sloeg dat in de Nederlandse boekenwereld in als een bom. •1 Niet alleen
waren de platen uitgevoerd in een geheel vrije, nieuwe techniek en waren ze modern
van opvatting, de tekst was gereduceerd tot enkele regels en visueel ondergeschikt
aan het beeld, maakte er zelfs deel van uit. De verhalen - sprookjes - werden voor
een belangrijk deel via het beeld verteld. Dat is niet zo vreemd, omdat de maker van
die boeken, Van Hoytema, geen tekenaar of graveur was maar beeldend kunstenaar.
Hij behoorde tot de stroming van kunstenaars in Nederland die aan het eind van de
negentiende eeuw, onder invloed van de ideeën van de Engelse Arts and Crafts,
probeerden de kunst in het dagelijks leven te integreren. Theo van Hoytema en zijn
collega's, bijvoorbeeld C.A. Lion Cachet, R.N. Roland Holst en G.W. Dijsselhof,
hebben, geïnspireerd door de internationale art nouveau, zo'n beetje alles uit de
dagelijkse omgeving versierd en vormgegeven: stoelen, kamers, boeken, kalenders,
theemutsen, vertrekstaten voor treinen en boten, de schepen zelf, serviezen, tegels
en oorkondes, noem maar op. Ze waren er, om het even simpel te zeggen, van
overtuigd dat iedereen werd beïnvloed door zijn omgeving; wanneer die maar mooi
genoeg was zou er vanzelf een betere wereld ontstaan.
Jan Veth, zelf kunstenaar en een van de theoretici van het gezelschap, publiceerde
twee jaar na Van Hoytema's eerste prentenboek, in 1894, een Nederlandse bewerking
van het invloedrijke boek van Walter Crane, The claims of decorative art. 1 Crane/Veth
stelden daarin dat de samenleving op dat moment zo sterk geïndividualiseerd was
dat het tijd werd voor gemeenschapskunst. Ze pleitten voor samenwerking van alle
disciplines. De ‘vrije’ kunstenaar, de architect en de sierkunstenaar moesten de burger
- en niet te vergeten de arbeider - van de wieg tot het graf in een betere wereld zetten.
In het verlengde van wat John Ruskin en vooral ook William Morris als reactie op
de industriële productie in Engeland al decennia eerder hadden geponeerd en in gang
gezet, pleitte Veth bij monde van Crane voor de herleving van het handwerk, of
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liever, voor het betrekken van kunstenaars bij de industriële productie. Hiermee werd
het doel omschreven dat nog tientallen jaren het werk van kunstenaars en architecten
als H.P. Berlage, R.N. Roland Holst en A. Derkinderen zou bepalen en waardoor
monumenten van gemeenschapskunst als de Beurs en het Scheepvaarthuis in
Amsterdam zouden ontstaan..
Deze idealen golden uiteraard ook de boekkunst en in het verlengde daarvan het voor
kinderen bedoelde prentenboek. Twijfelden sommige pedagogen aan de
zeggingskracht ervan voor kinderen, in vakkringen, dat wil zeggen in kringen van
kunstenaars, werden Van Hoytema's vogelboeken direct positief ontvangen.
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De proefdruk van het eerste boek, Hoe de vogels aan een koning kwamen, was voor
Jan Veth reden een kritisch artikel te schrijven, waarin hij zich afzette tegen de
alleenheerschappij van de schilderkunst en het gebrek aan betrokkenheid van de
kunstwereld bij de toegepaste kunst. Bloemrijk verzuchtte hij: ‘Indien de smaak in
Holland niet zoo gruwelijk eenzijdig ontwikkeld was, indien niet door een onzinnige,
hier nog meer dan elders gekoesterde misvatting, wat bij ons aan talent voor den dag
komt, bijna uitsluitend gericht werd tot het leveren van schilderijen in olieverf, (met
gouden lijst), [...] dan zou de verschijning van een simpel prentenboek niet de
wanverhouding van bijna een evenement behoeven aan te nemen.’ 2 Een evenement
dus, dat boek van Theo van Hoytema, al was het verre van volmaakt. Veth verwachtte
echter veel van de jeugdige maker - die hij op dat moment nog niet kende - en hij
prees zijn eerste poging, want ‘er kleeft [...] geen spat nagenoeg aan van de burgerlijke
miezerigheid, die ons wee heeft gemaakt van de legioenen prentenboeken, die bij
ons ter markt worden gevoerd’.
Bij de ‘legioenen’ negentiende-eeuwse prentenboeken waar Veth op doelde, had, in
ons domineesland, de tekst steeds voorop gestaan. In Engeland was, onder meer door
Randolph Caldecott en Walter Crane, al een hele traditie van originele, technisch
prachtig uitgevoerde platenboeken op gang gebracht. In Nederland hadden de in de
negentiende eeuw zo sterk verbeterde druktechnieken echter vooral een commerciële
productie tot gevolg. 3 Er werd voor prentenboeken veel gebruik gemaakt van uit het
buitenland overgenomen en eindeloos herdrukte platen, waar dan vaak te hooi en te
gras een moraliserende tekst bij werd gezet. De afbeeldingen in die boeken waren
voornamelijk bedoeld om de (literaire) inhoud, de morele boodschap van het verhaal
kracht bij te zetten. Ze hadden geen artistiek doel als zodanig. Het in 2001 verschenen
overzichtsboek van Buijnsters en Buijnsters, Lust en Leering, toont weliswaar allerlei
voorbeelden van tot nu toe onbekend gebleven en vaak verrassend beeldmateriaal
uit de negentiende eeuw, maar bevestigt tevens de stelling dat de rol die illustratoren
van kinderboeken toen speelden een zeer ondergeschikte was - als ze al niet helemaal
in de anonimiteit werkten. 4 In de meeste gevallen werd hun naam zelfs niet vermeld.
Hoe vertederend, grappig en nostalgisch de negentiende-eeuwse plaatjes ook kunnen
zijn, het blijven op zijn gunstigst reproducties: er bestaat een grote afstand tussen de
inventor (de ontwerper, de oorspronkelijke tekenaar) en de delineator (degene die
de prent uitvoerde). Ze zijn doorgaans ook niet gemaakt om los van de tekst als
zelfstandige betekenisdrager te functioneren.
De tijdgenoten, niet alleen de kunstnijveraars maar ook en vooral lieden uit het
boekenvak, uit de literatuur en uit de wereld van de opvoeders, begonnen hier kort
voor 1900 op grote schaal hun ontevredenheid over uit te spreken. In 1893 had
kunstcriticus A.C. Loffelt door middel van een tentoonstelling over het Engelse
prentenboek (met onder andere werk van Caldecott en Crane) de Nederlandse
illustratoren, uitgevers en boekverzorgers al een spiegel voorgehouden. 5 Maar toen
Van Hoytema zich in diezelfde tijd, geheel in de stijl van de moderne kunst, als
inventor en delineator tegelijk opstelde - en daarmee aan de wieg van een grote
mentaliteitsverandering stond - betekende dat nog niet dat zijn boeken in genoemde
kringen uitsluitend met gejuich werden ontvangen. Het betekende ook niet dat zijn
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voorbeeld direct een grote productie van kunstzinnige of experimentele prentenboeken
tot gevolg had. Dat zou nog jaren duren. Aanvankelijk werd de nieuwe artistieke
richting, hier en in de sierkunst in het algemeen, vooral vanuit links progressieve
hoek gestimuleerd.
Het zou ook nog jaren duren eer het vak van illustrator van kinderboeken en, nog
specifieker, dat van prentenboekenmaker, een zekere status kreeg en er een
broodwinning aan gekoppeld kon worden. Langzaam maar zeker ook werd zijn of
haar naam steeds groter op het omslag vermeld, soms zelfs groter dan die van de
schrijver. In de jaren twintig, toen de kunstopleidingen beter waren georganiseerd,
begon zich een vaste groep illustratoren af te tekenen waaruit kinderboekuitgevers
als Kluitman, Van Goor, Van Dishoeck en anderen een keuze konden maken wanneer
ze zich wilden profileren op dit terrein. In hun advertenties duidden de uitgevers hun
reeksen aan als ‘artistieke prentenboeken’ - ter onderscheiding van de zogenaamde
(door recensenten alom verfoeide) ‘fabrieksprentenboeken’. Maar hoe ‘artistieker’
aangeprezen, hoe burgerlijker de tendens van veel van die boeken, bleek in de praktijk.
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In Prentenboeken wordt in korte hoofdstukken vanuit telkens een andere invalshoek,
het proces van professionalisering van het vak van illustrator geschetst. Ook wordt
gekeken naar de gevolgen daarvan voor het artistieke peil en de inhoud van de
prentenboeken. Dat de eerste generatie min of meer fulltime werkende
kinderillustratoren, zoals Rie Cramer, Sijtje Aafjes, Berhardina Midderigh-Bokhorst,
Freddie Langeler, Nans van Leeuwen en vele anderen, zich tot ver in de jaren dertig
specialiseerden in lieve plaatjes vol gedetailleerd weergegeven huiselijke knusheid
en dat deze door recensenten hoog op de ranglijsten werden geplaatst, is een
tijdverschijnsel. Die voorzichtige, behoudende benadering geldt voor meer
kunstuitingen in het interbellum, inclusief de literatuur. Maar die overesthetische
reactie op de als kitscherig beschouwde negentiende eeuw en de beschermende sfeer
die uit de plaatjes straalt zijn niet geheel onlogisch, omdat ze aanvankelijk tot doel
hadden de arbeiders en de middenstand een ideaalbeeld voor te toveren. Tegelijkertijd
begon zich in de prentenboekenproductie een nieuwe richting af te tekenen van lichte,
ruim opgezette illustraties, die aansluit op het internationale modernisme, een richting
die ook de bovengenoemde damesillustratoren niet onberoerd liet. De grote
tentoonstelling van Russische grafiek en (kinder)boeken die in 1929 in het Stedelijk
Museum te Amsterdam werd gehouden, heeft hier bijvoorbeeld een grote impuls
gegeven. Nog in de jaren veertig en vijftig klinkt de echo ervan door bij figuren als
Marietje Witteveen en (het collectief) El Pintor, Piet Worm en in de Gouden Boekjes
van na de oorlog. Maar ook ontwikkelingen in de toegepaste kunst en het opkomende
design zijn terug te vinden in het beeldmateriaal voor kinderen.
In dit boek proberen we orde te scheppen in de grote productie prentenboeken die
in de eerste helft van de twintigste eeuw, volgens allerlei esthetische principes en
begeleid door wereldverbeteraars van diverse pluimage, de wereld in werd gestuurd.
De opvolgers dus van de legioenen boeken ‘vol burgerlijke miezerigheid’ waar Jan
Veth in zijn eerste bespreking van Van Hoytema's proefdruk op doelde. We proberen
verbanden te leggen met de eigentijdse vrije kunst en de toegepaste kunst, maar ook
met de massaproductie, de goedkope fabrieksprentenboeken, die het gros van de
kinderen in handen kreeg. Door tijdgenoten werd de nieuwe productie, zoals gezegd,
als ‘artistieke prentenboeken’ omschreven. Artistiek werd ruim opgevat en stond
destijds voor oorspronkelijk, modern, alles wat niet negentiende-eeuws was en niet
tot de bestaande ‘fantasieloze’ massaproductie behoorde. Zo werden de
opvoedkundige leesboekjes van Cornelis Jetses (geschreven door Ligthart en
Scheepstra) evengoed als verantwoord beschouwd als de experimenten van
academieleraar Ben Wierink.
Onder prentenboeken werden in de tijd zelf boeken verstaan waarin het beeld
dominant is, hetzij door formaat en verhouding tot de tekst, hetzij door zeggingskracht.
(Lees)boeken met slechts vier, vijf grote, maar originele of als vernieuwend
beschouwde platen werden daar soms ook toe gerekend. Dat is een ruime jas, die
wij in deze studie echter overnemen. Voor de hier behandelde periode heeft het
immers enig praktisch nut zich ietwat rekkelijk op te stellen, omdat we niet alleen
naar vernieuwing kijken, maar ook proberen langdurige tradities bloot te leggen. In
het geval van sprookjesboeken bijvoorbeeld wordt immers vaak telkens door middel
van één grote plaat een nogal ingewikkeld verhaal met vele clichés in beeld gebracht.
Het heeft weinig zin die sprookjesboeken buiten beschouwing te laten, zeker omdat
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ze gedeeltelijk ook functioneerden als (voorlees)prentenboeken waarbij de luisteraar
alleen het plaatje te zien kreeg.
Wat de begrenzing van de hier gehanteerde periode betreft: het begin is duidelijk,
dat wordt door artistieke vernieuwing bepaald. De opkomst van het door kunstenaars
gedomineerde, artistieke prentenboek bracht immers in de jaren negentig van de
negentiende eeuw een mentaliteitsverandering teweeg. Het is een fenomeen dat
overigens vandaag de dag niet meer weg te denken is, al heet het niet artistiek meer.
De jaarlijks door de CPNB uitgereikte Gouden Penselen bevestigen het beeld van
een niet traditioneel gebonden, vernieuwende stijl als voornaamste eis; de prijzen
gaan naar boeken met een eigen gezicht, of ze nu veel gelezen en bekeken worden
of niet. 6 Om die lange, artistieke lijn door te kunnen trekken, eindigen we bewust
niet bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het zal blijken dat die oorlog,
met haar Kultuurkamer en papierschaarste, anders dan in de vrije beeldende kunst,
hier geen echte breuk heeft betekend. Sterker, de beeldende kunst zocht zijn uitlaatklep
in sommige gevallen juist in de
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toegepaste kunst van de illustratie, die daarmee een enorme impuls kreeg. Neem het
werk van El Pintor, twee ondergedoken kunstenaars, die onder moeilijke
omstandigheden vernieuwend werkende collega's aan de gang hielden. De
oorlogskunst maakte als het ware de weg vrij voor de verfrissende kinderboeken van
de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. We zien dan ook de vrolijke
uitzonderingen verschijnen (die de regel bevestigen) zoals de boeken van Cobra, de
schijnkinderboeken van Karel Appel en Corneille, waar de grens vervaagt tussen
prentenboek en kunstenaarsboek (het boek dat een kunstwerk in boekvorm is).
Wat de meer pedagogische, kindgerichte lijn betreft eindigt ons boek bij het
antwoord op de ‘brave’ boeken uit het interbellum, met de opkomst van de eerste
anti-autoritaire prenten- en leesboeken van Fiep Westendorp (zie illustratie op p. 13),
waarvan de beelden blijkbaar zó weinig gedateerd zijn, dat ze tot op heden de
verwende consument als merchandizing blijven boeien. Het succes van de pareltjes
van Fiep en anderen destijds is typerend voor de positieve instelling van de ouders
in de Wederopbouw.
Met nadruk worden in deze publicatie de boeken benaderd vanuit het beeld, iets waar
het tot nu toe, op een enkele uitzondering na, aan heeft ontbroken. 7 In de laatste
decennia van de twintigste eeuw is het onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur aan
Nederlandse universiteiten een bloeiende wetenschappelijke discipline geworden.
Omdat dit doorgaans plaatsvindt als onderdeel van de vakken Nederlands en
Literatuurwetenschap of (Historische) Pedagogiek worden de plaatjes, als ze al bij
het onderzoek betrokken worden, vrijwel altijd vanuit de literaire hoek bekeken, dus
puur omwille van ‘het verhaal’ dat ze vertellen of bevestigen. 8 Ze worden beschouwd
als illustraties bij theorieën of ideeën uit een andere discipline, gebaseerd op andere
bronnen (de literatuur, de geschiedenis et cetera) en eigenlijk niet als zelfstandige
betekenisdragers. In een artikel in de bundel Studiecollectie heb ik al eerder gepleit
voor een serieuze bestudering van boekillustraties in het algemeen, en
kinderillustraties, dus prentenboeken in het bijzonder. 9 Kan het bij aan de tekst
ondergeschikte, op maat geleverde illustraties zinnig zijn ze als verlengstuk van de
tekst te bestuderen, voor prentenboeken gaat dit niet of nauwelijks op.
Als specialisten van het beeld, als je kunsthistorici zo kunt noemen, nemen wij
die boeken nu eens een keer vanuit het gezichtspunt van onze eigen discipline onder
de loep. We bekijken ze, voor zover zinvol, stilistisch (voor welke stijl koos de
illustrator en/of zijn uitgever en hoe is dat te interpreteren?) maar ook iconografisch
(wat is precies afgebeeld, in welke beeld-traditie past dit, wat betekent dit?). Beeld
vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan tekst, ook - of zelfs - wanneer er een relatie
tussen die twee bestaat. Dat gaat zeker op vanaf het moment, zo rond 1900, waarop
de prentenboekillustratie zich in Nederland begint te verzelfstandigen.
In dit boek wordt niet alleen een overzicht gegeven van het bestaande materiaal, ook
worden de Nederlandse prentenboeken bekeken in de artistieke en sociaal-culturele
context waarin ze zijn ontstaan. Enerzijds betreft dit, zoals gezegd, vorm en inhoud
(ontwerp, techniek, stijl, lay-out en thema), anderzijds de markt (uitgeverijen, oplagen,
doelgroep, verspreiding), die mede de positie van de illustratoren bepaalde, en nu en
dan ook de (sociale) context waarin de maker zich kon emanciperen (opleiding,
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vrouwen). Omdat niet altijd evenveel gegevens voorhanden waren en in andere
gevallen het materiaal oeverloos was, hebben sommige hoofdstukken het aanzien
gekregen van capita selecta waarin auteurs hun visie op een bepaalde invalshoek
geven. De verschillende thema's - stad, natuur, interieur, mode, folklorisme, oorlog,
vreemde culturen en sprookjes (zie III) - tekenden zich bij de reconstructie van het
boekenaanbod uit de tijd zelf bijna als vanzelf af. Het zijn overigens dezelfde thema's
die in pedagogische periodieken en familietijdschriften van toen aan de orde van de
dag waren.
Onze thematische aanpak betekent echter wel dat degene die feitelijke informatie
zoekt over een uitgave voor een deel zelf zijn beeld zal moeten samenstellen. Wel
is, onder redactie van Jeroen Kapelle, een ‘biografisch woordenboek’ van
prentenboekillustratoren toegevoegd. Bij elkaar zal Prentenboeken toch een overzicht
geven van het Nederlandstalige prentenboek en de rol die dit materiaal heeft gespeeld
in de wereld van het Nederlandse boek én van de Nederlandse kunst en
kunstnijverheid.
Tot slot: dat veel van de prentenboeken niet uitsluitend voor kinderen bedoeld waren
- en zijn - is evident.
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Met interesse bekeken de auteurs de nogal uiteenlopende criteria die ten aanzien van
de leeftijdsgrens in de tijd zelf gehanteerd werden. Van invloed op de keuze van het
materiaal voor dit boek zijn die criteria echter niet geweest.
Saskia de Bodt

Fiep Westendorp, afbeelding in: Han. G. Hoekstra (tekst), Het verloren Schaap, Amsterdam (M.
Meulenhoff) 1947
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Hierin worden plaatjes opgevat als smaakmaker en verleider in dienst van de literaire inhoud,
kortom als extra middel bij leesbevordering. Een ander voorbeeld van eenzijdige benadering
is de mooie, grote catalogus die in 2002 verscheen bij de tentoonstelling Wonderland (Kunsthal
Rotterdam): Marieke van Delft, Reinder Storm en Theo Vermeulen (red.), Wonderland. De
wereld van het kinderboek, Zwolle (Waanders) / Den Haag (Koninklijke Bibliotheek) 2002.
Hier staan in de bijschriften bij de plaatjes consequent alleen de auteurs vermeld, dus onder een
litho van Theo van Hoytema voor Het leelijke jonge eendje staat H.C. Andersen en wanneer
afbeeldingen uit twee verschillende uitgaven van hetzelfde boek (met totaal verschillende
illustraties) naast elkaar staan afgedrukt hebben ze hetzelfde bijschrift!
9 Saskia de Bodt, ‘Kunst voor het kind: de illustraties van Henriëtte Willebeek le Mair bij A
child's garden of verses van Robert Louis Stevenson (1925/1926)’, in: Saskia de Bodt, Jenny
Reynaerts en Jan de Vries (red.), Studiecollectie. Interpretaties van kunst uit de negentiende en
twintigste eeuw. Dertien opstellen voor Evert van Uitert, Amsterdam (Vossiuspers) 2001, p.
115-126.
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36. Raoul Hynckes, ‘Boodschappen doen’, in: Margot Vos, Meiregen. Een bundel kinderverzen,
Amsterdam (Querido) 1915
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Deel I (Kunst)historisch
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1 Het concurrerende beeld Discussies over het
prentenboek in Nederland aan het begin van de
twintigste eeuw
Saskia de Bodt
Vanaf circa 1900 heeft een grote groep pedagogen, (kinderboek)auteurs en recensenten
zich ingezet voor het ‘betere’ kinderboek in Nederland. Eindeloze discussies werden
tot in de jaren twintig gevoerd en vele standpunten werden ingenomen in brochures
en artikelen. Onder meer het proefschrift van Anne de Vries uit 1989 met de
veelzeggende titel Wat heten goede kinderboeken? geeft een aardig beeld van deze
strijd met zijn vele nuances en gevoeligheden. 1 Globaal gezien zijn in de jaren tot
de Eerste Wereldoorlog in Nederland drie grote richtingen aan te wijzen die stuk
voor stuk ook weer enigszins in elkaar overlopen. Ten eerste was daar de meer
sociaal-ethische richting met figuren als Nellie van Kol, Nienke van Hichtum, Ida
Heijermans en Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, vrouwen uit praktiserend
socialistische hoek, die boeken beschouwden als instrumenten om een betere wereld
tot stand te brengen. Hun belangrijkste criterium was de moraal. Daartegenover stond
de meer literaire, artistieke benadering, waarbij het esthetisch element van belang
werd geacht. Theo Thijssen, bijvoorbeeld, vond dat hoogstaande ideeën op zijn minst
ook in hoogstaande (literaire) vorm gegoten moesten zijn. Daar ging het dus om de
esthetiek. Ten derde ontstond, onder invloed van de al uit de negentiende eeuw
stammende Duitse Reformpedagogik (waarin het kind zo lang mogelijk kind gelaten
moest worden) een stroming die in pedagogisch-literaire vakliteratuur als ‘de
benadering vanuit het kind’ te boek staat. Denk aan de schoolboekjes van Ligthart
en Scheepstra met plaatjes van Cornelis Jetses. Hoewel zijn belangrijkste leus was
‘kunst voor het kind’, behoorde onderwijzer J.W. Gerhard tot deze categorie en
eigenlijk ook Mathilde Wibaut, wanneer ze zich niet alleen over de tekst maar ook
over de prentjes in boeken uitliet.
Illustraties en prentenboeken speelden in de hele discussie, op enkele
uitzonderingen na, slechts zijdelings een rol, maar ze werden natuurlijk wel in het
licht van die strijd bedacht, gefabriceerd, gepromoot, bekritiseerd en verkocht. Het
is daarom niet onzinnig de belangrijkste ideeën over het beeld van deze voorvechters
eens op een rijtje te zetten, zelfs wanneer die ideeën in onze ogen ongenuanceerd en
in bijzinnen worden gegeven.
De meeste standpunten over het ‘goede’ kinderboek, of het nu om de boodschap,
de vorm of de benadering ging, werden in Nederland, zoals gezegd, in eerste instantie
ingenomen in relatie tot de tekst van die boeken. Als esthetiek ter sprake kwam ging
het doorgaans om ‘literaire’ esthetiek: de termen kunst en kunstenaar in de artikelen
werden breed gezien en sloegen niet direct op de beoefenaars van de beeldende kunst
maar in de eerste plaats op de auteurs. De schrijvers zijn de kunstenaars. Waar het
boeken met veel plaatjes en dus ook prentenboeken betreft, liggen de grenzen tussen
de meer pedagogische benadering en de esthetische binnen de discussie over goede
kinderboeken vaak niet zo duidelijk. 2 Een belangrijke reden daarvoor is dat kri-
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tiek op kinderboeken, inclusief die met veel plaatjes, vooral door literatoren en
pedagogen werd gegeven. Experts op het gebied van de beeldende kunst zwegen
doorgaans en al helemaal op de grote platformen van de strijd: in de pedagogische
en literaire tijdschriften en in de brochures over kinderboeken. Ook in eigen kring
stelden de kunstenaars het onderwerp, zeker vóór 1900, niet of nauwelijks ter sprake.
Dat is ook niet vreemd, aangezien de hele kunstkritiek in Nederland op dat moment
in feite nog in de kinderschoenen stond. Pas in de jaren zeventig van de negentiende
eeuw kreeg de kritiek op (schilder)kunst enigszins een eigen gezicht, maar het waren
op dat moment nog vooral literatoren en allround intellectuelen die haar beoefenden.
De beste (en mooiste) kunstkritieken hier waren in de voorvorige eeuw van de hand
van schrijvers als Potgieter, Marcellus Emants en Carel Vosmaer of van operakenner
J. van Santen Kolff, geen van allen afkomstig uit de wereld van de beeldende kunst.
De enige uitzondering hierop vormde de kring rond De Nieuwe Gids in de jaren
tachtig en negentig. Breed geïnteresseerde beeldend kunstenaars als Willem Witsen,
Jan Veth en Maurits van der Valk brachten in dit tijdschrift en daarbuiten een stroom
van kritische kunstkritiek op gang. Typerend is wel dat ze zich hierbij door middel
van verschillende pseudoniemen als het ware als literatoren vermomden. 3 Zij, en
Jan Veth in het bijzonder, deden zoals al aan de hand van het werk van Theo van
Hoytema ter sprake kwam (zie Inleiding), hun zegje over illustraties in het algemeen
en soms zelfs over die voor kinderen. Maar tot een theorievorming kwam het bij de
negentigers niet. Alleen de kunstenaars die in het begin van de twintigste eeuw het
idee van het Gesamtkunstwerk (de gemeenschapskunst), aanhingen, zoals Veth,
Willem Penaat en de architect H.P. Berlage, namen, zoals we in het volgende
hoofdstuk nog zullen zien, de illustratie als het ware in hun pakket op. Als het om
theorievorming gaat waren de interessantste theoretici de tekenleraren - die uit de
aard der zaak meestal iets van de pedagoog en de kunstenaar in zich verenigen. Ben
Wierink is daar een mooi voorbeeld van. Als directeur van de Industrieschool van
de Maatschappij voor den Werkenden Stand schreef hij niet alleen met kennis van
zaken over illustraties, hij maakte zelf ook enkele artistieke prentenboeken.
Blijft staan dat de brede discussie over het ‘beeld’ in het kinderboek in het begin
van de twintigste eeuw in de eerste plaats werd gevoerd door hele en halve leken op
het gebied van kunst. Hieronder volgen een paar opmerkelijke standpunten, die kort
na elkaar door min of meer markante figuren uit het veld geformuleerd werden.

• Te mooi voor prentjes: de angst van Nellie van Kol
De eerste grotere publicatie waarin het belang van kinderboeken in brede zin werd
geponeerd, is het bekende artikel van ‘Nellie’ [ J.M.P. van Kol-Porrey, de vrouw
van de socialist Henri H. van Kol]. Het verscheen onder de titel ‘Wat zullen de
kinderen lezen?’ in 1899 in De Gids. 4 Over de rol van plaatjes formuleerde deze
socialistische dame een paar jaar later onder meer in het pedagogische tijdschrift Het
kind echter veel prikkelender stellingen, die, zoals ook de bedoeling was, veel reacties
opriepen. In antwoord op de vraag van een lezeres uit Oud-Karspel, welke verhaaltjes
ze het best aan kinderen van drie jaar en ouder kon vertellen, stelde Nellie in 1902
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een paar opmerkelijke zaken aan de orde. 5 Ze zette zich daarbij vooral af tegen het
‘artistieke’ prentenboek.
Op heel jonge leeftijd, schreef Nellie van Kol, is het kind met zijn zich steeds
uitbreidend werkelijkheids-wereldje het beste af met een prent zonder bijschrift,
waarbij de moeder dan iets vertelt. Maar het moeten dan wel goede, suggestieve
prenten zijn, stelde Nellie nadrukkelijk, ‘en de meest artistieke zijn volstrekt niet
altoos de meest suggestieve’. Bij gebrek aan beter raadt ze voor de opvoeding van
driejarigen eenvoudige schoolleesboekjes aan, die naverteld kunnen worden en het
voordeel hebben dat ze bedoeld zijn voor de kinderen uit het volk en uit de eenvoudige
middenklasse, dus ‘weeldeloos’. Dit laatste is voor de vrouw van een socialistisch
voorman uiteraard een belangrijk criterium, ze is strikt tégen wat ze ‘de pronk van
prentenboek’ noemt. Ze beveelt derhalve de allereerste leesboekjes van onder meer
Stamperius en, vooral De wereld in! van Ligthart en Scheepstra warm aan. Op één
lijn met dit soort geïllustreerde schoolleesboekjes stonden in de ogen van Nellie van
Kol de Engelse prentenboeken voor hele kleintjes, die zij zelf dan ook voor Nederland
bewerkte. Maar over het algemeen heeft zij toch liever het prentenboek zonder tekst,
naast het tekstboek zonder prent. ‘Beiden op zich zelf prikkelen de werkzaam-
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heid van den geest; vereenigd verslappen zij die.’
Zoals vaker in haar artikelen chargeert Nellie nogal en gebruikt ze daarbij haar
eigen ervaringen (en ook haar eigen kind) als bewijs voor haar stellingen. ‘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. En geef het kind het prentje nádat gij hem het verhaal voorlaast dat híj mooi vond,
en dat door het prentje heet “verlucht” te zijn, - en 't kind is dikwijls teleurgesteld.
Het eigen, misschien onbeholpen, maar reine en innig mooi, dat het zèlf maakte,
vindt het niet terug in het prentje... Mijn dochtertje was nog een kind toen ze zei:
“Ma, dat boek is te mooi voor die prentjes; ik wou dat ik ze niet gezien had; wat ik
er zelf bij bedacht was mooier”.’ ‘En 't is mij overkomen’, zo gaat Nellie verder, ‘dat
ik uit een boek de prentjes wegscheurde, uit eerbied voor de naïeve
schoonheidsdromen van mijn kind.’ Van Kol doelde hier overigens niet op ‘goede’
prentenboeken, maar op de door Nienke van Hichtum later zo streng omschreven
‘fabrieksprentenboeken’, boeken waarbij tekst lukraak bij bestaande clichés werd
gezet, waarbij, zoals Nellie schrijft, landaard, karakter, grondbetekenis en
bijzonderheden gewoon over het hoofd gezien worden; of ‘prentjes inderhaast
geteekend bij halfgelezen tekst’. Maar natuurlijk gaf zij wel hulde aan boeken waarin
prent en tekst ‘uit één en dezelfde ziel schijnen te zijn gevloeid’. Zolang zulke boeken
nog zeldzaam zijn geeft Nellie dus de voorkeur aan prent zonder tekst of tekst zonder
prent. Helemaal eerlijk is ze daarin echter niet. In de meeste van haar artikelen klinkt
een afkeer door van beeld in het algemeen. Ze heeft, zegt ze met even zoveel woorden,
iets ‘tegen de overdrijving van onzen tijd, die de prent maakt tot mededingster van
den tekst, en tot lokspijs voor oppervlakkige koopers’.
De illustratie als mededinger van de tekst wordt min of meer Nellie's leidmotief
in al haar publicaties over dit onderwerp. In de eerste jaren van de twintigste eeuw
ageerde ze regelmatig tegen overmatig gebruik van beelden in boeken. Het aardige
daarbij is dat ze haar afkeer daarvan uitstrekte tot beeldende beschrijvingen in de
tekst zelf, die ze als ‘ziekelijk’ en ‘ontaard’ bestempelde.
In 1903 vatte Nellie haar toch wel extreme ideeën over het illustreren van
kinderboeken samen in een artikel aan de hand van Heidekoninginnetje, een
muzieksprookje dat ze toegezonden kreeg van toondichteres Catharina van Rennes.
Deze deed er zelf een bewonderend woordje bij aan het adres van de tekenares,
Berhardina Bokhorst, die al gauw zou uitgroeien tot een van de meest succesvolle
illustratrices van prentenboeken. •2
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2. J. Berhardina Bokhorst, omslag van: Catharina van Rennes (muziek), Hilda (woorden),
Heidekoninginnetje. Een klaviersprookje, opus 47, Utrecht (Jac. van Rennes) 1902

Heidekoninginnetje, op tekst van ‘Hilda’, was voor Nellie de aanleiding tot breed
uitgesponnen, sterk associatieve bespiegelingen. 6 Ze komt hier nu uitvoerig aan het
woord omdat haar artikel zo'n mooi beeld geeft van de sfeer waarin artistieke
prentenboeken in die jaren ontstonden en werden ontvangen. De recensente brengt
wel degelijk een aantal steekhoudende criteria naar voren, maar de toon waarop zij
oordeelt is vaag en uiterst persoonlijk, samenzweerderig bijna, alsof haar teksten
alleen voor een klein gezelschap van geestverwanten waren bedoeld. En gezien de
draagwijdte ervan was dat allerminst het geval.
‘Ik legde alles ter zijde wat de avondpost mij had ge-
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bracht, en in de volmaakte stilte om mij heen verdiepte ik mij in de beschouwing
van het geschenk’, zo begon de critica. ‘Niets sloeg ik over.
Ik bekeek het ongemeene voorblad van den omslag - in droomerig grijs en een
paar tinten van donker paars: mooi, bescheiden, teeder. Ik bekeek de vignetten en
versierde hoofdletters: vlug, geestig, speelsch; de landschapjes: vizioenen uit
droomland; muziekmakende en dansende feeeën: bloemenzieltjes neergeblazen op
het papier, - ‘Tanagra’-tjes in potlood...; ik vermeide mij in de dwergjes met hun
ernstig-stoute gezichtjes, of kluchtig huppelend als aardige broekmennekes.
Ik deed alles in de volgorde, zóó als de bladzijden het gaven; ik las het sprookje,
las ook de muziek waaruit, dacht mij, voor zoover ik, leek, alléén naar het lezen kan
oordeelen, een adem van frischheid en naïeve vroolijkheid mij tegemoet steeg. En
ik kwam onder den indruk dat ik hier te doen had met iets moois. Van de illustraties
was dat zeker, - die zag ik met mijn oogen. Van de muziek was 't waarschijnlijk: wie heeft nooit eens kennis gemaakt met de frissche, natuurlijke melodietjes van
Cath. van Rennes?...
En het sprookje... Hé, wààr was, nu het op schiften en bepalen aankwam, in mijn
indrukken het sprook je gebleven?... Weg, verdampt; opgegaan in de beschouwing
van prentjes en muziek. Ik stond voor een zielkundig raadsel.’
Waarom, mijmerde Nellie van Kol, is het sprookje zelf vervluchtigd? Waarom
zag ze alleen nog de noten en de prentjes, ‘beeld geworden onschuld, reinheid,
bevalligheid, poëzie’? In haar gespeelde onnozelheid snijdt de critica hier een
essentiële vraag aan, haar stokpaardje: ze was bang dat de tekst door de mooie plaatjes
op de achtergrond was geraakt: ‘Lag het aan de muziek en de prentjes,- onderdrukten
die de schoonheid van het sprookje? En zoo ja, mag dat zoo zijn?’, vraagt ze zich af.
‘Of lag het aan het sprookje zelf? Was dat op zich zelf onbeduidend, en werd het
omhoog gedragen, ver boven zijn peil, door de wieken van muziek en beeldkunst?
En zoo ja, - mag het dan zijn dat het onbeduidende wordt verheven tot groote hoogte,
door de geleende vlerken anderer kunst?’
Nellie's conclusie is niet alleen dat de kwestie van het illustreren van kinderboeken
niet zo eenvoudig is, maar ook dat het niets met persoonlijke smaak te maken heeft;
dat er wetten en grenzen bestaan voor de samenwerking en alleenheerschappij van
de kunsten in het bijzonder, en van de ‘gevoelskunsten’ in het algemeen.
Het komt erop neer dat de in haar tijd toch zeer gezaghebbende Nellie van Kol,
redactrice van De vrouw, geïllustreerde boeken en eigenlijk ook prentenboeken min
of meer afwijst, ook al praat ze eromheen. 7 Ofwel de plaatjes zijn niet mooi genoeg
of ze zijn juist té mooi, zodat ze de tekst beconcurreren.
Aan het slot van haar artikelen over Heidekoninginnetje perkt ze het werkterrein
van de illustrator grondig in. Hij zou kinderprentenboeken kunnen maken, stelt ze
autoritair, maar daarin mag het fantastische element in geen enkel opzicht overheersen,
want dan wordt het kind overvoerd. Realistische plaatjes, zoals die van Nelly
Bodenheim, kunnen er wel mee door. Maar bij sprookjesboeken mogen in Van Kols
optiek bijvoorbeeld niet de leerzame, wijsgerige sprookjes van illustraties voorzien
worden. Alleen fantasiesprookjes, gericht op de verbeelding, zouden door iemand
als Berhardina Bokhorst, die ook Heidekoninginnetje tekende, wel geïllustreerd
kunnen worden. Komisch-opvoedende boeken als Dik Trom konden door een vlotte
tekenaar als Johan Braakensiek zonder probleem van plaatjes voorzien worden. Dat
geldt ook voor het educatieve boek, waarin de verluchter zich op kan stellen als een

Saskia de Bodt, [selectie uit] Prentenboeken, ideologie en illustratie, 1890-1950

nuchtere fotograaf, als hij in ieder geval maar realistisch blijft. Alleen op deze
gebieden mag de illustrator zich volgens van Kol begeven. Van andere boeken moet
hij met zijn vingers afblijven. ‘Het boek [...] dat opvoeden wil, vraagt en verlangt
het geheele kind voor zich alléén’.
Kortom, het lijkt wel of Nellie allergisch is voor kunstenaars. Zij doet een
vlammende oproep aan hun adres om, ook al ‘trilt hun stift’ van begeerte om in beeld
te brengen wat hun ziel beweegt, hun bemoeienis niet op te dringen daar waar die
niet is gewenst. Ze is eenvoudigweg letterlijk bang voor ‘ontheiliging’ van het boek,
van het werk van de auteur dus. ‘In Godsnaam, teekenaars en kunstenaars wie gij
ook zijt! erken dat er een gebied is waarop gij den bezielden medemensch alléén
moet laten. Al was uw stift de stift eens Engels in macht van kunst en zielereinheid,
- leg ze neder waar een mensch die uwe hulp niet behoeft, bezig is draden van innig
vertrouwen te spinnen van ziel tot ziel [...] ga heen en werk zelfstandig.’
Dat liegt er niet om.
Nellie stond in die jaren overigens niet alleen in haar huiver voor onjuist getroffen
beelden en haar angst de
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kinderziel op het verkeerde been te zetten. Het lijkt een wijd verbreid probleem te
zijn, ook in meer algemene zin. In het tijdschrift Het kind bijvoorbeeld wordt in 1902
een hele discussie gevoerd over het al dan niet ‘juist waarnemen’ door kinderen. 8
Het slecht of onvolledig waarnemen wordt gezien als oorzaak van het onwaarheid
spreken. Met voorbeelden uit de praktijk (de inrichting van het klaslokaal) wordt
aangetoond hoe weinig scherp en derhalve weinig objectief kinderen waarnemen.
‘Ze moeten leren’, zegt een van de auteurs, ‘de phantasie onder de controle van het
verstand te brengen en te houden’. Later in de discussie verdeelt een andere auteur,
B.M. Cohen Stuart, de jeugd in twee groepen: detailbeschrijvers en
geheelaanschouwers. En R. Metelerkamp probeert in dezelfde tijd aan te tonen
waarom kunst, in brede zin, op school niet door kunstenaars maar door onderwijzers
moet worden gegeven. ‘Iedere opvoeder is min of meer kunstenaar’ en ‘opvoeding
staat boven kunst’, beweert hij. 9
Nellie van Kol kreeg naar aanleiding van haar artilkel over Heidekoninginnetje
onder meer bijval van J.H. Gunning Wzn, redacteur van Het kind, die schreef de
‘illustratiemanie’ in kinderboeken (later sprak hij zelfs van ‘prent-delirium’) nog
niet eens het ergste te vinden. In het verlengde daarvan hield hij in april 1903 een
tirade tegen de ‘woedende winreclame’ in de dagelijkse omgeving van het kind. Hij
ging tekeer tegen ongewenste beelden in couranten, op kiosken, reclamebiljetten,
annonces van allerlei aard, beelden die in zijn ogen alom tot immoraliteit leidden. 10
Het is een angst die nog jarenlang in een of andere vorm in opvoedkundige kringen
de kop zal opsteken, al was het maar in een hetze tegen het ‘bewegende beeld’, de
bioscoop, lange tijd een hot item in de tijdschriften.

• Nienke van Hichtum en Ida Heijermans
Ook andere (vrouwelijke) auteurs uit de kringen van de socialistisch getinte bladen
De vrouw en Het kind, zoals Nienke van Hichtum en Ida Heijermans, vriendinnen
van Nellie van Kol, stelden zich uiterst gereserveerd op tegenover illustraties. In haar
jaarlijks in de maand november verschijnende serie artikelen met kritische
opsommingen van boeken (‘Welke boeken zullen we aan onze kinderen met
Sinterklaas geven?’) gaf Van Hichtum doorgaans oppervlakkig commentaar op de
afbeeldingen, maar vanaf het eerste stuk in deze reeks, in 1902, klaagde ze over het
slechte aanbod van prentenboeken. Als ze er bij uitzondering wat dieper op inging
dan was dat meestal wanneer de kwaliteit van plaatje en tekst erg uiteenliep. Naar
aanleiding van werk van Kate Greenaway dat in Nederland als een Kleurenboek voor
't jonge volkje was uitgekomen, verzuchtte Van Hichtum dat de bewerker van de
tekst te ver was gegaan en dat het kostelijke boek met zijn prentjes vol ‘schalkse
bevalligheid’ erdoor bedorven werd. ‘Ware het boek zonder tekst verschenen, ik zou
het in mijn lijst hebben opgenomen, met een kruisje zelfs, nu kan het daar, tot mijn
spijt, geen plaatsje vinden.’ 11 En over de door haar zeer bewonderde illustraties van
Wilhelmina Drupsteen klaagde ze bij dezelfde gelegenheid vanwege de tekst, die
het sprookje volkomen misvormde. Zelfs naar aanleiding van Ella in het feeënrijk
van Edzard Koning, dat ze in 1902 als zeer smaakvol en zelfs ‘exquis’ beoordeelde,
had Van Hichtum de bemerking dat het boekje kinderen tot ijdelheid opriep. ‘[...]
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dat de uitgever al die moeite en kosten van illustratie, die de uitgave van dit werkje
zeker na zich sleept, toch liever aan een werkelijk litterair kunstwerkje had moeten
besteden; want Mej. Snellen blijft tot de middelsoort behooren, 't is geen genie bij
Gods genade’. 12 De plaatjes van Ottilia Adelborg in Jantje in Modderstad vond
Nienke daarentegen ‘alleraardigst, en ook wel kinderlijk gedacht’. ‘De bijschriften
zijn maar kort’, concludeerde de recensente vervolgens opgelucht.
Ook de iets jongere Ida Heijermans ageerde tegen slechte kinderboeken vanuit de
normen en waarden zoals die uit de tekst naar voren kwamen. ‘De invloed van het
kinderboek kan niet onderschat worden’, sprak zij tijdens een voordracht op het
Congres voor de Kinderbescherming in 1904. ‘Door dat kinderboek kunnen in het
kind worden gewekt gevoelens, schadelijk voor het individu; door het kinderboek
kunnen ook in het kind worden gewekt gevoelens, schadelijk voor de maatschappij;
gevoelens van angst en vrees, - schadelijk voor het kind; gevoelens omtrent
handelingen tegenover anderen, - schadelijk voor de maatschappij’. 13 Ze gaat tekeer
tegen de vercommercialisering van het kinderboek en vooral van prentenboeken voor
de jongste kinderen. Die vinden niet hun ontstaan ‘in den eerbied voor het mysterie,
dat heet: het ontwaken van een menschenziel in het kind’. De omschrijving die
Heijermans geeft van die slechte boeken komt met die
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van haar collega-recensenten overeen: boeken met schrille kleuren en groteske
tekeningen. Lelijke, oppervlakkige, banale boeken die de ramen van de boekverkopers
domineren.

• Een prachtige ‘leelijke’ plaat: Heijermans versus Ligthart
Later zou Ida Heijermans zich wat minder dogmatisch opstellen en een meer positieve
bijdrage aan de discussie leveren door zich een pleitbezorgster te tonen van de
esthetische opvoeding van het kind. Door het kind te leren ‘het schoone’ te voelen,
zal het een beter mens worden, zo stelde zij in 1908 in een lezing op het congres bij
de tentoonstelling Opvoeding van het kind in Den Haag. Dat ‘schoone’, dat echter
wel door de opvoeders ‘in zuivere, gezonde banen geleid diende te worden’, was
volgens Heijermans een ruim begrip, dat onder meer muziek, mooie platen, kunst
en literatuur omvatte en, niet te vergeten, bovenal ‘'t leven in de natuur’. 14 Maar de
ontwikkeling van het gevoel moest wel steeds onder controle staan van de zedelijkheid
en het gezond verstand. En daarvoor diende de school: ‘Wanneer de school niet het
karakter, het plichtsbezef ontwikkelt, ontaardt het gevoel’, concludeerde zij streng.
Pedagoog Jan Ligthart diende de spreekster op het congres van repliek: ‘Hoe moeten
wij de kinderen tot schoonheid opvoeden zonder ze te bederven? Moeten wij niet
voorzichtig zijn, wanneer wij zoeken naar het priesterschap van het Schoone, het
“leeken-element” niet te verliezen? Kinderen vinden soms een leelijke plaat zo
prachtig. Dat kunnen wij ze niet ontnemen. Wat op hun leeftijd mooi is, laat dat voor
hen mooi blijven.’
Ook wenste Ligthart te bestrijden dat er in ziekte, armoede en ellende geen
schoonheid zou zijn. Hij stelde hier in zijn repliek de vele voorbeelden van schilders
en andere kunstenaars tegenover, ‘die hun leven in moeite en ellende doorbrachten
en juist de verhevenste kunst schiepen. Juist de tegenheden van het leven schijnen
geweldige motoren voor het verbeeldingsleven te zijn, juist in de ellende is vaak een
schoonheid die ons ontroert.’ Het is duidelijk dat Ligthart in zijn eigen boeken
probeerde de schoonheid zo min mogelijk te verheffen.

• Mathilde Wibaut
Een andere vrouw van een bekende socialist, Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom
(1862-1952), klom net als Nellie van Kol en Ida Heijermans in die jaren regelmatig
in de pen om het ‘goede’ kinderboek te verdedigen en de kinderziel te bewaken. Al
voor 1900 had ze zich daar uitvoerig over uitgelaten in onder meer Belang en recht
en De Amsterdammer. In 1906 gaf ze commentaar op de kinderlectuur in de
tentoonstellingscatalogus van Kind en Kunst (zie I-2) en in 1907 verscheen haar
brochure Het boek en het volkskind, geschreven voor de moeders der
arbeiderskinderen. Hierin zet ook zij zich aftegen de etalages overal bij de
boekwinkels, vol verleidingen in de vorm van grote, drukke boeken ‘waarvan de
blinkende omslag vooral moet dienen om het publiek te lokken’. 15 Ze pleitte voor
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het eenvoudige: ‘Niet de kinderen zelf hebben graag zulke groote, opzichtige boeken.
Een klein formaat, een fijn prentje, past hun meestal beter. Maar de kooper wil
zooveel mogelijk waar voor zijn geld; het boek dat nog al eens voor een cadeautje
moet dienen, moet vooral duurder schijnen dan het is, en zoo gaat men het echte
mooie, dat altijd eenvoudig is, voorbij en koopt het blinkende prentenboek.’
Ook Mathilde Wibaut maakte zich natuurlijk bezorgd om de tekst van die door
alle kinderboekenexperts uit die tijd zo lelijk gevonden boeken, omdat die haar te
gemaakt en ouderwets was en ze sprak van ‘heel andere inzichten bij de opvoeding
der kinderen dan in onzen tijd gelden’. Anders dan in de artikelen van Nellie van
Kol is de toon van mevrouw Wibaut in haar brochure en artikelen vriendelijk en
allerminst neerbuigend. Het aardige is ook dat ze een mooi, liefdevol verteld sprookje
beschouwt als ‘een schilderij voor de verbeelding der luisterende kinderen’. Ze ziet
het belang van mooie platen, omdat die de kinderlijke verbeelding kunnen stimuleren,
de verbeelding ‘die voor het kind de eentonige werkelijkheid verbergt onder zooveel
mooie kleuren’. Derhalve zet zij zich nadrukkelijk aftegen Nellie's uitgangspunt om
in het algemeen liever geen plaatjes op te nemen omdat die het kind teleurstellen.
‘Is hier niet ook een weinig overschatting van kinderen en hun smaak in het spel’,
schreef Mathilde Wibaut in De Amsterdammer naar aanleiding van het verschijnen
van Nellie's bundeltje In 't schemeruur.
‘Zeker, er zijn kinderen wier smaak reeds zoo gevormd
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is, dat voor hen de minder mooie prentjes een soort van “ontwijding” van het mooie
boek kunnen zijn. Dat zijn de kinderen die een goede opvoeding genieten, die ook
wel in de gelegenheid zijn mooie platen te zien en te leeren waardeeren. Maar wie
het meeste behoefte hebben aan boekjes als dit: “In 't schemeruur” dàt zijn de kinderen
der volksscholen en bij hen, bij die groote massa kinderen met geheel ongevormden
smaak is een prentje in het boek toch o zo welkom, en wekt hen vaak op om te lezen;
daarom zou men 't niet willen missen, al is het minder artistiek dan men wel zou
wenschen. Het komt mij werkelijk voor dat Nellie haar lezertjes op een te hoog
standpunt plaatst.’ 16 Het zijn geen vreemde woorden voor een vrouw als Mathilde
Wibaut, die zich haar lange leven heeft ingezet voor de positie van de vrouw in het
algemeen en sterk dacht vanuit de minst bedeelde sociale klasse. Uit haar bewaard
gebleven dagboekjes, aantekenschriften, haar lezingen en brochures over
kinderlectuur, spelletjes, kindervoedsel, moederloon en socialistische opvoeding
blijkt dat zij over al die uiteenlopende onderwerpen met dezelfde overtuiging en
vanuit dezelfde principes dacht en schreef. Daarom is het zo aardig dat zij desondanks
- of juist - het persoonlijke geluk van het kind (dat door mooie platen kan wegdromen
en van nature blij is) centraal stelde.

• Kunst voor het kind: J.W. Gerhard
Nellie van Kol en consorten kregen in de christelijk-sociaal georiënteerde bladen als
Het kind en De vrouw en in de opkomende vrouwenbeweging veel bijval. Dat met
name Van Kol in de later verschenen brochures, catalogi en artikelen over dit
onderwerp, die doorgaans een minder moralistische houding ten aanzien van het
kinderboek voorstonden, niet openlijker is aangevallen, mag een wonder heten. Een
van de schrijvers die juist voor het tegendeel van haar boodschap pleitte was de
Amsterdamse socialistische onderwijzer J.W. Gerhard (1864-1923), de broer van
A.H. Gerhard, een van de oprichters van de S.D.A.P. Hij was een fervent aanhanger
van de Duitse Kunsterziehungsbewegung en propageerde, geheel in de trant van het
Duitse tijdschrift Kind und Kunst (Monatsheft für die Pflege der Kunst im Leben des
Kindes), de opvoeding van de jeugd door middel van kunst. 17 In tegenstelling tot
Van Kol deed Gerhard juist een beroep op kunstenaars en probeerde ze niet alleen
bij het maken van kinder- en schoolboeken te betrekken, maar ook bij de inrichting
van schoollokalen en gebouwen.
In zijn in 1905 verschenen publicatie De aesthetische opvoeding der jeugd 18 zette
Gerhard zijn ideeën over het belang en de rol van illustraties het best uiteen. ‘De
mensch heeft niet enkel verstand, hij heeft ook een hart, hij heeft gevoel’, zo begon
hij zijn opstel. Geheel in de geest van de tijd wilde hij de kunst bij het volk brengen.
Gerhard begon ermee te schrijven dat het even idioot is om baby's op te voeden
zonder directe ontwikkeling van hun verstandelijke vermogens als dat het dwaas zou
zijn hun gevoel, hun esthetisch vermogen niet te ontwikkelen. En ook hij hamerde
erop dat iedereen bij geboorte gelijk is en dat derhalve de school de aangewezen
plaats was om, in aanvulling op de ontwikkeling van het verstand, aan die esthetische
ontwikkeling te werken. Alleen daardoor kon hij een redelijk mens worden die
onderscheid kon maken tussen goed en kwaad.
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Hoewel in de jaren dat Gerhard dit schreef ‘aesthetisch’ en ‘kunst’ begrippen
waren die meer omvatten dan beeldende kunst alleen, bepaalde de schrijver zich met
zijn offensief vooral tot de prentenboeken (en een beetje ook tot de muziek). Ook
hij zette zich aftegen het verval van de illustratie in het algemeen. ‘We leven in het
tijdperk der illustratie’, schreef Gerhard. ‘Dank zij de ontwikkeling van de
fotografische techniek kan in de ruimste mate voldaan worden aan de menschelijke
begeerte “prenten te zien”.’ Maar er wordt in de ogen van Gerhard enorm misbruik
gemaakt van de fotografische techniek. In plaats van een machtig medium te zijn
om de esthetische opvoeding te bevorderen is deze vervallen tot een snelwerkend
middel om die juist te verstikken. De hele periodieke pers is vergeven van de ‘laffe,
smakelooze, den schoonheidszin bepaald beleedigende’ plaatjes. Met kinderprenten
en prentenboeken is het al even droevig gesteld in Nederland, gaat hij verder. In 99
van de 100 gevallen betreft het uitgaven met slechtgetekende afbeeldingen in schrille
kleuren. Die kritiek hebben we eerder gehoord, maar Gerhard gaat in op de technische
oorzaak daarvan. Hij geeft vooral op de chromolitho's af. De zwarte tekeningen,
bijvoorbeeld in de moderne prentenboeken van de Utrechtse uitgeverij De Haan, een
enkel boek van Beata en Christine Doorman en een enkele uitgave van Adona door
Kluitman, konden zijn kritiek wél doorstaan.
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‘Het ideale prentenboek moet vóór alles een kunstwerk zijn’, roept Gerhard. Het
moet immers op de eerste plaats ook de rol van ontspannings- en genotmiddel kunnen
vervullen. Daarvoor moet een kunstenaar zijn stofweten te kiezen uit de wereld
‘waarin het kind met zijn voelen en denken, zien en fantazeeren leeft’.
In Nederland zijn daar, in 1905, nog maar weinigen mee bezig. Gerhard noemt,
uiteraard, Theo van Hoytema en terwijl de eerste vogelboeken naar zijn mening niet
tot de verbeelding kunnen spreken, prijst hij Twee hanen (Amsterdam, C.M. van
Gogh, 1898) al was het maar vanwege de meesterlijke tekening en kleurcompositie.
Ook L.W.R. Wenckebach passeert de revue in Gerhards brochure. Klaproosje en
korenbloempje is weliswaar mooi getekend maar spreekt kinderen nauwelijks aan,
Klein-Knoelie is zielloos, 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. (Zie •378) De andere Hollandse prentenboeken die door Gerhard worden
aanbevolen zijn op twee handen te tellen. Pim's poppetjes van Ben Wierink zit erbij
en De schoone slaapster in het bosch van J.G. van Caspel. Anna Wijthoff en Nelly
Bodenheim kunnen er mee door, en van J. Berhardina Bokhorst (de latere mevrouw
Midderigh-Bokhorst) verwacht hij veel. De rest van de tekenaars die Gerhard noemt
zijn Engels, Scandinavisch of Duits. De Duitse schilder-tekenaar Ernst Kreidolf is
voor hem eigenlijk de enige echt goede kunstenaar voor kinderen, op de voet gevolgd
door Walter Crane.

• Wouters versus Gerhard: ‘Hollands realisme’ of expressionisme
Gerhards voorkeur voor Duitse illustraties, die hij in een volgende publicatie nog
eens aandikte, werd hem later streng onder de neus gewreven door een vakgenoot,
pedagoog D. Wouters, van wie in 1913 een kritisch, enigszins proselitisch boek
verscheen, vol voorbeelden van goede en slechte plaatjes. Hoewel die publicatie,
Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen, zoals de titel al zegt, meer over
geïllustreerde boeken dan over prentenboeken gaat, is het toch de moeite er hier even
bij stil te staan, omdat Wouters hiermee impliciet ook een aantal aandachtspunten
over de rol van beeld in het algemeen aansnijdt. Bovendien reageert hij met dit boek
expliciet op Gerhards brochure over kunst in leerboekjes voor het eerste leerjaar,
waarin deze auteur nogal boude uitspraken doet. 19
Ook Wouters pleitte in zijn boek voor kunst in de school en leren in een omgeving
die door ‘natuur en waarheid’ wordt gedomineerd. 20 Hij zag daarbij het belang in
van wat hij noemt de bemoeienissen van de ‘philosophisch aangelegde dames’ en
van het oogmerk van leiders van diverse politieke partijen om hun politieke heilstaat
te bereiken - waarmee Wouters natuurlijk op de kring van Van Kol doelt. Want hun
streven heeft er wel toe geleid, geeft hij eerlijk toe, dat de autoriteiten meer over
hebben gekregen voor school en kind en er meer geld wordt uitgetrokken voor zaken
die met het feitelijke onderwijs niet veel hebben uit te staan.
Maar de kunst in de school en de kunst in de leesboeken die Wouters door middel
van vele voorbeelden aanprijst was niet de ‘grof-komische’ die Gerhard in zijn
brochure uit 1911 (De kunst in het leesboek voor het eerste schooljaar) ophemelde.
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Gerhard had daarin een pleidooi gehouden voor de directheid van Duitse Fibels
(schoolboekjes), met expressionistische, volkse plaatjes door Adolf Hengeler en Karl
Mühlmeister. Zo genuanceerd als Gerhard zich in 1905 in Aesthetische opvoeding
had opgesteld, zo chargeert hij hier: de door Cornelis Jetses en Tjeerd Bottema
getekende kindertjes zijn hem te fijn en te gedetailleerd; hij pleit voor de krachtige
lijnen van de Duitse illustraties, die bovendien ‘humor’ en ‘geest’ bezitten, het is
‘zonnige, vroolijke’ kunst, wat hij van de Hollandse tegenhangers niet kan zeggen.
Wouters ageert fel tegen deze opvatting en stelt dat de spaarzame aanduiding van de
Duitsers verwarring wekt bij kinderen die nog in een stadium van ‘haast studeerend
waarnemen’ zijn, die details willen terugvinden in de prentjes. De Duitse plaatjes
vindt hij onnatuurlijk, ‘groote-menschen-namaak’. De ‘echt Hollandsche’ prentjes
zijn niet overdreven mooi gemaakt maar leuk, ‘in-waar’. 21 Op deze controverse gaan
veel van Wouters' steeds terugkerende criteria voor goede illustraties terug. ‘Te
weinig gedetailleerd’ is bij hem synoniem met ‘te veel artiest’ en dat is altijd negatief.
22

Toch pleitte Wouters wel degelijk voor kwaliteit. Maar die kwaliteit mocht niet
té kunstzinnig zijn. In verband met de schilder Jan Sluijters bijvoorbeeld houdt hij
een hele tirade: ‘We mogen niet vergeten, dat een illustrator niet volkomen
onafhankelijk kan wer-

Saskia de Bodt, [selectie uit] Prentenboeken, ideologie en illustratie, 1890-1950

24
ken; hij kan bijna nooit geven een compleet geheel in zich zelf, wat we toch eischen
bij werk van schilders, en een illustrator, die nu “te veel” artiest is, valt dan wel eens
uit zijn rol; maar Sluyters overdrijft zo vaak, en houdt dan geen stuur, zoodat er
dingen op papier komen, die door 't overdadige, 't gewild-moderne, niet prettig
aandoen’. 23 Toch eist Wouters van een leesboek-illustrator voor kinderen dat hij een
kunstenaar is, maar dan wel een die niet chargeert, de werkelijkheid niet ‘verironiekt’
zoals hij dat noemt. Het sarcasme, het ‘op-den-voorgrond-dringende-van-onderdeelen,
wat in politieke spotprenten juist doet grimmen of schaterlachen’ is voor kinderogen
misleidend. Derhalve valt de illustrator Louis Raemaekers met zijn recentere werk
geheel uit de boot. En dat de theorieën van Gerhard als ‘niet
gegrond-opvoedkundig-doordacht’ waren weggevaagd wisten we al. Wouters pleit
hartstochtelijk voor een soort van Hollands realisme, met veel details. Zelf gafhij
samen met W.G. van de Hulst vanaf 1919 het goede voorbeeld met Leren lezen,
getekend door Tjeerd Bottema, een serie leesboekjes voor school, waarvan in 1940
nog een zestiende druk zou uitkomen.
In zijn boekje Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen komt Wouters
er steeds op terug dat uitgevers en schrijvers zich ervan bewust moeten worden dat
samenwerking met illustratoren van het grootste belang is. De critici zouden hier een
positieve rol kunnen spelen; om met name de machtige uitgevers op te voeden zouden
ze aanzienlijk strenger moeten schrijven over kinderboeken. Veel illustratoren zijn
jonge mensen, met wat tekenvaardigheid of een akte m.o.-tekenen, ze tekenen
doorgaans om den brode, schrijft Wouters fel, worden onderbetaald, maken geen
studies naar de natuur, leveren derhalve noodgedwongen prullig werk af. De enigen
die aan die toestand een einde kunnen maken zijn de critici, die nu meestal zwijgen
over de plaatjes in een boek of zich in hun recensies ervan afmaken met dooddoeners.
Als zij hun vinger op de zwakke plekken zouden leggen, zouden de heren uitgevers
zich bewuster worden van de noodzaak van goede illustraties. (Zie 11-1) Dat was,
in 1913, de boodschap van Wouters uit het pedagogische kamp.
Samengevat hadden de critici en opvoeders in veel gevallen problemen met het beeld
in kinderboeken. Geheel in de lijn van de opvoedkundige vraagstukken die in dezelfde
tijd in de periodieken aan de orde werden gesteld, zoals eerlijkheid in verband met
het juist waarnemen door kinderen of het gevaar van het overvoerd raken door beelden
in het algemeen, met als toppunt daarvan de bioscoop, stelden de verschillende auteurs
tegengestelde vragen. Zijn de plaatjes op oneigenlijke wijze concurrerend met de
tekst? Is schoonheid elitair? Hebben lelijke prentenboeken ook zin? Kunnen kinderen
kunst bevatten? Wat is goede kunst voor kinderen? Moeten de plaatjes juist veel
details hebben of moeten ze zoveel mogelijk aan de verbeelding van het kind
overlaten? Vaak werden de vragen gesteld aan de hand van geïllustreerde leesboekjes
voor kleine kinderen, maar de criteria blijven dezelfde, al was de doelgroep van
artistieke prentenboeken doorgaans een beperktere.
Toch is ook het artistieke prentenboek - of liever gezegd zijn de uitlopers daarvan
- uiteindelijk bij een breed publiek terechtgekomen. In ietwat soberder vorm. Het
luxe, in nauwe samenspraak met kunstenaars gemaakte product uit de eerste jaren
van de twintigste eeuw zette daarvoor de toon. In de tijd dat de belangrijkste
vergelijkende kritiek nog uit het kamp van de opvoeders kwam, werkten kunstenaars
en pedagogen wel degelijk samen om nu juist dit artistieke prentenboek te promoten.
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Ze deden dat vooral door middel van tentoonstellingen met als thema kind en kunst,
of meer specifiek gericht op het onderwijs. Vanaf 1904 werden diverse verenigingen
daarin actief en kwamen grote manifestaties tot stand. 24 Het beeldmateriaal, inclusief
prentenboeken, werd daar telkens in een andere context getoond.
Het is interessant om enkele van die grote manifestaties wat nader te bekijken en
met elkaar te vergelijken. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld een soort canon van
goede, verantwoorde prentenboeken worden vastgesteld.
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2 Tegen het ‘zoetig gepeuterde’. Bevordering van
goede prentenboeken in de praktijk, 1904-1918
Saskia de Bodt

• Kind en kunst

3. Ben Wierink, omslag van tentoonstellingscatalogus Kind en Kunst, Amsterdam (Stedelijk Museum)
1906

‘Willen wij in de toekomst een Maatschappij waar het Ware, Goede en Schoone
ten troon zal zitten, dat wij dan de kinderen naar de mate onzer krachten in alles
geven wat waar, goed en schoon is in het algemeen en verbizonderd in de voorwerpen
waarmee wij het omringen.’ Met deze krachtige woorden eindigde tekenleraar en
kunstnijveraar Ben Wierink (1856-1936) zijn inleiding in de catalogus van de
tentoonstelling Kind en Kunst, die in januari 1906 in het Stedelijk Museum in
Amsterdam werd gehouden. 1 •3 Deze tentoonstelling was georganiseerd door de
Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’ en het feit alleen al dat zo'n vereniging
bestaansrecht had, bewees wel, zoals Wierink zei, ‘dat de kunst helaas in de
maatschappij heel kunstmatig op de been moest worden gehouden [...] en niet als
iets heel natuurlijks, dat aan ieder voorwerp, aan elke woning, aan ieder kleedingstuk
eigen diende te zijn’. ‘De kunst’, zei Wierink ironisch, ‘heeft zich de laatste twee
eeuwen in zoo'n wonderlijk pak gestoken, dat ze maar alleen voor enkele persoonen
of standen in de maatschappij zichtbaar schijnt te zijn, en dat dus ook eene bepaalde
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Vereeniging noodig blijkt, om kunst aan het volk te brengen.’ Kunstmatig of niet,
de bewuste tentoonstelling was in veel opzichten baanbrekend en richtinggevend.
Het was de eerste grote manifestatie waarop van kunstenaarszijde een duidelijk
standpunt over het Nederlandse prentenboek werd ingenomen. Want hoewel de
initiatiefnemers ook hun ideeën over speelgoed en
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(kinderkamer)inrichting ter sprake stelden, waren het toch de recent uitgekomen
kinderboeken uit eigen land die in het middelpunt van de discussie stonden - iets wat
tot dan toe nooit het geval was geweest. En juist doordat ook buitenlandse
geïllustreerde boeken in de beschouwingen werden betrokken kan aan de hand van
het geëxposeerde materiaal een goed beeld worden verkregen van de kwaliteit van
de toenmalige Nederlandse productie. Naar aanleiding van de tentoonstelling van
1906 begon zich opeens een soort canon af te tekenen van boeken die algemeen als
‘artistiek’ werden geaccepteerd en die, naar blijkt aan de hand van latere
tentoonstellingen, in de daarop volgende jaren ook invloed hebben gehad. Dat daarbij
door de samenstellers tegelijkertijd geprobeerd werd het elitaire karakter van die
zelfde boeken aan de kaak te stellen - in theorie tenminste - was anno 1906 en zeker
in de (linkse) kringen van de kunstnijveraars onontkoombaar.
De Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’, die de tentoonstelling had georganiseerd,
was opgericht in 1904, hetzelfde jaar waarin (van pedagogische zijde) de
Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het
Onderwijs het licht zag. Op die laatste vereniging, die niet zozeer de hele massa maar
uitsluitend het kind in zijn vaandel had (en die pas in 1908 een eerste tentoonstelling
hield waarop ook prentenboeken te zien waren), kom ik hieronder nog terug.
Kind en Kunst was een actie van de kant van min of meer dezelfde (sier)kunstenaars
die zich, ook in 1904, in een soort vakvereniging waren gaan verzamelen, de
Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts-en Nijverheidskunst (V A N K ).
Medeoprichter van Kunst aan het Volk en een van de initiatiefnemers van de
tentoonstelling van 1906 was de vooruitstrevende, dwarse meubelmaker Willem
Penaat (1875-1957). Deze was in 1900 betrokken geweest bij het op de socialistische
idealen van Ruskin, Morris en Crane geïnspireerde verkooppunt 't Binnenhuis.
Kunst aan het Volk had zo zijn eigen educatieve methode om de volksopvoeding
aan te pakken. Het eerste jaar had de vereniging al van zich doen spreken door in
het Suasso Museum (het Stedelijk) in Amsterdam een tentoonstelling te organiseren
met als onderwerp de Franse, Duitse en Engelse journalistieke prentkunst. Met name
het werk van de Fransman Théophile-Alexandre Steinlen was aanleiding voor veel
veront-waardiging, omdat niet gekozen was voor diens vriendelijke kattenprenten
maar voor sociaal-politiek getinte, vaak schrijnende voorstellingen uit het
arbeidersleven. De katholieke kunstnijveraar Theo Molkenboer schreef in De Tijd
dat niemand zou geloven dat deze prenten hier alleen omwille van de kunst hingen.
2
Als een vereniging met als doel de kunst nader tot het volk te brengen déze prenten
exposeert, luidde zijn oordeel, dan wordt dat een socialistische vereniging, die een
socialistische propagandatentoonstelling heeft georganiseerd. Een andere inwoner
van de stad publiceerde vervolgens een open brief aan de gemeenteraad van
Amsterdam om zich te beklagen over de gepresenteerde kunst, waarmee in zijn ogen
de grofste hartstochten werden opgewekt; hij vroeg zich af of Burgemeester en
Wethouders ermee instemden dat dit soort zedenbedervende en opruiende
tentoonstellingen in een stedelijk gebouw werden gehouden. 3
Zo begon Kunst aan het Volk dus met de nodige tegenstand, maar voor B&W
waren er blijkbaar geen problemen, want de volgende tentoonstelling van de
vereniging, getiteld Meubelen en Huisraad, vond op dezelfde locatie plaats. Dit keer
was het doel niet de arbeiders te confronteren met hun eigen ellende, maar met de
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‘leelijkheid van onze tegenwoordige omgeving’. De geëxposeerde voorwerpen en
interieurs werden in de vorm van tegenstellingen gepresenteerd, telkens een goed en
een slecht voorbeeld tegenover elkaar. Willem Penaat legde in de catalogus
gedetailleerd uit waarom stijleenheid te prefereren was boven de toepassing van
neostijlen. 4
Wat zijn eigen werk betreft stelde Penaat als doel esthetisch verantwoorde,
eigentijdse meubelen te ontwerpen, die eenvoudig en derhalve goedkoop waren te
produceren. (Zie •240) In dat licht gezien zullen zijn ideeën over prentenboeken
niemand verbazen, al is het opvallend dat hij zijn volksopvoeding zo consequent
opvatte en hierover voor Kunst aan het Volk een tentoonstelling organiseerde. Zeker
is dat de prentenboeken minder stof deden opwaaien dan de politieke prenten van
twee jaar eerder. De onderwerpen waren dan ook in verhouding nogal braaf.
In de tien zalen die de kinderkunst-expositie in het Stedelijk omvatte werden niet
alleen oude en moderne, Nederlandse en buitenlandse kinderboeken tentoongesteld,
maar ook ontwerpen daarvoor, dat wil zeggen originele tekeningen, verder
reproducties die als wand-
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platen voor kinderen geschikt werden geacht. Ook lagen er recente publicaties ter
inzage, waaronder leesboeken, de laatste van commentaar voorzien door Mathilde
Wibaut-Berdenis van Berlekom, die we al eerder tegenkwamen als auteur van Het
boek en het volkskind en wier man, de bekende socialist Floor Wibaut, in 1906 hun
beider vriend Pieter Lodewijk Tak als voorzitter van de Vereeniging zou opvolgen.
5
Door sierkunst gegrepen kunstenaars als Ben Wierink, Penaat zelf en de architect
H.P. Berlage gaven adviezen en schreven toelichtingen op het gebodene, dat zij zelf
mee hadden uitgezocht. Vooral Penaat ging, geheel in de geest van de tijd, in zijn
artikel in de catalogus, ongenuanceerd te keer tegen het verdorde en fantasieloze
kunstleven. De massa moest nu maar eens weten ‘in welke gore, onuitsprekelijk
leelijke, karakterlooze wereld’ zij leefden, schreef hij. De architectuur en de
zogenaamde nijverheidskunsten waren volgens hem de enige ‘dragers der schoonheid’
die de weg konden wijzen.
Penaat wilde de mensen opvoeden door ze zo jong mogelijk gevoel voor schoonheid
bij te brengen. Dat ging volgens hem het beste op het terrein waar iedereen toch al
op allerlei manieren met de ‘practische kunsten’ in aanraking kwam. Vrouwen en
meisjes konden zichzelf immers een passend kleed kiezen, ouders konden boeken
en speelgoed voor hun kinderen kopen. De massa kon verder op volksfeesten, op
school, in hun bondsgebouwen en op straat in de goede richting worden opgevoed.
6
Terwijl Nellie van Kol, Nienke van Hichtum en Ida Heijermans elders het belang
van het evenwicht tussen de tekst en het beeld in kinderboeken benadrukten (eigenlijk
pleitten zij alleen voor betere teksten in kinder- en prentenboeken) gaan de heren
van de kunstnijverheidsbeweging, wanneer zij hun mening op papier zetten, bijna
uitsluitend in op de schoonheid van de illustraties. Ze doen dat geheel op grond van
artistieke beeldende uitgangspunten.
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4. Ben Wierink, omslag van: Jan Klaassen, verteld en geteekend door Oom Ben, Buiksloot (J.M.
Schalekamp) 1903

5. Ben Wierink, omslag van: Pim's poppetjes. Een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes
bedacht en geteekend door Oom Ben, Amsterdam (H. Gerlings) 1898.

6. Louis Raemaekers, omslag van: Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie, Baarn (Hollandia) 1905

7. Cornelis Veth, omslag van: Uzeltje. Een prentenboek, Amsterdam (S.L. van Looy) / Rotterdam
(W.L. Brusse) 1904

Vooral Penaat - maar ook Wierink - probeert de idealen op dat gebied zo duidelijk
mogelijk te omschrijven. Over de prentenboeken, de wandplaten en het speelgoed
zegt hij dat het meeste materiaal op de tentoonstelling behalve op illustratieve
voorstellings- of gebruikswaarde ook gekozen is op kwaliteit van kleursamenstelling
en vormgeving. Daarmee wordt, zo benadrukt Penaat, de ontwikkeling van kleuren vormgevoel gestimuleerd. (Of hij uitsluitend het kleur- en vormgevoel van de
kinderen bedoelde of vooral dat van de ouders wordt niet geheel duidelijk.) ‘De
groote
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massa houdt nog steeds vóór alles van de panopticumachtige, zoetig gepeuterde,
zoogenaamde natuurgetrouwe weergave der werkelijkheid, zooals zij die meent te
zien,’ zei hij, ‘de meesten zien in detail.’ De rechtlijnige meubelmaker wil af van de
‘fotografieachtige natuurreproductie’ en wil dus expressieve, streng gestileerde
vormgeving, die de verbeelding kan prikkelen. Zoals hij in 1905 ook al in het geval
van meubels en kunstnijverheidsproducten had gedaan, pleitte Penaat ook nu voor
eenvoudige, meetkundige vormen, goed van proportie en met een evenwichtige
vlakverdeling. Het kind, kortom, was het meeste gebaat bij expressieve, karaktervolle
prenten en speelgoed.
De uit het kunstonderwijs afkomstige Ben Wierink, zelf onder pseudoniem tekenaar
van twee geëxposeerde prentenboekjes, is concreter in zijn omschrijvingen van wat
goede kinderillustraties zijn en wat niet. Hij benadrukt in zijn stuk over de Nederlandse
(dat wil zeggen de Nederlandstalige) prentenboeken het belang van goede vormgeving
en een goede technische uitvoering. Tekeningen en typografie moeten met elkaar in
evenwicht zijn, de plaatjes moeten verantwoord gedrukt zijn. Als een mooi voorbeeld
van de houtgravure wijst Wierink op de sprookjesboeken van Ant. L. de Rop,
geïllustreerd door Gustave Doré. Wat de kleurendruk betreft prefereert Wierink de
vlakdruk, zoals de boekjes van ‘Oom Ben’ Jan Klaassen, Pim's poppetjes (zijn eigen
boekjes!) en Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie van Louis Raemaekers. Als er
boekdruk voor de tekst wordt gebruikt en lithografie voor de platen ontstaat het
ongewenste effect van een witte achterzijde, maar niet alleen daarom is het wenselijk,
stelt Wierink met nadruk, dat tekst en prent hetzelfde behandeld zijn, zodat ze
hetzelfde karakter hebben. Theo van Hoytema, Oom Ben en in sommige gevallen
ook Walter Crane hebben met veel succes zelf hun tekeningen én hun tekst op de
steen aangebracht, waardoor de boeken zeer aantrekkelijk en zeer persoonlijk zijn
geworden, zo stelde Wierink. Ook Uzeltje zal door de tekenaar zelf, Cornelis Veth,
langs lithografische weg behandeld zijn, schreef hij, maar is zwak van tekening en
compositie.
Het is opvallend dat Wierink hier precies die boeken aanhaalt die nog jarenlang
op tentoonstellingen en lijsten met kinderboeken als goede boeken prijkten. Andere
illustratoren die door de organisatoren van 1906 tot de top werden gerekend zijn
Theo Nieuwenhuis en Luite Klaver met hun plantenprenten. Verder horen L.W.R.
Wenckebach met Notenkraker en muizenkoning, W.F.A.I. Vaarzon Morel (vooral
zijn sprookjes Uit het Wonderland), J.B. Heukelom ( Op en om het krabbelbaantje)
tot die canon, evenals de buitenlandse boeken van Rabier ( Bobo), Ottilia Adelborg
( Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad), Elsa Beskow met Hansje in 't
Bessenland en Kreidolfs De Grasdwergjes. De cataloguslijsten van de tentoonstelling
bevatten titels die nog tientallen jaren worden opgevoerd, ook in meer opvoedkundige
context, als de crème de la crème van de betere kinderboekenproductie. •4 t/m 15
Omdat Kind en Kunst in feite de eerste grotere tentoonstelling op dit gebied was,
betekent dit dat de kunstnijveraars en kunstenaars duidelijk de toon hebben gezet
voor de opvoeders. Overigens werd in 1906 ook enige aandacht aan dat laatste aspect
gegeven, want in de zaal met de mooiste Nederlandse boeken stond een lange tafel
gewijd aan ‘tegenstellingen’: ‘slechte’ boeken met telkens een goed voorbeeld erbij.
Ze wer-
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8. L.W.R. Wenckebach, omslag van: E.T.A. Hoffmann, C. de Voogt (bewerking), Notenkraker en
muizenkoning, Amsterdam (Scheltema & Holkema) 1898

9. Willem Vaarzon Morel, omslag van: H.J. Krebbers, met medewerking van J. Stamperius, Uit het
wonderland. Vertellingen uit de 1001 nacht. Voor de jeugd bewerkt, Amsterdam (C.A.J. van Dishoeck)
1900
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10. J.B. Heukelom, omslag van: Margaretha, Op en om het krabbelbaantje. Met Rijmpjes en
Vertelseltjes, Amsterdam (S.L. van Looy) / Rotterdam (W.L. Brusse) 1904

11. Ottilia Adelborg, omslag van: Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad, Amsterdam (C.A.J.
van Dishoeck) 1902

12. Elsa Beskow, omslag van: Hansje in 't Bessenland, Bussum (C.A.J. van Dishoeck) 1903
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13. Benjamin Rabier, omslag van: B.E. van Osselen-van Delden en M. Hildebrandt (bewerking),
Bobo. Geschiedenis van een aap, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1905

14. Ernst Kreidolf, titelpagina van: Nienke van Hichtum (bewerking), De Grasdwergjes, Bussum
(C.A.J. van Dishoeck) [1904]
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den toegelicht door G. Kruyt-Hogerzeil, die er met nadruk op wees dat de paar
getoonde slechte boekjes helaas een grote groep vertegenwoordigden. 7 In de categorie
Dieren, waarin Babies own Aesop van Walter Crane, een paardenboek van Caldecott
(eveneens in het Engels), een kattenboek van Steinlen en het Eendje van Theo van
Hoytema als goede voorbeelden werden aangehaald, was het criterium ‘levensecht’
en karakteristiek. De slechte worden in de catalogus, op één uitzondering na, niet
met name genoemd (deze waren waarschijnlijk ook niet gesigneerd). ‘Een groote
fout, die we bij alle slechte prentenboeken aantreffen’, schreef mevrouw Kruyt, ‘is,
dat niet iedere handeling, iedere toestand zijn eigen, karakteristieke uitbeelding heeft.’
Als het om spelende kinderen ging, behoorde Op en om het krabbelbaantje van J.B.
Heukelom wat haar betreft tot de toppers, al was het maar omdat daarin de kinderen
spelen ‘zooals we ze om ons heen zien spelen’. Over één serie was de auteur
uitgesproken negatief, zowel vanwege de tekeningen als vanwege de inhoud, en dat
waren de boekjes Ondeugende kinderen van J.J.A. Goeverneur. ‘Het is onbegrijpelijk
dat er nog zulke verderfelijke dingen verkocht worden’, schreef mevrouw Kruyt. ‘Is
het omdat ze goedkoop zijn? Maar de boekjes van Goeverneur zijn 30 ct., die van
Walter Crane en Caldecott 35 ct., dus dat maakt bijna geen verschil’.

• De kinderbibliotheek van Kunst aan het Volk
Hoewel de grote tentoonstelling Kind en Kunst in het Stedelijk Museum later nooit
meer op een dergelijke grote schaal door de vereniging is herhaald, kreeg het initiatief
in Amsterdam wel een vervolg. Willem Penaat had zich in zijn catalogusinleiding
al enigszins sceptisch uitgelaten over het nut van een tentoonstelling waarop de
gemiddelde bezoeker naar voorwerpen kon kijken die hun betekenis vooral ontleenden
aan het gebruik ervan, maar die voor hen te duur waren. Zelf streefde Penaat er
immers naar voorwerpen te produceren waarbij, zoals hij zei, ‘het gewenschte
evenwicht tusschen de eisen van prijs, techniek en schoone doelmatigheid’ niet werd
verbroken. Geheel conform de doelstellingen wilde Kunst aan het Volk niet alleen
de ouders een glimp laten zien van mooie kinderboeken, maar deze vooral ook in
handen van de kinderen zelf geven. Mevrouw Wibaut had op de tentoonstelling al
een selectie gemaakt (met prijsvermelding) van goedkope en toch hoogstaande
boekjes, maar ze besefte wel dat de meeste daarvan nogal bescheiden van uiterlijk
waren vergeleken met menig ‘blinkend’ boek vol ‘flauwe vertelsels’.
In de maanden volgend op de tentoonstelling richtte Kunst aan het Volk daarom
bij wijze van experiment een Kinderbibliotheek op, niet met goedkope boekjes (die
waren in andere bibliotheekjes wel te krijgen, bij vrouwenverenigingen of op school,
zoals Mathilde Wibaut schreef) maar met dure boeken die onbereikbaar waren voor
gewone beurzen. Op 15 november 1906 werd deze Kinderbibliotheek geopend op
de tweede verdieping van de Coöperatieve Vereeniging De Nieuwe Muziekhandel,
Leidsestraat 15. Elke donderdagavond tussen 18 en 20 uur konden leden tegen betaling
van één cent per exemplaar voor twee weken boeken lenen.
Van het begin af aan stond kwaliteit hoog in het vaandel. De collectie werd gekozen
en beoordeeld door een commissie, bestaande uit mevrouw Wibaut (voorzitster),
haar vriendin Lide Eisenloeffel-Tilanus (met wie ze later zelf verschillende
geïllustreerde verhalen-boeken voor de arbeidersjeugd zou publiceren), verder

Saskia de Bodt, [selectie uit] Prentenboeken, ideologie en illustratie, 1890-1950

mevrouw G. Kruyt-Hogerzeil, romancier Herman Robbers en A. van Baalen. Deze
selectiecommissie bepaalde zich nadrukkelijk tot boeken voor kinderen onder de
twaalf jaar en kondigde aan regelmatig toelichtingen op de aanwinsten te zullen
publiceren in het Mededelingenblad van Kunst aan het Volk. De commissie nam
haar werk nogal serieus, want ze beloofde ook aanwijzingen te geven ‘waar de
aandacht van de kinderen het meest op gevestigd moet worden’. De leden werd
verzocht deze bladen te bewaren: ‘zij kunnen langzamerhand een beschrijvenden
catalogus vormen van de bibliotheek’. 8

15 Anoniem, titelpagina van: J.J.A. Goeverneur: De ondeugende kinderen. Een vermakelijk prenteboek
met rijmen, Sneek (Van Druten) z.j.

Hoewel het uitdrukkelijk de bedoeling was te streven naar een keurverzameling
van mooie prentenboeken, meldde de commissie dat er ook wel boeken genomen
zouden worden ‘die maar gedeeltelijk mooi zijn’. ‘Dit zal dan echter in het blaadje
worden gezegd.’ Zo'n in onze ogen ietwat naïef klinkende, maar desalniettemin
kritische ondertoon was kenmerkend voor de boekbesprekingen, die eigenlijk alleen
de eerste jaren consequent verschenen. Met name schenkingen, waar de bibliotheek
het toch voor een belangrijk deel
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van moest hebben, werden niet gespaard. De commissie was verder zo tactisch om
regelmatig ook in hun verslagen een beredeneerd verlanglijstje te publiceren. In
plaats van de boekjes van Beatrix Potter, waarvan de illustraties wel gezellig maar
niet erg ‘kunstvol’ werden geacht, schreef mevrouw Kruyt, had de commissie aan
buitenlandse kinderboeken toch liever eerst de prentenboeken van Caldecott en Crane
gehad. 9 Een jaar later ontving de bibliotheek vervolgens van de firma Metz & Co
(Liberty) een schenking van een aantal van zulke Engelse kinderboeken.
Uit de beschrijvingen en aanbevelingen blijkt verder dat het prentenboek meer in
het algemeen in deze kringen werd beschouwd als een belangrijke bindende factor
binnen het gezin; de huiselijkheid werd erdoor vergroot. De tekstjes in het
Mededelingenblad zijn eigenlijk altijd op de moeder gericht, moeder en ‘de kleintjes’
wel te verstaan; als boeken geschikt werden geacht voor de hele familiekring en ook
‘vader en de jongens’ er elkaar allerlei van zouden kunnen vertellen, werd dat er
expliciet bij gezegd. De dames-commissieleden legden het telkens weer op rustige
toon aan de arbeidersvrouwen uit: een kind moet een prentenboek, vooral de eerste
keer, niet alleen zien, schreef Kruyt. Het is belangrijk om alles te voren rustig in orde
te brengen, de stoelen rond de tafel te schuiven. Het is moeder die vertelt: ‘En dan
de eerste plaat; vol verwachting ziet het kind de moeder aan. Nu vertellen, alles ervan
vertellen. Het versje of bijschrift wordt voorgelezen, maar o, dat is lang niet genoeg.
Nu moet het kind al die kleine bizonderheden, die het op de plaat ziet, hooren; dan
eerst worden de figuren echt levend voor ze. Dat is de groote waarde van het mooie
prenteboek, dat het lang en rustig de aandacht van het kind gespannen houdt, dat het
nauwlettend leert zien. Daarom altijd figuurtje voor figuurtje vertellen; zoo heeft de
teekenaar het ook bedoeld.’
Soms doet mevrouw Kruyt voor hoe zo'n verhaal bij de platen verteld moet worden.
10
Aan de hand van het enige boek van Caldecott dat de bibliotheek in 1907 bezat,
Rij op een stokpaard naar Banbury heen, beschrijft ze gedetailleerd dit verhaal vol
jonkers en schone dames, bediendes en ijslijk deftige koetsiers. Het is alsof ze de
lezers denkt te kunnen helpen zich een droomwereld voor te stellen. ‘Op 'n andere
ongekleurde plaat daalt de schoone dame de treden van het bordes af om haar wit
paard te bestijgen. Dienaren op de trap neigen als ze hen voorbij gaat en is ze voorbij,
dan staren ze in ontzette bewondering haar schoonheid na. Twee jonkers staan bij
het paard, de een houdt hem bij de toom, de ander zal de hooge eer genieten de
jonkvrouw bij het opstijgen te helpen: hij strekt zijn hand uit, waar ze even haar voet
op zal zetten. Een stalknechtje houdt weer de beide hoeden van de jonkers vast en
zelfs dit nietige stalknechtje staart, met open mond.’ Met andere woorden: er ging
zo een wereld voor de arme lezertjes open.
De eerste jaren liep de Kinderbibliotheek buitengewoon slecht. Ondanks de langere
openstelling, ondanks de stimulerend bedoelde aanprijzingen in het tijdschriftje.
Aanvankelijk hadden zich 100 verenigingsleden opgegeven als aspirant-lezer, maar
uiteindelijk werden er niet meer dan 35 daadwerkelijk lid. Voorzitster Mathilde
Wibaut begreep er niets van: ‘Onze beste kunstenaars achten het niet beneden zich
voor de kinderen te werken; ontzien ouders nu de kleine moeite om de boeken af te
halen?’, schreef zij in 1908. 11
Kort daarop (december 1908) was er een lichtpuntje, omdat enkele
onderwijzeres-leden de mooiste prentenboeken op hun scholen hadden laten zien,
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maar die tendens zette zich klaarblijkelijk niet door. In december 1910 had de
bibliotheek 103 lezers, een jaar later werd gemeld dat het bezoek en gebruik weer
betreurenswaardig was teruggelopen, al was de boekerij verhuisd naar een geschiktere
lokaliteit, namelijk het gebouw van Het volk, Keizersgracht 378. In 1913 bedroeg
het ledental 70 op een totaal van 1906 leden, maar men troostte zich met de gedachte
dat één lezertje vaak meer broertjes en zusjes vertegenwoordigde. In november 1915
kon men verheugd weer 100 leden melden, maar, schreef het bestuur, ‘zoolang dit
getal evenwel geen 1000 en meer is, en de behoefte bestaat om in iederen hoek van
de stad een afdeeling te hebben, dan is ons bestuur natuurlijk nog niet content’. Een
jaar later vestigde de bibliotheek een afdeling aan de overkant van het IJ
(Spreeuwenpark 39, geopend op zaterdag van 5-6). In 1917 konden ook niet-leden
(voor de dubbele prijs) boeken lenen en wellicht was dat de reden dat het sindsdien
beter ging en er het jaar daarop nog een nieuwe afdeling geopend kon worden (Van
Ostadestraat 107A). Vanaf die tijd liep de bibliotheek met drie afdelingen voorspoedig,
moest het boekenbezit worden verdubbeld en moesten zelfs nieuwe leden worden
geweigerd.
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Mevrouw Wibaut had zich inmiddels al enige tijd uit deze kinderbibliotheek
teruggetrokken. Dat betekende overigens niet dat zij zich niet meer met kinderboeken
bezighield, integendeel. Na de publicatie van haar brochure Het boek en het volkskind
werd zij in 1908 voorzitster van de Bond van Sociaal-demokratische Vrouwenklubs
en bleef dat tot 1935. Ook deze verenigingen hadden boekencollecties. In 1928 werd
onder auspiciën van de Bond een reizende tentoonstelling samengesteld in
samenwerking met N.V. Uitgeversmij ‘Ontwikkeling’ en nauw gelieerd aan De
proletarische vrouw. In de bijbehorende publicatie die Mathilde Wibaut samenstelde
met Saskia Lobo, bibliothecaresse uit Den Haag, komen alle oude lievelingen op het
gebied van prentenboeken weer voor, al stond van sommige illustratoren een
opvallende keuze op de lijst. Van Rie Cramer bijvoorbeeld geen lieve plaatjes, maar
De wilgen, een grimmig-grappig sprookje. Dat was uiteraard een bewuste keuze.
Wibaut en Lobo kozen, zoals ze in het voorwoord verantwoordden, zoveel mogelijk
voor boeken die in hun strekking of om andere redenen hun socialistische
levensbeschouwing het meest benaderden. Dat daarvoor een aantal van de
prentenboekjes die in 1906 bij Kind en Kunst waren geselecteerd ruim twee decennia
later blijkbaar nog steeds heel goed kon dienen, is een teken aan de wand.

• Kunst en school
Zochten Willem Penaat en mevrouw Wibaut het (in Amsterdam) in kunstzinnige
opvoeding in de dagelijkse omgeving, op 21 november 1904, bijna tegelijk met Kunst
aan het Volk, werd in Den Haag de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van
het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs (V.B.S.O.) opgericht. Min of meer met
hetzelfde doel, maar toch anders. De V.B.S.O. distantieerde zich bewust van welke
richting in de kunst of in het onderwijs dan ook. Zij zette zich zelfs af tegen Ruskin
en Morris en consorten, omdat men zich niet kon verenigen met de haat die de Engelse
kunstnijverheidsbeweging had ontwikkeld tegen alles wat de toenmalige machinerie
en industrie kon voortbrengen. In zijn brochure Het doel, schaarde voorzitter J.D.
Ros, docent aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, zich nadrukkelijk
achter de meer humanitaire ideeën van de Zweedse Ellen Key, die zich vanaf 1900
internationaal inzette voor een betere maatschappij en vooral voor een beter
leefklimaat voor kinderen. Haar meest bekende werk, Barnets Åhrhundrede, werd
in 1903 in het Nederlands vertaald, maar ook veel van haar andere vooral op de
vrouw gerichte boeken kregen hier verschillende drukken en werden breeduit
besproken. De vereniging probeerde vooral een antwoord te vinden op Key's vraag
of men materiële cultuur niet zodanig kon bevorderen dat de mensen niet alleen
rijker, maar ook gelukkiger werden; dat niet alleen het nut maar ook de schoonheid
in aanmerking werd genomen. 12
Het verschil tussen de Nederlandse Vereeniging ter Bevordering van het
Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs en de idealen van Willem Penaat en zijn
vrienden uit de kringen van de V A N K is duidelijk. Waar deze kunstenaars door
middel van strenge opvattingen over eigentijdse, vernieuwende vormgeving, dus
vanuit de artistieke eisen van hun vak, van bovenaf een betere maatschappij voor
volwassenen én kinderen probeerden te creëren, streefde Ros als pedagoog ernaar
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een soort natuurlijk schoonheidsbegrip te kweken aan de basis: op de scholen. Waar
Wibaut, Kruyt en consorten via de ouders werkten aan saamhorigheid, knusheid en
vrolijkheid in het gezin, probeerde Ros zijn ideaal stap voor stap in het onderwijs te
bereiken.
Net als zijn medestander, de onderwijzer J.W. Gerhard, hanteerde Ros het begrip
schoonheid zeer breed. Filosofisch stelde hij het als volgt voor: ‘Wanneer wij het
schoone voor een oogenblik als iets op-zich-zelfstaands willen beschouwen (wat
natuurlijk niet streng mogelijk is, daar het een aanzicht van het groote Geheel, de
natuur, is) zou ik het willen plaatsen in het middelpunt van een cirkel. De cirkelomtrek
is verdeeld in zoo vele sectors als er kunsten bestaan, zoals toon-, dicht-, dans-,
beeldende kunst, enz., die weder op hun beurt zijn onderverdeeld. Al deze kunst- of
schoonheidsuitdrukkingen zien elk in een bepaalde richting naar het middelpunt van
de cirkel, waar wij het schoone hebben gedacht. Allen zien slechts één zijde, slechts
één stipje van het schoone, zien alleen langs één straal, terwijl het schoone zelf is te
naderen van alle zijden, langs alle stralen. De ontwikkeling van een zekere kunst
hangt af van de kennis en de toewijding harer beoefenaars en wordt bepaald door
den afstand, die langs haar straal, gaande van den omtrek naar het sentrum, is afgelegd.
[...] Geen enkele kunst is minderwaardig, geen enkele mag verwaarloosd worden,
want slechts
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door het verzamelpunt van alle stralen te bereiken, vinden wij de som van al het
schoone van elke kunst en vereenigen wij ons met “Het Schoone”. Door het schoone
te beschouwen als een aanzicht van het Groote Geheel, de Natuur’, zo redeneerde
Ros verder, ‘zeggen we tegelijk, dat alles wat bestaat schoonheid in zich heeft. De
mensch, in bezit van verstand, heeft het vermogen, te kunnen weten, m.a.w. kennis
te verzamelen [...] in alle kunsten zijn tredes. Elke kunst en ook elke richting in een
zekere kunst is gerechtvaardigd door verschil van ontwikkeling der menschen, is
goed op haar eigen plaats.’
Het uitgangspunt van de vereniging was dus om aan de materiële cultuur van de
tijd een esthetische te verbinden en zo de mens harmonisch op een beter plan te
brengen, en niet alleen zijn verstandelijke vermogens te ontwikkelen maar hem ook
bewust te maken van zijn streven naar schoonheid en kunst. Omdat elke kunst in de
ogen van Ros vele trappen kende, zal het niemand verwonderen dat hij vooral het
zelf beoefenen van kust propageerde. Hij begon bij de lagere school, maar trok dat
later ook door naar het middelbaar onderwijs. Vakken die het schoonheidsaspect in
de mens bevorderden, hem creatiever maakten, waren met name: tekenen, muziek,
zingen, vrouwelijk handwerken, gymnastiek volgens Zweeds systeem (met onderricht
in sport en volksspelen), slöjd (klei-, papier-, karton- en houtarbeid). Maar ook voor
andere vakken, zoals aardrijkskunde, moest bekeken worden of het niet artistieker
kon. Een belangrijk item in de doelstellingen van de vereniging was ook de versiering
van de klaslokalen.
Dit soort ‘brede’ idealen van Key en Ros komen op allerlei niveaus ook in de
prentenboeken van die tijd naar voren. Misschien niet zozeer in eerste instantie door
middel van een verantwoorde (artistieke) vorm en stijl, maar wél in de keuze van de
onderwerpen en in het voorgestelde. Nooit verschenen bijvoorbeeld zoveel
prentenboeken met bladmuziek, met liedjes en illustraties over allerlei onderwerpen,
afgewisseld door plaatjes van zingende en erg gelukkig ogende families in gezellige
huiskamers. (Zie •224 en •233) Ook ontstonden vanaf die jaren steeds meer boeken
waarin op de een of andere manier kunstzinnige (beeldende) vorming werd
gestimuleerd. Een ander fenomeen is, dat in de eerste jaren van de twintigste eeuw
in prentenboeken allerlei aspecten van de natuur op min of meer realistische wijze
zijn uitgewerkt, waardoor de lezer niet alleen liefde voor de natuur kreeg bijgebracht
maar ook informatie kreeg over die natuur. (Zie 111-3)
Deze niet onpedagogische beweging van Ros had verbreding en verdieping van
het lesprogramma als vaste doelstelling, onder meer door middel van geschriften,
het instellen van informatiecentra en het houden van tentoonstellingen. Net als Kunst
aan het Volk hadden ze dus een duidelijke zendingsdrang en waren ze in principe
links. Daardoor lopen de artistieke en de meer pedagogische uitgangspunten soms
ook enigszins door elkaar. Vanaf 1905 gaf de Nederlandse Vereeniging ter
Bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs bij N.V. Uitgeversmij
‘Ontwikkeling’ in 's-Gravenhage, dezelfde waar mevrouw Wibaut ook mee werkte,
een reeks (onleesbare) geschriften uit over schoonheid in brede zin, maar ook meer
praktisch gerichte handleidingen en boekjes bijvoorbeeld over het
kinderzangonderwijs en handwerken. Ook Gerhards al genoemde brochure over het
illustreren van schoolboekjes en Het aesthetisch schoolgebouw van J.D. Ros kwamen
in deze, uiteraard goedkope, reeks uit.
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In 1908 werd in het Haagse Archiefgebouw een eerste grote tentoonstelling
gehouden over opvoeding van het kind in brede zin. Organisator J.D. Ros werd hier
bijgestaan door de verlichte onderwijzer Jan Ligthart en J.H. Gunning Wzn, redacteur
van Het kind. De subcommissie voor de prentenboeken werd gevormd door J.W.
Gerhard en een Amsterdamse arts. Nederlandse uitgevers zonden niet met name in
de catalogus genoemde prentenboeken in. Verder werden veel buitenlandse boeken
en platen gekozen, zelfs de illustraties in de catalogus waren van buitenlanders.
Interessanter is de grote manifestatie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan (in
1914) van de vereniging, die inmiddels was omgedoopt tot Nederlandsche Vereeniging
‘Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs’ (N.V.S.O.). Op deze tentoonstelling,
Schoonheid in het leven van het volkskind (waarvan de catalogus weer bij
‘Ontwikkeling’ verscheen), kwamen verschillende artistieke en pedagogische
richtingen bij elkaar. In het aanbod aan boeken tenminste. Behalve een groot aantal
lievelingen van de pedagogen, zoals Rie Cramer, Jan Rinke en mevrouw Stork-Kruyff,
was ook de ‘artistieke’ richting present met Nelly Bodenheim, J.B. Heukelom,
Wilhelmina Drupsteen, Theo van Hoytema, Cor-
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nelis Veth, L.W.R. Wenckebach en Ben Wierink.
Kunstenaars als Gust. van de Wall Perné en Jan Sluijters exposeerden niet zozeer
prentenboeken als wel illustraties in leesboeken. In de diverse subcommissies zat,
naast actieve pleitbezorgers als Gerhard en Ida Heijermans, ook een illustratrice,
mevrouw Midderigh-Bokhorst, die het al onder haar meisjesnaam goed deed in zowel
onderwijzerskringen als onder kunstenaars. Van haar waren ook minstens zeven
boekjes aanwezig.
Gerhard schreef in zijn inleiding dat er nadrukkelijk gekozen was voor
prentenboeken. Volgens de lijst waren er 83 Nederlandse aanwezig en 46 buitenlandse.
Een aparte categorie werd gevormd door de boeken waarmee kinderen zelf aan het
werk konden: muziekprentenboeken, een partij kleurboeken, waaronder Duitse en
Engelse (de laatste te koop bij Metz, stond erbij vermeld) en, opvallend, ook 31
nummers met het werk van Daan Hoeksema, uitgekomen bij de gebroeders Koster.
Dit waren boeken met tekenvoorbeelden, maar ook mappen met bouwkartons waarmee
‘Paleizen der Jeugd’ in elkaar konden worden gezet of Delftse tegels gemaakt konden
worden. Veel van Hoeksema's werk, was het commentaar in de catalogus, hoorde
eigenlijk niet in deze rubriek. Het was echter toch opgenomen vanwege het artistieke
gehalte ervan en omdat het zo veel in het buitenland werd verkocht.
In zijn algemene inleiding bij de catalogus klaagde Ros over het feit dat de
volksbeschaving nog steeds te veel tot de elite beperkt was gebleven. Hoe zeer hij
gelijk had wordt bevestigd door de advertenties in hetzelfde boekwerkje:
Liberty-kinderkleding, muziekinstrumenten (vleugels) en korsetten.
Wel is voorin het boek keurig een tabelletje opgenomen met de verschillende
prijscategorieën. De goedkoopste boekjes (tussen de 25-35 cent) zijn die van
Midderigh-Bokhorst, Jan Rinke en de uitgaven van Jos. Scholz in Mainz. Verder
komt de al eerder gesignaleerde canon weer breeduit aan bod.

• De vrouw 1813-1913
De jubileumtentoonstelling van de N.V.S.O. had een jaar eerder een mooie voorloper
gehad vanuit een andere hoek, namelijk de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.
Ook hier werd in een breder kader een selectie kinderboeken (met bijbehorende
catalogi en verantwoording) aan een groot publiek gepresenteerd. Deze grote
manifestatie, waarop de positie van de vrouw sinds de onafhankelijkheid van de
Nederlanden in 1813 centraal stond, vond plaats van mei tot oktober 1913 aan de
Amsteldijk in Amsterdam. 13 Het geheel was historisch opgezet. Zo was op het terrein
bijvoorbeeld een ‘winkelgrachtje’ uit 1813, kon men in een empirekamer historisch
speelgoed bekijken en werd aandacht besteed aan allerlei historische ontwikkelingen
sinds 1813, bijvoorbeeld in het onderwijs, de huishouding en de woonomstandigheden,
steeds vanuit het perspectief van de vrouw. Op de tentoonstelling werden vragen
beantwoord als: hoeveel vrouwelijke onderwijzers waren er in een bepaalde tijd in
verhouding tot mannelijke? Veel geboden informatie kreeg een praktische lading,
doordat de geschiedenis telkens tot de eigen tijd, 1913, werd doorgetrokken. Zo werd,
op het gebied van de beeldende kunst, aandacht besteed aan tekenscholen die de
voorafgaande jaren openstonden voor vrouwelijke leerlingen. In de catalogus werd
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vervolgens een lijstje opgenomen van scholen waar de vrouwen op dat moment het
beste terecht konden.
Op het gebied van woninginrichting bood de tentoonstelling onder meer informatie
over kamers voor de alleenstaande vrouw, maar ook was een
modelmiddenstandswoning ingericht met behulp van eigentijdse meubelfirma's, die
natuurlijk met naam en toenaam duidelijk werden vermeld. Interessant is in dit
verband natuurlijk de kinderspeelkamer, waaraan uitvoerig aandacht werd besteed.
(Zie 111-5) Het is overigens opvallend dat bij wijze van doorlopende reclame in de
catalogus onder elke pagina ‘Magazijn De Bijenkorf (Damrak, Amsterdam)’ vermeld
staat, met daaronder telkens andere daar verkrijgbare ‘vrouwelijke’ producten, van
korsetten, jupons en boezelaars tot ‘sealskins en astrachans voor mantels’. De
historische invalshoek van De Vrouw 1813-1913 werd benadrukt doordat de dames
veel gegevens in de vorm van tabellen exposeerden. Deze ‘graphische voorstellingen’
waren door een tekenbureau onder toezicht van Wilhelmina Drupsteen uitgevoerd
in het atelier van illustratrice-grafisch vormgeefster Tine Baanders. 14 Behalve dat
zij er fraai en blijkbaar vernieuwend uitzagen, hadden deze tabellen het doel de vrouw
te leren kennen in haar werken, leven en denken en in haar verhouding tot de
samenleving, en dat kon, zo lezen we in de catalogus, alleen door daarin de
ontwikkelingen aan te tonen.
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Al maanden tevoren was bij de publiciteit voor De Vrouw 1813-1913 steeds vermeld
dat de organisatie boven alle maatschappelijke en politieke partijen stond. Even
nadrukkelijk werd telkens ontkend dat het om propaganda voor het vrouwenkiesrecht
zou gaan. Eigen haard schreef in het verslag van de officiële opening van de
tentoonstelling op 2 mei: ‘Evenals bij vroegere openbare besprekingen der
tentoonstellingsplannen, werd ook nu weer de aandacht der toehoorders er op
gevestigd, dat het nooit het doel der commissie geweest was, aan het vraagstuk
“Vrouwenkiesrecht” een hoofdrol toe te kennen op deze tentoonstelling, doch wèl,
om alle richtingen, die de verbetering der maatschappelijke positie van de vrouw
beoogen, vertegenwoordigd te doen zijn.’ 15
Dat De Vrouw 1813-1913 natuurlijk juist wél positieve effecten had op de positie
van de vrouw (en dus meewerkte aan het bereiken van kiesrecht voor vrouwen) is
niet direct te merken aan de geëxposeerde kinderboeken, al werd de bestaande canon
op deze tentoonstelling wel enigszins uitgebreid. Het bestuur van de commissie voor
de kinderlectuur bestond zonder uitzondering uit erkende publicisten op dit gebied,
waaronder Ida Heijermans (voorzitter), Suze Groshans, H.G. Gunning-de Vries,
Annie Gebhart en H.A. Heijermans. Onder de leden klinkende namen als Nienke
van Hichtum en Nellie van Kol. Ook drie illustratoren zaten in het bestuur en zij
hadden blijkbaar veel advies gegeven bij de selectie: Nelly Bodenheim, Rie Cramer
en B. Midderigh-Bokhorst, alle drie figuren die een jaar later een rol zouden spelen
bij de jubileumtentoonstelling van de N.V.S.O.
Omdat de beschikbare ruimte beperkt was stelde de boekencommissie vier
opeenvolgende tentoonstellingen binnen de grote tentoonstelling samen. De eerste
daarvan is voor ons de belangrijkste omdat die vooral was toegespitst op het
prentenboek; de volgende was geselecteerd op ethische en religieuze gronden, de
derde ging over goedkope boeken en tijdschriften en de laatste over
ontspanningslectuur.
Ida Heijermans verantwoordde de keuze van de prentenboeken: de dames hadden
eerst artiesten benaderd die ze goed vonden en deze vervolgens inspraak gegeven in
de boeken die ze wilden exposeren. De nadruk lag op Hollandse prentenboeken, die
dan weer vergeleken werden met werk van buitenlandse tekenaars (voor zover hun
boeken in Nederlandse vertaling verschenen waren). Bij hun nadrukkelijk esthetische
eisen, zo stelde Ida Heijermans in het voorwoord bij de prentenboekencatalogus,
hadden de commissieleden zowel bij mannen als bij vrouwen gezocht: ‘Want het
kind kan pas goed verzorgd worden, wanneer man en vrouw samenwerken.’ 16
Van de tweeëntwintig Nederlandse boekeninzenders waren er elf vrouw, precies
de helft (!); bij de tien illustratoren van wie oorspronkelijke tekeningen werden
geëxposeerd zaten zes vrouwen. Bij de buitenlandse tekenaars lag de verhouding
zes-zes.
De keuze voor de laatste categorie, de buitenlanders, was, vergeleken met eerder
behandelde tentoonstellingen van kinderboeken, nogal geijkt: lievelingen als Ottilia
Adelborg, Elsa Beskow, Sybille von Olfers en Kate Greenaway ontbraken niet,
evenmin als hier sinds jaar en dag populaire tekenaars als Doré, Kreidolf, Benjamin
Rabier en Hans Tegner. De Zweedse Signe Aspelin was het enige ‘nieuwe’ licht hier.
Bij de Nederlandse boeken waren wel een paar opvallende tentoonstellingsdebuten,
onder meer van Rie Cramer en Wilhelmina Drupsteen (die beiden in een van de
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tentoonstellingscommissie zaten); verder C.J. Addicks, E. Kalshoven-Bierman, Ella
Nieuwenhuis, Jan Sluijters, Nelly Volker van Waverveen, Gust. van de Wall Perné
(met Het reuzen prentenboek) en tot slot Henriëtte Willebeek le Mair, die in Nederland
zo goed als nooit exposeerde. Verder was ook hier de keuze niet erg interessant en
kwamen de al vaker getoonde toppers van Wierink, Heukelom en Bodenheim
tevoorschijn, evenals alle boeken van Theo van Hoytema. De meeste
heren-illustratoren die present waren, zoals Wierink, Heukelom en ook Cornelis
Veth, hebben hun hele carrière nooit veel meer dan een enkel prentenboekje gemaakt.
Opvallend is de grote inbreng op deze tentoonstelling van Wilhelmina Drupsteen,
sinds 1904 lid van de V A N K en al jaren allround kunstenares. Zij kwam al even ter
sprake als de ‘grafieken-tekenares’. Drupsteen was leidster van de artistieke
voorbereidingen voor de tentoonstelling en ontwerpster van het vaak gereproduceerde
affiche. Zij had eveneens de wandschilderingen gemaakt in de entreehal van de
tentoonstelling. De taferelen op de hoofdwand waren geïnspireerd op het gedicht
‘Gebroken kleuren’ uit de cyclus ‘De Nieuwe geboort’ van Henriëtte Roland Holst-van
der Schalk: ‘Zij waren gelukkig en wijs - de vrouwen die leefden en
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zongen - als in een kooi een sijs; zij baadden de rozige lijfjes - zij traden luchtig door
't huis; het werk hunner zorgende handen - hield hun gedachten thuis [...]’, zo luidden
de woorden bij de eerste scène die in beeld was gebracht. Drupsteen verklaarde haar
werk zelf: ‘Links ziet men de vrouw, die opgaat in haar huiselijken kring, rechts zij,
die gewezen wordt op het rijke arbeidsveld ook daarbuiten in de maatschappij en
daarvoor in extase komt’. 17 Een van de centrale figuren in de hal was de Amsterdamse
stedenmaagd, ‘die wees op de resultaten van vrouwenarbeid op velerlei gebied
(voorgesteld door de symbolische bloemen), welke deze tentoonstelling te
aanschouwen geeft’, zo schreef de kunstenares.
Drupsteens schilderingen mochten dan symbolisch voor vooruitgang zijn, de
gekozen prentenboeken waren dat maar gedeeltelijk. Om de ‘debutanten’ even langs
te gaan: Drupsteen zelf maakte na haar sprookjesboeken eigenlijk geen kinderboeken
meer. Ella Nieuwenhuis, van wie het veelbelovende De verhuizing (tekst Marie
Hildebrandt, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier) aanwezig was, kwam
niet verder dan twee prentenboekjes in totaal, C.J. Addicks en Kalshoven-Bierman
zakten weg in vergetelheid, voor Jan Sluijters, Gust. van de Wall Perné en Nelly
Volker van Waverveen, die genoeg leesboeken illustreerden, bleef het publiceren
van echte prentenboeken een uitzondering. Alleen Rie Cramer en Henriëtte Willebeek
le Mair maakten een herkenbaar oeuvre op dit gebied. Zij vormen met
Midderigh-Bokhorst de kern van de zogenaamde dames-illustratoren, die tot in de
jaren twintig de markt met duidelijk herkenbare prentenboeken domineerden. Vooral
Cramer en Midderigh ontwikkelden zich tot professionele vaklieden op dit terrein
met een constante productie.

Eindnoten:
1 B.W. Wierink, ‘Inleiding’, in: Catalogus van de tentoonstelling ‘Kind en Kunst’, ineengezet
door de commissie voor schilderkunst en die voor architectuur en nijverheidskunst gedurende
de maand januari 1906 in het Stedelijk Museum, Amsterdam, tentoonstellingscatalogus
Amsterdam (Stedelijk Museum) 1906, p. 12-14.
2 Theo Molkenboer, ‘Kunst aan 't volk. I. Steinlen’, De Tijd 10 (21 november 1904).
3 R.P.J. Tutein Nolthenius in De Tijd 10 (12 december 1904).
4 Marc Adang, ‘“Eens zal de dag, opgaand, vinden arbeid en schoonheid vereend.” Over socialisme
en kunstopvoeding in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw’, in: M.G. Westen (red.),
Met den tooverstaf van ware kunst.
Cultuurspreiding en cultuuroverdracht in historisch perspectief, Leiden (Nijhoff) 1990, p.
71-104. Vergelijk ook: Kunst aan het Volk. Catalogus met de beschrijving van de tentoonstelling
door de commissie voor architectuur en nijverheidskunst ineengezet in de maand april 1905,
Amsterdam (Stedelijk Museum) 1905. Met een inleiding door W[illem] P[enaat].
5 Vergelijk Adang (noot 4), p. 93 e.v.
6 Willem Penaat, ‘Voorwoord’, in: Catalogus van de tentoonstelling ‘Kind en Kunst’ 1906 (noot
1), p. 7-11.
7 Mevr. K.-H., ‘Tafel met tegenstellingen’, in: Catalogus van de tentoonstelling ‘Kind en Kunst’
1906 (noot 1), p. 23-17.
8 Belangrijkste bron voor gegevens over de Kinderbibliotheek: Mededelingenblad Kunst aan het
Volk 2 (juni 1906) - 36 (december 1920). Met dank aan Marc Adang, Universiteit Amsterdam,
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10
11
12

13
14
15
16
17

die zo vriendelijk was om mij op deze Kinderbibliotheek te wijzen en deze moeilijk te vinden
tijdschriftjes voor mij uit zijn grote archief van Kunst aan het Volk diepte.
Mededelingenblad Kunst aan het Volk 4 (mei 1907).
Mededelingenblad Kunst aan het Volk 4 (mei 1907).
Mededelingenblad Kunst aan het Volk 6 (februari 1908).
J.D. Ros, Het doel, Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 1905 (Geschriften van de Nederlandsche
Vereeniging ter Bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs, 1). Hieruit ook de
volgende citaten.
Catalogus van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’, ‘Meerhuizen’, Amsteldijk, mei-october
1913, tentoonstellingscatalogus Amsterdam 1913.
Catalogus van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ (noot 13), p. 137 e.v.
Van week tot week. Wekelijksch bijvoegsel van ‘Eigen haard’, 10 mei 1913.
Ida Heijermans, ‘Inleiding’, in: Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’. Catalogus kinderboeken
1, p. 3-6.
W.C. Drupsteen, ‘Entree-hall. Verklaring der wandschilderingen’, in: Catalogus van de
tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ (noot 13), p. 131 e.v.
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3 Van art nouveau tot Cobra Kunstzinnige
experimenten en impulsen van buitenaf
Saskia de Bodt
De promotie in allerlei kringen van het betere kinderboek had een duidelijke
canonvorming tot gevolg: er begon een bijna onaantastbare groslijst te circuleren
met titels die als de meest geslaagde werden aangemerkt. Dat bevestigen van het
belang van een geoormerkte canon duurde tot aan het eind van de jaren twintig, het
begin van de jaren dertig. Daarna werd het terrein van de kinderprentenboeken als
het ware vrijgegeven en konden illustratoren, onder meer als gevolg van de beter
georganiseerde opleidingen aan academies en kunstscholen en de ruimere opstelling
van uitgevers, zich vrijelijk ontplooien. (Zie 11-1 en 11-2)
Op die lijsten van ‘goede’ boeken stonden vooral prentenboeken van sterk
‘illustratief’ werkende tekenaars, die dicht bij de tekst en de belevingswereld van
het kind bleven, zoals Berhardina Midderigh-Bokhorst, Tjeerd Bottema en Sijtje
Aafjes, maar ook meer esthetisch gerichte illustratoren als Henriëtte Willebeek le
Mair, Rie Cramer en Freddie Langeler. Ruimte was er ook voor originelere,
humoristisch werkende figuren: Louis Raemaekers, Daan Hoeksema, David Tomkins
en Alfred Listal verbreedden als het ware de wereld van het kind. Kenmerkend voor
de meeste van deze tekenaars is dat zij in hun werk op de een of andere manier
verwezen naar de eigentijdse maatschappij of de dagelijkse leefomgeving; zeker is
dat het over het algemeen allround illustratoren waren, die in dezelfde sfeer als hun
kinderboeken ook reclametekeningen konden maken en verpakkingen, affiches of
spotprenten.
Behalve deze vakillustratoren waren vanaf het eind van de negentiende eeuw
tegelijkertijd ook beeldend kunstenaars voor kinderen aan het werk. Ze produceerden
geheel op zichzelf staande prentenboeken, meestal in kleine oplagen. Gemaakt als
experiment of Spielerei, zijn deze meestal sterk door de eigentijdse kunst beïnvloed,
van art nouveau tot Cobra. Het is aardig om daar een aantal van te bekijken, ook in
het licht van de opvattingen over de opvoedende waarde van beeldende kunst in het
algemeen.

• Musea
‘Laat kinderen in kunst-albums en museums dingen zien van wezenlijke schoonheid’,
schreef Nellie van Kol in 1902, ‘en laat hen met die stof zèlf in hun verbeelding hun
boeken illustreeren. Het genot zal er inniger en zelfstandiger door worden.’ 1 Dat
Van Kol sceptisch stond tegenover de invloed van kunstenaars op boek-illustraties
wisten we al, maar dat zij desalniettemin belang hechtte aan opvoeding met beeldende
kunst is interessant. Met ‘dingen van wezenlijke schoonheid’ zal zij vrijwel zeker
niet direct eigentijdse, maar eerder oudere kunst hebben bedoeld, aangezien er in die
jaren nog nauwelijks moderne (actuele) kunst in musea te zien was. Dat in
opvoedkundige kringen waarde werd gehecht aan oude meesters blijkt ook uit de
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positieve reacties in het Rembrandtjaar 1906 op het kinderboek Rembrandt Harmensz.
van Rijn (Amsterdam, P.N. van Kampen) geschreven door journaliste en kunsthistorica
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G.H. Marius. In de media werd, onder meer door Nienke van Hichtum en Ida
Heijermans, vooral ook op het belang van de reproducties gewezen. Hetzelfde geldt
voor een ander boek over dit onderwerp, eveneens voor jongeren, van G. Kielder,
Oogenblikken van aandacht voor meesterwerken van Rembrandt Harmensz. van Rijn
(Amsterdam, W. Versluijs, 1906). 2
Reproducties naar oude meesters in publieke verzamelingen, mits van goede
kwaliteit, werden zeer gewaardeerd als hulpmiddel bij het onderwijs en ook als
wandversiering. Maar de musea zelf stonden in de eerste helft van de twintigste eeuw
nog niet erg open voor de jeugd. Oud-dominee Pieter Haverkorn van Rijsewijk, van
1883 tot 1908 directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans, mocht er dan alles
aan doen om het grote publiek, jong en oud en vooral ook schoolklassen, binnen te
krijgen, in Amsterdam dacht men daar lange tijd anders over. Terwijl Haverkorn het
in december 1898 voor elkaar kreeg dat er die maand 444 leerlingen van 19 scholen
zijn museum bezochten, schreef directeur Schmidt Degener van het Rijksmuseum
in de jaren twintig nog in zijn beleidsnota dat musea ‘voor de volwassen mens’ waren
en dat kunst doorgaans boven de petjes van schoolkinderen ging. 3
Ook in de kringen rond Het kind was men niet erg positief over museumbezoek
door kinderen, getuige een discussie die zich in dit tijdschrift ontspon naar aanleiding
van een tirade van een bezoekster van het Rijksmuseum. Deze dame had zich geërgerd
aan een groep drukke, ‘platspreekende’ kinderen die de rust hadden verstoord in de
zaal van De Nachtwacht. 4 Zij vroeg zich bovendien af of jonge kinderen van tien of
elf jaar niet op het slechte pad zouden komen door onzedelijke voorstellingen als
‘Suzanna en de ouderlingen’.
Het is duidelijk dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw de opvatting
overheerste dat kinderen zich maar beter verre van het museum konden houden.
Maar tegelijk was men het er over het algemeen wel over eens dat het voor hun
zielenheil goed was om met kunst in aanraking te komen. Mits onder begeleiding.
Een van de wegen daartoe vormden de publicaties van de populaire dr. H.P. Bremmer,
zoals Een inleiding tot het zien van beeldende kunst, onder meer in 1907 aanbevolen
voor jongeren door Nienke van Hichtum. Bremmer nam immers de lezers bij de hand
en liet ze via zijn bloemrijke, associatief geschreven stukken meekijken naar een
eenvoudige schets of weinig bekend kunstwerk. Jaren later zou dr. H.E. van Gelder
in het eerste nummers van Gezin en school (1916) uitgebreid beschrijven hoe hij zijn
leerlingen op een middelbare school via kunstbeschouwing - ze kregen bijvoorbeeld
een kleine tentoonstelling met uiteenlopende naturalistische schilderijen van Theo
Goedvriend te zien - voorbereidde op wat hij noemde het werkelijk ‘zien’ van de
kwaliteiten van kunstwerken in musea. In de musea zelf mochten ze vooralsnog geen
voet zetten. 5
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16. El Pintor, bladzijde met losse figuren uit: Het schilderijenboek, Amsterdam (Toyland-series)
[1941]

Zelfs in prentenboeken drong ‘museumkunst’ langzaam maar zeker door. Behalve
kindgerichte wanddecoraties zijn nu en dan ook echte schilderijen aan de muur
afgebeeld; in prentenboekjes van Bep Jordens verwijzen die zelfs duidelijk naar de
Haagse School. Ook werden in 1908 voor de ideale huis- en kinderkamer reproducties
in kleur naar werk van inmiddels gestorven schilders als Mesdag, Neuhuys en Jozef
Israëls met nadruk aanbevolen als verantwoorde wandversiering. 6 (Zie 111-5) In
datzelfde licht zou je ook Het schilderijenboek kunnen bekijken dat El Pintor in 1941
uitbracht. •16 Dit omvatte een map met losse figuurtjes waarmee kinderen zelf de
bijgeleverde lege lijsten konden vullen: ‘Wil je een stadsgezicht maken’, zo luidde
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de gebruiksaanwijzing van El Pintor, ‘neem dan huisjes, bruggen, bomen of andere
voorwerpen, die je in een stad ziet.’ Het ging de tekenaars hier natuurlijk in de eerste
plaats om het zelf doen (‘ieder kind is een kunstenaar’) maar hun referentiekader
was toch museumkunst in een gouden lijst. Bij dit schilderijenboek waren nadrukkelijk
en ongetwijfeld enigszins ironisch bedoeld ook aanbevelingsbrieven gevoegd van
‘vooraanstaande paedagogen en kunstkenners’, onder wie de directeur van het Haags
Gemeentemuseum, G. Knuttel.

• Dilettantisme
De notie dat je, om kunst beter te kunnen begrijpen, het zelf geprobeerd moest hebben,
was al veel eerder uit Duitsland overgewaaid. R. Metelerkamp publiceerde in 1903,
vrij naar Wege und Ziele des Dilettantismus van de Duitser Alfred Lichtwark, een
lofrede op het dilettantisme. 7 Je kon de esthetische ontwikkeling van het oog
bewerkstelligen door je zelf op het standpunt te stellen van de kunstenaar. ‘De
zedelijke werking van het dilettantisme kan niet gemakkelijk te hoog worden geschat’,
aldus de Nederlandse bewerker van Lichtwark. 8

17. Berhardina Midderigh-Bokhorst, ‘Ook andere schilders prezen mijn werk’, in: A.F. Pieck, Hoe
ik schilder werd. Uit het leven van Huib Hoepel, 3e druk, Gouda (G.B. van Goor Zonen) 1927

18. Sijtje Aafjes, advertentie voor Sijtje Aafjes rekenvoorbeelden, in: Adri Alindo (illustraties), S.
Bouman-van Tertholen (versjes), Het verloren klompje, Gouda (G.B. van Goor Zonen) [1928]

In kinder- en prentenboeken komen regelmatig kunstschilders voor met de
duidelijke bedoeling dat kinderen zich daar min of meer mee konden vereenzelvigen.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de serie boeken die de populaire schrijfster B.E. van
Osselen-van Delden tussen 1891 en 1914 publiceerde. De heldin uit het eerste deeltje,
Hansje Rozengaarde, wordt schilderes en speelt als zodanig in een aantal van de
latere boeken nog een rol. 9 Een nog duidelijker voorbeeld is het boek van A.F. Pieck,
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Hoe ik schilder werd. Uit het leven van Huib Hoepel, geïllustreerd door Berhardina
Midderigh-Bokhorst, die zelf met een kunstschilder was getrouwd. •17 Hierin werd
de hele gang naar beroemdheid beschreven van het zoontje van een dadelverkoopster,
dat met vallen en opstaan kunstenaar werd en eindigde in een deftig huis aan de
Javastraat in Den Haag. Pieck liet zijn hoofdpersoon onder meer werken in het
bekende kunstenaarsdorp Laren, waar Huib tot aan het eind van zijn leven een atelier
hield om 's zomers te kunnen schilderen. 10
De zelfwerkzaamheid van kinderen werd onder meer geprikkeld door middel van
kleurboeken (die van Kate Greenaway waren lange tijd populair evenals de boeken
met zeer simpele kleurplaten die Rie Cramer bij De Haan uitgaf) en verder door
boeken met tekenvoorbeelden, in de traditie van Vlieger's lei-teekenvoorbeelden:
kleine boekjes met op zwarte bladzijden witte lijntekeningetjes van dagelijkse
voorwerpen in oplopende moeilijkheidsgraad. Dat ook deze voorbeelden door erkende
tekenaars werden ontworpen blijkt uit het werk van Daan Hoeksema en bijvoorbeeld
het boekje van Sijtje Aafjes waarvoor uitgeverij Van Goor in diverse prentenboeken
adverteerde en waarin via basisvormen stap voor stap een figuurtje werd opgebouwd.
•18
Een mooie reeks waarin het aanschouwelijk onderwijs op alle manieren bij elkaar
komt is Beeldschrift, een twintigdelige methode van W. Haanstra en Marie de
Bock-Hardenberg, die rond 1900 door de Leidsche Kweekschool werd uitgegeven
(maar al in de jaren tachtig was ontwikkeld). 11 ‘Het beeldschrift’, zo luidt de
toelichting van Haanstra voor de onderwijzer, ‘bevat vertellingen in prentjes, en daar
een kind bijna uitsluitend, denkt in beelden, zoo is het een afdruk van het denken
eens kinds’. De boekjes hebben een verschillende moeilijkheidsgraad, soms zijn ze
alleen samengesteld uit een reeks elkaar opvolgende plaatjes waarmee van stap tot
stap een verhaal wordt verteld (achterin staat dan het verhaal voor de leerkracht).
Soms gaat elk plaatje vergezeld van een tekst, variërend van een vierregelig versje
in grote letters tot een gecompliceerdere beschrijving. Haanstra geeft voor alle boekjes
eenzelfde ‘leergang’ in stappen aan, waaruit blijkt dat hij achtereenvolgens het kijken,
vertellen, luisteren, herhalen, zelf fantaserend tekenen en tenslotte het zelf schrijven
van belang acht: ‘a. Het kind vergelijkt de eerste twee of drie prentjes en vertelt,
welke veranderingen het ziet, en zoo gaat het verder. b. Daarna wordt de historie
eens
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mooi verteld door haar of hem, die de leiding heeft, en c. Het kind moet navertellen.
d. Ten slotte moeten de kinderen een dergelijke vertelling bedenken, en in hun eigen
gebrekkig teekenschrift op de lei of het papier brengen. e. Oudere kinderen kunnen
het bovendien schriftelijk doen.’ •19
Een aardige categorie prentenboeken zijn de (zogenaamd) door kinderen gemaakte
exemplaren of bewust kinderlijk getekende boeken, zoals Jodeltje en Bodeltje. Een
zeer tendentieus verhaal in twaalf kreupelrijmen voor kinderen van drie tot en met
drie en tachtig, circa 1950 verteld en verlucht door Jan Roëde, in zijn tijd een bekend
schilder. Bodeltje en Jodeltje, de koning en de koningin, de zon, de bomen, ze hebben
de lijnvoering zoals een lagere schoolkind die hanteert. •20 Iets geciviliseerder, maar
even naïef, zijn de boekjes in spiraalbinding met ‘geschreven’ lettertjes van A.
Hamaker-Willink, uit het eind van de jaren dertig. Een enigszins merkwaardige
uitgave in dit verband is een uit het Duits vertaald, vrolijk om niet te zeggen uitbundig
en fel gekleurd boek met de titel Op den uitkijk zit ik hier, en dat geeft mij veel plezier.
In het voorwoord wordt vermeld: ‘Maria Braun, “die hare eeuwige kindsheid bewaard
heeft”, schreef den tekst en maakte uit gekleurde bladen de platen van dit aardige
prentenboek.’ •21

20. Jan Roëde, omslag van: Jodeltje en Bodeltje. Een zeer tendentieus verhaal in twaalf kreupelrijmen
voor kinderen van drie tot en met drie en tachtig, Voorburg (Waldeck) [ca. 1950]

19. Willem Hardenberg, omslag van: W. Haanstra, Het ongelukkige kruimeltje. Beeldschrift XIXe
stukje, Methode Leidsche Kweekschool, Leiden (M. De Bock-Hardenberg) z.j.
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21. Maria Braun, afbeelding in: Op den uitkijk zit ik hier, en dat geeft mij veel plezier, Eindhoven
(Lectures) [1926]

• Kunstenaars
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. Ze waren
vertegenwoordigers van de Nieuwe Kunst, een stroming waarin naar het voorbeeld
van de Engelse beweging Arts and Crafts onder andere werd gestreefd naar het in
alle opzichten ‘schone’ boek: een eenheid zowel inhoudelijk en typografisch als wat
illustratie en vormgeving betreft. Vroege hoogtepunten in die stijl waren - in
Nederland - bijvoorbeeld de grote uitgave van Gijsbrecht van Aemstel (vanaf 1893
in 18 delen verschenen) door A.J. Derkinderen en - in België - bijvoorbeeld de
prachtuitgave van Beatrijs (Antwerpen, J.E. Buschmann, 1901) door Charles Doudelet.
(Zie 1-4 en zie •54)

22. Ben Wierink, afbeelding in: Pim's poppetjes. Een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes
bedacht en geteekend door Oom Ben, Amsterdam (Gerlings) 1898

Een van de eerste mooie, consequent uitgevoerde kinderprentenboeken was Pim's
poppetjes, bedacht, geschreven, getekend en in 1898 gedrukt door Ben Wierink
(onder het pseudoniem Oom Ben). •22 Het door een koordje bijeen gehouden boekje
straalt een sterk oosterse sfeer uit. Dat laatste was niet vreemd sinds het grote publiek
in Nederland op de Amsterdamse Wereldtentoonstelling in 1883 op grote schaal met
vele culturen had kunnen kennismaken. De tentoonstelling had bijvoorbeeld Lodewijk
van Deyssel geïnspireerd tot de novelle Een liefde, over een onmogelijke verbinte-
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23. Ben Wierink, afbeelding (met zelfportret) in: Jan Klaassen, verteld en geteekend door Oom Ben,
Buiksloot (J.M. Schalekamp) 1903

24. Ben Wierink, afbeelding in: Jan Klaassen, verteld en geteekend door Oom Ben, Buiksloot (J.M.
Schalekamp) 1903
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25. Ben Wierink, afbeelding in: Stijn Streuvels (tekst), Van den Vos Reynaerde, Amsterdam (L.J.
Veen) 1910

26. Gustaaf van de Woestijne, afbeelding in: Reynaert de Vos, uit het Middelnederlands herschreven
door Stijn Streuvels, Amsterdam (L.J. Veen/Davidsfonds) 1910
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27. Wilhelmina Drupsteen, afbeelding in: G. van der Hoeven (tekst), Sneeuwwitje, Amsterdam (D.
Coene) 1906

28. Wilhelmina Drupsteen, afbeelding in: G. van der Hoeven (tekst), Asschepoester, Amsterdam (D.
Coene) 1907
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29. Johann Georg van Caspel, afbeelding in: De schoone slaapster in het bosch. Een sprookje van
Moeder de Gans, Amsterdam (H. Gerlings) 1898
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nis tussen een Nederlandse dame en een oosterse heer. Ondanks het Japanse karakter
van Wierinks boekje, met Japanse poppetjes en dito attributen, valt echter ook een
duidelijke invloed uit Indonesië te bespeuren. Met name de soepele lijnvoering en
de kleuren verwijzen naar wajangspelen; de randdecoraties doen aan de vormgeving
van Indonesische batiks denken, een textieltechniek waarmee verschillende
Nederlandse kunstnijveraars in die jaren experimenteerden. Ook Oom Bens tweede
boek, Jan Klaassen, is consequent van stijl. •23 Al treedt er nu en dan een Chinees
op, het onderwerp is oer-Hollands en de decoratieve randen, met klokken, strikjes,
kransen en aan rolgordijntjes met kwastjes herinnerende versieringen, zijn niet mis
te verstane verwijzingen naar een Hollandse burgercultuur. •24
In 1910 verscheen bij Uitgeverij Veen een grote door Stijn Streuvels ‘hertaalde’
uitgave van Reynaert de Vos met platen van Ben Wierink (Dezelfde tekst verscheen
dat jaar ook in Vlaanderen bij het Davidsfonds, maar dan met illustraties van Gustaaf
van de Woestijne). 12 •25 en •26 Geheel volgens de principes die hij ook aan zijn
leerlingen doorgaf (zie 11-1) baseerde Wierink zich hier op studies naar de natuur,
zoals ook blijkt uit de vele bewaard gebleven schetsen, tekeningen en (proefdrukken
voor dit boek.
Wierink was lid van de in 1904 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) (zie 1-2), net als kunstenares Wilhelmina
Drupsteen, die in 1906 en 1907 twee typografisch zeer verzorgde, esthetische
sprookjesprentenboeken uitgaf in Engelse stijl. •27 en •28 In recensies werd het werk
van de nog jonge Drupsteen met enige reserve ontvangen. Nienke van Hichtum vond
Sneeuwwitje wel smaakvol, maar vroeg zich af of er voor kinderen niet wat meer
actie in de prenten zou moeten zitten. 13 Over de tekstbewerking van G. van der
Hoeven was zij in het geheel niet te spreken. De platen van Drupsteens tweede boek,
Asschepoester, noemde zij ‘niet recht warm’ en de figuren ‘stijf en houterig’. 14 Ook
de schrijfster Anna van Gogh-Kaulbach mopperde in haar bespreking van Sneeuwwitje
op de auteur, die het sprookje in haar ogen te veel ‘vernuchtert’ en ‘verplompt’ had.
De tekeningen van Drupsteen waren haar klaarblijkelijk veel te modern: ‘De illustrator
schijnt van 't denkbeeld uitgegaan te zijn, alle kleuren maar tegen elkaar te wagen.
Natuurlijk kan 't resultaat van zoo'n waagstuk niet altijd mooi zijn, wordt 't dikwijls
zelfs heel leelijk, zooals waar de koningin voor den spiegel staat, en waar de prins
aan komt rijden. [...] De bruidsstoet is slecht geteekend maar aardig van kleur.’ 15 De
typografie en vormgeving kon er in de ogen van Anna van Gogh blijkbaar beter mee
door, want zij eindigde haar stuk met de opmerking: ‘De randversieringen maken
een prettigen indruk, ook het bandje’.
Net als het vroege werk van Drupsteen was ook het sprookje dat J.G. van Caspel
in 1898 publiceerde, De schoone slaapster in het bosch •29, beïnvloed door de
ontwikkelingen in Engeland, waar William Morris in 1891 zijn Kelmscott Press in
het leven had geroepen. Het uitgangspunt van Morris was het uitbrengen van in zijn
ogen belangwekkende teksten uit de Middeleeuwen, zoals de Legenda Aurea, of
teksten met visies op de Middeleeuwen, zoals het werk van John Ruskin. Morris
gebruikte daartoe oude druktechnieken, en ontwierp op middeleeuwse handschriften
geïnspireerde versieringen rond illustraties van onder meer zijn vriend Edward
Burne-Jones. •30 In die stijl gaf hij ook gedichten en teksten van tijdgenoten als
Dante Gabriel Rossetti uit.
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30. Edward Burne-Jones, ‘The romaunt of the rose’, in: W. Morris e.a., The works of Geoffrey Chaucer,
Hammersmith (Kelmscott Press) [1896]

31. Fré Cohen, afbeelding in: Ic sie des meyen schijn, Amsterdam (Arbeiderspers) 1938

Een heel directe inspiratie van middeleeuwse handschriften zien we in Nederland
nog in de jaren dertig bij de ontwerpster Fré Cohen, met name in Ic sie des meyen
schijn, in 1938 fraai uitgegeven bij de Arbeiderspers. •31 Fré Cohen, die doorgaans
juist in heel zakelijke stijl ontwierp, maakte dit boekje vermoedelijk als voorbeeld
voor haar kunstnijverheidsleerlingen. Al is het niet zo, het heeft de sfeer van een
zelfgedrukt boekje, zoals de reeks prentenboekjes die de Belgische kunstenaar Edgard
Tytgat in kleine oplagen liet verschijnen: consequent uitgevoerde werkjes als Le
lendemain
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de la Saint Nicolas (1913) •32 of Quelques images de la vie d'un artiste dat hij maakte
naar aanleiding van het overlijden van zijn vriend, de schilder Rik Wouters. 16 •33
Meer kunstenaars gaven een soort van getekende dagboeken of boeken met een
particulier karakter uit. (Zie 11-4). De Bergense schilder Matthieu Wiegman
bijvoorbeeld maakte met behulp van zijn schoonzoon Piet Worm een boek vol
‘zwartwitjes’ voor zijn kleinkinderen. Op de voorpagina staat opa zelf, met zijn pijp
in de mond, te dansen tussen de jeugd. •34 Met vader uit van Piet Worm is moderner
van vormgeving, maar ongetwijfeld evenzeer door het eigen dagelijks leven van de
kunstenaar geïnspireerd. (Zie •72) Als sleutelroman of liever sleutelbeeldverhaal is
De geschiedenis van een kraai interessant. •35 Het is een naturalistisch getekend
verhaal met rijke ornamenten, waar geen drukletter aan te pas is gekomen, ‘naar
waarheid verteld door M:E:A: met illustraties van L.S.’ We zien en lezen hier de
lotgevallen van een kraai, tegen de achtergrond van het leven in en om een villa in
Noordwijk, die te herkennen is als de Villa Nova van de dichter Albert Verwey en
zijn vrouw Kitty van Vloten.
Dochter Mea, die het verhaal schreef, speelt hier zelf ook nog een rol in, zij was
toen het boekje verscheen getrouwd met uitgever Mees. De plaatjes zijn van een
huisvriend van de Verwey's, de kunstschilder Leon Senf, die een groot deel van zijn
leven hoofd van de ontwerpafdeling was van de Delftse aardewerkfabriek De
Porceleyne Fles.

34. Piet Worm, omslag en achterkant van: Matthieu Wiegman (rijmpjes), Zwartwit, een boek vel
swart-witte rijmpjes, Arnhem (Rode Roos/ Haver Weenink & Co) z.j.

32. Edgard Tytgat, afbeelding in: Le lendemain de la Saint Nicolas z.pl., 1913
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33. Edgard Tytgat, Quelques images de la vie d'un artiste, Londen 1916-1917

35. Leon Senf, omslag van: M.E.A. (tekst), De geschiedenis van een kraai, Santpoort (C.A. Mees) /
Antwerpen (De Sikkel) 1923

• Stijlen
Sommige prentenboeken passen heel direct in een actuele schilderstijl, dat is vooral
vanaf de jaren twintig het geval. De prenten die de in Nederland wonende Belg Raoul
Hynckes in 1925 publiceerde in Meiregen, een bundel kinderverzen van Margot Vos,
sluiten goed aan bij zijn vrije werk. Hynckes maakte in de jaren twintig een
ontwikkeling door van het kubisme naar een meer realistische, om niet te zeggen
magisch rea-
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listische stijl. Je ziet in deze illustraties zijn zoeken naar een hyperrealisme met
vereenvoudigde vormen en zo min mogelijk details. De jongen met zijn paraplu, bij
het vers ‘Boodschappen doen’, is bijvoorbeeld uit vrij eenvoudige vormen
samengesteld en hij loopt als een vreemd element in een bijna unheimlich decor van
verlatenheid. •36 (zie p. 14) Deze sfeer staat overigens ver van de veel persoonlijker
tekst waarin wind en regen de jongen in het gelaat slaan. Hynckes' landgenoot Leo
Marfurt werkte met dezelfde strakke vormen en abstrahering. Met Arlekijntje en
vooral Van de beer die reizen wou (dit laatste is net als het boek over de familie
Verwey uitgekomen bij C.A. Mees in Santpoort) gaat Marfurt zover dat hij hier en
daar duidelijk constructivistische elementen gebruikt. •37
De expressionistisch werkende Charley Toorop publiceerde in een reeks door
eigentijdse kunstenaars geïllustreerde sprookjes van Uitgeverij N.V. De Spieghel
(Amsterdam) in 1938 wel zeer indringende tekeningen. Toorops illustraties bij De
familie van Grethe het kippenvrouwtje (naar het sprookje van Andersen) zijn weinig
toegankelijk, maar sluiten direct aan bij haar vrije werk. •38 Een eveneens
expressionistisch werkende figuur als Tinus van Doorn is met zijn De boer en de vos
dan veel minder in zich zelf gekeerd en op effect gericht. Zowel het verhaal als de
ietwat naïeve linoleumsneden zijn grappig en direct en daardoor niet alleen gericht
op een publiek van volwassenen. •39 Tinus van Doorn, die de laatste jaren van zijn
leven in Brussel sleet, staat in geest en in vorm hiermee dichter bij de Vlaamse
(volkskunst) traditie, waarvan Felix Timmermans zo'n mooi voorbeeld is. (Zie 1-4)
De schilderes, tekenares en borduurster Nelly Bodenheim, een van de Amsterdamse
Joffers, werd met haar eerste prentenboekjes in de sfeer van Engelse nursery rhymes
al direct opgenomen in de gelederen van de favoriete ‘goede’ prentenboekenmakers.
17
Haar werk maakt in de lange jaren dat zij actief was een grappige ontwikkeling
door in de richting van een bizar surrealisme. De pruik van Cassander, gebaseerd
op een negentiende-eeuws verhaal, is door zijn historiserende invalshoek nog gematigd
bizar; in Waarom en waardoor voorziet ze de door Catharina van der Graft bewerkte
oude volksverhalen van een geheel eigen sfeer, die doet denken aan het werk van
een schilder als Wout van Heusden. •40 Tot diezelfde categorie hoort Bodenheims
laatste boek, uit 1950, Tante Tor is jarig. •41 In dezelfde sfeer schreef en tekende
keramiste Eetie van Rees De nachtmannetjes. Hoe langer je naar de plaatjes kijkt,
hoe vreemder de wezentjes die ze bevolken en hoe meer ook de omringende natuur
niet erg realistisch blijkt te zijn. •42 De illustraties van dit boekje passen overigens
precies bij de decoraties op de keramiek die Eetie van Rees nog lang maakte.

39. Tinus van Doorn, afbeelding in: De boer en de vos, Bilthoven (Donker) 1945

Saskia de Bodt, [selectie uit] Prentenboeken, ideologie en illustratie, 1890-1950

37. Leo Marfurt, omslag van: Jan Peeters (tekst), Arlekintje, Antwerpen (De Sikkel) / Utrecht (De
Gemeenschap) 1925

38. Charley Toorop, afbeelding in: Marie Nijland-van der Meer de Walcheren (vertaling), De familie
van Grethe het kippenvrouwtje, Amsterdam (N.V. De Spieghel) [1938]

40. Nelly Bodenheim, omslag van: C. Catharina van der Graft (tekstbewerking), Waarom en waardoor,
nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen, Amsterdam (N.V. De Spieghel) / Antwerpen (N.V.
Het Kompas) [1936]

41. Nelly Bodenheim, afbeelding in: Lizzy Ansingh (tekst), Tante Tor is jarig, Utrecht (Stichting De
Roos) 1950
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42. Eetie van Rees, afbeelding in: De nachtmannetjes, Deventer (Van Hoeve) [1946]

Ook de meer constructivistisch gerichte experimentele schilders hielden zich nu
en dan met prentenboeken bezig. In 1927 verscheen Gouden vlinders, met versjes
van Simon Franke en plaatjes door Lou Loeber, een
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Blaricumse schilderes die, zo lijkt het, haar tafereeltjes construeerde met behulp van
de tangramdoos. •43 Gouden vlinders is ietwat armoedig uitgegeven (het papier is
slecht en aan typografie is geen enkele aandacht besteed), maar een boekje dat een
directer afspiegeling is van de artistieke ideeën van de maker is nauwelijks denkbaar.
(Zie 111-5) Of het zou het werk van Loebers Blaricumse buurman moeten zijn, de
Stijlkunstenaar Bart van der Leck. In 1941 tekende deze Het vlas, naar een sprookje
van Andersen, dat in 1942 bij - alweer - De Spieghel in Amsterdam uitkwam. •44
Misschien is het geen prentenboek in de strikte zin van het woord, maar het laat wel
een uniek samengaan zien van beeld en tekst: het beeld is tekst en de tekst is beeld
en dat geheel volgens de strenge normen met betrekking tot (geometrische) vorm en
(primaire) kleur van De Stijl.
Na 1950 waren het vooral de kunstenaars van Cobra, Constant en Karel Appel,
die zich met prenten- en kunstenaarsboeken bezighielden, al werkten zij bijna nooit
direct voor kinderen. Daar bestaat, tot slot, een mooie uitzondering op. In 1951
tekende (en schreef) Karel Appel in Parijs met wascokrijt Pepie en Jaco, in twee
tinten blauw, groen, rood, geel en oranje. •45 De tekst op de eerste bladzijde luidt
‘jaco is een mooie vogel; zijn vriendje heet pepie’. Ook zonder die woorden kunnen
de losse prenten van dit boek, dat in 1981 verscheen, zo aan de muur gehangen
worden. Het verschil tussen kinderboek en kunstwerk is hiermee geheel vervallen.

43. Lou Loeber, afbeeldingen in: Simon Franke (versjes), Gouden vlinders, Blaricum (De Waelburgh)
1927
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44. Bart van der Leck, afbeelding in: H.C. Andersen (tekst). Marie Nijland-van der Meer de Walcheren
(bewerking), Het vlas, Amsterdam (N.V. De Spieghel) 1942

45. Karel Appel, ‘jaco is een mooie vogel’, in: Pepie en Jaco, Amsterdam (Meulenhoff) 1981
(oorspronkelijke tekeningen 1951)
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In het door de Eerste Wereldoorlog artistiek geïsoleerde Nederland hadden
internationale ontwikkelingen als het kubisme en het futurisme aanvankelijk weinig
invloed, niet op de beeldende kunst en nog minder op het gebied van de illustratie.
In de loop van de jaren dertig begon het beeld van het Nederlandse prentenboek
echter te veranderen. Figuren als Piet Worm, Johanna Bottema, en later Mart Kempers,
Marietje Witteveen, Eddy Dukkers, Jan Goeting en - in België - Frederik Garrels en
de al genoemde Leo Marfurt, werken in een moderne, aan het constructivisme
verwante stijl voor kinderen. De kleuren van boeken als Piet bij de wilde dieren van
Johanna Bottema en Okki Hoessah op het station (geïllustreerd door Wim van
Overbeek) zijn helder, de lijnvoering is simpel, er wordt gewerkt in grote vlakken
en de composities zijn vaak origineel. •46 en •47 Kortom, een verfrissende productie,
die een voorafspiegeling is van de ontwikkelingen in de jaren vijftig en zestig - toen
de boekillustraties en de schilderkunst elkaar zeer dicht naderden en er internationaal
uitwisseling plaatsvond. Deze omslag was in de jaren dertig al begonnen op de
academies.
Een niet te onderschatten invloed op dit alles kwam van de Russische avant-garde
kunst. Enerzijds drong die invloed op heel directe wijze door, via de Russische
prentenboeken en grafiek zelf, maar anderzijds liep dat indirect, via Franse uitgaven
en het door de Russische constructivisten beïnvloede Bauhaus, waarvan leraren en
leerlingen in de jaren dertig naar Nederland kwamen. (Zie 11-1)
Een belangrijke impuls gaf de tentoonstelling met Russische grafiek en
(kinder)boeken die op 21 april 1929 in het Stedelijk Museum werd geopend en die
was ingericht onder auspiciën van het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland met
in de tentoonstellingscommissie Peter Alma, Hildo Krop en Gerrit Rietveld. Op die
tentoonstelling, met zo'n 150 vrolijke, experimentele boekjes gemaakt door de grootste
Russische kunstenaars, werd eigenlijk in één klap een ideaal in vervulling gebracht
dat in Nederland, ondanks de inspanningen van een vereniging als Kunst aan het
Volk, altijd een illusie was gebleven. Echt grootscheepse artistieke vernieuwingen,
die verder gingen dan het produceren van esthetische producten voor de bovenlaag
waren hier, evenmin als in de andere West-Europese landen immers nooit doorgezet.
Zelfs de productie van de Wiener Werkstätte of van het in 1919 in Dessau opgerichte
Bauhaus bereikte de echte grote massa niet of nauwelijks. Dat bleek anders te liggen
in het postrevolutionaire Rusland, waar, zoals de Franse schrijver Blaise Cendrars
het zo mooi formuleerde, de kinderen de enigen waren die echt profijt van de
Revolutie hebben gehad. 18 Omdat tijdens de oorlog en de eerste revolutiejaren de
kinderboekenproductie in Rusland op een dieptepunt was gekomen, werd van
staatswege ingegrepen. Vanaf het begin van de jaren twintig begon de Russische
staatsuitgeverij de jeugd op grote schaal op te voeden. De beste Russische schrijvers
en kunstenaars werkten daartoe samen volgens de richtlijnen van een comitié vol
opvoeders, bibliothecarissen en andere experts op het gebied van de kinderziel.
Aardig is dat ook het oordeel van de kinderen zelf bij de selectie werd betrokken.
Zo bracht de Russische staat een enorme productie op gang van verantwoorde
prentenboeken. Die over het algemeen artistiek vernieuwende boekjes, waarin de
auteur en de illustrator dezelfde status hadden, werden goedkoop en in enorme oplages
uitgegeven en in het hele land verspreid.
Kenmerkend voor de vormgeving van Russische prentenboeken als die van
Lebedew •48 en Rudakowa was de directheid, die werd bereikt door het gebruik van
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intense kleuren en aansprekende figuren en vormen. De kunstenaars bedienden zich
van een beeldtaal verwant aan de volkskunst, die in Rusland door de eeuwen heen
actueel was gebleven en ook een bron van inspiratie was voor de experimentele
kunstenaars die het land ontvluchtten. Inhoudelijk lag dat overigens anders. De
woordvoerders van de Russische staatsuitgeverij stelden met nadruk dat ze tegen
sprookjes waren en dat vertalingen werden toegelaten mits er ‘een reëel onderwerp’
door werd verduidelijkt.

46. Johanna Bottema, afbeelding in: Ab Visser (versjes), Piet bij de wilde dieren, Meppel (A. Roelofs
van Goor) [1949]

47. Wim van Overbeek, afbeelding in: Marco Oppers (tekst), Okki Hoessah op het station, Den Haag
(G.B. van Goor Zonen) [1939]

De boeken op de tentoonstelling in Amsterdam waren zeer recent, uit de periode
1926-1919. In de begeleidende tekst in de catalogus werd niet onder stoelen of banken
gestoken dat het de Russische kinderopvoeders er vooral ook om ging de jonge lezer
bewust te maken van zijn omgeving en van de realiteit van de ‘nieuwe wereld’ waarin
het zich sinds de revolutie bevond. ‘Dus wij zijn tegen het gebruik van animisme,
anthropomorfisme en allegorieën in de kinderliteratuur [...] Wij verwerpen de
sjablonen van de oude romantiek, want daardoor wordt het kind aan de werkelijk-
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heid onttrokken en [dit] houdt hem tegen in zijn streven naar onderzoek en kennis’.
Hinderlijk didactisch mochten de boeken echter ook niet zijn: ‘De emotioneele inhoud
van het boek scherpt het artistieke bevattingsvermogen van het kind en verhoogt zijn
levensvreugde.’ Er werd grote waarde gehecht aan een verzorgde stijl en illustratie,
‘omdat daardoor het gezicht en het gehoor van de lezers geoefend worden, de media
van alle kunst’. 19
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Stedelijk werd een aantal Russische
boeken in het Nederlands vertaald, zoals De gouden blaren met illustraties door
Wyschnewetski en Fradkin, Volksrijmpjes geïllustreerd door Konaschewitch en De
reis door Rusland met platen door Lebedew op een tekst van C. Marschak. •49 en
•50 In de jeugdboekengids De kleine vuurtoren van 1932 werden ze voorzichtig
aangeprezen omdat er volgens de recensent humor in de tekst en tekeningen zat en
‘iets van een nieuwen geest’.
Behalve in Duitsland, Engeland en Denemarken werden vergelijkbare
boekententoonstellingen ook in Frankrijk gehouden, het land waar zoveel gevluchte
Russen waren terecht gekomen. Franse illustratoren als André Hellé en Edy Legrand
hadden daar al eerder onder invloed van het constructivisme vernieuwende boeken
gemaakt. Directe kennismaking met de Russische prentenboeken met hun concrete
onderwerpen en vormgeving waren daar vervolgens de aanleiding tot een belangrijk
initiatief als de reeks Albums van Père Castor, vanaf 1931 uitgegeven door
Flammarion. Initiatiefnemer Paul Faucher maakte daarvoor gebruik van de illustraties
van Russische kunstenaars, paste de teksten heel precies aan het Franse kind aan en
zorgde dat de albums goedkoop bleven. •51 De succesvolle Père Castor-reeks, die
nog steeds wordt herdrukt, was op zijn beurt een van de inspiratiebronnen voor een
andere al even omvangrijke serie: de uit het Amerikaans vertaalde en bewerkte
Gouden boekjes, die in Nederland vanaf 1949 verscheen onder redactie van Han G.
Hoekstra en Annie M.G. Schmidt. Hierbij waren niet alleen de oorspronkelijke Amerikaanse - illustratoren betrokken, maar ook Nederlandse, zoals Wim Bijmoer.
•52
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48. W. Lebedew, afbeelding in: C. Marschak (tekst), Ljoeba Dworson en Eliza Hess-Binger
(bewerking), IJsco / circus. Den Haag (Vereeniging De Baanbreker/Servire) 1931 (Russische
prentenboeken)

49. Wyschnewetski en Fradkin, omslag van: Engel (tekst), De gouden blaren, Brussel (De Wilde
Roos) 1928. In Nederland: Den Haag (Vereeniging De Baanbreker/Servire) 1928 (Russische
prentenboeken)

50. Konaschewitch, omslag van: Ljoeba Dworson en Eliza Hess-Binger (bewerking), Volksrijmpjes,
Den Haag (Vereeniging De Baanbreker/Servire) 1930 (Russische prentenboeken)

Merkwaardig genoeg hebben de Russische prentenboeken, die het beeld van de
arbeider en de boer op een on onevenredig hoog voetstuk stelden, hier vooral formeel
invloed gehad. In de Nederlandstalige prentenboeken komen nauwelijks of geen
arbeiders voor en in
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een enkel (Belgisch) boek (zoals bij Marfurt en Hynckes) komt een beeld voor van
een zaaiende of een dansende boer, die bijna als een icoon wordt opgevoerd. Maar
dat blijven uitzonderingen, terwijl het kleurgebruik, de grote vormen en de vrije
compositie, kortom de hele expressie van de Russische boeken wel een duidelijke
invloed heeft gehad.

51. Feodor Rojankovski, omslag van: Marie Colmont (tekst), Pic et Pic et Colégram. Parijs
(Flammarion) 1941 (Albums du Père Castor)

52. Marie Blair, omslag van: Han G. Hoekstra (bewerking), Bij Kiki thuis, Amsterdam (De Bezige
Bij) 1953 (Gouden boekjes, 2)
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