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Verantwoording
Het onderwerp van deze studie zal misschien sommigen teleurstellen. Ik onderzoek
slechts wat goede kinderboeken héten, terwijl in het recente verleden enkele malen
is aangedrongen op een onderzoek van wat goede kinderboeken zijn. Zo constateert
Lea Dasberg (1975: 58) dat voortdurend wordt gevraagd naar de criteria voor een
goed kinderboek, ‘zonder dat er nu eens een diepgaand wetenschappelijk onderzoek
naar wordt ingesteld’. In Het kinderboek als opvoeder pleit zij opnieuw voor ‘een
pedagogische theorievorming om beter te weten wat nu “goede” en wat “slechte”
kinderboeken zijn’ (Dasberg 1981: 15). Dit pleidooi wijst op een grote betrokkenheid
bij het onderwerp, niet op een wetenschappelijke vraagstelling. De kwaliteit van
kinderboeken (en van literatuur in het algemeen) is immers geen objectief gegeven:
ze wordt tóégekend door lezers, die daarbij uitgaan van bepaalde opvattingen over
(kinder)literatuur. Dat geldt ook voor Dasberg: haar pleidooi is gebaseerd op de
overtuiging dat kinderboeken een middel in de opvoeding zijn; 1 en dat is al meer
dan honderd jaar een punt van discussie. In een wetenschappelijk onderzoek is meer
distantie geboden.
Toch is een onderzoek van wat goede kinderboeken heten, wel verhelderend voor
de discussie over criteria, met name als men kiest voor een historische aanpak. Men
ontdekt dan dat met betrekking tot de beoordeling van kinderboeken steeds dezelfde
vragen worden gesteld, en dat hierover ook in het verleden verstandige en interessante
dingen zijn gezegd. Men ontdekt ook dat er bepaalde constanten zijn in de
benaderingen van kinderliteratuur, die samenhangen met al dan niet geëxpliciteerde
opvattingen over het kind en de opvoeding, over de invloed van kinderliteratuur en
soms ook met opvattingen over literatuur is het algemeen. Door de analyse van deze
factoren ontdekt men bovendien wat nu precies de tegenstelling is tussen de
benaderingen van kinderliteratuur en op welke hypotheses ze gebaseerd zijn.
Doel, werkwijze, bewerking van het materiaal Het doel van mijn onderzoek was een
systematische beschrijving te geven van de
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theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de invloed daarvan op de praktijk
van de boekbeoordeling. Daartoe heb ik in de eerste plaats onderzocht welke
opvattingen geformuleerd zijn in theoretische beschouwingen over het onderwerp,
welke benaderingen men kan onderscheiden en door welke factoren die bepaald
worden. Bovendien heb ik onderzocht in hoeverre de verschillende benaderingen
terug te vinden zijn in recensies. Dit onderdeel is slechts bedoeld als aanvulling op
het vorige: het dient om vast te stellen waar de opvattingen in de praktijk op
neerkomen en welke benadering de meeste invloed heeft gehad; naar een volledige
beschrijving van de beoordelingspraktijk heb ik niet gestreefd. Ten slotte heb ik een
poging gedaan enkele hypotheses die de benadering van kinderliteratuur in hoge
mate bepalen, te toetsen aan de resultaten van empirisch onderzoek.
Bij het onderzoek van de opvattingen over kinderliteratuur heb ik naar een zo
groot mogelijke volledigheid gestreefd door systematische catalogi en
literatuuropgaven over kinderliteratuur te verwerken en vervolgens via de
‘sneeuwbalmethode’ alle verwijzingen na te gaan. Absolute volledigheid heb ik zeker
niet bereikt: de inventarisatie van een aantal tijdschriften leverde nieuwe
beschouwingen op en omdat deze inventarisatie niet uitputtend was, is het
waarschijnlijk dat er nog meer te vinden zijn.
In de tijd heb ik mij beperkt tot de periode na 1880, omdat daarvóór slechts enkele
beschouwingen over kinderliteratuur zijn gepubliceerd (die ik in de inleiding
behandel). Bovendien heb ik me beperkt tot de situatie in Nederland: beschouwingen
van Vlamingen heb ik alleen opgenomen als die in Nederland gepubliceerd zijn of
als ze hier aanwijsbare invloed hebben gehad. Helaas was het niet mogelijk de situatie
in Nederland te vergelijken met die in het buitenland: voor zover ik kan nagaan is
de ontwikkeling van de opvattingen over kinderliteratuur nog nergens beschreven.
Om dezelfde reden was het niet mogelijk de opvattingen over kinderliteratuur te
vergelijken met de pedagogische inzichten in deze periode.
Verder heb ik me beperkt tot de discussie over kinderliteratuur in het algemeen.
Als daarin uitspraken worden gedaan over het (volks)sprookje, heb ik die opgenomen;
maar de discussie over de vraag of volkssprookjes geschikte lectuur zijn voor
kinderen, heb
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ik niet onderzocht. Tenslotte staat deze discussie min of meer los van die over
kinderliteratuur in het algemeen en het materiaal is zo omvangrijk dat men er beter
een aparte studie aan kan wijden. Een laatste beperking komt voort uit het materiaal
zelf: in de negentiende eeuw werd in beschouwingen over kinderliteratuur meestal
ook aandacht besteed aan kinderpoëzie, na 1900 komt dit vrijwel niet meer voor. De
discussie over kinderliteratuur versmalt zich tot een discussie over kinderverhalen.
Om de behandelde opvattingen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen,
beperk ik me tot een beschrijving en een zakelijke analyse. Omdat veel figuren hier
voor het eerst worden behandeld, heb ik gekozen voor een uitvoerige weergave,
waarbij de context behouden blijft. Een analyse geef ik aan het eind van ieder
hoofdstuk; een evaluatie stel ik uit tot het laatste hoofdstuk.
Een klein gedeelte van het materiaal is eerder behandeld door Dasberg (1981). Zij
geeft echter geen systematische beschrijving van de opvattingen over kinderliteratuur,
maar bespreekt slechts de opvattingen over ‘tendens’ in een aantal, tamelijk
willekeurig gekozen, beschouwingen uit de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw. Daarbij gaat zij eclectisch te werk, op zoek naar bruikbare elementen voor een
‘pedagogische theorie’; aan een zakelijke analyse komt zij niet toe.
Wat de praktijk van de boekbeoordeling betreft, heb ik geen volledigheid maar wel
representativiteit nagestreefd. Ik heb een groot aantal tijdschriften onderzocht waarvan
kon worden aangenomen dat ze recensies van kinderboeken bevatten:
onderwijzersbladen, algemene opvoedkundige bladen, literaire tijdschriften. Als ze
een inhoudsopgave per jaargang bevatten, heb ik ze volledig geïnventariseerd en een
steekproef onderzocht; bij tijdschriften zonder inhoudsopgave heb ik volstaan met
een steekproef, waarbij ik me heb geconcentreerd op de jaren 1899, 1909, 1919
enzovoort. Van weekbladen heb ik dezelfde jaargangen onderzocht, van dagbladen
telkens het laatste kwartaal van die jaargangen.
De laatste beperking, die om praktische redenen noodzakelijk was, berustte op
een intuïtieve keuze, die achteraf werd gerechtvaardigd door steeds terugkerende
zinsneden in recensies en aankondigingen, zoals: ‘Er is, het loopt zachtjes aan tegen
St. Nico-
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laas, al weer een aantal kinderboeken verschenen.’ (Algemeen Handelsblad, 21
oktober 1899). Of: ‘Met de eerste frischheid komt het. Dan beginnen de dames de
reeds lange avonden te korten met werkjes en plannetjes en de uitgevers komen aan
met boeken. Alles voor Sint Nicolaas.’ (NRC, 8 oktober 1909).
Bij de beoordelingen heb ik onderzocht welke elementen ze bevatten: een typering
of samenvatting van het verhaal, een oordeel, argumenten. Uit de laatste moet blijken
welke opvattingen aan het oordeel ten grondslag liggen. Nader onderzoek blijft
noodzakelijk om het beeld aan te vullen en te corrigeren, met name bij de (schaarse)
recensenten die uitvoerige besprekingen publiceren, gebaseerd op duidelijke
opvattingen over kinderliteratuur.
Een definitie van kinder- of jeugdliteratuur hoef ik ter verantwoording van de keuze
van het materiaal niet te geven: ik behandel wat anderen erover zeggen en houd mij
dus aan wat zij eronder verstaan; hetzelfde geldt voor de begrippen ‘kinderen’ en
‘jeugd’. alleen bij beoordelingen heb ik, voor zover ze niet in een rubriek ‘Voor de
jeugd’ of ‘Kinderboeken’ waren geplaatst, wel eens moeten beslissen of het
beoordelingen van kinderliteratuur betrof, maar meestal gaf de tekst in zulke gevallen
voldoende houvast.
Ook in het gebruik van de termen ‘kinder-’ of ‘jeugdlectuur’, dan wel ‘-literatuur’
pas ik me aan bij de behandelde auteurs. Zelf gebruik ik bij voorkeur ‘literatuur’,
omdat die term ruimer is dan ‘lectuur’ en geen pejoratief element bevat. Omdat de
discussie zich toespitst op boeken voor kinderen tot twaalf à veertien jaar, én omdat
jongeren tot achttien jaar gedurende het grootste deel van de behandelde periode met
hen over één kam worden geschoren, heb ik gekozen voor ‘kinderliteratuur’.
Citaten heb ik uiteraard opgenomen in de oorspronkelijke spelling. Alleen kennelijke
spel- of zetfouten heb ik verbeterd, zonder dit steeds te verantwoorden.
Voor de personalia baseer ik mij op een aantal bekende naslagwerken, die ik in een
bijlage vermeld, aangevuld met gegevens uit archieven en bevolkingsregisters.

Eindnoten:
1 Volgens Dasberg (1975: 58) wordt nog ‘veel te weinig beseft wat een machtig en vérstrekkend
opvoedingsmiddel het kinder- en jeugdboek is’.
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Hoofdstuk een Inleiding
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Het ontstaan van een afzonderlijke kinderliteratuur ‘Wat zullen de kinderen lezen?’
Die vraag behandelde Nellie van Kol in 1899 in een artikel in De Gids. Rond 1900
stond dit onderwerp sterk in de belangstelling, maar de vraag was niet nieuw. Ruim
driehonderd jaar eerder stelde Montaigne haar al aan de orde in een van zijn Essais,
‘De l'institution des enfans’ (1580). Een opvallend verschil met veel beschouwingen
uit het begin van deze eeuw is dat hij zich niet afvraagt hoe men een kind zo lang
mogelijk jong kan houden, maar hoe het zo snel mogelijk volwassen wordt.
Montaigne stelt vast dat de jeugd maar kort duurt: maar vijftien of zestien jaar zijn
voor de opvoeding beschikbaar, de rest van ons leven moeten we werken. In die
korte tijd moet een kind alles leren wat het als volwassene nodig heeft. Montaigne
adviseert de opvoeders daarom, eenvoudige wijsgerige verhandelingen met kinderen
te bespreken: die zijn buitengewoon leerzaam en kinderen kunnen ze best begrijpen,
beter - en dan volgt een verrassende vergelijking - dan een verhaal van Boccaccio.
Hij meent dat een kind deze ‘discours de la philosophie’ al kan volgen vóór het kan
leren lezen en schrijven.
Dit advies van Montaigne is voor J.H. van den Berg in zijn Metabletica (1956)
een bewijs van ‘de niet gradueel, maar essentieel andere aard van het kind in vroeger
tijden’ (Van den Berg 1956: 23). Mijns inziens is het slechts een bewijs van de
essentieel andere behándeling van kinderen. Zoals Lea Dasberg in Grootbrengen
door kleinhouden (1975) laat zien, spelen daarbij naast pedagogische ook sociale
aspecten een rol. Montaigne droeg zijn verhandeling op aan de gravin de Gurson,
die haar eerste kind verwachtte en hem om raad had gevraagd over de opvoeding.
Maar ook zonder die opdracht zou uit de getallen die hij noemt, duidelijk zijn geweest
dat hij schreef voor de aristocratie. Aan kinderen uit de lagere standen was heel wat
minder tijd toegemeten: hun werkende leven begon al op de leeftijd van zes, zeven
jaar. Voor wijsgerige verhandelingen hadden zij geen tijd, laat staan voor de
Decamerone. Maar ook kinderen uit de aristocratie kregen van Montaigne meteen
volwassen lees- en gespreksstof. Er be-
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stond nog geen kinderliteratuur en Montaigne had er kennelijk ook geen behoefte
aan.
Toch werd er in die tijd al wel voor kinderen geschreven. In Oude kinderboeken
(1906) noemt Elize Knuttel-Fabius vier boekjes uit de zestiende eeuw, waaronder
Gheneuchelijcke, eerlijcke ende profijtelijcke Propoosten; Exempelen ende Fabulen,
al tot deucht aansporende, dienende tot Argumenten voor den kinderen (1596) door
H. Jacobi. De auteur gaat ervan uit dat de mensen ‘liever leeren ende lesen yet
gheneuchlijcx dan dat deuchdelijck is’, en probeert daarom het nuttige met het
aangename te verenigen: ‘Volghende hierin de conste der Medicijnmeesters, die het
wormcruijt, dat bitter is, menghen met suijcker, omdattet de kinderen zoo veel te
liever souden innemen, ende alsoo ghesont worden. Want al dat gheneuchlijck ende
vermakelijck is om te lesen ende om te hooren, daar heeft een Mensche lust toe om
te weten ende te leeren, ende dat onthout hij te beter.’ (Knuttel-Fabius 1906: 7).
Het ‘wormcruijt’ bestaat steeds uit een korte spreuk, die een levensles bevat en
die in een kort verhaaltje wordt uitgewerkt en verzoet. Ook in de andere boekjes die
Knuttel-Fabius noemt, ligt het accent op wijze lessen. Het verschil met Montaignes
‘discours de la philosophie’ lijkt niet zo groot.
Ruim een eeuw later, in 1712, verscheen Des menschen begin, midden en einde
van Jan Luiken. Een kinderboek? Naar moderne maatstaven zijn de emblemata in
deze bundel daarvoor te moeilijk en te diepzinnig. H. Pomes zegt in zijn proefschrift
Over Van Alphen's kindergedichtjes (1908) dat hij zich heeft afgevraagd of het boekje
niet voor volwassenen bestemd was. Hij wijst er echter op dat Luiken zich in de
voorrede uitdrukkelijk tot kinderen richt. Bovendien citeert hij Petronella Moens en
W.H. Warnsinck, die in de inleiding bij hun bewerking van deze bundel (1824)
duidelijk verklaren dat het origineel in de achttiende eeuw aan kinderen te lezen werd
gegeven. Voor Pomes een bewijs dat ‘de ouderwetse opvoeders’ geen scherpe grens
trokken tussen kinderen en volwassenen (Pomes 1908: 110-111).
De scheiding tussen die twee ontstond pas in de tweede helft van de achttiende
eeuw. Door de toegenomen belangstelling voor de pedagogie kreeg men geleidelijk
meer oog voor de behoeften van het kind en ging men meer nadruk leggen op zijn
eigen aard.
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In dit verband wordt vaak allereerst de naam genoemd van Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), die zijn pedagogische opvattingen uiteenzette in de utopische roman
Emile ou de l'éducation (1762). Rousseau pleitte voor een ‘natuurlijke’ opvoeding:
hij liet zijn Emile tot diens twaalfde jaar opgroeien op het platteland, in een
maatschappelijk isolement en zonder boeken. (Het eerste boek dat hij daarna mag
lezen, is Robinson Crusoe.) De Nederlandse pedagogen van de Verlichting zijn echter
meer beïnvloed door de opvattingen van John Locke (1632-1704). Hij beschouwde
het kind als een ‘tabula rasa’: niet de aanleg maar de ervaringen bepalen volgens
hem wie men wordt. De opvoeding diende vooral gericht te zijn op de vorming van
deugdzame mensen; men moest kinderen al vroeg juiste denkbeelden bijbrengen
over God; en anders dan Rousseau was Locke van mening dat men al vroeg met
kinderen moest redeneren. Kennis, in de zin van geleerdheid, was minder belangrijk
dan deugd en wijsheid: kinderen moesten wel leren, maar dat moest spelend gebeuren.
Spelend leren is ook een juiste typering van de kinderliteratuur die in deze tijd
ontstond. De gedachte van Jacobi werd verder doorgetrokken: men begon niet langer
met het ‘wormcruijt’ maar met het verhaaltje, al was dit meestal nog helemaal
toegesneden op een moraal. De bedoelingen van de auteurs worden treffend verwoord
door M.G. de Cambon-van der Werken, als zij in de voorrede van De kleine
Grandisson oppert dat ‘een denkbeeldig voorbeeld van deugt’ meer uithaalt dan
strenge straffen of ‘schoolswyze lessen’ (De Cambon 1782: VI).
De eerste die in Nederland zulke voorbeelden schiep, was Hieronymus van Alphen,
die in 1778 een Proeve van kleine gedigten voor kinderen publiceerde, nog datzelfde
jaar een Vervolg en in 1782 een Tweede vervolg. Alle elementen van Lockes
pedagogie zijn aanwezig: in verschillende gedichtjes wordt gewezen op Gods almacht,
zijn wijsheid en zijn liefde; alle mogelijke deugden passeren de revue en voor een
redenering schrikken Van Alphens modelkinderen niet terug: in veel versjes komt
de moraal uit een kindermond.
De recensies waren unaniem lovend en uit het commerciële succes blijkt wel
hoezeer deze gedichtjes in een behoefte voorzagen: van de Proeve verscheen in 1779
al de achtste en in 1785 de
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veertiende druk. De produktiviteit van de navolgers is bijna nog veelzeggender. Al
in 1778 publiceerde Pieter 't Hoen twee afleveringen van zijn Nieuwe proeve van
klijne gedichten voor kinderen. En in de Nederlandsche Bibliotheek van 1779 (deel
1: 522-526) werden Van Alphens Proeve en Vervolg der kleine gedigten besproken
met vijf afleveringen van de Klijne gedichten van 't Hoen en nog drie andere
bundeltjes. ‘Onze Eeuw is, in één opzicht, zeer wel van alle voorgaande te
onderscheiden,’ schreef Betje Wolff datzelfde jaar. ‘Dit is de eeuw, waar in men
naamentlyk voor Kinderen schryft’ (Wolff 17802: 59).
Het kind was kind geworden, zegt men wel. Er schuilt veel waars in die
beeldspraak, maar er valt toch wel het een en ander op af te dingen. Uit Montaignes
klacht dat de jeugd maar zo kort duurt, kan men opmaken dat hij kinderen niet als
volwassenen in zakformaat beschouwde. En Jacobi, de uitvinder van het ‘wormcruijt
met suijcker’, preludeert zelfs al op het spelend leren. Bovendien kan men niet zeggen
dat de Kleine gedigten nu opeens de kinderlijkheid ten top waren. Daarvoor lag de
nadruk te veel op de deugd, op volwassen idealen. Door de critici werd Van Alphen
dan ook vooral geprezen om de nuttige lessen die zijn gedichtjes bevatten.
De eerste die de Kleine gedigten onkinderlijk noemt, is de auteur van het Tafreel
van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, en verlichting, in het voormalig gewest
van Holland, aan het einde der agttiende eeuw (1798), die zich verschuilt achter de
aanduiding ‘een Cosmopoliet’. Hij verwijt Van Alphen en andere kinderschrijvers
dat zij tegen kinderen van zeven een toon aanslaan alsof ze het tegen een man van
veertig hebben: ‘Zij weeten zig niet in de plaats der kinderen te stellen, en tot hunne
kindsche begrippen neder te daalen. Van daar de kleine pedantjes, in de kinderboeken
bij 't Hoen, van Alphen, Perponcher en anderen. Daar worden, aan kleene kinderen,
de grootste, en verhevenste, dingen in den mond gelegd, waarvan zij geen woord
begrijpen, of gevoelen.’ (Tafreel 1798: 59).
Een zelfde geluid vinden we bij Aagje Deken, in het voorwoord van haar bundeltje
Iets voor ouderen en kinderen (1804), die vindt dat Van Alphen zich te veel laat
meeslepen door zijn eigen vroomheid.
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Uit deze kritiek blijkt dat de opvattingen over het kind verder verschoven. Aagje
Deken en de ‘Cosmopoliet’ liepen hierbij overigens voorop: hun tijdgenoten hadden
over het algemeen een ander begrip van kinderlijkheid. Zo verklaarde een anonieme
recensent van de Kleine gedichtjes voor zeer jonge kinderen van mr. P.B.J.C. van
der Aa in 1804 dat men ook voor ‘zeer jonge kinderen’ kon volstaan met de gedichtjes
van Van Alphen: aan ‘nog kinderachtiger liedjes’ bestond volgens hem geen behoefte
(Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, 1804, 1: 264).
Maar geleidelijk ging men toch steeds meer nadruk leggen op de eigen aard van
het kind. Hieruit zou op den duur een nieuwe idealisering ontstaan: die van de
kinderlijke onschuld, waarbij het beeld kan variëren van het zuivere,
onbezorgd-gelukkige kind tot de lekkere deugniet. Daarmee loop ik echter op de tijd
vooruit. Op dit moment kan ik volstaan met de constatering dat een bepaald beeld
van het kind in een periode wel kan overheersen, maar dat het - althans na ongeveer
1750 - nooit de alleenheerschappij heeft.
Opvattingen over kinderliteratuur In 1780 publiceerde de Duitse pedagoog C.G.
Salzmann een verhandeling over de opvoeding, waarvan tien jaar later een
Nederlandse vertaling verscheen: Ontwerp ter proeve hoe men op de beste wijze
kinderen, van jongs af, tot Godsdienst kan opleiden. Over kinderliteratuur heeft hij
dezelfde opvattingen als De Cambon-van der Werken, maar hij werkt ze verder uit.
Als men kinderen tot deugd wil vormen, zegt hij, kan men hun niets beters geven
dan verhalen over goede kinderen. Want alles wat een kind van anderen ziet, bootst
het volgens hem onmiddellijk na. Aan dergelijke verhalen stelt hij de volgende eisen:
- De kinderen die erin voorkomen, moeten zo oordelen en handelen als men wenst
dat kinderen doen.
- De personages moeten dikwijls in omstandigheden komen waarin zij de
wezenlijke waarde der dingen beseffen.
- Zij moeten van tijd tot tijd in hun beoordelingen en handelingen mistasten.
- Men moet hun dwalingen echter niet in een hatelijk licht stellen, maar veeleer
als uiterst beklagenswaardig voorstellen.
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- Bovendien moet men kinderen de treurige gevolgen tonen die elke dwaling voor
de dader heeft.
- En ten slotte moeten de lotgevallen der mensen in een kinderverhaal getoond
worden volgens hun werkelijke aard.
De recensenten die Van Alphen om het hardst prijzen om de nuttige lessen in zijn
gedichtjes, moeten dezelfde eisen hebben gesteld. Ook zij wekken de indruk daar
wonderveel van te verwachten. Een eerste blijk van teleurstelling is te vinden in de
Vaderlandsche Letter-oefeningen van 1794. Nu zoveel kinderschrijvers zich daarvoor
inspannen, zegt een anonieme recensent van twee nieuwe kinderboeken, zou men
een duidelijke verandering in de ‘Denk- en Handelwyze der Jeugd’ verwachten, en
ook in die van ouderen (de eerste lezers van Van Alphen waren immers al volwassen).
‘Maar 't is, helaas! te beklaagen, dat de Uitwerkzelen van zulke nuttige Geschriften
niet meer zigtbaar zyn.’ (Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, 1794, deel
1: 608). Opmerkelijk is dat hij die kinderboeken toch nuttig blijft vinden. De
‘Cosmopoliet’ denkt er in 1798 anders over: hij veronderstelt dat de ‘pedantjes’ van
Van Alphen opgroeien tot ‘vrijgeesten, en losbollen, of neuswijze, en verwaande,
gekken’ (Tafreel 1798: 59).
In recensies uit de achttiende en negentiende eeuw zijn natuurlijk wel meer
opvattingen over kinderliteratuur te vinden. Zo vond Potgieter dat ‘een edel doel
geen vrijbrief is voor gebrekkige kunst’ (De Gids, jaargang 2 [1838], deel 11: 441).
En Busken Huet schreef in 1863: ‘De kinderdichter mag en kan moraliseren. Hiertegen
is, als algemeen beginsel, niets in te brengen. Doch zijn mogen hangt van zijn kunnen
af. De ons omringende natuur, de zich om ons heen bewegende dierewereld, het
hondje-drenkeling, de piepende vogeltjes, alles kan hem stof geven tot nuttige leering.
Doch juist dewijl hij deze, om zoo te zeggen, slechts voor het grijpen heeft, komt
eigenlijk alles op de inkleeding aan.’ (Busken Huet 1863:20).
Volgens Lea Dasberg, die de eerste drie zinnen van deze passage citeert, ‘bedoelde
[Huet daarmee], dat het kind de moraal uit het verhaal zelf moet kunnen ontdekken,
dat de schrijver die niet ronduit moet formuleren’ (Dasberg 1981: 46). Die interpretatie
is echter in strijd met de tekst. Tegen het formuleren van een moraal heeft Huet geen
bezwaar: vlak hiervoor citeert hij een versje van
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Jan Pieter Heije waarin de boodschap rechtstreeks wordt meegedeeld, als bewijs ‘dat
een zuiver godsdienstige inhoud, mits de dichter den waren toon wete aan te slaan,
zeer wel te vereenigen is met het genre [kinderpoëzie]’ ( Busken Huet 1863:18). En
ten overvloede laat hij daarop, als ‘eene tweede waarschuwing tegen alle eenzijdigheid
bij het bepalen van hetgeen, waar, in de kinderlitteratuur, al dan niet plaats voor is’,
een versje van Louis Ratisbonne volgen dat geheel uit een stichtelijke les bestaat.
Maar, voegt hij daaraan toe, ‘gelijk er eene wijze is, deze goede dingen in kindertaal
te zeggen en goed te zeggen, is er ook eene, en daaraan wordt misschien niet genoeg
gedacht, er welsprekend van te zwijgen’ (Busken Huet 1863: 19).
De kinderdichter mag en kan moraliseren, zegt hij dan, maar hij moet dat met
enige omzichtigheid doen, anders ‘wordt de dichter door den zedemeester benadeeld’.
Ter illustratie citeert hij een ander versje van Heije, waarin deze een knaapje over
dankbaarheid laat filosoferen op een manier waarvan Huet opmerkt: ‘Wist men niet
beter, men zou de dankbaarheid houden voor eene perzik van geschilderd karton,
straffeloos beduimelbaar.’ (Busken Huet 1863: 21).
Huet is dus niet tegen het uitspreken van een moraal, als de dichter maar de goede
toon weet te treffen en geen afbreuk doet aan het poëtische gehalte van zijn werk.
Dit is opmerkelijk omdat hij voor de volwassenenliteratuur iedere opzettelijke moraal
afwijst. Hij kent aan de kunst wel een zedelijke functie toe, maar ze mag niet
dienstbaar gemaakt worden aan de moraal: de kunst heeft haar doel in zichzelf en
geen doel dat buiten haar gelegen is (Schenkeveld 1981a: 4).
Ik vermeld deze recensies van Potgieter en Huet omdat ze het beeld aanvullen: naast
degenen die de nadruk leggen op de moraal of de kinderlijkheid, was er een derde
benadering die in de eerste plaats literaire eisen stelde aan kinderliteratuur. Dit wordt
bevestigd door J.E. Hilhorst-Haars (1982), die een kwantitatieve analyse geeft van
de argumenten in 199 recensies van kinderboeken uit de periode 1800-1905. Hierin
wordt 113 maal een ethisch argument gehanteerd, 67 maal een religieus argument
en 143 maal een esthetisch argument. Helaas vermeldt zij niet wélke ethische of
esthetische eisen de recensenten stellen.
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Een kwalitatief onderzoek zou ongetwijfeld een beter beeld geven van de opvattingen
in deze periode, maar nooit een afgerond beeld. Recensies hebben immers een
toevallige kant: vaak hangt het van het besproken boek af welke eisen een criticus
formuleert, en vrijwel nooit zal hij al zijn eisen opsommen. Het is niet uitgesloten
dat Potgieter naar aanleiding van een ander boek zou zeggen dat goede kunst geen
vrijbrief is voor een verwerpelijke moraal. Voor een afgerond beeld van de
opvattingen over kinderliteratuur zijn daarom beschouwingen nodig waarin de
beoordeling van kinderboeken in het algemeen aan de orde wordt gesteld.
De eerste die zo'n beschouwing gaf, was P.A. de Genestet (1829-1861), die in
1857 in Rotterdam een lezing hield over kinderpoëzie. Acht jaar daarvoor had hij in
‘De Sint-Nikolaasavond’ scherpe kritiek geleverd op Hieronymus van Alphen. In
zijn lezing stelt hij daar kritiek én bewondering voor in de plaats, maar eerst zet hij
zijn eisen voor goede kinderpoëzie uiteen.
Hij vindt dat men aan kinderliteratuur hoge eisen moet stellen. Maar onder de vele
boekjes met fraaie titels als ‘Zedelijke verhaaltjens voor de Jeugd, de lieve Jeugd’
is bijzonder weinig dat literaire waarde bezit of studie en talent verraadt. Het oordeel
van de kinderen zelf is meestal ook niet erg vleiend voor ‘de literarische Ooms en
Tantes’: ‘En zy-zelve zijn in deze toch maar de beste recensentjens!’ (De Genestet
1857: 25). Ook bij de poëzie is het goede schaars.
Een kinderdichter moet vele gaven in zich verenigen. Hij moet in de eerste plaats
meester zijn over de taal. Hij moet op een kinderlijke en tegelijk dichterlijke manier
schrijven, niet wijs, niet deftig of pedant en toch ook niet kinderachtig: zó dat de
kinderen het voelen en aardig vinden. Hij moet de kinderen kennen en een natuurlijke
toon weten aan te slaan om hun hart te treffen en het te openen, ‘niet voor de deugd
van een of ander modelkind, maar voor al wat goed en edel is en lieflijk, wat rein is
en wél luidt’ (De Genestet 1857: 30).
Zijn hart moet kloppen voor de vrolijkheid en het geluk van de kinderen. Hij moet
samen met hen kunnen spelen en ze tegelijk iets leren zonder dat ze het merken:
‘Hoe moet hy den takt en de gave bezitten, niet om van buiten de goede denkbeelden
en de wijze lessen hun aan te voeren, hun als op te plakken (die leerwijze
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heeft ook geen vat!) maar innerlijk de gedachte in hen op te wekken, te ontwikkelen,
aan te kweeken en straks te doen uitspreken in hunne eigene en in zijne taal, kinderlijk
en poëtisch, eenvoudig en schoon!’ (De Genestet 1857: 31-32).
Vervolgens vraagt hij zich af in hoeverre de versjes van Van Alphen aan deze
eisen beantwoorden, en dan overweegt de kritiek, al erkent hij dat er ook ‘zeer
gelukkige toonen’ in klinken. Hij vindt daarom dat kinderen wel gediend zijn met
een goede keuze uit de Kleine gedigten, maar het bundeltje zelf zou hij hun niet in
handen geven. Zijn kritiek komt erop neer dat Van Alphen te wijs en te deftig is, dat
aan diens kinderwereld de poëzie en de naïviteit ontbreken, dat hij in één woord
onkinderlijk is. In dat opzicht stemt De Genestet overeen met de ‘Cosmopoliet’ uit
1798. In de nadruk die hij legt op literaire eisen, lijkt hij echter meer op Potgieter
vóór en Busken Huet na hem.
Zeven jaar later nam Nicolaas Beets (1814-1903) het in een lezing over kinderboeken
voor Van Alphen op. Hij vertelt er niet bij dat hij zich zelf ook wel eens kritisch heeft
uitgelaten over diens versjes, zij het dan bij monde van zijn alter ego Hildebrand.
In zijn boutade ‘Vooruitgang’ in De Gids van 1837, sinds 1854 opgenomen in de
Camera Obscura, hekelt Hildebrand het ‘al te matematische’ in wetenschap en
opvoeding. Hij begint met een lofrede op de Sprookjes van Moeder de Gans. Hij
herinnert zich hoe zijn grootmoeder ‘Roodkapje’ vertelde, hoe haar ogen blonken
als zij de wolf nadeed op het ogenblik dat hij toehapte. Dan doet hij een uitval naar
de ‘vooruitgang’: ‘Zekerlijk: Vader Jacob en zijne kindertjes is een mooi boekje; De
brave Hendrik is allerbraafst; maar ik had een' afkeer van al die geschriften, op wier
titel prijkt “voor kinderen”, “voor de jeugd”; en wat betreft titels als: Raadgevingen
en onderrigtingen, zij waren mij een gruwel. Als kind begreep ik de nuttigheid van
het nuttige niet zoo zeer.’ (Hildebrand 1837: 345).
Nee, dan Moeder de Gans! De moraal aan het eind van ieder sprookje ontging
hem als kind. ‘Maar ik begreep het verschrikkelijke van het: “Zuster Anna, Zuster
Anna! ziet gij nog niets komen?” en dan het wrekend zwaard van den opgedaagden
broeder! O, die Blauwbaard, die verschrikkelijke, die gruwelijke, die heer-
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lijke Blauwbaard!’ In plaats daarvan krijgen kinderen nu allerlei nuttigheid,
geleerdheid en vervelendheid voorgeschoteld, zodat ze ‘anticipaties op volwassen
menschen’ worden: ze weten dat geen petemoei ter wereld een pompoen in een koets
kan veranderen, dat Sint Nicolaas niet door de schoorsteen komt, en ze leren bij Van
Alphen dat ‘wie aan een' zwarten man gelooft, van zijn verstand beroofd is’. Net als
de ‘Cosmopoliet’ uit 1798 gelooft hij dat men daarmee de basis legt voor later
scepticisme.
In het stukje ‘Kinderrampen’ in de Camera Obscura (1839) deelt Hildebrand
opnieuw enkele steken uit naar de moralistische kinderliteratuur. Als de grootste
kinderramp noemt hij de school: Van Alphens gezegde ‘Mijn leeren is speelen’ vindt
volgens hem bij de kinderen geen weerklank. Ook De brave Hendrik moet het
opnieuw ontgelden. Een van de hatelijke trekjes van de school is dat je er elke dag
een uur moet zitten lezen ‘van een brave jongen, zo braaf, zo zoet, zo gehoorzaam,
zo knap en zo goedleers, dat gij hem met plezier een paar blauwe ogen zoudt slaan,
als gij hem op straat ontmoette’ (Hildebrand 1839 [editie 1982]: 28).
Maar dat is Hildebrand. Beets, de toekomstige dominee, was ook toen al veel
bedaagder. In 1838 herdacht hij de schrijver van De brave Hendrik, Nicolaas Anslijn,
van wie hij als kind enkele jaren huisonderwijs in de natuurlijke historie had genoten,
in ‘Een woord aan allen die “De brave Hendrik” gelezen hebben’. Daarmee richt hij
zich tot al zijn leeftijdgenoten, constateert hij: wie heeft leren lezen, heeft De brave
Hendrik gelezen. ‘Wel mocht het een kleine kinderbijbel heeten! want het leerde ons
niet maar lezen; het was een kort begrip van kinderlijke zedeleer; en de plichten van
gehoorzaamheid, van orde, van eerlijkheid, oprechtheid en zedigheid leerden wij
daarin tegelijk met de leestekens eerbiedigen.’ (Beets 1838: 15). Hij geeft toe dat
zijn klasgenoten en hij het maar matig waardeerden om uit ‘zoo uitmuntend een
boekje’ te lezen. Maar als ze zelf kinderen hebben, zullen ze inzien ‘hoe groote
verplichtingen men aan die kleine boekjes heeft’ (Beets 1838: 16).
Zijn lezing ‘Over kinderboeken’ ademt dezelfde geest. Wie voor kinderen schrijft,
heeft volgens hem een grote verantwoordelijkheid: ‘niemand kan meer vrucht en
zegen hebben dan hij’ (Beets 1864: 13). Hij vindt dat men alleen iets goeds kan
verwachten van

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

27
iemand die ook voor volwassenen kan schrijven. Het schrijven van een kinderboek
vereist een rijpe geest en een rijk gemoed: het is geen kinderwerk. Volwassenen
hoeven zich dan ook niet te schamen als ze voor hun eigen genoegen kinderboeken
lezen: ‘Een kinderboek kan een groot en schoon boek zijn, en eene eereplaats in onze
boekerijen beslaan.’ (Beets 1864: 19).
Het zal wel geen toeval zijn dat hij juist dan Van Alphen ter sprake brengt. Beets
geeft toe dat diens taal over het algemeen wat stijf en afgemeten is, en hij kan zich
zelfs wel voorstellen dat sommigen hem pedant vinden. Maar men moet bedenken
dat de versjes al bijna honderd jaar oud zijn: voor die tijd waren de taal en de
versificatie van Van Alphen volgens hem een meesterstuk van ongedwongenheid.
De laatste beschouwing uit deze periode is van Joh. A. Leopold (1846-1922), een
onderwijzer, later directeur van de Rijkskweekschool in Nijmegen, die in 1869 een
artikel publiceerde over kinderlectuur. Literatuur omschrijft hij als ‘een spiegelbeeld
van 't leven en handelen der natie’: schrijvers en dichters openbaren in geïdealiseerde
vorm hun visie op de wereld en ‘klaren nevelachtige gevoelens op tot heldere
gedachten’ (Leopold 1869: 25). Omdat kinderen nog niet kunnen ‘weerspiegelen’
wat er in hen omgaat, moet een volwassene dat voor hen doen. Maar dat moet dan
wel iemand zijn ‘wiens kinderlijke zin niet verstijfd is onder 't lastig vernis van
schijnbeschaving, dat bij iederen gullen lach, bij elken dartelen sprong dreigt te
barsten’, kortom iemand die nog de moed heeft om natuurlijk te zijn. Het vereist
kunst en een onbevangen geest om ‘gelijkvloers tot den poëtischen geest des kinds
te spreken’ (Leopold 1869: 26).
Helaas zijn het juist de bedaagden die voor kinderen schrijven, die uit hun leven
slechts verschoten taferelen en overgeërfde moraalformules hebben bewaard. Zij
willen kinderen ook genot geven, maar dat gebeurt zo minzaam neerbuigend: een
hapje levertraan, onhandig gesuikerd met ‘mijne liefjes’ en ‘waarde vriendjes’. In
de meeste leesboekjes kan de schrijver niet de verleiding weerstaan, lessen uit zijn
eigen duurbetaalde levenswijsheid binnen te smokkelen. En waarom eigenlijk?
‘Hatelijke en terugstootende onderstelling, dat er bij een kind reeds zooveel te verbe-
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teren valt! Er dient meesttijds geleid, niet vervormd te worden. Laat aan de natuur
en het natuurlijke die leiding over, en ik sta u borg, dat de kiemen van edele kracht
en ware godsvrucht zich zullen ontwikkelen. Men kan geen oude boomen enten op
groene struikjes.’ (Leopold 1869: 29).
Leopold eist natuur - en verder niets. Er bestaat volgens hem geen enkele
verwantschap tussen ‘de gedrochtelijke deugnieten en de gelikte engeltjes onzer
kinderlitteratuur’ en de kinderen voor wie ze bestemd zijn. Daarom hebben die er
ook geen belangstelling voor. Waaraan zij dan wel behoefte hebben? Leopold oppert
dat men natuurlijk kan onderzoeken welke kinderboeken het meest in de smaak
vallen, maar volgens hem kan men deze vraag ook door redenering beantwoorden.
Voor kinderen van een jaar of zeven noemt hij sprookjes en in het algemeen
fantasieverhalen; voor iets oudere kinderen beveelt hij onder meer sagen en
heldenverhalen aan. (De achtergronden van deze adviezen bespreek ik op blz. 295
en 298-299.)
De keuze van de stof is niet het enige dat telt: de kunst eist voor de gedachte een
schone vorm. De taal moet echter eenvoudig zijn en dicht bij de kindertaal blijven.
Leopold ziet er zelfs geen bezwaar in, ‘door een schijnbaar gebrekkigen zinsbouw
- soms in 't midden afgebroken - de vluchtigheid van 't kinderlijk denken na te bootsen’
(Leopold 1869: 32). 2 Ook moet men bedenken dat kinderen aan enkele kenmerkende
trekjes genoeg hebben om zich een voorstelling te maken. Lange beschrijvingen zijn
overbodig: het kind wil actie. De kinderschrijver kan een voorbeeld nemen aan de
volkssprookjes. Een schoner en strenger vorm dan die van het volksverhaal is volgens
Leopold nauwelijks denkbaar. Het mist de schoonheden van een kunstige stijl, maar
boeit door zijn eenvoud en naïviteit. De voorstelling is concreet en helder.
Kinderverhalen moeten volgens hem dezelfde eigenschappen hebben.
Ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende eeuw De beschouwingen van
De Genestet en Leopold sluiten aan bij de opvattingen die eerder door de
‘Cosmopoliet’ en Aagje Deken waren verwoord. Men kan die opvattingen omschrijven
als de tweede ontdekking van het kind, waarbij minder nadruk wordt gelegd op wat
het kind moet worden, en meer op wat het al is.
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Terwijl kinderboeken aanvankelijk geheel in dienst stonden van de moraal, worden
nu hogere eisen gesteld aan de kinderlijkheid en het literaire gehalte. Dat dit de
pedagogische idealen niet in de weg hoeft te staan, blijkt het duidelijkst bij De
Genestet, die vindt dat de kinderdichter de harten van de kinderen moet openen voor
alles wat goed en edel is.
Literaire eisen beperken wel de ruimte die de moraal wordt gegund. Huet eist dat
de dichter de juiste toon weet te treffen voor de moraal, of anders welsprekend weet
te zwijgen. Leopold gaat nog een stap verder. Hij zet zich niet alleen af tegen versleten
moraalformules, maar vindt dat de opvoeder meer dient te leiden dan te (ver)vormen.
Daaruit spreekt een nieuw, romantisch opvoedingsideaal, waarin de natuur de plaats
heeft ingenomen die in de Verlichting voor kennis en inzicht was gereserveerd. Ook
in zijn literaire eisen, waarin eveneens de nadruk ligt op natuurlijkheid (de taal van
het dagelijks leven en van volksverhalen), sluit Leopold aan bij gedachten die uit de
Romantiek stammen.
In een ander opzicht kan men eveneens spreken van een tweede ontdekking van het
kind. Hierbij gaat het niet om een pedagogische, maar om een sociale uitbreiding.
Terwijl Montaigne in 1580 slechts de kinderen uit de aristocratie op het oog had, en
de kinderliteratuur in 1778 nog alleen voor kinderen uit de gegoede burgerstand
bestemd was, kwamen aan het eind van de negentiende eeuw kinderen uit alle lagen
van de bevolking met kinderboeken in aanraking. Dit is te danken aan het toegenomen
schoolbezoek, de verbetering van het onderwijs en vooral de instelling van
schoolbibliotheken.
Volgens De Bree (1947) 3 ging in 1825 maar 65 procent van de Nederlandse
kinderen van zes tot twaalf jaar naar school - althans 's winters, want in de zomer
werkten velen van hen op het land. (Op Zuid-Beveland bijvoorbeeld ging in de winter
van 1832 75 procent van de kinderen naar school en in de zomer slechts 37 procent.)
Volgens Dasberg & Jansing was in 1862 80,5 procent van de jongens en 72 procent
van de meisjes van zes tot twaalf ingeschreven als leerling van een lagere school. In
de daarop volgende decennia steeg dit percentage, om zich na de invoering van de
algemene leerplicht in 1901 op 95 te stabiliseren. (De reste-
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rende 5 procent waren kinderen met geestelijke of lichamelijke gebreken, en
schipperskinderen en dergelijke.)
Bovendien werd de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Een van de gebreken
van de onderwijswet van 1806 was dat de opleiding en honorering van onderwijzers
er niet in werden geregeld. Veel schoolmeesters verdienden er wat bij als koster,
klokkeluider en grafdelver; voor sommigen was het onderwijzerschap de bijbaan.
Veel opleiding hadden zij meestal niet gehad: kweekscholen waren er nauwelijks,
de meeste onderwijzers waren in de praktijk opgeleid en hun kennis was vaak
minimaal. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden meer kweek- en
normaalscholen opgericht, die de opleiding overnamen. In de wet van 1857 werden
exameneisen vastgesteld, die daarna geleidelijk werden uitgebreid. In 1857 werd
onder meer enige letterkundige kennis verlangd, in 1870 werden psychologie en
pedagogiek als verplichte vakken ingevoerd. Ook werd de salariëring verbeterd,
zodat men zonder nevenbetrekking van een onderwijzerssalaris kon rondkomen.
Ook de opvattingen over het onderwijs veranderden. Aanvankelijk vond men het
niet nodig dat kinderen op volksscholen meer leerden dan zij voor hun latere werk
nodig hadden. De Bree merkt in dit verband op: ‘Zelfs verlichte mannen als Van der
Palm [die in 1799 Agent van Nationale Opvoeding was geworden,] koesterden
heimelijk de vrees, dat de Verlichting, in alle consequentie doorgevoerd, leiden kon
tot een te grote beschaving der schamele kinderen, zodat deze “boven andere
burgerkinderen, ja zelfs boven die van aanzienlijke lieden, verheven of wel aan
dezelve te veel gelijk gesteld zouden worden, en de Maatschappije daardoor gebrek
zou kunnen leiden aan eene classe van leden, die haar zoo noodzakelijk is als de heff'
op een wijnvat”!’ (De Bree 1947: 17).
Het doel van het onderwijs was de vorming van redelijke en gezagsgetrouwe
burgers. In de onderwijswet van 1806 was dit als volgt omschreven: ‘Alle
schoolonderricht zal zodanig moeten worden ingericht, dat onder het aanleren van
gepaste en nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens [der leerlingen]
ontwikkeld en zij zelve opgeleid worden tot alle maatschappelijke en christelijke
deugden.’ (De Bree 1947: 36-37).
Het onderwijs was dus niet gericht op de ontplooiing van de
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leerlingen, maar op de bevestiging van de maatschappelijke verhoudingen. Die
opvatting was in de tweede helft van de negentiende eeuw natuurlijk niet plotseling
verdwenen, maar er kwam wel een verandering op gang. Steeds meer onderwijzers
streefden naar een bredere vorming: het volksonderwijs werd meer en meer gezien
als een middel tot volksverheffing. Een belangrijk onderdeel daarvan was het
stimuleren van het lezen, waardoor de kinderen zich konden blijven ontwikkelen
nadat ze, op hun twaalfde jaar, van school waren gegaan. Om de leerlingen vertrouwd
te maken met boeken had men schoolbibliotheken nodig, want er bestonden nog
geen openbare leeszalen en bibliotheken. Wel waren er ‘volksbibliotheken’ van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, maar het aantal daarvan was vrij beperkt en
pas in 1869 gaf het Nut de aanbeveling, hierin ook boeken voor jonge lezers op te
nemen. In 1900 beschikten vijfentwintig volksbibliotheken over een ‘bibliotheek
voor jongelieden’ van twaalf tot achttien jaar (Rapport Nut 1913: 8, 19, 45). De eerste
kinderleeszaal werd pas in 1912 opgericht.
De meeste kinderen waren dus aangewezen op de schoolbibliotheek, een instituut
dat al bij de wet van 1806 mogelijk was geworden maar dat pas tegen het eind van
de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam. 4 Daarbij bestonden overigens grote
verschillen tussen de ene school en de andere. Over de kwaliteit van de
schoolbibliotheken vinden we dan ook zeer uiteenlopende getuigenissen, die we
bovendien niet altijd letterlijk moeten nemen: om zijn argumenten kracht bij te zetten,
stelt men de situatie soms gunstiger of ongunstiger voor dan ze is. Zo suggereert J.
Smelik in 1876 dat de meeste openbare scholen wel een schoolbibliotheek hebben,
om vervolgens te pleiten voor de inrichting van bibliotheken in christelijke scholen
(Smelik 1876: 26). Maar T.G. Heijmans verklaart in 1879 dat schoolbibliotheken op
openbare scholen ‘nog maar al te schaarsch’ zijn. Volgens hem komt dat vooral
doordat de onderwijzers niet weten welke boeken ze moeten aanschaffen: hij pleit
daarom voor ‘een lijst van uitgelezen boekwerkjes, geschikt voor de
schoolbibliotheek’ (Heijmans 1879: 54-55).
Omstreeks 1880 wordt regelmatig gevraagd om dergelijke lijsten. Hieruit leid ik
af dat onderwijzers dan werkelijk beginnen met de inrichting van schoolbibliotheken
(waarvoor al enkele decen-
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nia werd gepleit). Maar zoals gezegd bestonden er op dit punt grote verschillen tussen
de ene school en de andere. Een voorbeeld daarvan vinden we in de
jeugdherinneringen van Theo Thijssen, In de ochtend van het leven (1941). Thijssen,
geboren in 1879, bezocht twee verschillende lagere scholen in de Amsterdamse
Jordaan, allebei zogenaamde ‘tussenscholen’. (Er bestonden toen nog standenscholen,
legt hij uit: je had ‘scholen eerste klasse’, aangeduid met een nummer, die kosteloos
waren; ‘scholen tweede klasse’, aangeduid met een letter, met een schoolgeld van
dertig cent per week; en ‘scholen derde klasse’, vermoedelijk aangeduid met een
naam, met een veel hoger schoolgeld.)
Thijssen ging aanvankelijk naar school Letter G op de Prinsengracht, een school
met acht klassen van negen maanden. Omdat hij een paar keer een klas oversloeg,
kwam hij al omstreeks zijn achtste verjaardag in de zesde klas, bij meester Wopkes:
‘Hij liet ons altijd maar schriftelijk werken, meestal rekenen, en wie “klaar” was
mocht een boek uit de kast halen en gaan zitten lezen. En dat boek mocht-ie dan thuis
verder uitlezen. Die boeken schijnen uit de privé-bibliotheek van de meester geweest
te zijn; ik herinner me nog een doorworstelen van Elisabeth Musch van V[an] Lennep
en een met rood gloeiend hoofd genieten van De Schaapherder van Oltmans!
Zonderlinge lectuur voor een achtjarige - maar we waren er doodstil mee.’ (Thijssen
1941: 71).
Toen hij in de achtste klas zat, in 1889, kwam er een nieuwe bovenmeester, die
allerlei veranderingen aanbracht: ‘Hij kocht een hele bibliotheek voor de hoogste
klas, nam eventjes acht-en-twintig boeken tegelijk, ik herinner me nog dat getal
acht-en-twintig. Elke week kon je daaruit een boek te leen krijgen, maar... alleen de
acht-en-twintig waar de meester het meest tevreden over was. [...] Telkens kwam er
een deeltje bij [...] En telkens had onze meester dan een leerling méér waar hij
tevreden over was geweest in de afgelopen week.’ (Thijssen 1941: 138).
Het was in die tijd gebruikelijk dat kinderen die nog niet van school af hoefden,
in de achtste klas bleven tot ze bij de ‘hoogste partij’ hoorden en hun schoolcarrière
konden afsluiten met een ‘examen voor het loffelijk ontslag’. Omdat het gezin intussen
verhuisd was, deed Thijssen de achtste klas over op school Letter A in de Raamstraat.
Daar was een bibliotheek met meer dan vierhon-
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derd boeken. Vierhonderd! Hij kan het aanvankelijk niet geloven en verklaart de
jongen die het hem vertelt, zelfs voor gek. Maar het was waar. De bibliotheek bevatte
gebonden jaargangen van de kindertijdschriften Bato en Voor 't Jonge Volkje, een
hele serie boeken van Jules Verne en verder onder meer De negerhut van Oom Tom
van Harriet Beecher Stowe en De woudloper van Gabriel Ferry.
Omdat ze opnieuw verhuisd waren, ging Thijssen in 1891 terug naar Letter G.
Daar telde de bibliotheek inmiddels ook al meer dan zestig boeken, waaronder
Vlissingen in 1572 van P. Louwerse, maar ook werk van Verne en Marryat.
Waarschijnlijk waren het vooral vooruitstrevende jonge schoolhoofden die werk
maakten van de bibliotheek. Waar schoolbibliotheken bestonden, voorzagen ze
duidelijk in een behoefte. Voor veel onderwijzers was het echter een probleem welke
boeken ze nu in de bibliotheek moesten opnemen. Er was een grote verscheidenheid
aan kinderboeken te koop en zoals Heijmans in 1879 opmerkte, hadden de meeste
onderwijzers op dit punt geen enkele deskundigheid.
Tot 1830 was de kinderliteratuur een eenheid geweest, daarna werd het aanbod
steeds gevarieerder. In de kinderpoëzie lieten J.J.A. Goeverneur en Jan Pieter Heije
een nieuw geluid horen en al snel sloten anderen zich daarbij aan. Al werd Van
Alphen nog altijd gelezen en ook nagevolgd, in de meeste versjes werd veel meer
gespeeld en minder geleerd. En in plaats van de deugd werd weliswaar niet de
ondeugd bezongen, maar zo nu en dan wel de ondeugendheid (Wirth 1926: 197-205).
Een nog grotere verscheidenheid gaf het proza te zien. Dominee Jan de Liefde en
zijn leerling Eduard Gerdes ontdekten het kinderboek als evangelisatiemiddel; aan
katholieke zijde had men het werk van de Duitse kanunnik Christoph von Schmid
(vertaald sinds 1825); en onderwijzers als P.J. Andriessen en P. Louwerse schreven
talloze historische verhalen voor de jeugd. Bovendien verschenen er steeds meer
vertalingen van boeken die oorspronkelijk niet voor kinderen geschreven waren:
avonturenromans van onder anderen James Fenimore Cooper (De laatste der
Mohikanen werd al in 1826 vertaald), Frederick Marryat (sinds 1836), Gus-
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tave Aimard (te beginnen met De pelsjagers van de Arkansas, 1862) en Jules Verne
(sinds 1884). Het waren vooral deze laatste boeken die sommige onderwijzers voor
de vraag stelden wat hun leerlingen nu wél, en wat ze vooral niet moesten lezen.

Eindnoten:
2 Ten onrechte meent Lea Dasberg (1981: 86) dat Leopold hier de esthetiek opoffert aan de
herkenbaarheid: elliptische en andere schijnbaar (!) gebrekkige zinnen zijn juist een esthetisch
middel; het enige dat wordt ‘opgeofferd’, is een formalistische taalopvatting.
3 Helaas hebben we in Nederland geen boek dat een overzicht geeft van de praktijk van opvoeding
en onderwijs in de achttiende en negentiende eeuw. Voor de eerste helft van de negentiende
eeuw baseer ik me daarom op L.W. de Bree, Het platteland leert lezen en schrijven (1947),
voor de tweede helft op L. Dasberg & J.W.G. Jansing, Meer kennis, meer kans (1978).
4 Volgens Lea Dasberg (1977: 261) is de ontwikkeling versneld doordat de wet van 1857 de
‘schoolprijsuitdelingen’ - waarbij de prijs vaak uit een kinderboek bestond - had afgeschaft.
Dit is echter niet juist: Jan Ligthart en Theo Thijssen, respectievelijk geboren in 1859 en 1879,
maken in hun jeugdherinneringen allebei gewag van schoolprijzen (Ligthart 1913: 194-195;
Thijssen 1941: 60-61, 184-185 en 260). Bekijken we Dasbergs bron, dan blijkt daar sprake te
zijn van de afschaffing van de verplichte openbare examens, waaraan prijsuitdelingen verbonden
waren (Terugblik 1869: 265).
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Hoofdstuk twee Opvattingen en beoordelingen in de periode van 1880
tot 1930
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Aan het eind van de negentiende eeuw komt er steeds meer belangstelling voor
kinderliteratuur. Aanvankelijk gaat het daarbij om de praktische vraag welke boeken
men kinderen in handen moet geven. Nadat enkele uitgangspunten zijn geformuleerd,
concentreert men zich op de selectie van boeken; over de normen die daarbij worden
gehanteerd, is nauwelijks discussie. Vanaf 1885 publiceert de Gereformeerde
Zondagsschool Vereeniging Jachin ieder najaar een beoordeling van
zondagsschoolboekjes, in 1887 beginnen onderwijzers met de beoordeling van boeken
voor schoolbibliotheken, 5 en in 1889 komt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
met een lijst van boeken die geschikt zijn voor de oudere jeugd. 6
Omstreeks 1900 wordt de belangstelling breder en ontstaat er een discussie over
de vraag aan welke eisen kinderboeken moeten voldoen. In 1899 brengt Nellie van
Kol de kinderliteratuur onder de aandacht van een groot publiek met haar artikel in
De Gids, waarin de nadruk ligt op hooggestemde pedagogische idealen. Gedurende
deze hele periode is haar visie een inspiratiebron voor veel opvoeders, maar na enkele
jaren komen er ook andere opvattingen naar voren. Tussen 1900 en 1915 verschijnen
zeer veel beschouwingen over kinderliteratuur. Daarna zijn het alleen de katholieken
die nog beschouwingen publiceren. De periode wordt afgesloten met de publikatie
van een groot aantal lectuurgidsen, die een overzicht geven van goede kinderboeken.
De toenemende belangstelling voor (de beoordeling van) kinderboeken is overigens
geen exclusief Nederlands verschijnsel. In Duitsland deed zich hetzelfde voor.
Commissies van onderwijzersverenigingen stelden daar lectuurgidsen samen, waarin
kinderboeken volgens vaste criteria werden beoordeeld. Uit de samenwerking van
de verschillende onderwijzersverenigingen ontstond het tijdschrift
Jugendschriften-Warte, dat zich ten doel stelde ‘den guten Jugendschriften
zahlreicheren Eingang zu verschaffen’. Vanaf 1896 werd dit tijdschrift geredigeerd
door de Hamburgse onderwijzer Heinrich Wolgast, die vooral bekend
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werd door het boek dat hij datzelfde jaar publiceerde: Das Elend unserer
Jugendliteratur.
Hij verlangt van een kinderboek dat het een kunstwerk is, en verwerpt elke vorm
van ‘opzettelijkheid’: een kinderboek mag geen opzettelijke moraal bevatten; en er
mogen evenmin, ter wille van de begrijpelijkheid, concessies worden gedaan aan de
literaire kwaliteit. Bij het laatste beroept hij zich op een uitspraak van Theodor Storm:
‘Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst du nicht für die Jugend schreiben.’
(Lexikon der Kinderund Jugendliteratur, 1: 144-145; 11: 92-94 en 265-266).
In Nederland is J.W. Gerhard sterk door de opvattingen van de
Jugendschriftenbewegung beïnvloed, terwijl Nienke van Hichtum een paar keer een
uitspraak van Wolgast citeert. Maar de georganiseerde boekbeoordeling van de
Nederlandse onderwijzers vertoont een eigen ontwikkeling, die aansluit bij de
opvattingen over het onderwijs.

Beginjaren (1880-1900)
Stamperius en het NOG Al in 1876 formuleerde de christelijke onderwijzer J. Smelik
enkele uitgangspunten voor de beoordeling van boeken voor de schoolbibliotheek,
die in een volgende paragraaf aan de orde komen (blz. 102). Voor de openbare school
werd vanaf 1878 enkele malen aangedrongen op de samenstelling van een lijst van
boeken die geschikt waren voor de schoolbibliotheek, maar deze oproepen hadden
geen resultaat.
Meer succes had J. Stamperius (1858-1936), een Zeeuwse onderwijzer die in 1880
schoolhoofd was geworden in Amsterdam. In een afdelingsvergadering van het
Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap hield hij in 1885 een lezing over de vraag
‘Aan welke eischen dient een goede schoolbibliotheek te voldoen?’. Volgens hem
hebben de meeste scholen wel een bibliotheekje, maar wordt aan de keuze van de
boeken onvoldoende aandacht besteed.
Hij noemt enkele eisen waaraan men kinderboeken kan toetsen. Om te beginnen
moeten ze onderhoudend zijn, maar dat is niet genoeg: de onderwijzer die wil dat de
schoolbibliotheek een bijdrage levert aan ‘de vorming van 't gemoed en de
ontwikkeling van 't verstand’ van zijn leerlingen, moet hogere eisen stellen. ‘Vor-
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ming van 't gemoed en ontwikkeling van 't verstand, hiernaar heeft de schrijver te
streven - en er dient bijgevoegd, de meeste schrijvers van kinderwerkjes streven
daarnaar, al slaan zij soms een vreemden weg in om dat doel te bereiken.’ (Stamperius
1885, ongepagineerd).
Zijn eisen zijn dus afgeleid van het doel van de openbare school: de ontwikkeling
van de verstandelijke vermogens van de kinderen en de opleiding tot ‘alle
maatschappelijke en christelijke deugden’. Het WNT geeft als betekenis van gemoed:
‘Het binnenste van den mensch in onstoffelijken zin, beschouwd als de zetel van zijn
geestelijk gevoel, het beginsel zijner neigingen, hartstochten en zielsstemmingen’,
in het bijzonder ‘de zetel van het godsdienstig en zedelijk bewustzijn’ (WNT, IV:
1429, 1433).
Uit de concretisering van zijn eisen blijkt dat Stamperius deze laatste, toegespitste
betekenis op het oog heeft: ‘vorming van het gemoed’ staat gelijk aan zédelijke
vorming. Avonturenboeken, van Aimard bijvoorbeeld, dragen daar volgens hem niet
toe bij, evenmin als boeken die de eerbied ondermijnen die het kind aan ouders en
onderwijzers verschuldigd is. En de boeken van Verne vindt hij ten enenmale
ongeschikt voor de ontwikkeling van het verstand, omdat er te veel natuurkundige
verschijnselen in voorkomen die niet tot de stof van de lagere school behoren.
Stamperius besluit zijn lezing met de opmerking dat het niet eenvoudig is om
boeken te kiezen voor de schoolbibliotheek. Hij vindt dat hier een taak ligt voor de
schoolbladen: die zouden de onderwijzers bij de selectie kunnen helpen. Prompt
benoemt de afdeling Amsterdam van het NOG hem tot voorzitter van een commissie,
die in 1887 een rapport aanbiedt met driehonderd titels van aanbevolen boeken. In
de inleiding verklaart de commissie dat de boeken soepel zijn beoordeeld: anders
bleef er weinig over. Maar er is vastgehouden aan twee eisen, die overeenkomen met
die van Stamperius: de boeken mogen niets bevatten ‘dat uit een oogpunt van
zedelijkheid moet worden afgekeurd’; en ze moeten onderhoudend geschreven zijn,
‘zoodat men verwachten kan, dat ze door de jeugd met genoegen gelezen worden’.
Uiteraard werden geen boeken opgenomen, die ‘als ware sensatie-romans voor de
jeugd, hun eenige aantrekkelijkheid vinden in de reeks van buitengewone voorvallen
en ongelooflijke avonturen, welke zij bevatten’,
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en evenmin ‘de bloedige verhalen over Amerika en de Indianen’ (Rapport NOG
1887: 2).
Onder redactie van Stamperius verscheen vanaf 1887 bovendien de ‘Nieuwe
Bibliotheek voor de jeugd’, die later werd omgedoopt in ‘Stamperius-bibliotheek’.
Voor ouders en onderwijzers die zelf geen kinderboeken durfden te kiezen, was dit
een veilig kompas: wat door Stamperius was goedgekeurd, zou zeker geen gevaar
opleveren voor hun kinderen. Blijkbaar heeft hij in 1887 ook zijn opvattingen over
kinderliteratuur nog eens uiteengezet. D.L. Daalder citeert althans de volgende eisen,
die Stamperius in dat jaar geformuleerd zou hebben: ‘“Een kinderboek moet boeiend
zijn, het moet voedsel bieden voor hoofd en hart.” “Het kind moet nooit in verzoeking
gebracht worden, het kwaad toe te juichen omdat het in behaaglijke vorm wordt
voorgesteld.” “Eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen worde in acht
genomen.”’ (Daalder 1950: 97-98). 7
Aan Stamperius' eisen uit 1885 voegt dit weinig toe. Nieuw is alleen de eis dat
iedere levensbeschouwing gerespecteerd moet worden (ook weer ontleend aan de
uitgangspunten van de openbare school).
In 1891 stelde het NOG een permanente commissie in voor de beoordeling van
kinderboeken. De beoordelingen verschenen in Het Nieuwe Schoolblad en werden
regelmatig gebundeld. Na enkele kleinere rapporten publiceerde de commissie in
1899 de gids Wat mogen onze kinderen lezen?, die volgens de ondertitel duizend
beoordelingen bevat van kinderboeken die in de laatste jaren verschenen zijn.
De omvang van de beoordelingen is omgekeerd evenredig met het aantal: vier tot
tien regels. Door de beknoptheid zijn er meestal geen duidelijke criteria uit af te
leiden, maar als men het geheel overziet, blijkt dat pedagogische overwegingen de
doorslag geven. Behalve in de titel komt dit naar voren in zinsneden als: ‘de daden
worden in 't rechte licht gesteld’ of ‘hier en daar niet kinderlijk genoeg verhaald,
maar wel aan te bevelen om de strekking’ (Wat mogen 1899: 1, 5). Literaire
overwegingen gaan zelden verder dan ‘goed geschreven’ of ‘mooi’.
Als de strekking in orde is, hanteert de commissie ook wel an-
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dere argumenten, bijvoorbeeld in de beoordeling van Alfreds gedragboekje van Tine
van Berken: ‘Hoe best kunnen we ons begrijpen, dat de goeie, maar zwakke Freddy
onder de gegeven omstandigheden tot het leelijke vergrijp komt zijn gedragboekje
te vervalschen. Wat een medelijden voelen we met den armen jongen, als hij zoo
bitter boet voor zijn misdaad. 't Is werkelijk een mooi verhaal, natuurlijk, eenvoudig,
maar tragisch, boeiend.’ (Wat mogen 1899: 22). Emotivistische argumenten, maar
de commissie laat er geen twijfel over bestaan dat ‘de daden in het rechte licht worden
gesteld’: in dat opzicht beantwoordt dit boek aan de eisen die Salzmann in 1780
formuleerde.
Het vermelden waard is ten slotte de beoordeling van Uit het leven van Dik Trom
van C. Joh. Kieviet, waarin - ná pedagogische overwegingen - ook het oordeel van
de beoogde lezers een rol speelt: ‘Dik Trom is een leuke jongen. Er valt over te
redeneeren, of het wel paedagogisch is, zoo'n exemplaar aan de lieve jeugd voor te
zetten en - er is ook al over geredeneerd. Toch aarzelen wij niet het boek aan te
bevelen. Dik zit vol kwajongensstreken; maar is in de grond van zijn hart een beste
jongen, die bovendien op eenvoudige wijze van de dwalingen zijns weegs wordt
bekeerd. De jonge lezers - wij ondervonden het - zitten om dit boek te schaterlachen.’
(Wat mogen 1899: 74).
In 1904 verscheen een tweede bundel, met driehonderd beoordelingen. Daarin
blijkt opnieuw dat het accent niet op literaire aspecten ligt. Over Het allernieuwste
dierenboek, versjes van Mopje heet het bijvoorbeeld: ‘De plaatjes zijn niet mooi.
Ook de versjes laten wat te wenschen over. Maar toch is 't wel bruikbaar voor een
kind van 5 à 6 jaar.’ (Wat mogen 1904: 28).
't Verteluurtje In 1893 publiceerde Stamperius samen met H. Hinse een ‘vertelselboek
voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school’, 't Verteluurtje. Het begint
met een lange beschouwing over het vertellen, waarin Stamperius' opvattingen over
de functie van kinderliteratuur op enkele punten gepreciseerd worden.
Het luisteren naar verhalen is volgens de auteurs voor jonge kinderen niet alleen
een groot genot, maar ook een middel om hun horizon uit te breiden. Door middel
van verhalen kunnen zij zich
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een voorstelling maken van omstandigheden die zij nog niet kennen, en zich daarin
inleven. Het is bovendien een uitstekende oefening in het verstaan en gebruiken van
de moedertaal, een middel om het gevoel voor schoonheid te ontwikkelen en ‘een
machtig middel ter zedelijke opvoeding’.
Dit geldt echter alleen als er goed verteld wordt. Hoewel men volgens hen niet in
de eerste plaats vertelt om kinderen te vermaken maar om ze iets te leren, is dat
onmogelijk als ze zich vervelen. Als het verhaal afgelopen is, moeten de kinderen
het navertellen: anders heeft het geen effect op hun taalontwikkeling. En voor de
zedelijke vorming moet men daarna ‘met de kinderen spreken over datgene, wat zij
uit de vertelling leeren moeten’. De kinderen moeten de ‘les’ van het verhaal onder
woorden kunnen brengen en haar kunnen toepassen op situaties uit hun omgeving
(Hinse & Stamperius 1893: 15). Ter illustratie geven zij een gesprekje weer naar
aanleiding van ‘Het ongehoorzame muschje’, waarvan ik het laatste gedeelte citeer:
‘Uit de verschillende antwoorden houdt de onderwijzer ten slotte deze twee vast:
“Het muschje was ondeugend, omdat het ongehoorzaam aan zijn ouders was.” “Het
muschje was ongehoorzaam, want het deed niet, wat vader en moeder gezegd hadden.”
O[nderwijzer]: “Wanneer zou 't muschje gedaan hebben, zooals het doen moest?”
L[eerling]: “Wanneer het gehoorzaam geweest was.”
De les is nu begrepen, thans volgt de toepassing.’ (Hinse & Stamperius 1893:
16-17).
Hierop volgt weer een korte bespreking, die leidt tot de leefregel: ‘Kinderen moeten
aan hun ouders gehoorzaam zijn’. Hierbij moet men het laten, zeggen de auteurs:
redeneringen over het waarom van dit voorschrift of uitbreiding naar andere plichten
van het kind moeten achterwege blijven. Ook maken zij bezwaar tegen boeken waarin
de moraal aan het eind wordt samengevat: kinderen moeten de zedenles zelf ontdekken
en onder woorden brengen.
Hinse en Stamperius eindigen met enkele adviezen over de aard van de vertelling.
Net als Stamperius in 1885 waarschuwen zij tegen verhalen die alleen maar
vermakelijk zijn. Vooral in verhalen met een opeenstapeling van wonderlijke
gebeurtenissen zien zij een gevaar: die hebben even weinig waarde als
‘sensatie-romans’
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voor volwassenen. Zij pleiten voor eenvoudige verhalen, waarin aan goed en kwaad
‘hun natuurlijke gevolgen’ gegeven worden (Hinse & Stamperius 1893: 26).
Andere beschouwingen over kinderliteratuur De eerste die na Stamperius een
beschouwing aan kinderliteratuur wijdde, was M.J. Koenen (1847-1920), onderwijzer
en vanaf 1880 leraar Nederlands aan de Rijkskweekschool te Maastricht, en daarnaast
auteur van een aantal schoolboeken en een Verklarend handwoordenboek der
Nederlandsche taal (1897). In 1892 publiceerde hij een artikel ‘Over boeken en
schoolbibliotheken’, dat volledig aansluit bij de opvattingen van zijn voorganger.
Hij vindt dat de jeugd een gelukkige tijd beleeft. Aan de meeste scholen zijn
kinderbibliotheken verbonden en er zijn honderden en nog eens honderden
kinderboeken voor een redelijke prijs te koop. Dat is belangrijk, want ‘lezen vult’:
een goed boek geeft kennis en inzicht, het biedt voedsel aan de fantasie en vult
langzaam maar zeker ‘de leegte in hoofd en hart’ (Koenen 1892: 257).
Lectuur heeft volgens hem een grote invloed op het kinderhart. Daarom moet men
waken voor zedeloze lectuur en boeken die de fantasie te sterk aangrijpen. De boeken
van Aimard en de meeste boeken van Verne horen naar zijn mening niet in de
schoolbibliotheek thuis, omdat ze geen rekening houden met onze maatschappelijke
toestanden of kinderen te ver wegvoeren uit de realiteit. Hij geeft de voorkeur aan
reisbeschrijvingen, taferelen uit de geschiedenis, zedekundige verhalen en
levensbeschrijvingen van grote mannen. Al deze boeken hebben het voordeel dat ze
wáár zijn. Want dat is voor Koenen het belangrijkste: ‘Waarheid bovenal!’
Omdat boeken een grote bijdrage leveren aan de karaktervorming, vindt hij een
goede schoolbibliotheek geen luxe. Maar die heeft alleen waarde als men de kinderen
leert zorgvuldig te lezen: ‘Ook hier blijft de waarheid gelden: Niet wat wij eten, maar
wat wij verteren voedt ons!’ Kinderen moeten daarom leren de boeken niet alleen
om de avonturen te lezen, maar ook te letten op de lessen die ze bevatten.
Vanaf 1899 verschijnen er meer beschouwingen over kinderliteratuur. De eerste is
van de hand van K. Andriesse (1864-1907), een
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onderwijzer uit Amsterdam die het jaar daarvoor rapporteur was geweest van de
beoordelingscommissie van het NOG. Hij prijst Stamperius als voorvechter van
goede kinderboeken, als de man die eisen heeft geformuleerd waaraan die boeken
moeten voldoen, maar zelf laat hij een verrassend nieuw geluid horen.
Een kinderboek moet natuurlijk aan enkele pedagogische eisen voldoen, zegt hij,
maar het moet toch in de eerste plaats boeiend zijn: ‘Als juffrouw paedagogiek aldoor
over den schouder van den schrijver tuurt en hem telkens in het oor fluistert: “pas
op, pas op!”, dan loopt hij veel kans een ietwatje saai te worden. 't Is een best mensch,
de juffrouw, maar men moet ze soms wat op een afstand houden, anders wordt ze
indringerig en vervelend.’ (Andriesse 1899, nr. 11).
Kinderboeken moeten niet moraliseren, vindt hij: kinderen lezen voor hun
genoegen; preekjes slaan ze over, hun ethische gevolgtrekkingen maken ze zelf wel.
De jeugd lacht graag, maar hun boeken lachen nooit: die zijn hoogst ernstig of
sentimenteel. ‘Kieviet gevoelde behoefte aan wat vroolijks, toen hij Uit het leven
van Dik Trom schreef en al kunnen een paar paedagogen avonden zoek praten over
de vraag, of het nuttig en wenschelijk is, der jeugd een oolijken snuiter als gezegden
Dik voor te leggen, ik voor mij geloof, dat ze schuddende van 't lachen om dezen
leuken kwâjongen met zijn goed hart, op een uitstekende manier geniet.’ (Andriesse
1899, nr. 11).
Datzelfde jaar publiceert Nellie van Kol haar artikel in De Gids. Net als Andriesse
zet zij zich af tegen de bestaande kinderliteratuur, maar niet omdat die te ernstig of
te sentimenteel zou zijn - nee, zij klaagt over ‘de veelheid, de eentonigheid en de
onbeduidendheid’ daarvan (Van Kol 1899: 3).
Zij stelt vast dat er verschillende opvattingen bestaan over de functie van
kinderlectuur. Volgens sommigen dienen boeken om kinderen te vermaken, volgens
anderen om hun iets te leren. Aanhangers van de ‘vermaakmethode’ zijn gauw klaar,
zegt ze: die zijn tevreden met ieder boek dat kinderen een paar uur bezighoudt. ‘Wie
de leer-methode belijdt, die is kieskeuriger. Die wil dat een boek, hoe vermakelijk
ook, iets nalaat: een kern van denken en voelen, één van die gezonde atomen waaruit
zich een karakter en
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een intelligentie opbouwen. Ik ben van de leer-methode, en wel op grond van het
eenvoudige feit: dat een onbedorven kind altoos leeren wil.’ (Van Kol 1899: 25).
Een vergelijking van deze passage met het artikel van Andriesse leidt tot
merkwaardige resultaten. Beiden beroepen zich op hét kind, dat ‘voor zijn genoegen
leest’ of juist ‘altoos leeren wil’. Allebei vertonen ze enige inschikkelijkheid tegenover
het standpunt van de ander: Andriesse geeft toe dat een kinderboek aan enkele
pedagogische eisen moet voldoen, en van Nellie mag het best vermakelijk zijn. Maar
allebei scherpen ze de tegenstelling ook aan: Andriesse door middel van de ironie,
Nellie door het standpunt van de ander tamelijk gechargeerd weer te geven. Moeten
we Andriesse niet tot de vermaakmethode rekenen, die weinig kieskeurig heet te
zijn? En vertoont Nellie geen trekjes van juffrouw pedagogiek, die vervelend wordt
als men haar niet op een afstand houdt?
Het wordt nog merkwaardiger als we Nellies reactie op Dik Trom in de vergelijking
betrekken. Zij is enthousiast, zowel over de tekst als over de tekeningen. Zij bewondert
Braakensieks spotprenten in De Amsterdammer, maar als illustrator van kinderboeken
heeft ze nooit zo'n hoge dunk van hem gehad. Nu is hij schitterend. Hoe dat komt?
‘Mijnheer Braakensiek had schik toen hij Dik Trom te illustreeren kreeg. Hij heeft
zitten lachen bij de snaaksche historie, zoo gezond en prettig van toon als zijn eigen
prenten in de Groene Amsterdammer; en lachend heeft hij de teekenstift genomen,
en lachend heeft hij al die aardige figuurtjes op 't papier gegooid. O, wat hád hij een
pret, Meneer Braakensiek! Pret in 't werk van den heer Kieviet en pret in zijn eigen
teekeningetjes.’ (De Amsterdammer, 8 april 1900).
Het lijkt haast of Nellie van Kol en Andriesse in hun beschouwingen met geheel
andere woorden hetzelfde bedoelen. Maar de tegenstelling tussen ‘leermethode’ en
‘vermaakmethode’ is echt; dat blijkt ook uit het tweede gedeelte van Nellies recensie.
Het zedelijk gehalte van Dik Trom vindt zij uitstekend, maar ze merkt wel op dat
Kieviet geen ‘na te volgen voorbeeld’ heeft geschilderd: hij beeldt eenvoudig een
jongenskarakter uit. En het zou haar spijten als de ‘straatbengel’ een modetype werd:
dat zou even verkeerd zijn als de mode van de Brave Hendriken. Maar samen
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met andere boeken helpt Dik Trom de ideale bibliotheek te vormen, en werkt het
mee aan ‘de alzijdige vorming en opbouwing van het kindergemoed’.
Uit deze recensie blijkt dat de theoretische opvattingen over kinderliteratuur steeds
getoetst moeten worden aan concrete beoordelingen. Met die beperking kan de
tegenstelling tussen ‘leermethode’ en ‘vermaakmethode’ echter dienen om een
indeling te maken van degenen die in de volgende decennia eisen formuleren waaraan
kinderboeken moeten voldoen. Zien sommigen het boek als een middel in de
opvoeding, voor anderen heeft het een esthetische functie (een complex begrip, dat
ik hier niet zal definiëren; bij mijn conclusies geef ik een samenvattende omschrijving:
zie blz. 285). Van de laatsten leggen enkelen de nadruk op het boek als kunstwerk,
anderen gaan net als Andriesse uit van de ervaringen van de lezers.
Met name de ‘opvoeders’ kan men nader indelen naar hun levensbeschouwing.
Dat is wel zo overzichtelijk en het sluit aan bij de verzuiling van Nederland in deze
periode. In chronologische volgorde behandel ik eerst de verschillende benaderingen
van degenen die zich niet (of niet in de eerste plaats) op een politiek of religieus
standpunt baseren, en daarna de drie zuilen. Voor een juiste weergave van de
ontwikkelingen moet ik echter beginnen met een vertegenwoordigster van een
levensbeschouwelijke benadering.
Een religieus-socialiste: Nellie van Kol Jacoba Maria Petronella van Kol-Porrey
(1851-1930) was, anders dan het huiselijke pseudoniem Nellie doet vermoeden, zeker
voor haar tijd een moderne, geëmancipeerde vrouw. Zij studeerde voor onderwijzeres
en ging na het behalen van haar akte als gouvernante naar Indië. Daar publiceerde
zij artikelen over pedagogische onderwerpen en een bundel kinderverhalen,
Bloemensprookjes (1883).
In Indië leerde zij ook haar man kennen, ir. Henri Huib van Kol. In 1892 keerde
het echtpaar terug naar Europa. Hij was in 1894 een van de oprichters van de SDAP
en werd in 1897 lid van de Tweede Kamer; zij werd in 1893 de eerste redactrice van
het tijdschrift De Vrouw en richtte in 1896 Ons Blaadje op, met het doel
arbeiderskinderen goede lectuur te verschaffen voor twee
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cent per week. In De Vrouw hield zij in 1899 een pleidooi voor eerlijkheid in de
seksuele opvoeding, waardoor het blad bijna alle Belgische abonnees verloor. Over
Ons Blaadje schreef Mathilde Wibaut in 1906 dat het niet meer aan zijn doel
beantwoordde. Zij vindt het niet kinderlijk genoeg: ‘Het is meer leidraad voor
opvoeders geworden, die Nellie's tegenwoordige [christelijke] levensbeschouwing
deelen.’ (Wibaut 1906: 25).
In haar artikel in De Gids hekelt Nellie in 1899 de onbeduidendheid van de
bestaande kinderliteratuur. Recht om te schrijven heeft volgens haar alleen iemand
die werkelijk iets te zeggen heeft. Bij sommigen, de dichters en de zieners, is dat
aangeboren: zij schrijven zonder een uitgesproken bedoeling, maar hun werk doet
weldadig aan ‘omdat het goed is en schoon, en omdat het liefde in ons wekt’. Anderen
hebben zich het recht om te schrijven verworven ‘door studie, nadenken, zelfkennis,
en warme liefde voor de menschheid’ (Van Kol 1899: 7).
Zoals al naar voren kwam, verlangt zij dat kinderen iets kunnen leren uit hun
boeken. Leren heeft in dit verband wel een cognitief aspect, maar dat staat niet voorop.
Nellie noemt een kinderboek goed, ‘wanneer het op aantrekkelijke wijze bijdraagt
tot de vorming van hart, verstand, goeden smaak en zedelijk gevoel van het kind’.
Zij verlangt dus tendenslectuur, concludeert ze, ‘en wel lectuur met bepaald goede
tendenzen’. Zij voegt er onmiddellijk aan toe, dat dit bezieling niet uitsluit.
Integendeel: ‘de tendenz geeft meer gehalte aan de bezieling, en de bezieling verheft
de tendenz’ (Van Kol 1899: 27-28).
De rest van haar artikel is gewijd aan de inhoud van de tendens. Goede
kinderlectuur is volgens haar ‘naar het beginsel religieus = vroom; naar de strekking
evolutionnair = ontwikkelend; naar den inhoud universeel = alzijdig; naar den vorm
helder’ (Van Kol 1899: 32). Aan het laatste punt, dat niet rechtstreeks met tendens
te maken heeft, besteedt ze nauwelijks aandacht; het is voor haar minder belangrijk.
Naar aanleiding van enkele ‘supérieure’ boeken, Sip-su, Kudlago en Oehoehoe van
Nienke van Hichtum en Frans Naerebout van Stamperius, had ze al opgemerkt: ‘Zijn
al deze boekjes ook supérieur uit een oogpunt van kunst-met-de-pen? Ik weet het
niet, en dat is ook niet de hoofdzaak. Supérieur zijn ze uit een oogpunt van blijde,
reine, vrome, uitstralende ziel...
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Ja, vrome ziel; ik weet dat ik het neerschrijf.’ (Van Kol 1899: 22).
Kennelijk is zij zich ervan bewust dat haar woordkeus tot misverstanden kan
leiden. Het begrip ‘vroomheid’ heeft bij haar dan ook een ongebruikelijke betekenis.
In navolging van Tolstoj verstaat zij onder religie ‘geen dogma, geen kerkgeloof,
geen sekteverschil, maar datgene wat diep in ons ligt, ons wezenlijk ik, ons Zelf’.
Geen rechter is zo streng als dit ‘Zelf’, zegt zij, maar het is tevens goed. Als we ons
‘Zelf’ gehoorzamen, zijn we goed en sterk, en staan we hoog boven alles wat de
mensen verdeeld houdt. De meeste mensen durven dit niet en klemmen zich wanhopig
vast aan ‘de nietigheden die drijven aan de oppervlakte van hun ik’, aan stand en
bezit, partijgeest en kerkgeloof. ‘En toch moet de tijd eens komen waarin alle
menschen waarachtig vroom zullen zijn, omdat zij hun Zelf zullen hebben gevonden,
en zich niet langer zullen schamen het te koesteren en lief te hebben, omdát het
schoon is en rein en een gever van volmaakt goeden raad. Dien toestand - Utopia
nog - moet de kinderlectuur helpen voorbereiden en mogelijk maken.’ (Van Kol
1899: 32).
De naam van God of Jezus hoeft in een religieus boek niet genoemd te worden,
gaat zij verder. Hij mág genoemd worden, net als de naam van Mozes of Boeddha,
want je hoeft je overtuiging niet te verdoezelen. Maar vroomheid bestaat niet uit het
noemen van namen. De namen mogen ons ook niet scheiden: onderlinge
verdraagzaamheid van alle geloofsrichtingen is niet genoeg, we moeten onze kinderen
leren al die anderen lief te hebben om hun ‘Zelf’. Want de leer mag verschillen, de
‘ziel’ is overal gelijk.
Naar de strekking moeten kinderboeken evolutionair zijn: ‘Evolutie is de wet die
het heelal regeert, zoowel op stoffelijk als op geestelijk en zedelijk gebied. Geen
denkend wezen in onze eeuw die dat ontkent.’ (Van Kol 1899: 34). Kinderboeken
moeten die ontwikkeling versnellen, door af te rekenen met verouderde begrippen:
weldadigheid, soms te goeder trouw maar gebaseerd op een onrechtvaardige verdeling
van aardse goederen; nationalistisch denken, dat de wereldvrede in de weg staat; en
de tegenstelling tussen de seksen, die bevorderd wordt door jongensboeken vol
avonturen en meisjesboeken met gebabbel van onbeduidende bakvisjes. Ook
‘vorstenvleierij’ en ‘bewierooking van beroemdheden’ zijn in strijd met de wet van
de evolutie (Van Kol 1899: 35-37).
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Dat kinderboeken naar de inhoud universeel moeten zijn, sluit onbeduidende
verhaaltjes en alledaagse niemendalletjes uit. De kinderliteratuur moet ‘de ziel der
dingen’ tonen en laten zien wat werkelijk van belang is in het leven: ‘Ik zou wenschen
dat de kinderliteratuur ware een hooge, slanke toren, hoog oprijzend in reine lucht;
een toren met veel vensters, uitkijkend naar alle hemelstreken, - vensters van klaar
en onbedriegelijk glas. En ik zou wenschen dat sommige dier vensters waren
mikroskopen, om te zien al het schoon dat aan ons bloote oog ontsnapt; en dat andere
waren telescopen, uitzicht gevend in de ruimte om en boven ons; en nog andere
wonderkijkers [...]’ (Van Kol 1899: 47).
De kinderliteratuur zou kinderen moeten tonen wat zij in het dagelijks leven niet
te zien krijgen, gaat zij verder. Ze moet hun een beeld geven van het leven van andere
volkeren en van kinderen van andere standen, en mensen beschrijven die onze liefde
verdienen. Maar ze moet hun ook fantasie en poëzie geven: sprookjes en legenden
uit alle landen, zorgvuldig en met wijsheid gekozen. Een kinderliteratuur die
universeel is, moet alles bevatten wat de mensheid beroert: ‘Alle denkbare gaven
der ziel: die van bewonderen, liefhebben, strijden en streven; die van medevoelen,
medejuichen, medeweenen; die van samenleven en samenstreven, - ik zou ze gevoed
en ontwikkeld willen zien door diezelfde kinderliteratuur, waarop tot heden toe zóó
weinig tucht werd uitgeoefend dat ze verwilderen kon.’ (Van Kol 1899: 48).
Over haar vierde eis ten slotte is Nellie bijzonder kort. De vorm moet helder zijn.
Maar: ‘Wie helder weet wat hij wil, die schrijft gewoonlijk ook duidelijk,’ meent
zij, ‘en wie met heel zijn ziel iets goeds wil, diens stijl zal het ook nooit ontbreken
aan warmte en gloed.’ (Van Kol 1899: 49). Het enige vormprobleem dat ze concreet
behandelt, is interpunctie.
D.L. Daalder (1950) meent dat Nellies betoog meer uitblinkt door enthousiasme dan
door logica, en probeert haar opvattingen terug te brengen tot enkele zakelijke eisen.
De bezieling die zij verlangt, bestaat volgens hem slechts in de uitingen van een
‘intens levend, harmonisch mens’: de essentiële vraag is of de schrijver een
persoonlijkheid is, die zich zo heeft geuit dat kinderen hem kunnen verstaan (een eis
die hij zelf aan kinderboeken stelt). ‘Wil men de
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geest van dergelijke lectuur religieus noemen, ik heb er vrede mee, al geeft het woord
licht aanleiding tot misverstand.’ (Daalder 1950: 107).
Daarmee miskent hij het levensbeschouwelijke karakter van haar eisen.
Waarschijnlijk komt dit doordat hij Nellies religieuze overtuiging uitsluitend opvat
als christelijk. Voor haar latere werk is dat juist. In 1901, bij de introductie van haar
‘Volks-Kinderbibliotheek’, schrijft Nellie: ‘nu ben ik geen agnostica meer. Ik heb
God gevonden.’ (Van Kol 1901b: 59-60). Weer later zal ze zich aansluiten bij het
Leger des Heils en gedichten publiceren in Ons Tijdschrift. 8 Maar in ‘Wat zullen de
kinderen lezen?’ heeft haar vroomheid een heel andere inhoud, die men niet beter
kan omschrijven dan zij het zelf gedaan heeft met haar verwijzing naar Tolstoj. Haar
artikel moet gelezen worden als de uiting van een ernstige overtuiging, die - zoals
iedere levensbeschouwing - haar eigen logica heeft.
Leest Daalder dit artikel te veel vanuit zijn eigen opvatting dat een schrijver van
kinderboeken een persoonlijkheid moet zijn, Lea Dasberg doet in Het kinderboek
als opvoeder zelfs geen poging het te analyseren. Zij zegt dat Nellie wel genoemd
moet worden in een overzicht van ‘19e-eeuwse stemmen over de theoretische
grondslagen van het kinderboek’, maar vindt het niet nodig haar te citeren: ‘Ondanks
herhaalde lezing is ons nooit duidelijk geworden, waarom nu juist dit artikel zoveel
aandacht heeft gekregen.’ (Dasberg 1981: 32).
Een onthullende uitspraak, die slechts te verklaren is uit het feit dat Dasberg de
geschiedenis bestudeert om bouwstenen te vinden voor ‘een theorie van het
kinderboek’. Om te begrijpen waarom Nellies artikel zo'n opgang heeft gemaakt,
moet men het lezen tegen de achtergrond van die tijd, waarin een herwaardering van
vele waarden plaatsvond. Haar ideeën zullen niet alleen instemming hebben gevonden
bij de aanhangers van het opkomende socialisme, de vredesbeweging en de
vrouwenbeweging, maar ook bij degenen die zich hadden losgemaakt van het
traditionele geloof om hun toevlucht te zoeken bij ‘petites religions’ als de theosofie:
allemaal verschijnselen waaraan Jan Romein een hoofdstuk wijdt in zijn boek over
deze periode, Op het breukvlak van twee eeuwen
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(1967). Nellie verwoordde opvattingen die bij veel opvoeders leefden, en sommigen
die het niet in alle opzichten met haar eens waren, zullen onder de indruk zijn geweest
van ‘de innigheid van het sentiment’ dat in haar artikel tot uitdrukking kwam, en van
de ernst waarmee hier over kinderliteratuur werd gesproken.
In een historisch overzicht van de opvattingen over kinderliteratuur in Nederland
verdient zij daarom uitvoerige aandacht. Zij heeft een grote invloed gehad op de
opvattingen in het begin van deze eeuw. Bovendien is zij de eerste geweest die
aandacht besteedde aan een aantal maatschappelijke aspecten die voor sommigen
nog altijd actueel zijn.
In twee korte artikelen heeft Nellie haar opvattingen over kinderliteratuur op enkele
punten gepreciseerd. In ‘Het gruwelijke en gedrochtelijke in de kinderlitteratuur’
(1900) constateert zij dat de kinderliteratuur veel gruwelen bevat, zowel in sprookjes
als in zogenaamde jongensboeken. Men kan zich afvragen of we die wel aan onze
kinderen mogen geven. Misschien vinden sommige mensen dat wij er niet zoveel
slechter van geworden zijn, maar volgens Nellie gaat het erom of wij wel zo goed
zijn als we hadden kunnen zijn. Toch meent zij dat we onze kinderen hier niet buiten
kunnen houden, om de eenvoudige reden dat het bestaat: we zitten er middenin. Zij
vindt echter dat men jonge kinderen - tot een jaar of zeven, acht - al die gruwelen
moet besparen. De eerste indrukken van een kind moeten zuiver zijn en rein.
In een artikeltje over Jules Verne (1901a) stelt zij vast dat er op de zedelijke
strekking van diens werk niets valt aan te merken. Toch heeft ze opvoedkundige
bezwaren tegen deze lectuur, en wel omdat die zo boeiend is: ‘Wat toch doet in den
regel een boek dat ons boeit? Het ontneemt ons voor een bepaalden tijd onze
zelfbeheersching; het houdt ons onder hypnose; het overspant onze fantasie en brengt
ons in een soort van droom-bedwelming. Het prikkelt onze nieuwsgierigheid als het
onschuldig, het prikkelt onze hartstochten als het slecht is.’ (Van Kol 1901a: 185).
Kinderboeken hoeven niet saai te zijn, zegt zij, maar ze moeten wel het juiste
midden houden. Nu zal een enkel boek van Verne een kind niet schaden. Maar
kinderen die overvoed worden met zijn boeken, lopen volgens haar gevaar
‘veel-lezers’ en ‘slecht-lezers’ te worden.
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Nellies recensies dateren grotendeels uit de jaren 1898 tot 1900. De eerste vijf
jaargangen van De Vrouw (1893-1898) bevatten slechts drie recensies, in jaargang
6 en 7 zijn het er zeventien. Daarna heb ik alleen enkele verspreide recensies
gevonden, waaronder die van Dik Trom. Daaruit bleek al dat Nellie in de beoordeling
van concrete boeken minder streng is dan in haar artikel in De Gids. Zij staat open
voor vermaak, al vereist dat wel een pedagogische rechtvaardiging. Een zelfde
voorwaardelijke ruimheid is te vinden in haar beoordeling van een boekje van
Goeverneur, Kinderleven. Hoewel het niet voldoet aan ‘de hoogere eischen van
menschelijke solidariteit die wij ons stellen’, vindt ze het net als Dik Trom wel
bruikbaar naast andere ‘meer voedende en opvoedende lectuur’, omdat het ‘een
allergezelligst huiselijk boekje’ is (De Vrouw, 6: 49).
Daarmee zijn de grenzen van haar verdraagzaamheid echter bereikt. In een recensie
van Drie kwajongens van Stamperius veroordeelt zij de zinsnede ‘liegen deed ik
maar zelden’. Voor volwassenen schaadt dat niet, zegt ze, maar voor kinderen
suggereert het ‘dat een enkel leugentje er niet op aan komt, daar zelfs de heer
Stamperius “wel eens” loog’. Als hij uit oprechtheid niet durft te zeggen dat hij nooit
loog, moet hij volgens haar ‘deze zeer gevaarlijke klip’ omzeilen (De Vrouw, 6: 151).
Enkele meisjesboeken veroordeelt ze als beuzelingen. Zij laat bijvoorbeeld zien
hoe Truida Kok haar Flora van Marcksveldt ‘vol kreeg’, door een opsomming te
geven van wat er in dit boek gegeten en gedronken wordt, wat een lijst oplevert van
anderhalve kolom (De Vrouw, 6: 192). Geheel in overeenstemming met haar
theoretische eisen is ook haar veroordeling van de onware moraal in Wat ik Leo
vertelde van Stella Mare. Zo vertelt een moeder aan haar dochterje dat ze een broertje
krijgt... als ze zoet is. ‘Dat is iets nieuws uit het rijk van den ooievaar: zusterzoetheid
beloond met broedergeboorte. Leuk is vooral die zekerheid van de mama dat het een
broertje zijn zal!’ (De Vrouw, 7: 54).
Onvoorwaardelijk enthousiast is Nellie alleen als zij een boek aankondigt met een
onberispelijke strekking. ‘Met ware blijdschap’ begroet zij Frans Naerebout van
Stamperius, waarin ‘de jeugd in zedelijke aanraking [wordt] gebracht met een man
uit het volk, een held zooals er vele zijn langs onze (en alle) zeekusten’ (De
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Vrouw, 6: 127). Want hoewel zij zich in haar recensies op een iets ruimer standpunt
stelt, gaat het haar tenslotte om lectuur die kinderen laat zien waar het werkelijk op
aankomt in het leven.

Opvattingen en beoordelingen die niet op een politiek of religieus
standpunt gebaseerd zijn
Het kinderboek als middel in de opvoeding Behalve Nellie van Kol zijn er in deze
periode nog enkele figuren die het kinderboek in de eerste plaats als een middel in
de opvoeding beschouwen. Net als Nellie concentreren zij zich op de zedelijke
opvoeding. En hoewel zij zich niet (of niet zo duidelijk) op een politiek of religieus
standpunt baseren, verwijzen zij meer dan eens naar de eisen die zij geformuleerd
heeft.
Tot deze figuren behoren de vertegenwoordigers van de Nederlandsche Kinderbond,
die in 1891 naar Engels voorbeeld was opgericht ‘met het doel om bij de kinderen,
het volk der toekomst, rechtvaardigheid en medegevoel aan te kweeken jegens al
wat leeft, en ruwheid en baldadigheid tegen te gaan’ (artikel 1 van de statuten,
geciteerd door Groshans 1917). Men probeerde dit doel te bereiken door middel van
clubs en bibliotheken en door te ijveren voor goede kinderlectuur. In 1917 waren er
250 werkende leden in 23 afdelingen; aan de clubs deden 3000 kinderen mee.
Een van de oprichters van de Kinderbond was C.C.A. van der Hucht-Kerkhoven
(1840-1915), de weduwe van een KNSM-directeur. Na zijn dood, in 1888, wijdde
zij zich onder meer aan de dierenbescherming, een ideaal dat ook in de Kinderbond
veel aandacht kreeg. In 1899 zette zij haar visie op kinderlectuur uiteen in een
brochure die in opdracht van de Kinderbond werd gedrukt. 9
Wie voor kinderen schrijft, mag volgens haar nooit vergeten ‘dat een kinderziel
iets uiterst teers en gevoeligs is’ (Van der Hucht 1899: 3). Alle ruwheid moet daarom
geweerd worden. Als men jongens boeken geeft ‘over niets dan oorlog en jacht en
moordtooneelen’, kan men niet verwachten dat ze later een afkeer hebben van oorlog
en militarisme. Daarom moeten we dit ‘strijdlustige element’ uit de opvoeding
verwijderen.
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Kinderen moeten ook leren de rechten van het dier te eerbiedigen, gaat ze verder,
maar dit is onmogelijk als de jacht en het uithalen van vogelnesten in kinderboeken
als iets heel gewoons worden voorgesteld. Als de jacht ter sprake komt, moet duidelijk
worden wat dat eigenlijk is: ‘een overblijfsel uit een langzamerhand verdwijnende
en afnemende periode van ruwheid en barbaarschheid, zich nu nog openbarende in
oorlog, in vivisectie, in jachtvermaak, in overheersching van den zwakke en in
zooveel, wat strijdig is met het groote Liefdebeginsel, waarvan wij nu nog slechts
het eerste morgenlicht zien’ (Van der Hucht 1899: 6-7).
Overigens stelt zij niet alleen morele eisen aan kinderlectuur. Zo maakt ze bezwaar
tegen 't Verteluurtje van Hinse en Stamperius, omdat de meeste verhalen veel te saai
zijn: ‘Er is te veel deugd in, die beloond, te veel kwaad, dat gestraft wordt.’ (Van
der Hucht 1899: 8). Maar bij de meeste boeken wijst ze toch op morele
tekortkomingen.
Net als Nellie van Kol bestrijdt zij het onderscheid tussen jongens- en
meisjesboeken. Als we willen dat mannen en vrouwen in moreel opzicht elkaars
gelijken worden, moeten we jongens en meisjes allebei ‘frissche, gezonde,
opwekkende lectuur’ geven. Behalve vechtboeken moeten we daarom de al te
zoetsappige meisjesboeken in de ban doen. Onze meisjes moeten flinke huisvrouwen
en moeders worden, maar ze moeten al vroeg leren ‘dat de wereld meer van haar
vraagt, dan de kunst, om een pop netjes aan te kleeden, of een puddinkje te maken’:
ze moeten beseffen ‘dat op haar de hooge, verheven taak rust de opvoedsters te zijn
van het toekomstig menschengeslacht’ (Van der Hucht 1899: 13-14).
Zij gaat ervan uit dat kinderboeken ‘een oneindigen invloed’ hebben: ‘Eén
onnadenkend neergeschreven woord valt in 't kinderhart en wordt een gifkiem,
waarvan de vruchten en de gevolgen ook eindeloos kunnen zijn.’ (Van der Hucht
1899: 16). Daarom kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn: we mogen kinderen
nooit boeken geven die we zelf niet gelezen hebben. Helaas wordt dit nog niet genoeg
beseft: er wordt wel toezicht gehouden op alles wat een kind eet, maar aan zijn
‘zielevoedsel’ wordt te weinig aandacht besteed.
Een andere vertegenwoordigster van de Kinderbond was Suze
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Groshans (1863-1944). In een artikel over lectuur en spel omschrijft zij het lezen als
een oefening, een voorbereiding op het (volwassen) leven, ‘enkel middel en geen
doel’ (Groshans 1904a: 70). In haar artikel ‘Kinderen en boeken’ (1904b) blijkt dat
zij wel degelijk oog heeft voor de eisen die kinderen zelf aan hun boeken stellen.
Als men daar geen rekening mee houdt, schiet het middel zijn doel voorbij.
Zij heeft een aantal clubs van de Kinderbond en enkele schoolklassen geënquêteerd
over hun favoriete lectuur. School-idyllen van Top Naeff staat bovenaan, onmiddellijk
gevolgd door Dik Trom; Afke's tiental wordt veel minder genoemd. Teleurstellend?
Nee, zegt Groshans: zij had zich geen illusies gemaakt, daarvoor kent zij de praktijk
te goed. Er is wel vooruitgang geboekt, maar de ‘nieuwere en hoogere eischen aan
kinderboeken gesteld’ zijn nog niet tot de grote massa doorgedrongen. Zij constateert
echter met vreugde dat er weinig indianenverhalen worden genoemd: de drang naar
avontuur is in betere banen geleid en is ongetwijfeld ‘voor verdere loutering vatbaar’
(Groshans 1904b: 9).
Deze drang naar avontuur beschouwt zij als een natuurlijke neiging van het kind.
Er moet iets gebéúren in een verhaal dat zijn emoties oproept: ‘verbazing,
bewondering, drang tot navolging of althans meeleving in zijn verbeelding’. Hieraan
moeten we echter ‘met oordeel en matiging’ voldoen, om onrust en opwinding te
voorkomen. En de behoefte aan emotie mag nooit leiden tot bevrediging van onedele
gevoelens als leedvermaak, spot, minachting of wreedheid. Daarom betreurt zij het
dat School-idyllen zo vaak wordt genoemd, een boek waarin dergelijke ondeugden
volgens haar verheerlijkt worden. Zelfs met ‘de grapjes van onzen goeden Dik Trom’
is enige voorzichtigheid geboden.
Zij vindt dat we de goede kant op gaan, al is er nog veel onbeduidende en
‘ondoelmatige’ lectuur en wordt veel goeds nog niet genoemd: Nellies
kinderbibliotheek bijvoorbeeld en het werk van Ida Heijermans. Ze roept de
clubleiders op door te gaan op de ingeslagen weg, niet alleen door het slechte te
weren, maar vooral door propaganda te maken voor goede boeken. ‘En laat ons allen
in dezen durven vasthouden aan ons ideaal, eischende dat het boek voor het kind
zuiver zij van elk compromis met de moraal, die wij in zijn leven wenschen door te
voeren.’ (Groshans 1904b: 11).
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Al houdt zij tot op zekere hoogte rekening met de behoeften van kinderen, boeken
blijven dus in de eerste plaats een middel in de opvoeding. Dezelfde visie komt naar
voren in de brochure Onderwerpen, een lijst van aanbevolen kinderboeken
samengesteld door Marie Jungius. De titels zijn ingedeeld in tachtig onderwerpen,
die staan voor alle mogelijke deugden en ondeugden die door middel van boeken
aangekweekt of bestreden moeten worden (van ‘eigendunk, eigenwaan,
zelfgenoegzaamheid, eigengerechtigheid’ tot ‘liefde’).
De recensies in het Correspondentieblad van den Nederlandschen Kinderbond
bevestigen het beeld, al zijn de beoordelingen net als bij Nellie van Kol wel eens iets
soepeler dan de theorie. Men blijft echter waakzaam voor alles wat in strijd is met
de beginselen. Zo maakt mevrouw Van der Hucht bezwaar tegen een gedichtje van
Johanna Wilhelmina Tadema, ‘Bij 't marcheeren’, ‘omdat wij onze kinderen, zelfs
de heele kleintjes niet uitgezonderd, geen soldaatje willen laten spelen. Juist het
“prettige” opwekkende van het marcheeren bij 't geroffel der trom is het wat de eerste
kiem kan leggen tot den lust om soldaat, om officier te worden en een mooie uniform
te dragen. Eerst als kind, al spelende, het verleidelijke maar o zoo verderfelijke gif
ingezogen en later... droevige wreede ernst, bloedbaden, Elandslaagten, Glencoes...’
(Correspondentieblad, 1: 18).
Ook worden boeken afgekeurd omdat erin wordt gevist of gejaagd, maar dergelijke
elementen worden toch afgewogen tegen andere kwaliteiten, waarbij soms ook
argumenten vanuit de lezer worden gehanteerd. Zo veronderstelt G.A.v.E. dat kinderen
veel genoegen zullen beleven aan Zeven jongens en 'n ouwe schuit van A.C.C. de
Vletter, waarbij ze ongemerkt ‘een schat van nieuwe indrukken’ opdoen. Maar zij
eindigt met de kanttekening: ‘Al wordt er niet gevischt, 't vischtuig hadden ze ook
maar thuis moeten laten.’ (Correspondentieblad, 7: 12).
In het algemeen wegen de pedagogische kwaliteiten echter het zwaarst. Suze
Groshans typeert Een Rus te Delfzijl van J. Faber bijvoorbeeld als: ‘Een verhaal voor
oudere kinderen, dat misschien nog spannender verteld had kunnen zijn, maar nu
bovenal zich aanbeveelt door degelijkheid.’ (Correspondentieblad, 11: 24). En als
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een boek pedagogische waarde heeft, moet men die ook zoveel mogelijk benutten.
Groshans besluit haar recensie van Joosje uit de heidehut van J.P. Zoomers-Vermeer
met de raad: ‘Lees dit boek met uw kinderen, ouders en leidsters, want bij 't alleen
lezen zal door den wat overvollen inhoud menig kostelijk detail niet tot zijn recht
komen. En is het niet zóó, dat wat in dit Joosje aan innigs leeft, in elk kind en mensch
in kiem aanwezig is?’ (Correspondentieblad, 30: 5).
Tot degenen die het kinderboek als een middel in de opvoeding beschouwen, behoort
ook Ida Heijermans (1866-1943), onderwijzeres en lerares bij het nijverheidsonderwijs
in Rotterdam en vanaf 1900 redactrice van De Vrouw (als opvolgster van Nellie van
Kol). In een artikel over taalonderwijs in De Gids (1897) besteedt zij voor het eerst
aandacht aan kinderboeken. Zij verklaart dat het schrijven voor kinderen niet ieders
werk is, want ook een kinder-vertelling moet ‘in haar soort’ een kunstwerkje zijn:
‘De kinderschrijver behoort bewust of onbewust kunstenaar, uitverkoren mensch te
zijn. Hij moet verbeeldingskracht en gevoel hebben en zich kunnen uiten in een
vorm, waaraan men den schrijver herkent.’ (Heijermans 1897: 454).
In alles wat zij over kinderliteratuur heeft geschreven, is dit bijna de enige keer
dat zij aandacht besteedt aan literaire aspecten. Ook in dit artikel stelt zij overigens
nog andere eisen. Boeken moeten volgens haar de taal van het kind vormen, maar
niet alleen zijn taal: ‘Een kind is wordend mensch. Zijn leesboek zal hem dus lectuur
dienen te geven, waarin het van eigen denken en voelen, iets van zichzelf dus terug
vindt; maar zijn boek moet hem tevens iets vertellen van de wereld, waarin zich
menschen bewegen en waarin ook hij later als volwassen mensch zich bewegen zal;
in het boek moet het leven kloppen al zal het dit ook langzaam en regelmatig moeten
doen.’ (Heijermans 1897: 468-469).
In haar latere beschouwingen heeft Heijermans haar eisen nauwelijks verder
uitgewerkt; zij sluit zich eenvoudig aan bij de opvattingen van anderen: Nellie van
Kol, mevrouw Van der Hucht en Nienke van Hichtum (Heijermans 1901 en 1904a).
In 1906 citeert zij met instemming de opvatting van de Duitse pedagoog Ernst Linde
dat men niet te veel waarde moet hechten aan de literaire
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voorkeur van kinderen. Hun oordeel is uit psychologisch oogpunt interessant, ‘als
alles wat het zieleleven van een kind ontsluiert’, maar zij heeft meer dan eens
ondervonden dat kinderen vaak de verkeerde boeken mooi vinden. Ook in dit opzicht
moeten zij opgevoed worden en dat is niet mogelijk als men hun smaak klakkeloos
volgt.
Welke eisen zij nu precies aan kinderboeken stelt, blijkt pas in haar beoordelingen
in De Vrouw en na 1922 in het Correspondentieblad van den Nederlandschen
Kinderbond. Daarin legt zij de nadruk op de pedagogische waarde van kinderboeken.
Klokjes-luiden van Christine Doorman typeert zij in 1900 als een boekje in de geest
van de Kinderbond: een boekje met een duidelijke moraal. Kinderen zullen er niet
van smullen, zegt ze, maar zij beveelt het aan voor de ouders om het met hun kinderen
te behandelen (De Vrouw, 8: 34-36).
In 1920 zegt zij in een recensie, dat ‘natuurlijkheid, dat is waarheid, een der eerste
eischen is, aan elk boek in het algemeen en aan een kinderboek in het bizonder te
stellen’ (De Vrouw, 28: 56). Behalve een onware strekking kan het gedrag van de
personages een boek ongeschikt maken. In haar beoordeling van Strooptochten van
Emmy van Lokhorst merkt zij bijvoorbeeld op: ‘Cigaretten-rookende schilderessen,
die slapen in zwarte zijden pijama's zijn er! Maar ze mogen geen tantes zijn in onze
meisjesboeken, met wie nichtjes dwepen.’ (De Vrouw, 28: 61). Met de Rembrandt
naar Genua van J. Stamperius noemt zij in dezelfde jaargang een goed en gevoelig
boek. ‘Jammer, dat er soms wat veel wijn in gedronken wordt.’ (De Vrouw, 28: 55).
Ook in andere beoordelingen hanteert zij vooral pedagogische argumenten. Ik heb
maar één uitzondering gevonden: haar recensie van Theo Thijssens Jongensdagen
(1909). Thijssen bezit alle eigenschappen van een rasschrijver, zegt ze: hij schrijft
‘frisch, natuurlijk Hollandsch’, hij ziet zijn figuren voor zich en heeft zich geheel in
hun wereld ingeleefd. ‘Veel gebeurt er niet in het boekje; het geeft in werkelijkheid
niets dan jongensdagen, maar bestudeerd door iemand, die van kinderen houdt, oog
en hart heeft voor het echte in hen en gelijk reeds gezegd, een schrijver is. En wie
dat niet van huis uit is, die kan nooit, nooit een goed kinderboek maken.’ (De Vrouw,
17: 75).
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Dit herinnert niet alleen aan haar artikel in De Gids, het lijkt vooral een instemming
met Thijssens eigen eisen (vgl. blz. 71 e.v.). Meer dan een vriendelijk gebaar kan
men daar echter niet in zien, daarvoor liggen hun opvattingen te ver uiteen.
Een pedagogische benadering treffen we ook aan bij J. Bos-Meilink, die in haar
boekje Lectuur voor kinderen (1914) voorlichting geeft over de eisen waaraan
kinderboeken moeten voldoen. Ook zij gelooft dat boeken een grote invloed hebben.
Ouders zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan de lectuur van hun
kinderen: ze zien immers ook niet graag dat hun kinderen met slechte vrienden
omgaan.
Van een kinderboek verlangt zij in de eerste plaats dat het waar is, dat het geen
valse voorstelling geeft van de werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat alle fantasie
uitgebannen moet worden. In sprookjes wordt met opzet onwaarheid gegeven, maar
dan ook zó opzettelijk dat ieder kind het doorziet. Maar het werk van Verne vindt
zij een gevaar voor sommige kinderen, die alles als waar aanvaarden.
Avonturenboeken kunnen volgens haar ook gevaarlijk zijn; niet de boeken van
Aimard maar de slechte imitatie, en niet de boeken op zich maar de hoeveelheid.
Door niets anders meer te lezen, laten sommige jongens zich het hoofd op hol brengen.
Overigens krijgen boeken vaak ten onrechte de schuld als een jongen ‘op avontuur
gaat’: meestal zijn er ook andere oorzaken, maar die zijn alleen aan ingewijden
bekend (Bos-Meilink 1914: 15-16).
Zij relativeert ook het gevaar van verhalen over ondeugende jongens: ‘Al is Tom
Sawyer een echte rakker, zijn gezelschap zal uw kind geen kwaad doen.’ Ook voor
Dik Trom is zij niet bang, ‘hoewel een gezelschap van niets dan Dik Trom's ook al
weer niet verkieslijk zou wezen’; en Pietje Bell vindt zij ‘geen verkieslijke vriend’
(Bos-Meilink 1914: 25-26).
Het kinderboek als gevaar Gegevens die het gevaar van slechte boeken moeten
illustreren, zijn vaak ontleend aan Duitse bronnen. Ze hebben meestal betrekking op
‘colportageromans’ met titels als De bandietenbruid, Nick Carter, Sherlock Holmes
en Buffalo Bill. Van alles wordt aan deze lectuur toegeschreven: van diefstal door
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jeugdbendes tot moord en zelfmoord toe. De enige bewijsvoering is die van de
sensatiepers: de jeugdige zelfmoordenaar had het boek nog in de hand! In Nederlandse
beschouwingen worden deze voorbeelden meestal gerelativeerd; alleen frater S.
Rombouts (1925d) citeert ze met volle instemming (vgl. blz. 123).
J. Stamperius geeft in zijn brochure Over kinderlectuur (1910) een bewijs uit het
ongerijmde voor dit gevaar. Het verbaast hem dat ouders en onderwijzers hun kinderen
indianenboeken van Aimard en anderen in handen geven: ‘Want óf men ontkent den
invloed der lectuur op de zedelijke vorming van het kind - en 't zou een stout beweren
zijn dit te doen - óf men moet toegeven, dat die bloederige, de fantasie in hooge mate
prikkelende Indianenverhalen, waarin een moord, zoo 't slechts een roodhuid geldt,
niet geteld, ja zelfs toegejuicht wordt, alles behalve geschikt zijn om edele
gezindheden te wekken en gezonde begrippen van naastenliefde en verdraagzaamheid
aan te kweeken.’ (Stamperius 1910: 4).
Hij wijst erop dat veel buitenlandse boeken voor volwassenen hier in vertaling als
kinderboek verschijnen. Vaak gaat het om auteurs die ook voor kinderen geschreven
hebben, zoals Louisa Alcott - al steekt daar bepaald geen kwaad in - en kapitein
Marryat. Ook De avonturen van Tom Sawyer, ‘een boek waartegen, hoe amusant het
ook is, als kinderlectuur bezwaren zijn ingebracht’, is door Mark Twain niet als
kinderboek bedoeld, maar de vertaling wordt wel als zodanig in de handel gebracht
(Stamperius 1910: 11). ‘Geef het kind wat des kinds is’, is zijn devies. De meeste
boeken voor volwassenen verplaatsen de lezer in een wereld waarin het kind zich
niet thuisvoelt, en waarin het ook nog niet thuishoort: ‘Houdt het kind zoo lang
mogelijk jong; ook door zijn lectuur.’ (Stamperius 1910: 14-15).
Stamperius heeft bezwaar tegen sommige meisjesboeken, die ‘een verderfelijken
invloed kunnen uitoefenen op de karaktervorming van 't opkomend vrouwelijk
geslacht’, en tegen alle soorten avonturenromans. Voor zijn veroordeling van Verne
voert hij ditmaal nieuwe argumenten aan: jongens lezen diens werk alleen om het
spannende verhaal; de passages waarvan ze iets kunnen leren, slaan ze over of ze
lezen er overheen. Bovendien zijn wetenschap en fantasie bij Verne te zeer vermengd.
Ook Met een kwartje de wereld rond van Paul d'Ivoi lezen zij alleen om de avonturen.
Wat
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dat betreft is er geen enkel verschil met de colportagelectuur, die slechts kan dienen
om ‘de hartstochten te prikkelen en een ongezonde nieuwsgierigheid op te wekken’,
en die de lezer op den duur ongeschikt maakt voor het lezen van goede boeken. ‘Dát
is het bederf, door de sensatie-lectuur in de wereld gebracht.’ (Stamperius 1910: 27).
Niet alleen avonturenromans werden door velen als een gevaar beschouwd, ook
boeken over kwajongensstreken moesten het ontgelden. Dit genre ontstond in
Nederland naar het voorbeeld van Dik Trom van C. Joh. Kieviet, een boek dat
aanvankelijk zeer gunstig beoordeeld werd. De talloze navolgingen wekten echter
al snel de bezorgdheid van veel opvoeders. Een van hen was C.S. Jolmers
(1884-1939), onderwijzer in Amsterdam en later in Den Haag, waar hij in 1915
schoolhoofd werd. (Hij promoveerde in 1918 op een proefschrift over Staring, maar
hij bleef tot zijn dood hoofd van een lagere school.)
In 1910 waarschuwt Jolmers in De Nieuwe School tegen het werk van Kieviet.
Hoewel hij toegeeft dat Dik Trom een uitstekend boek is, ‘frisch en natuurlijk, [...]
echt leuk en lollig, het heele boek door’, vertoont het volgens hem al een neiging tot
het ‘gevaarlijk-komische’, die in Kieviets latere werk steeds erger is geworden
(Jolmers 1910: 87). Om aan te tonen dat ‘een bordje met “Kinderen geen toegang”
zeer noodig [is]’, geeft hij een opsomming van de verkeerde elementen in drie boeken:
Okke Tannema, De hut in het bosch en Vroolijke vertellingen. Omdat hij de enige is
die concreet aangeeft wat er nu zo verderfelijk is in deze lectuur, neem ik enkele
voorbeelden over.
In Okke Tannema komt de titelheld op een goed moment langs een schutting,
waarachter hij een tuin ontdekt vol bloeiende seringen. Hij wil een paar takken
plukken voor zijn moeder, maar zover komt het niet: hij wordt betrapt door een agent
en weet nog maar net te ontsnappen. (‘De vreugde, die de lezende kinderen hierover
hebben, zal hun werkelijk goed doen,’ zegt Jolmers.) Een paar uur later komt Okke
de agent opnieuw tegen, die hem bij zijn oor pakt en vraagt wat hij op die schutting
uitvoerde. En als Okke geen antwoord geeft, trekt de agent zo hard aan zijn oor dat
het begint te bloeden. De volgende dag neemt Okke wraak. Als de agent langs
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zijn huis komt, laat hij een touw uit het zolderraam zakken en trekt hem de helm van
het hoofd - onder luid gejuich van de omstanders.
Jolmers tekent hierbij aan: ‘Waarachtig - 't is lollig, Kieviet is een reuzentype. Eén
opmerking echter. Als de heer Kieviet jongens van tuchtscholen uitnoodigde om in
de school, waarvan hij het Hoofd is, de leerlingen te vermaken met de verhalen van
hun vroegere streken, zou er heel wat te doen zijn in de onderwijzers-wereld. Ik
vraag: hoe is het mogelijk, dat niemand aanmerking maakt, als deze man die streken
in boeken vertelt, al jaren lang?’ (Jolmers 1910: 90).
Deze morele verontwaardiging is geen uitzondering: ook door anderen wordt dit
genre in dergelijke krasse termen veroordeeld. Meestal geven zij echter niet aan
waartegen hun bezwaren zich nu precies richten. In een overzicht van de
beoordelingen van Dik Trom, aan het eind van dit hoofdstuk, kom ik hierop terug
(vgl. blz. 140 e.v.).
Jolmers heeft lagere-schoolkinderen op het oog. Er werd ook regelmatig gepleit voor
toezicht op de lectuur van de oudere jeugd. Stamperius denkt bij zijn waarschuwing
tegen ‘sensatie-lectuur’ aan jongens van twaalf tot zestien jaar. En Ida Heijermans
verklaart in haar brochure Onze jongeren en de moderne literatuur (1919) dat juist
de lectuur van jongeren in de puberteit aan pedagogische maatstaven moet voldoen.
Natuurlijk gelden er ook esthetische eisen, maar ‘de vlag der schoonheid’ mag nooit
een lading dekken die jongeren in verwarring kan brengen: kinderen in de puberteit
mogen alleen boeken lezen die ‘het karakter vastheid geven en zelfbeheersching
leeren’ (Heijermans 1919: 7-8).
Het grootste deel van de moderne literatuur vindt zij niet geschikt voor de
middelbare school: die is veel te somber en te vrijmoedig in seksuele zaken. Maar
ook met de klassieken moet men oppassen: wie de Spaansche Brabander in de klas
wil behandelen, moet eerst aparte jongens- en meisjesscholen instellen.
Over de vraag hoe men jongeren in hun lectuur moet begeleiden, zegt zij: ‘In de
eerste plaats moet er veel minder gelezen worden. Er ligt ten slotte iets beangstigends
in de tallooze bibliotheeken, die overal verrijzen, in den boekenstroom, welke steeds

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

63
meer wast. Wie wel eens in leeszalen kinderen boeken heeft zien doorhollen of
nagegaan heeft hoeveel lectuur er door jongeren verslonden wordt, waarvan zij niet
eens konden zeggen wie de schrijver was, terwijl het hun evenmin mogelijk bleek
den inhoud ervan na te vertellen, weet dat het boek niet altijd een factor is voor
waarachtige ontwikkeling.’ (Heijermans 1919: 40).
Daarom vindt zij dat kinderen beter één goed boek kunnen lezen en herlezen:
alleen op die manier kan een boek opvoedende waarde krijgen.
In 1930 hield de pedagoog J.H. Gunning Wzn. (1859-1951) een lezing voor de
AVRO-radio over de lectuur van jongeren. Veelzeggend is de vraag die hem was
voorgelegd: ‘Moet de lectuur van jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar door ouders
en opvoeders gecensureerd worden?’ Gunning wijst die gedachte af: censuur zou
volgens hem niets uithalen of zelfs ongewenste gevolgen hebben. Als men ook
jongere kinderen erbij betrekt of ‘censuur’ door een mildere term vervangt, komt het
anders te liggen. Hij veronderstelt dat niemand de theorie zal verdedigen dat men
jonge kinderen maar alles moet laten lezen.
De boekenwereld is de grote-mensenwereld, zegt hij. Boeken geven kinderen
toegang tot die wereld op een leeftijd dat ze daar nog volstrekt niet rijp voor zijn.
Uit deze gedachte is indertijd de kinderliteratuur ontstaan, maar ook kinderboeken
zijn volgens hem niet allemaal geschikt. Daarom worden ze nog eens door
‘paedagogische keurmeesters’ beoordeeld. Maar omdat er zeer veel kinderboeken
verschijnen, is de keuze niet eenvoudig. Toch blijven de ouders verantwoordelijk.
Op den duur moeten zij hun kinderen loslaten, maar dat moet heel geleidelijk
gebeuren.
Hij onderscheidt op dit punt een aantal fasen. Er is een periode waarin kinderen
toestemming vragen voor zij een boek lezen. Daarop volgt een periode waarin zij
hun ouders om raad vragen. Daarna worden ze langzamerhand zelfstandiger. Eerst
zullen hun ouders nog wel eens zeggen: ‘Het is beter dat je dat boek nog niet leest.’
Daarna vragen ze: ‘Is het wel verstandig dat je dat leest?’ Dan komt de tijd dat ze
hooguit zeggen: ‘Hè, lees je dát boek?’ En ten slotte komt de tijd dat ze maar beter
hun mond kunnen houden als hun kinderen een boek lezen dat zij afkeuren.
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De eerste twee periodes duren het langst, preciseert hij. Ze strekken zich uit van de
kindsheid, ‘waarin de ouders nog geheel voor de kinderen kiezen en waarin zij nog
onbeschroomd kunnen verbieden’, tot de rijpere jeugd, ‘waarin zij nog hoogstens
aanwijzingen kunnen geven’. Vooral de periode waarin het kind geen toestemming,
maar nog wel raad vraagt, mag niet te kort duren. Als ze wordt overgeslagen, verliest
men volgens hem alle invloed ten goede op de jeugd.
Een afwijkende pedagoog: Jan Ligthart De bekendste Nederlandse pedagoog uit
deze periode is ongetwijfeld Jan Ligthart (1859-1916.) Hij werd in de praktijk opgeleid
tot onderwijzer: op zijn twaalfde jaar werd hij kwekeling omdat zijn ouders het
schoolgeld niet meer konden betalen. Door zelfstudie ontwikkelde hij zich tot een
toonaangevend pedagoog, die zijn inzichten vanaf 1899 publiceerde in een eigen
tijdschrift, School en Leven. Daarin zette hij zich af tegen de wetenschappelijke
pedagogiek; zijn eigen benadering was gebaseerd op intuïtie, zelfkennis en ervaring.
Hij had een grote belangstelling voor literatuur: in 1909 bezorgde hij bijvoorbeeld
samen met C.G. Kaakebeen de eerste schooluitgave van Van den vos Reinaerde.
In zekere zin behoort ook hij tot degenen die het kinderboek als een middel in de
opvoeding beschouwen. De argumenten die hij gebruikt, zijn grotendeels van
pedagogische of morele aard. Maar zijn benadering van opvoeding en moraal is
weinig conventioneel en in tegenstelling tot de andere opvoeders identificeert hij
zich sterk met de lezers. Dat maakt hem tot een moeilijk in te delen figuur, al staan
zijn opvattingen het dichtste bij die van degenen die aan kinderboeken een esthetische
functie toekennen.
In twee stukjes over ‘Woensdagmiddaglectuur’ pleitte Ligthart in 1900 voor het
voorlezen op school. Dat levert niet alleen een heerlijke middag op, het is minstens
zo belangrijk als het leren van tiendelige breuken en allerlei nuttige kennis. ‘Alsof
leeren - in den schoolschen zin - alles ware! Alsof het tenminste belangrijker was
dan iets ter kinderwereld!’ (Ligthart 1900b: 243).
In zijn volgende beschouwing, ‘Over het kantje’ (1904a), bespreekt hij twee boeken
die de laatste tijd veel opgang maken: Dik Trom van Kieviet en School-idyllen van
Top Naeff. Waaraan heb-
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ben deze boeken hun succes te danken? Zeker, ze zijn met talent geschreven, maar
dat is Een levenslustig troepje van mevrouw E. de Pressensé ook, misschien wel
méér, en dat is nog nooit herdrukt. Nee, de werkelijke reden is dat Dik steeds ‘over
het kantje gaat’. Neem nu de scène waarin hij de klompen van de baker vol giet met
water. Die baker is beslist geen nare vrouw, zegt Ligthart, maar de kinderen klappen
in hun handen van de pret als je het voorleest. En er gaat een gejuich op als zij, al
pratend, haar voet in de klomp steekt. Dat getuigt niet van veel respect en evenmin
van veel liefde! Zo is het ook met School-idyllen. Wat is die ene lekker brutaal tegen
de juffrouw! Of ze daarbij nu zo billijk is, doet er niet toe: omdat ze zich durft te
verzetten tegen het gezag, is ze een heldin. ‘Menig gevierd kinderboek dankt zijn
triomftocht aan de vrijmoedigheid, om niet te zeggen de brutaliteit, waarmee zijn
held of heldin alles trotseert. De fortuin is met den stoutmoedige.’ (Ligthart 1904a:
544).
De vraag is nu maar of we dit moeten bestrijden. Vóór Ligthart deze vraag
beantwoordt, onderbreekt hij zijn betoog met uitweidingen over het verschil tussen
ethiek en etiquette, over zogenaamde vieze woorden, over het gezegde ‘Wijs bij de
lui, mal om een hoekje’ en over het plezier van het zoenen. De eerste twee haken in
op een discussie die kort daarvoor in Het Kind was gevoerd.
Het begon met een stukje van O. Gunning, ‘Aan wiens of wier leiding kunnen wij
ons toevertrouwen?’ (1904). Hij vertelt dat hij het bundeltje Het regent, het zegent
van Nellie Bodenheim heeft aangeschaft, omdat het door Nienke van Hichtum was
aanbevolen. ‘Wat een ontgoocheling! Eén schurftig schaap steekt de heele kudde
aan. Hier is meer dan één schurftig schaap!’ (O. Gunning 1904: 35). Hij gaat de
versjes een voor een langs en heeft bijna overal wel iets aan te merken:
‘4. Kakkemijne stoeltje is geen goddelijke nonsens meer, maar geheel en al
onbegrijpelijk. Maar vooral, waartoe dat woord “kak”? [...]
17. Waar ben je dan geweest? is uitstekend. “Gat” is minder aesthetisch. Wie
maakt van de beide laatste regels iets anders? Bijv.: “Wat heb je daar gekregen /
Twee koekjes aan mekaar geregen”.
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En dan op de teekening, twee koekjes met een touwtje er door. Aan het kind vertellen
we dan, dat die koekjes “gaatjes” hebben. [...]
20. Het regent, het zegent. De plaatjes zijn verrukkelijk. De stippeltjes op den
laatsten regel kunnen bij mij natuurlijk geen genade vinden. Zet alle flauwe
“moppigheid” ter zijde en neem in plaats van “hun ...” “het pad”. Uw kind zal er niet
minder om worden.’ (O. Gunning 1904: 36).
Het volgende nummer van Het Kind bevat een reactie van A. Boissevain, die Gunnings
opmerkingen vreselijk overdreven vindt en schertsend voorstelt ‘een koekje met een
gat’ dan maar te vervangen door ‘een koekje met een broekje’.
Er is ook een reactie van Nienke van Hichtum: ‘Waarom oude kinderdeuntjes?’
Zij constateert dat Gunning kennelijk vindt dat alles wat een kind zingt of hoort,
geestelijk en moreel op hem moet inwerken; dat z'n ouders alles moeten uitleggen
en verklaren - alsof een peuter dat allemaal kan begrijpen! Zij pleit ervoor om in de
eerste plaats de fantasie te ontwikkelen en de smaak te vormen door kinderen,
aanvankelijk onbewust, echte kunst te laten genieten. Deze versjes hebben zich door
de eeuwen gehandhaafd doordat ze origineel en zangerig zijn. Zij verwijst hierbij
naar Heinrich Wolgast, die over de tegenwoordige Duitse kinderpoëzie klaagt: ‘Alles
ist aufs Moralische gestellt.’
Ten slotte verklaart zij dat het niet haar bedoeling is ‘leiding’ te geven. Zij geeft
slechts haar eigen, weloverwogen oordeel, in de hoop dat ouders zich daardoor een
mening kunnen vormen.
Zoals gezegd haakt Ligthart op deze discussie in. Hij begint met te verklaren dat iets
‘onfatsoenlijks’ lang niet altijd slecht is: fatsoen is immers aan mode onderhevig.
Misschien is de ontwikkeling van de etiquette zelfs omgekeerd evenredig met ware
reinheid.
Naar aanleiding van ‘Het regent, het zegent’ wijdt hij vervolgens een beschouwing
aan het woord ‘gat’. Hij vraagt zich af of het zogenaamde fatsoen om sommige gaten
in het menselijk lichaam niet bij hun naam te noemen, niet getuigt van gebrek aan
eerbied voor de schepping. Zijn vrouw zong vroeger over de drie boerin-netjes: ‘die
vielen heelemaal plat’. En Nienke van Hichtum schreef hem onlangs dat zij deze
regel veranderde in: ‘die vielen in een
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gat’. Het principe maakte dat nodig: alle onreinheid was immers verboden in de
kinderkamer.
‘Jonge ouders richten hun opvoeding meestal in naar zekere principes, zonder
daarbij rekening te houden met de kindernatuur. Vandaar dat ze zich door redeneering
ook niet laten overtuigen, want wie principieel redeneert staat sterk, al is 't meer in
de redeneering dan in de levenspractijk. Wanneer we echter wat ouder zijn geworden
en de kinderen hebben leeren kennen zooals ze zijn, en ze dus niet meer beschouwen
zooals wij ze in onze gedachten construeerden, dan veranderen we wel een beetje.’
(Ligthart 1904a: 590).
Hij kan geen enkele onreinheid ontdekken in ‘die vielen op hun gat’, ook niet als
er om dat woord gelachen wordt: ‘Er is geen onreinheid, dan in uw blik.’
En dan het zoenen. Net als bij de andere intermezzo's is het verband met Ligtharts
betoog niet meteen duidelijk; we moeten daarvoor terug naar het begin van zijn
artikel. In één adem met Dik Trom en School-idyllen noemt hij nog een boek: ‘Toen
mijn vrouw onlangs in deze kolommen den zesden druk aankondigde van Tom Sawyer
als prachtige lectuur voor... volwassenen, dacht ik: Ga je gang maar, maar niettemin
zullen de jongens het verslinden.’ (Ligthart 1904a: 543). Marie Ligtharts beoordeling
van Tom Sawyer staat in dezelfde jaargang van School en Leven (5: 390-397). Waarom
is het volgens haar geen kinderboek? Volwassenen worden al te dom voorgesteld,
zegt zij, en ze worden te veel bespot. Bovendien is Tom verliefd, een jongen van
twaalf!, hij zoent zelfs een meisje.
Zonder haar te noemen bestrijdt Ligthart dus zijn vrouw, als hij over het zoenen
zegt dat je kinderen niet moet verbieden wat je zelf zonder enig berouw hebt bedreven.
De natuur gaat boven de leer: daarom wil hij er in deze stukjes ‘telkens weer aan
herinneren, dat menig verboden terrein eigenlijk het terrein is, dat we betreden
moeten’ (Ligthart 1904a: 624).
Daarna vat hij de draad van zijn betoog weer op, door te verklaren dat er in ieder
mens een anarchist schuilt. Uit praktische overwegingen moeten we ons aanpassen,
maar dat neemt niet weg dat anarchie ons ideaal is. Er zijn maar twee beperkingen
van de vrijheid die we onvoorwaardelijk erkennen: die van de natuurwet-
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ten en die van het geweten. En naarmate ons méér regels worden opgelegd, zijn we
meer gedwongen ‘over het kantje te gaan’. Daarom houden kinderen zo van Dik
Trom. En daarom kunnen grote mensen die nog iets van het kind in zich voelen, ook
nog zo genieten van zijn streken. Niet alle kinderen hebben de moed om toe te geven
aan hun vrijheidsdrang. Sommige missen ook de naïviteit, de ware onschuld die
nodig is om ‘ondeugend’ te zijn.
‘Behoef ik nog te zeggen, dat ik lectuur van boeken als Dik Trom en School-idyllen
warm aanbeveel? Ja, ja, 'k zie ook wel gevaren, maar waar zijn die niet? Zelfs bij
saliemelk kun je de tong branden, en in een stuk koek kun je stikken. Maar het enorme
voordeel van zulke lectuur, net zoo goed als van die der indianen-romans is dit: dat
ze bij de kinderen niet alleen de behoefte bevredigen aan 't avontuurlijke, 't
heldhaftige, 't ondernemende, maar dat ze in hun aankweeken bewondering voor het
stoute, het vermetele, voor het durven en doen, voor het breken met banden van
schijn. Gevaar van deze aankweeking ken ik niet, als er maar mee gepaard gaat:
aankweeking van hulpvaardigheid, van liefdevol zorgen.’ (Ligthart 1904a: 640).
Reacties op dit artikel blijven niet uit. De eerste, van H.A. Laban, is getiteld ‘En toch
zijn er grenzen’. Hij geeft enkele voorbeelden van kinderen die zich - in hun onschuld
- ‘onbetamelijk’ uitdrukken. Hij vindt dat we op dit punt wel de grenzen in acht
moeten nemen. Waar die precies liggen, is moeilijk vast te stellen, maar we moeten
kinderen niet met opzet onfatsoenlijke woorden leren. Naar zijn mening mag je Dik
Trom niet zomaar aan iedere jongen in handen geven. En het zou hem weinig moeite
kosten om aan te tonen dat School-idyllen beslist een verkeerd boek is.
Ook Ida Heijermans (1904b) kan School-idyllen niet onvoorwaardelijk aanbevelen.
Zij ziet wel de waarde van ‘over het kantje gaan’, bijvoorbeeld in vrolijkheid en
plagerijtjes tijdens een schoolreisje, maar in School-idyllen schuilt volgens haar een
gevaar. Omdat meisjes daarop gewezen moet worden, behandelt zij het boek in de
klas. Zij legt uit dat de hoofdpersonen dingen doen die niet goed te praten zijn:
spieken vinden ze heel gewoon, ze gedragen zich zeer onbehoorlijk tegenover hun
leraressen, spijbelen en gaan dan ook nog taartjes eten, op krediet nog wel!
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Na School-idyllen behandelt zij altijd de boeken van Louisa Alcott, Onder moeders
vleugels bijvoorbeeld, waarbij meisjes ook kunnen bewonderen en meelij hebben,
maar dan niet ten koste van anderen. Overigens is het niet haar bedoeling, een jonge
schrijfster als Top Naeff te vergelijken met deze moederlijke, fijn voelende vrouw
met haar tedere hart en milde wijsheid.
Ligthart antwoordt in een stukje getiteld ‘Ketterij’ (1904b). Hij noemt spieken ‘de
natuurlijkste zaak van de wereld’, al was het misschien royaler als de meisjes hun
boek openlijk op tafel zouden leggen, ‘zooals verschillende onderwijzers en leeraars
doen, als ze de lessen overhooren’ (Ligthart 1904b, nr. 51). Ook voor de andere
zonden in School-idyllen kan hij best begrip opbrengen.
In een slechte invloed van het boek gelooft hij niet. Zet maar eens een slechte
leraar, die geen orde kan houden, voor een klas welopgevoede kinderen, zegt hij.
Binnen een maand is het een bende, ook al hebben ze niets anders gelezen dan het
Zedekundig leesboek. En je kunt ze gerust School-idyllen laten lezen, zonder dat de
lessen van goede leraren daaronder lijden.
Wat ook het effect is geweest van Ligtharts pleidooi voor ‘anarchistische’ verhalen,
zijn eigen vrouw heeft hij in ieder geval niet overtuigd. Als zij vier jaar later Hein
Stavast van Chr. van Abkoude bespreekt, dat ze omschrijft als een boek van het type
Dik Trom, merkt ze op: ‘Of zulke boeken in opvoedkundig opzicht
aanbevelenswaardig zijn, komt mij twijfelachtig voor, al zijn ze door iemand uit mijn
naaste omgeving wel eens verdedigd.’ (School en Leven, 10: 284).
Net als zijn benadering van de pedagogiek hebben ook Ligtharts recensies een heel
eigen karakter. In een ervan bespreekt hij de problemen van de recensent. Als een
boek je bijzonder getroffen heeft, kun je het wel aanbevelen met allerlei oordelen:
‘mooi’, ‘frisch’, ‘boeiend’, ‘opvoedend’, maar dat geeft geen enkel idee van het boek.
De belangrijkste vraag vindt hij daarom, hoe je een boek moet karakteriseren, wat
je als ‘eigenaardig element’ onder de aandacht moet brengen.
In vergelijking met andere recensenten geeft hij inderdaad weinig oordelen; vaak
probeert hij het boek voor zichzelf te laten
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spreken. Zijn recensie van Jongensdagen van Theo Thijssen begint met de kreet
waarmee de hoofdpersonen elkaar aanroepen: ‘Riet-pe-tie-oe!’ Bij hem galmt het
geluid niet over een Amsterdamse gracht, maar door een schoollokaal, waar de
meester zit voor te lezen: ‘Rier-pe-tie-oe!’ Vervolgens weidt hij uit over voorlezen
in het algemeen en het voorlezen van Jongensdagen in het bijzonder. Daarmee weet
hij de sfeer van het boek uitstekend op te roepen (School en Leven, 11: 529-537).
Zeer geregeld geeft hij naar aanleiding van een boek een pedagogische
beschouwing. Bij Afke's tiental van Nienke van Hichtum vergelijkt hij de situatie in
grote gezinnen met het ‘twee-kinderen-stelsel’, om vervolgens over de liefde te
filosoferen. Over het boek vertelt hij dat zijn hoogste klas het prachtig vindt als
voorleesboek, en dat een groepje kinderen in de trein er ook al door geboeid werd
(School en Leven, 5: 58-64).
Wat zijn nu Ligtharts criteria bij het beoordelen van kinderboeken? De vraag is
eigenlijk strijdig met zijn onbevangen benadering, waarbij hij zich zoveel mogelijk
openstelt voor het boek zelf. Net zo min als de opvoeding richt hij zijn beoordelingen
in naar ‘zekere principes’. In zijn recensie van Willem de Kabeljauw of Hoorn in
1479 van J.G. Kramer meet hij zijn bezwaren breed uit: het boek geeft wel een goed
beeld van een periode uit de geschiedenis, maar het staat vol met gezochte beeldspraak
en onlogische uitdrukkingen en redeneringen. ‘Hoe kan ik zoo'n boek nu aanbevelen!’
zegt hij. ‘En toch beveel ik het aan. En met volle overtuiging.’ (School en Leven, 1:
409).
Meer dan de traditionele opvoeders gaat hij in op literaire kwaliteiten. Net als Ida
Heijermans besteedt hij regelmatig aandacht aan de personages en dat heeft
ongetwijfeld een pedagogische functie, maar hij gaat ook in op de karakteruitbeelding
en daarmee op het vakmanschap van de schrijver. Literaire en pedagogische
argumenten zijn bij hem niet goed te scheiden. Als hij zich verheugd toont dat er in
Jongensdagen nu eens een ‘fijne agent’ optreedt in plaats van de eeuwige kwaaie
veldwachter, heeft dat zowel een pedagogische als een literaire dimensie.
De pedagogische argumenten zijn bij hem echter van een ander gehalte dan bij de
andere opvoeders. Zijn afwijzing van een opvoeding gebaseerd op vaste morele
principes, richt zich ook tegen
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Stamperius, Ida Heijermans en de vertegenwoordigers van de Kinderbond, die zich
geheel op de moraal concentreren. In zijn visie houden zij geen rekening met de aard
van het kind, maar alleen met een ideaalbeeld. Omdat hij uitgaat van de realiteit,
heeft hij geen enkele behoefte aan voorbeeldige personages in de traditie van
Salzmann. Hierdoor ontstaat ruimte voor een realistische karakteruitbeelding, waarin
figuren goede en slechte eigenschappen hebben. Zijn visie op de opvoeding en zijn
visie op literatuur zijn dus veel complexer dan die van de andere opvoeders.
Het kinderboek als kunstwerk Bij degenen die zich niet op een politiek of religieus
standpunt baseren, zijn drie figuren die van een kinderboek in de eerste plaats
verlangen dat het een kunstwerk is. Onderling vertonen zij duidelijke verschillen in
benadering: terwijl Theo Thijssen benadrukt dat de schrijver van kinderboeken een
kunstenaar moet zijn, ontvouwt J.W. Gerhard een theorie over de waarde van echte
kunst in de opvoeding, en beperkt C.E. Hooykaas zich tot een waarschuwing tegen
de goede bedoelingen waardoor volgens hem veel kinderboeken bedorven worden.
Wat hen drieën verenigt, is de afwijzing van elke opzettelijke moraal.
Theo Thijssen (1879-1943) kwam net als Ligthart uit een arm middenstandsgezin
in de Amsterdamse Jordaan. Dankzij de inspanningen van zijn moeder kon hij echter
studeren aan de Rijkskweekschool in Haarlem. Als jong onderwijzer richtte hij in
1905 samen met P.J. Bol het tijdschrift De Nieuwe School op. In dit ‘Tijdschrift voor
practische paedagogiek’, zoals de ondertitel luidde, recenseerde hij schoolboekjes
met een felheid die aan De Nieuwe Gids doet denken. Maar ook kinderboeken hadden
zijn belangstelling. Al meteen in het eerste nummer zette hij zijn eisen uiteen.
‘Als ik een kinderboek lees, denk ik dikwijls aan Kloos, die gezegd heeft, dat
kinderen Koningen waren. Wat deksel, zeg ik dan zachtjes, als je toch met een koning
omgaat, kan je maar niet de eerste de beste zijn; je moet toch 'n beetje, wat-je-noemt
een nette vent zijn; 'n beetje elegant moet je zijn, hè, met af en toe een sierlijk gebaar...
En wat zijn het toch meestal 'n geestes-plebejers, die kinderschrijvers!’ (Thijssen
1905: 19).
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Kinderboeken kunnen op allerlei manieren ontstaan, gaat hij verder, bijvoorbeeld
door vertaling van een buitenlands prul: ‘dat is niet moeilijk, want het hoeft niet
letterlijk; en 't is maar voor kinderen’. En als een roman niet wil lukken, kan de
schrijver er altijd nog een kinderboek van maken. Of ‘een edel mensch, die opvoederig
is, zooals Multatuli zou zeggen’, schrijft ‘een ethica in vertellingen’. Maar haast
nooit ontstaat een kinderboek op de goede manier.
‘Een kinderschrijver moet schrijver zijn. Hem moet de taal iets méér zijn dan het
ons gewone menschen is; en bovendien moet hij van het kind houden; zóóveel houden,
dat het kind hem verstaat. Hij moet eerlijk geven wat er in hem leeft; en wat er in
hem leeft moet voor het kind zijn; en zóó hevig moet het in hem zijn, dat hij 't uit;
dat hij 't uiten moet.
Een kinderboek moet écht zijn. En een kinderboek beoordeelen is alleen maar
kijken, of het echt is; of de schrijver kinder-kunstenaar is. Wat 'n raar woord, hè,
“kinder-kunstenaar”!’ (Thijssen 1905: 21).
Net als Nellie van Kol vindt hij dus dat alleen iemand die werkelijk iets te zeggen
heeft, kinderboeken mag schrijven. Maar daarmee houdt de overeenkomst ook op.
Thijssen kiest voor een persoonlijk kunstenaarschap, dat niet aan een leer gebonden
is, en niet in regels te vangen. Dat had hij al eerder laten blijken in een recensie van
Kees Lovers van Charles Krienen, een deel uit de ‘Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd’
van Stamperius. ‘Zoo iets heb ik nog niet gehad,’ zegt hij, ‘een geredigeerd boekje!’
Hij citeert Stamperius' eisen: een kinderboek moet boeiend zijn, het moet voedsel
bieden voor hoofd en hart, enzovoort. Hij vindt het een treurig programma, zoals het
een belachelijk idee is dat een schrijver er een redacteur op nahoudt - of er door een
redacteur op nagehouden wordt. ‘Een kinderschrijver moet mans genoeg zijn om
zelf op te treden, wanneer hij wil, en zooals hij wil.’ (School en Leven, 3: 555).
Van ‘opvoederigheid’ moet Thijssen niets hebben: evenmin als de kunst is de
opvoeding in regels te vangen. ‘Niet de letters van den man aan de schrijftafel, de
daden van den man voor de klasse zijn paedagogiek’, is het motto van De Nieuwe
School.
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In een recensie van een boekje van Nellie van Kol kondigt hij aan binnenkort zijn
mening te geven over ‘het knoei-beweginkje van
hyper-sentimenteel-dilettant-paedagogischen aard waaraan de laatste jaren eenige
vrouwen zooveel doen’ (De Nieuwe School, 1: 121). Dat doet hij een jaar later in
een stukje ‘Voor Mej. Ida Heijermans’: ‘Die hebbelijkheid van u, om naar aanleiding
van vervelende bedenkseltjes zedelijke boomen op te zetten tegen de kinderen, die
begint ons zoo te vervelen. [...] Het is misschien erg ongelukkig, maar heel die
opzettelijke opvoederij in school, waar u en andere dames zoo graag over spreekt,
daar voelen wij zoo weinig voor; daar worden we een beetje onpasselijk van, eerlijk
gezegd. En nu moet u niet denken, dat dit komt, door dat wij zoo grof zijn, en u zoo
fijn. Het is juist omgekeerd. Het is grofheid van ú, te meenen, dat men spreekt over
liefde en eerlijkheid als over boter en kaas.’ (Thijssen 1906: 132).
Je moet je als mens aan een kind geven, vindt hij. Dat is genoeg. En het is door
niets te vervangen, zeker niet door ‘kunstmatig moraliseeren’. Vanuit die opvatting
veegt hij drie jaar later de vloer aan met Hinse en Stamperius, in een bespreking van
de zesde druk van 't Verteluurtje. Het idee dat je kinderen goed leert spreken door
ze te verbeteren als ze een verhaal navertellen, noemt hij uit taalpsychologisch oogpunt
belachelijk. Even onzinnig vindt hij het om met kinderen te spreken over ‘wat zij uit
de vertelling leeren moeten’: ‘Dat we doen moeten wat we kunnen, om ons doel te
bereiken, dat zal iedereen met de heren H. en St. eens zijn. Maar het is weer een
zo-maar-es geuite, en volgens de praktijk onware bewering van de heren, dat we
daarom met de kinderen moeten spreken over de les die in de vertelling zit. Het is
veeleer zo, dat we daarom vooral niet met de kinderen over de les moeten spreken!’
(De Nieuwe School, 5: 13).
De manier waarop Hinse en Stamperius over vertellen praten, is volgens Thijssen
onbeschaafd; en wat ze beweren, is kletskoek. ‘Vertellen [...] hoort bij de omgang
met het kind; daarom zal de onderwijzer vertellen.’ Hij vindt dat je daar geen regels
voor kunt geven: hoe iemand vertelt en wat hij vertelt, hangt af van zijn
persoonlijkheid en van de kinderen die hij in de klas heeft.
Behalve tegen de neiging tot moraliseren zette Thijssen zich af
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tegen de angst voor ‘gevaarlijke’ lectuur. In een recensie van een jongensboek dat
bedoeld is als waarschuwing tegen indianenboeken - De avonturen van Klavervier
door J.L. Keetelaar - bekent hij weinig te voelen voor de solide ideeën van wijze
grote mensen: ‘ik geef nog maar altijd de jongens gelijk, hè’.
Pedagogische bezwaren ziet hij niet: ‘Erger nog, ik heb de stellige overtuiging,
dat die heerlike boeken van Aimard machtig veel hebben bijgedragen tot mijn
geestelike groei; ik weet zeker, dat ik veel minner soort mens geweest zou zijn, als
Aimard niet had meegedaan aan m'n opvoeding. En als het waar is, dat de
tegenwoordige jeugd als gevolg van een kwasi-pedagogiese klets-campagne tegen
de avonturen-boeken, minder Aimard, en minder Marryat en minder Jules Verne te
lezen krijgt dan vroeger, dan beweer ik, dat-ie bij ons vergeleken, heel wat te kort
komt.’ (De Nieuwe School, 5: 233).
Thijssens recensies zijn opmerkelijk fel van toon. Steeds opnieuw trekt hij van leer
tegen schrijvers die volgens hem geen schrijver zijn. Er is in dit opzicht geen enkel
verschil tussen de drie recensies die hij in 1901 en 1902 publiceerde in School en
Leven, het blad van Jan Ligthart, en de laatste in De Nieuwe School van 1909.
Van Kees Lovers (het ‘geredigeerde’ boekje) stelt hij in 1902 vast dat het aan de
eisen van Stamperius voldoet. Maar het is een aaneenrijging van anekdotes, zonder
enige samenhang: ‘slechts hier en daar het hooge, de kunst-voor-het-kind. Eigenlijk
is het andere prullenwerk.’ (School en Leven, 3: 558). Dat levert een woedende reactie
op van de auteur: Thijssen moet niet proberen Van Deyssel te imiteren, want dat lukt
hem toch niet. Een verwijt dat hij als redacteur van De Nieuwe School nog
verschillende malen te horen zal krijgen.
In dit tijdschrift recenseerde hij in 1909 voor het laatst een kinderboek:
Schooljongens lief en leed van E. Molt. Hier hebben we nu waarlijk kinderlectuur
van de twintigste eeuw, hoont hij, de eeuw van het kind. Molt gaat met zijn tijd mee
en doet zijn best om kinderen op te voeden. ‘Eén ding is jammer: als auteur is de
heer E. Molt niet veel soeps. Hij schrijft slecht; en dat is toch altijd een beetje
ongelukkig voor iemand, die een boek wil maken.’ Het boek gaat over een ruzie
tussen twee jongens, maar Molt slaagt er niet in
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dit gegeven geloofwaardig uit te werken. Zijn figuren komen niet tot leven, het blijven
morele clichés: ‘een treurig brokkie kinder-psychologie’ (De Nieuwe School, 5: 57,
60).
Al met al recenseerde hij in De Nieuwe School twintig kinderboeken, waarbij hij
maar tweemaal tot een positief oordeel kwam. De eerste keer ging het om een boek
van C. Joh. Kieviet, De Kennemer vrijbuiter. 10 Er zijn wel wat slordigheden in de
taal aan te wijzen, maar: ‘De auteur van Dik Trom steekt zóó ver uit boven het gros
der kinderschrijvers dat ik hem niet eens lastig wil vallen.’ (De Nieuwe School, 2:
27). Die clementie had hij niet voor Nellie van Kol, in de bespreking van haar
bewerking van Oedipus. Als zij de Griekse mythologie zo geschikt vindt voor
kinderen, zegt hij, waarom castreert ze die dan? Hij vindt dat haar stijl ‘iets raars,
iets internationaals heeft, iets onkinderlijks ook’. Zij ziet kans om te schrijven: ‘de
duisternis van het onweder legerde zich om de geheele streek’ (De Nieuwe School,
1: 120). Enkele vertalingen van J.W. Gerhard komen er nog slechter af: die staan
volgens hem vol germanismen, rare uitdrukkingen en regelrechte fouten.
Bij het begin van de derde jaargang persifleert Thijssen de manier van recenseren
in andere onderwijsbladen. Om iets te doen tegen de ‘honderden aanbevelinkjes en
kletspartijtjes van tien en een halve regel’ begint de redactie een rubriek ‘Korte
beoordeelingen’. De Nieuwe School heeft evenveel recht als anderen om een oordeel
te publiceren zonder enige argumentatie en zal voortaan van dit recht gebruik maken.
Medewerkers aan deze rubriek zullen echter geen initialen gebruiken (zoals de
recensenten in andere bladen). Een van de boekjes die in deze rubriek besproken
worden, is Kleine bengels van Tante Lize (een pseudoniem dat Thijssen al eens had
geleend voor een parodie): ‘Bekend pseudoniem, hè; lief ook! Leuke titel. Maar 'n
zeldzaam-idioot boek.’ (De Nieuwe School, 3: 14).
Kennelijk vond hij het te veel eer om een dergelijk oordeel steeds opnieuw te
motiveren. In 1909 stopte hij helemaal met recensies van kinderboeken in De Nieuwe
School. Nadat hij achttien van de twintig besproken boeken had neergesabeld, was
zijn oordeel over het gros van de kinderboeken ook genoegzaam bekend. Hoe het
volgens hem dan wel moest, liet hij datzelfde jaar zien in zijn enige kinderboek,
Jongensdagen.
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Tot degenen die van een kinderboek verlangen dat het in de eerste plaats een
kunstwerk is, behoort ook J.W. Gerhard (1864-1923), een zoon van de pionier van
de vrijdenkersbeweging, H. Gerhard, en de broer van een van de oprichters van de
SDAP, A.H. Gerhard. Nadat hij net als zijn broer onderwijzer was geworden - in die
tijd de gebruikelijke opleiding voor arbeiderskinderen die door mochten leren - hield
hij zich vooral bezig met de waarde van de kunst in de opvoeding, waarover hij in
1905 twee brochures publiceerde.
In De aesthetische opvoeding der jeugd (1905a), dat grotendeels aan prentenboeken
gewijd is, stelt hij vast dat de school wel veel doet om kinderen ‘nuttige en gepaste
kennis’ bij te brengen, maar niets om hun gevoel voor schoonheid te stimuleren. Wat
dat betreft is er niets veranderd sinds Schiller in 1795 zijn Briefe über die ästhetische
Erziehung publiceerde. In navolging van Schiller betoogt hij dat de ontwikkeling
van de mensheid drie stadia kent: de fysieke, de esthetische en de morele fase. Volgens
hem bevindt de mens zich nog in de laagste fase: ‘Door de zorgen om zijn physiek
bestaan onderscheidt hij zich niet van het dier. Hierboven verheft hij zich eerst als
hij in den aesthetischen toestand overgaat; en dezen moet hij weer eerst doorgaan,
om in den moreelen toestand te komen. Volkomen valsch is de opvatting, dat de
mensch moraal kan leeren, zonder eerst door aesthetisch gevoel bewustzijn van zijn
hooger Ik verworven te hebben.’ (Gerhard 1905a: 147).
Hij pleit daarom voor verbetering van het onderwijs. Volgens hem is de opvoeding
niet compleet als daarin geen aandacht wordt besteed aan de kunst. Voor de literatuur
werkt hij deze gedachte uit in zijn volgende brochure, Onze kinderliteratuur in de
aesthetische opvoeding (1905b). In het wettelijk doel van de lagere school, de
‘opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden’, ziet hij slechts een
middel om het volk onmondig te houden. Daarnaast leren kinderen op volksscholen
alleen wat ze ‘naar het oordeel der regeerende klassen’ nodig hebben: als ze kunnen
lezen, schrijven en rekenen, is dat genoeg voor de rol die ze in de maatschappij
moeten spelen: die van ‘producent aller levensbehoeften’ (Gerhard 1905b: 309).
Hoewel Gerhard zich hier duidelijk laat kennen als socialist, leidt dit uitgangspunt
bij hem juist tot een keuze voor het boek als kunstwerk en tot het afwijzen van elke
opzettelijke tendens. De
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school, zo vervolgt hij, zal de kinderen niet alleen moeten opleiden tot producerende,
maar ook tot ‘genietende’ mensen. Volgens Lessing is ‘genot het einddoel van alle
kunsten’, dus ook van de literatuur: zij dient ‘tot verheffing van ons innerlijk leven,
tot bevrediging van ons aesthetisch gevoel’. (Gerhard 1905b: 310).
De meeste bestaande schoolboekjes vindt hij niet geschikt voor de esthetische
opvoeding. Ze zijn vooral bedoeld om kinderen kennis bij te brengen of een moraal
te prediken. Dit laatste wijst hij af, omdat het volgens hem geen enkel effect heeft:
‘Moraal krijgt de mensch niet door hem te zeggen: gij moet zoo en zoo handelen,
dit doen en dat laten. En hierop komen bijna alle moraliseerende lesjes in onze
schoolboeken, en zelfs daarbuiten in onze kinderboeken neer.’ (Gerhard 1905b: 311).
Al naar gelang hun levensbeschouwing stellen volwassenen andere eisen aan
kinderlectuur: als men zich op een ‘eng begrensd partij- of godsdienstig standpunt’
stelt, bestaan er dus allerlei soorten goede kinderlectuur. Maar een kind is nog geen
partijlid of bewust lid van een kerk. ‘Voor de natuurlijke ontwikkeling van het kind
gelden vaste wetten; de politieke of godsdienstige meeningen der volwassenen, dus
ook der ouders, hebben daarmee niets te maken.’ (Gerhard 1905b: 336).
Een kinderboek hoeft maar aan één eis te voldoen: het moet een kunstwerk zijn.
Bij de concretisering van deze eis baseert hij zich duidelijk op Heinrich Wolgast,
zonder overigens rechtstreeks naar hem te verwijzen. Aparte kinderkunst bestaat
niet, zegt hij: opzettelijke kinderlectuur is per definitie onesthetisch. Hij sluit zich
aan bij Theodor Storm, die gezegd heeft: ‘Wanneer gij voor de jeugd wilt schrijven,
dan moogt gij niet voor de jeugd schrijven.’
Ook een opzettelijke moraal is in strijd met de eis dat een boek een kunstwerk
moet zijn. In godsdienstige tendensboekjes worden de mensen niet getekend zoals
ze zijn, maar zoals de schrijver ze voor zijn doel gebruiken kan: zo'n misvormd beeld
kan volgens hem nooit esthetisch zijn. Met de toenemende neutraliteit van het
openbaar onderwijs kreeg het kinderboek een meer neutraal-moraliserend karakter,
maar dat maakt weinig verschil: ‘Het goede moest beloond, het kwade gestraft worden;
vroeger met en door God, thans zonder God - ten minste in de meeste gevallen. Maar
wisselde de vorm, de inhoud bleef gelijk: men kreeg dezelfde on-
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mogelijke menschen, groot en klein, die dezelfde onmogelijke, ongemotiveerde
handelingen verrichten, als voorheen, [...] voor 't doel pasklaar gemaakte ziellooze,
wassen beelden, die braaf of goed zijn, al naar de auteur het voor zijn doel hebben
wil.’ (Gerhard 1905b: 378-379).
Dat Gerhard tegen een opzettelijke moraal is, betekent niet dat hij alle pedagogische
overwegingen bij de beoordeling van kinderboeken afwijst. Hij vindt dat je kinderen
niet vrij kunt laten in de keuze van hun boeken, omdat ze nog niet in staat zijn het
waarschijnlijke van het onwaarschijnlijke, goed van kwaad en werkelijkheid van
fantasie te onderscheiden. Daarom moet een volwassene bepalen ‘wat werkelijk in
ethischen en aesthetischen zin opbouwend werken kan’ (Gerhard 1905b: 342).
Daarbij moet men volgens hem wel rekening houden met de eisen die kinderen
aan hun lectuur stellen. Zij willen het onbekende, zegt hij, eerst in sprookjes, later
in verhalen over avonturen en over onbekende landen en mensen. Het zou dwaas
zijn je daartegen te verzetten, want de natuur van het kind is niet te veranderen. Maar
je hoeft kinderen niet alles te laten lezen: een kind mag niets in handen krijgen dat
zijn liefde voor avontuur ‘in verkeerde banen kan leiden’. Twee kinderen met dezelfde
aanleg kunnen zich totaal verschillend ontwikkelen. Door de omstandigheden groeit
de een op tot een flink mens en de ander tot een misdadiger. ‘Men zij derhalve hoogst
zorgvuldig bij de keuze van lectuur voor het kind. Zij moet dienen om zijn kennis
te vermeerderen, zijn karakter te sterken, zijn schoonheidszin te veredelen. Elk boek
moet minstens aan één dezer eischen voldoen, en nimmer met een ervan in strijd
zijn. Voldoet het aan alle, dan kan men van een kunstwerk spreken.’ (Gerhard 1905b:
389).
Als een boek dat aan deze eisen voldoet, noemt hij Robinson Crusoe: een klassiek
boek, dat steeds weer herlezen zal worden. Maar de avonturenromans van Aimard
keurt hij voor kinderen af: ‘Deze wereld van bandieten, zeeschuimers enz. is [...]
niet een wereld, waarin men de jeugd brengen mag, en daarom moeten Aimard en
Reid óók uit de kinderbibliotheek verdwijnen.’ (Gerhard 1905b: 396-397).
Ook de boeken van Kieviet kunnen niet allemaal door de beugel. Uit het leven
van Dik Trom vindt hij zeer vermakelijk; alleen
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als Kieviet aan het eind een ernstige toon aanslaat, wordt hij volgens Gerhard gemaakt
en vervelend. Maar in andere verhalen voert hij kwajongens ten tonele die verre van
onschuldig zijn: ‘Wilde Bob is er zo een; ik zou elken ouder afraden zijn kinderen
met dezen te laten omgaan.’ (Gerhard 1905b: 368).
Zelfs in het werk van Stamperius worden volgens hem - geheel in strijd met diens
eigen eisen - allerlei laffe streken ‘behaaglijk’ voorgesteld. Toch verwijt hij
Stamperius dat diens ‘Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd’ grotendeels neerkomt op
moraliseren voor de openbare school. Ook andere bekende auteurs ontkomen niet
aan zijn kritiek. De eerste verhalen van Nienke van Hichtum, over Eskimo's en
Kaffers, keurt hij af. Afke's tiental vindt hij veel beter, maar ‘of het geheel als zoodanig
juist is, deze arme Afke, met haar tien kinderen van 4-18 jaar, is wel aan eenigen
twijfel onderhevig’. Daarom is het geen kunstwerk, ‘noch naar den inhoud, noch
naar den vorm’. (Gerhard 1905b: 388).
Ida Heijermans, die in De Vrouw op Gerhards beschouwing reageert, vindt dat hij
niet duidelijk maakt waaraan hij kinderboeken nu precies toetst, omdat hij het begrip
‘aesthetica’ nergens definieert. Hij is voor schoonheid en tegen tendens. Die
tegenstelling vindt zij onjuist: ‘Ik meen, dat men ook opvoedt tot het schoone, tot
het aesthetische, door alle krachten in den mensch te ontwikkelen, welke hem brengen
uit het moeras van het heden. Misschien wordt er juist het schoone zoo weinig gekend
en genoten, omdat wij meenen, dat het niet in ons dagelijksch leven zou hoeven zijn,
omdat wij maar altijd doorgaan met goed en schoon, nuttig en schoon als aan elkaar
vijandelijke elementen te beschouwen.’ (Heijermans 1905: 74).
En Theo Thijssen schampert een paar maanden later in De Nieuwe School dat
Gerhard zijn ideeën kennelijk altijd uit Duitsland moet halen: de vorige keer bij
Schiller en nu weer bij Lessing. Over Gerhards beoordelingen is hij nog veel minder
te spreken. Hij matigt zich nogal wat aan: het slot van Dik Trom is mislukt;
School-idyllen is oppervlakkig, zielloos zelfs. Dat durft Gerhard te zeggen, die wel
zijn eigen vertalingen aanbeveelt! Nee, ‘Gerhard is voor de jeugd niet veel soeps.’
(De Nieuwe School, 2: 116).
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Lea Dasberg citeert in Het kinderboek als opvoeder Gerhards opvatting dat voor de
ontwikkeling van het kind vaste wetten gelden, onafhankelijk van de politieke of
godsdienstige overtuiging van de ouders. Een ‘zo onmaterialistische, zuiver
idealistische benadering’ verwondert haar, vooral van een socialistische onderwijzer.
Uit zijn kritiek op de moralistische boekjes voor de openbare school blijkt volgens
Dasberg dat Gerhard zelf ook ‘het onbevredigende van neutraliteit in het kinderboek’
aanvoelde: ‘Gerhard erkent dan impliciet zelf, dat neutraliteit ook een tendens is, als
hij besluit met: “Het goede moest beloond, het kwade gestraft worden, vroeger met
en door God, thans zonder God - tenminste in de meeste gevallen”.’ (Dasberg 1981:
48).
Deze interpretatie is echter onjuist. Niet de ‘neutraliteit’ is de tendens van deze
boekjes, maar het feit dat altijd het goede beloond wordt en het kwade gestraft. Dát
wijst Gerhard af, omdat hij vindt dat het een vals beeld geeft van de werkelijkheid
en omdat het volgens hem nooit een kunstwerk kan opleveren. Hij heeft ook geen
reden om ‘het onbevredigende van neutraliteit in het kinderboek’ te erkennen, omdat
hij geen neutraliteit verlangt. Boeken die zonder te moraliseren - dat wil zeggen:
zonder nadrukkelijk een boodschap te verkondigen en zonder dat de personages
‘wassen beelden’ worden - een socialistische geest ademen, zijn niet in strijd met
zijn opvattingen.
Zijn pleidooi voor echte kunst is ook zeker niet ‘onmaterialistisch’: hij pleit voor
kunst op de lagere school, omdat die volgens hem nodig is voor de harmonische
ontwikkeling waarop alle kinderen - ook arbeiderskinderen, die meestal alleen lager
onderwijs volgden! - recht hebben.
De laatste vertegenwoordiger van deze benadering is de remonstrantse predikant
C.E. Hooykaas (1878-1933), die in 1911 een lezing hield over kinderlectuur. Hij
constateert dat sinds het Gids-artikel van Nellie van Kol iedere schrijver en iedere
pedagoog een theorie heeft over kinderboeken, en iedere dominee of onderwijzer
een boekenlijst of een index. Vermoedelijk hebben zijn toehoorders (mensen uit het
zondagsschool- en clubhuiswerk) veel sympathie voor de christelijke of humanitaire
stroming. Maar hij wil het nu eens opnemen voor de ‘gezellige, eenvoudige,
dichterlijke
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kinderlectuur’, en waarschuwen tegen de neiging om kinderen ‘verédelende’ boeken
te geven, die hen ‘vromer, braver, gevoeliger, menschlievender en verstandiger zullen
maken’. Zelf heeft hij als kind genóten van Andersens ‘De Sneeuwkoningin’. Niet
om de strekking, die hij niet begreep en die je ook niet aan kinderen moet gaan
uitleggen, maar om de poëzie. Meer is ook niet nodig: ‘Het kinderboek brenge poëzie,
schoonheid voor de geest. Dat is ál.’ (Hooykaas 1911: 157).
De verleiding is groot om kinderen iets te gaan leren, zegt hij, maar tendens leidt
altijd tot maakwerk. Als voorbeeld daarvan noemt hij onder meer Nellies
‘Vogeltjesverdriet’: een heel aardig versje, ‘u zult er wil van hebben, als u 't voordraagt
aan 't eind van een zondagschooluur over “eerbied voor alle schepsels”’. Maar hij
vindt het geen kinderlectuur: als kinderen voor hun plezier lezen, moet je ze iets
moois geven en er geen lesje aan vastknopen (Hooykaas 1911: 171).
Niemand zal het opnemen voor ‘prikkellectuur’, maar tegenwoordig zijn er volgens
hem te veel mensen die vinden dat kinderboeken leerzaam moeten zijn of een moraal
moeten hebben. Door die goede bedoelingen worden veel kinderboeken bedorven.
Als boeken die daar niet aan lijden, noemt hij Robinson Crusoe en Gullivers reizen,
Dik Trom en het werk van Marryat en Twain (Tom Sawyer en Huckleberry Finn).
Bij de publikatie van Hooykaas' lezing in De Vrouw merkt Ida Heijermans in een
naschrift op dat er geen goede kinderboeken mogelijk zijn zónder strekking. Het is
volgens haar juist de strekking die kinderen aantrekt in boeken vol kostelijke humor
als Tijl Uilenspiegel en Baron von Münchhausen.
Hier doet zich hetzelfde misverstand voor als in Dasbergs commentaar op Gerhard.
Het begrip ‘tendens’ kan men op twee manieren gebruiken: voor de opzettelijke
boodschap die een auteur verkondigt, en voor de (vrijwel) onvermijdelijke strekking
van het verhaal. Net als Gerhard wijst Hooykaas het eerste af. Uit zijn opmerking
over ‘De Sneeuwkoningin’ blijkt dat hij tegen het tweede geen enkel bezwaar heeft,
als men de strekking maar niet gaat uitleggen.
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Kunst en stuiverromans Net als Stamperius heeft J.W. Gerhard (1910) zijn mening
gegeven over colportagelectuur. Hoewel ook hij het verschijnsel veroordeelt, hebben
zijn bezwaren een ander karakter. Zijn kritiek is niet dat deze lectuur ‘de hartstochten
prikkelt’, maar dat ze niet aan esthetische eisen voldoet. Hij zoekt de oplossing dan
ook niet in censuur, maar (opnieuw) in de verbetering van het onderwijs.
In navolging van zijn Duitse collega's duidt Gerhard deze lectuur aan als ‘Schund’,
afval. Alle gedrukte teksten zonder literaire waarde rekent hij tot de Schund-literatuur.
Het ergste zijn volgens hem de kranten, die dagelijks vol staan met ‘wat elk beschaafd
mensch in sensatie-romans zoo verderflijk acht’, in geuren en kleuren. In het
Nederlands wordt Schund wel aangeduid als ‘prikkelliteratuur’. Die term vindt
Gerhard onjuist. Iedereen heeft zo nu en dan de behoefte even te ontsnappen aan de
eentonigheid of de zorgen van het dagelijks bestaan. Die behoefte aan afwisseling,
aan prikkeling van andere zintuigen kan op allerlei manieren bevredigd worden: met
tabak, alcohol, theater, concert, lectuur. En dan vooral lectuur die ons verplaatst in
een wereld die heel anders is dan de wereld die we kennen: ‘Het vreemde, het
ongewone, trekt niet alleen het kind aan, maar ook den volwassene.’ (Gerhard 1910:
35).
Dát is de oorzaak van ‘prikkelliteratuur’, die op zichzelf niet ongezond is. Het
lezen van Dumas, ter ontspanning, doet ons esthetisch gevoel heus geen kwaad. Wat
sommige ‘prikkelliteratuur’ tot Schund maakt, is de onwaarheid, de leugenachtigheid
van de voorgestelde personen en handelingen. In Nick Carter bijvoorbeeld: ‘Men
weet niet, waarover men zich meer verbazen moet: over de menschen die in zulken
onzin genoegen kunnen vinden, of over den schrijver, die zooveel idiote akeligheden
vermag uit te denken. Ik geloof eigenlijk niet, dat de schrijver één oogenblik denkt
bij zijn werk.’ (Gerhard 1910: 37).
Het succes van deze lectuur is volgens hem alleen te verklaren ‘door de
algemeenheid van het volksonderwijs’. Bovendien zouden we ons meer moeten
inspannen voor de verspreiding van goede, betaalbare lectuur, zoals dat in Duitsland
gebeurt. Maar de hoofdzaak is toch: beter onderwijs, niet alleen op het verstandelijke
gericht, en uitbreiding van de ‘vervolglessen’ voor de werkende jeugd.
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Daarmee is de cirkel gesloten. Als beter onderwijs - dat de kinderen opleidt tot
‘genietende’ mensen - de smaak voor goede boeken ontwikkelt, maakt slechte lectuur
uiteraard minder kans.
Ook Theo Thijssen heeft over colportagelectuur geschreven, zij het niet in een
beschouwing maar in zijn kinderboek Jongensdagen (1909). Hij laat de hoofdpersonen
enkele middagen lang genieten van een stuiverroman in afleveringen, De Parijse
straatjongen. Het begint allemaal als Henk en Ko hun vriend Ay komen halen om
naar het zwembad te gaan. ‘“Och, jóng, schei uit en laat me lezen,” zei Ay zuchtend.
“Het is nóu zoo mooi... Ik ben net, dat-ie opgehangen is en dat ze nou met gloeiende
bouten vlak bij z'n voeten zitten om 'em te pijnigen...”’ (Thijssen 1909: 133).
Al gauw hebben Henk en Ko ook een aflevering te pakken. Ze zijn volledig in de
ban van het verhaal, tot ze van Ays broer horen dat de laatste aflevering zoek is. En
hij is nergens meer te krijgen ook. Cor weet het nog van vroeger, het is hem ook
overkomen een paar jaar geleden. Hij laat de jongens in grote verslagenheid achter:
‘Zin om verder te lezen hadden ze geen van drieën meer. Als ze tóch nooit zouden
hooren, hoe het afgeloopen was! “Heb je niet wat anders te lezen,” vroeg Henk. Ay
haalde onverschillig de schouders op, en antwoordde niet eens. “Wat anders?” bromde
Ko vol minachting, “wat anders? Ajakkes!”’ (Thijssen 1909: 141).
Uiteraard geeft Thijssen, die zijn personages van binnenuit beschrijft, hier hún
kunstopvatting weer. Maar het is duidelijk dat hij in De Parijse straatjongen geen
enkel gevaar ziet: anders zou hij deze beschrijving niet in een kinderboek opnemen.
Net als bij zijn geliefde indianenboeken identificeert hij zich kennelijk meer met de
jongens dan met bezorgde volwassenen.
Vanuit het kind bekeken We hebben gezien hoe K. Andriesse zich in 1899 als eerste
in deze periode distantieerde van de neiging tot moraliseren, en de nadruk legde op
de eisen die kinderen zelf aan hun boeken stellen. Beide elementen komen we ook
tegen bij Jan Ligthart en - in verschillende gradaties - bij degenen die het boek in de
eerste plaats als kunstwerk beschouwen. Maar bij geen van deze vier zijn de eisen
van kinderen het voornaamste uitgangspunt, zoals het dat voor Andriesse was.
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In 1908 sluit de Haagse onderwijzer P.L. van Eck Jr. (1876-1956), de latere
onderdirecteur van het Nederlands Schoolmuseum in Amsterdam, zich bij hem aan.
Hij wil een historisch-kritisch overzicht van de kinderpoëzie geven en vindt dat hij
daarvoor zou moeten weten wat kinderen van de versjes van Van Alphen en anderen
vonden. Maar daarvan is niets bekend: uit de vele herdrukken kunnen we alleen
afleiden dat Van Alphen succes had bij de volwassenen die zijn bundeltje voor hun
kinderen kochten. Aan de andere kant komt de kritiek op Van Alphen ook alleen van
volwassenen, al hebben zij tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel in de
ontwikkelingspsychologie. 11 Ter illustratie citeert hij ‘Het tederhartige kind’:
Zou ik niet mijn moeder eeren,
Ach wat doetze niet voor mij?
Wat mij nut is, mag ik leeren;
Ben ik vrolijk, zij is blij.

Zo is een kind niet, zegt hij: een kind houdt geen bespiegelingen over de liefde voor
zijn moeder; het slaat zijn armen om haar hals, geeft haar een zoen en speelt weer
verder. En toch, hij weet nog precies hoe hij dit versje gezongen heeft, als jongetje
van vijf of zes. Hij was een gewoon levenslustig kind, maar dit versje ontroerde hem.
Zou de dichter dan toch niet de juiste toon hebben getroffen, ‘ondanks 't feit dat wij,
grote en verstandige mensen van 'n eew later, vinden dat 't niet deugt?’ (Van Eck
1908: 5).
Zijn eisen voor goede kinderpoëzie ontleent hij aan De Genestet, maar op één punt
wijkt hij van hem af. De Genestet wil het godsdienstig element in de kinderpoëzie
behouden. Van Eck vindt dat niet des kinds. Hij is het met De Genestet eens dat je
tegen kinderen op zo'n manier over God moet spreken dat de gedachte ze niet verbaasd
in de rondte doet staren, ‘maar ingang vindt en werkt, en zich ontwikkelt in hun
ziele’. Maar dat lijkt hem nu juist onmogelijk. Daarom concludeert hij: ‘De
onderwerpen: God en godsdienst, hoe kinderlik ook ingekleed, zijn geen kinderkost.’
(Van Eck 1908: 9).
In 1912 neemt Cornelis Veth (1880-1962) het op voor de boeken
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die Stamperius twee jaar daarvoor veroordeeld had. Veth, die nu nog bekend is als
karikaturist, was daarnaast onder meer toneelcriticus en auteur van een groot aantal
parodieën (bijvoorbeeld acht deeltjes Prikkel-idyllen). Van zijn talent in die richting
is in zijn beschouwing over jongensboeken wel iets terug te vinden.
‘Wij beleven een tijd van ontwakend verantwoordelijkheidsgevoel,’ constateert
hij. Nog niet zo lang geleden liet een schrijver van kinderboeken of een bewerker
van boeken voor de jeugd ‘zijn fantasie, zijn humor vrij spel, en dacht misschien iets
te weinig aan de konsekwenties. Zooals men er nu heusch wel wat te veel aan denkt.’
Voor een pedagoog die het kwaad in de wereld wil bestrijden, is in jongensboeken
veel verderfelijks te vinden. Wat hebben we vroeger niet allemaal gelezen? Verhalen
vol leugens, geweld, ongehoorzaamheid, dronkenschap. ‘Het is geen wonder, dames
en heeren, dat wij werden, die wij zijn! Bloeddorstig, wraakgierig, leugenachtig,
drankzuchtig, tuchteloos, eerbiedloos... Zoo is het immers?’ (Veth 1912: 10).
Ach nee, zegt hij, al die jonge lezers groeien op tot oppassende, misschien zelfs
wat saaie grote mensen. Want volwassenen die ‘met den bril [hunner] zedelijke
kritiek gewapend’ nog eens in hun oude boeken neuzen, vergeten dat de meeste
kinderen niets leren uit hun lectuur, geen goed en geen kwaad. Het is de stemming
van die boeken waar het kind ‘een abstract genot’ uit put. Het lezen is voor hem een
spel, hij neemt de dingen niet zo letterlijk. Hij denkt niet aan de pijn van dat scalperen,
en het lezen daarover maakt hem ook niet slechter: ‘Hij is zóó grof, zóó hard. En dat
is - niet heel erg.’ Al die gruwelen zijn immers maar abstracties, herhaalt hij. De
jonge lezer is een kunstminnaar: ‘Hij leest niet om te leeren. Hij leest om niet te
leeren.’ (Veth 1912: 11).
Het is niet zijn bedoeling de slechte namaak te verdedigen, de fantasieloze prullen
die uit niets dan gruwelen en onzin bestaan. Hij neemt het op voor boeken die een
eigen karakter hebben. Wat ons aantrekt, is ‘de stemming van ongewoonheid, de
lokale kleur, de geest in die boeken’. Maar ze hebben vaak nog een andere waarde.
In Robinson Crusoe komt een leegloper in een situatie waarin hij moet leren werken
om in leven te blijven. Ook de veelgesmade boeken van Aimard zijn ‘niet gansch
onstichtelijk’: de liefde voor de natuur, voor vreemde volkeren en voor de vrijheid
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weegt ruimschoots op tegen ‘het beetje bloeddorst’ en de vele onzin (Veth 1912:
19).
Het werk van Verne ontlokt hem een ware lofrede, vooral vanwege de
karakteruitbeelding en de humor: ‘kwezelachtige vandalen’ moeten daar met hun
handen vanaf blijven. En hij bekent dat hij als jongen ook wel hield van Sherlock
Holmes, de échte wel te verstaan, niet de stuiverboekjes. Hij besluit: ‘Wat meer
gemoedelijkheid, dames en heeren. Leven en laten leven. Gunt een jongen zijn echte
jongensboeken, zijn bluf, zijn overmoed, zijn spanning, zijn lach, en steekt uw eigen
wijze neuzen niet dieper in zijn zaken, dan noodig is.’ (Veth 1912: 76).
Veths benadering ‘vanuit het kind’ heeft dus niets te maken met de pedagogiek
‘vom Kinde aus’, die kinderen juist wilde afschermen van de gruwelijke realiteit, en
die vooral opgang maakte na de publikatie van De eeuw van het kind (Barnets
århundrade, 1900) door Ellen Key. 12 In zijn blijspel Bonzo en de eeuw van het kind
(1930) stak hij opnieuw de draak met het idee dat kinderen zouden moeten opgroeien
in een kunstmatig ‘gelukkig’ wereldje. Zijn eigen standpunt wordt waarschijnlijk
het beste samengevat in de woorden van De Genestet die hij door een van zijn
personages laat citeren: ‘Het leven alleen is de school van het leven.’
De derde vertegenwoordiger van deze benadering, de schrijver A.C.C. de Vletter
(1866-1935), zette zijn opvattingen over kinderliteratuur uiteen in zijn artikeltje
‘Pipper’ (1912). Pipper - de held van een jongensboek dat hij datzelfde jaar
publiceerde - staat model voor de manier waarop jongens van tien à twaalf lezen.
Van jongensboeken moeten zij volgens hem niets hebben; die vinden ze maar flauw.
Ze lezen liever De roos van Dekama en Arsène Lupin. Alle beschrijvingen,
ontboezemingen, preken en slepende dialogen slaan ze over: ze lezen alleen de
passages waar actie in zit, pakkende dialogen en beschrijvingen die zijn weggewerkt
in een dramatische of lachwekkende handeling.
Hij vertelt dat hij vijftien jaar geleden vreselijk zijn best deed voor de
schoolbibliotheek. Er waren uitmuntende boeken en elke zaterdag was het een strijd
wie het eerst mocht kiezen. Maar de kinderen bleken die boeken te lenen voor hun
ouders of hun oudere broers en zusters. Zelf hadden ze hun eigen, geheime biblio-
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theek: colportageromans van één cent per aflevering, detectives en een enkele Verne.
Hij wil boeken schrijven die kinderen wél graag lezen: afwisselende, avontuurlijke
verhalen in eenvoudige taal. Of volwassenen zijn boeken mooi vinden, raakt hem
niet, zegt hij. Maar van goedkope effecten moet hij niets hebben: hij schrijft geen
prikkellectuur. Integendeel, als hij iets leerzaams in zijn boeken kan verwerken, zal
hij het niet laten.
Twee, drie of vier benaderingen? Hoeveel benaderingen moeten we onderscheiden
in de opvattingen die tot nu toe aan de orde kwamen? Die vraag heeft slechts een
betrekkelijke waarde. Elke indeling is in laatste instantie niet meer dan een hulpmiddel
om vat te krijgen op de veelheid van verschijnselen. Door aan bepaalde aspecten
meer of minder betekenis toe te kennen, kan men het aantal benaderingen uitbreiden
of beperken (en bijvoorbeeld de esthetische benadering al dan niet onderverdelen in
een literaire benadering en een benadering vanuit het kind). Dit is echter alleen zinvol,
als er een werkelijke tegenstelling bestaat tussen de betreffende benaderingen.
Die zie ik slechts tussen degenen die het kinderboek als een middel in de opvoeding
beschouwen - waarbij ik Ligthart nog even buiten beschouwing laat - en degenen
die het een esthetische functie toekennen. De vertegenwoordigers van beide
benaderingen blijken dit zelf ook als een tegenstelling te ervaren en zetten zich
herhaaldelijk tegen elkaar af. Het felst is Thijssen, die de neiging tot moraliseren als
grofheid bestempelt; ook Gerhard en Hooykaas maken er bezwaar tegen. En zowel
Thijssen als Veth zet zich af tegen de angst voor ‘gevaarlijke lectuur’. Heijermans
bestrijdt op haar beurt Gerhard en Hooykaas als die pleiten voor schoonheid en tegen
tendens.
Weliswaar vermelden opvoeders soms dat een boek goed geschreven is, en
beroepen zij zich wel eens op het oordeel van kinderen, maar zij doen dit pas als de
strekking aanvaardbaar is gebleken. Bij de vertegenwoordigers van de esthetische
benadering is het net andersom. Andriesse geeft toe dat kinderboeken aan enkele
pedagogische eisen moeten voldoen, maar hij vindt dat ze in de eerste plaats boeiend
moeten zijn. En als De Vletter kinderen
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iets kan leren, zal hij het niet laten, maar hij wil allereerst boeken schrijven die zij
graag lezen.
Alleen Gerhard komt dicht bij de vertegenwoordigers van de pedagogische
benadering met zijn opvatting dat een kinderboek in ethische en esthetische zin
opbouwend moet zijn. Maar omdat hij in de eerste plaats kúnstpedagoog is, deel ik
hem in bij de esthetische benadering. Voor zover hij aan kinderliteratuur een
pedagogische functie toekent, onderscheidt hij zich van de (andere) opvoeders door
zijn opvatting dat alleen echte kunst die functie kan vervullen. Niet alleen wijst hij
elke opzettelijke moraal af - hij ontkent dat die enig effect heeft.
Gerhard toont ook een grotere bezorgdheid voor ‘gevaarlijke’ lectuur dan de andere
vertegenwoordigers van de esthetische benadering. Afgezien van hem bestaat er geen
tegenstelling tussen degenen die verlangen dat een kinderboek een kunstwerk is, en
degenen die uitgaan van het kind. Als Cornelis Veth het opneemt voor het plezier
dat een jongen aan zijn boeken beleeft, blijkt het te gaan om kunst; en als Hooykaas
poëzie verlangt, is het leesgenot van kinderen zijn belangrijkste motief.
De moeilijkste vraag is waar Jan Ligthart ingedeeld moet worden. Hoewel hij zich
aandient als pedagoog, bestaat er een duidelijke tegenstelling tussen hem en de andere
opvoeders. Het lijkt zelfs mogelijk in zijn pedagogische uitgangspunt in ‘Over het
kantje’ niet meer dan een stijlmiddel te zien, en hem tot dezelfde benadering te
rekenen als Cornelis Veth: beiden willen zij kinderen niet verbieden waar ze zelf
van genoten hebben. Maar al kent Ligthart aan kinderliteratuur óók een esthetische
functie toe, hij is wel degelijk pedagoog. Terwijl Veth elke invloed van
avonturen-boeken ontkent, gaat Ligthart ervan uit dat ‘anarchistische’ jongensboeken
en indianenromans een weldadig effect hebben. Wat hem van de andere opvoeders
onderscheidt, is zijn keuze voor het leven boven de leer en zijn afwijkende
opvoedingsideaal, waarbij hij op saillante punten afwijkt van de gangbare moraal.
Hij is dus een pedagoog met een andere levensbeschouwing en een andere
pedagogische methode. Zowel het een als het ander brengt hem met de andere
opvoeders in conflict.
Wat de invloed is geweest van beide benaderingen, zal uit de
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beoordelingen moeten blijken. Maar een vermoeden kan ik hier wel uitspreken.
Weliswaar is de getalsverhouding tussen de opvoeders en de vertegenwoordigers
van de esthetische benadering ongeveer in evenwicht, maar bij de eerste gaat het om
publikaties van grotere omvang, die soms ook voor een groter publiek bestemd waren:
vijf brochures en een lang artikel in De Gids, dat al gauw in boekvorm herdrukt werd.
Bovendien vertegenwoordigen sommige opvoeders een organisatie (het NOG, de
Kinderbond), terwijl de anderen geheel op eigen kracht opereren.
De beschouwingen van Ligthart en degenen die aan kinderliteratuur een esthetische
functie toekennen, zijn vrijwel vergeten. Bij Daalder (1950) zijn ze niet te vinden,
Riemens-Reurslag (1949) en meer recente overzichten van de opvattingen rond de
eeuwwisseling (Dasberg 1981, Van den Hoven 1981) vermelden alleen J.W. Gerhard.
Beoordelingen In totaal heb ik twaalf tijdschriften onderzocht die niet exclusief voor
lezers van een bepaalde levensbeschouwing bestemd waren, plus vier kranten en een
weekblad. Van de tijdschriften publiceerden er zes regelmatig recensies van
kinderboeken. 13 De recensies in Het Kind, van Nienke van Hichtum en H.C.
Gunning-de Vries, komen verderop aan de orde (blz. 97 en 112-113); de andere
recensies in deze zes tijdschriften zijn reeds behandeld. Zes andere tijdschriften
bevatten geen recensies, of zo weinig dat er geen conclusie aan verbonden kan worden.
14

Opmerkelijk is dat de recensies in De Gids tot 1906 verschenen in de rubriek
‘Letterkundige geschiedenis en literaire kritiek’ en de laatste in 1910 in ‘Onderwijs
en opvoeding’. Nadat kinderboeken sinds de oprichting van De Gids tot de literatuur
waren gerekend, werden ze nu kennelijk als een middel in de opvoeding beschouwd.
Dit wordt bevestigd door een ander gegeven: in de negentiende eeuw hebben Potgieter,
Busken Huet, De Genestet en Beets zich met kinderliteratuur beziggehouden, maar
van de achttien figuren die tot nu toe in dit hoofdstuk aan de orde kwamen, speelden
er slechts drie een bescheiden rol in de officiële literatuur ( Nellie van Kol, Theo
Thijssen en Cornelis Veth); twaalf van de achttien waren onderwijzer.
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Van de vier kranten heb ik het laatste kwartaal van de jaargangen 1899, 1909, 1919
en 1929 onderzocht; van het weekblad de hele jaargangen. Zowel het aantal als het
karakter van de beoordelingen wisselt per krant en per jaargang, zoals blijkt uit tabel
1 (blz. 91). De getallen zijn niet meer dan een indicatie van de aandacht die aan
kinderboeken wordt besteed: ook de lengte van de stukken en het aantal besproken
boeken variëren.
Opvallend is dat in 1899 meer aandacht wordt besteed aan kinderboeken dan in
de jaren daarna. Dit kan verband houden met de recente discussie over het onderwerp,
maar het is niet zo dat kranten daardoor voor het eerst kinderboeken gingen bespreken.
Bij wijze van steekproef heb ik ook het Algemeen Handelsblad van 1889 onderzocht,
dat zes stukken over kinderboeken bleek te bevatten (zowel aankondigingen als
recensies). Wel wordt in 1899 een paar keer ingehaakt op de discussie. In de NRC
van 1 december 1899 wordt vastgesteld dat ook kinderliteratuur thans ‘een quastie’
is, waarbij wordt verwezen naar Nellies artikel in De Gids en de beoordelingen van
het NOG. En een recensent in het Algemeen Handelsblad merkt op: ‘Er is, het loopt
zachtjes aan tegen St. Nicolaas, al weer een aantal kinderboeken verschenen. Er zijn
ongeschikte en zeer geschikte; en nu tegenwoordig, volkomen te recht trouwens, op
de lectuur die onzen kinderen wordt voorgezet, zoo bijzonder nauwkeurig wordt
toegezien, achten wij het noodig precies onze meening over elk boek te zeggen.’
(Algemeen Handelsblad, 21 oktober 1899).
In twaalf van de twintig onderzochte jaargangen (c.q. kwartalen) beperken de
kranten zich echter tot aankondigingen, waaraan soms een vaag oordeel is toegevoegd:
‘frisch’, ‘opgewekt geschreven’ (‘en het boek is niet duur ook’). Men lijkt geen
andere bedoeling te hebben dan de lezers op geschikte sinterklaascadeautjes te
attenderen (van de achtennegentig stukken zijn er maar acht na 5 december
verschenen!). Om na te gaan welke opvattingen de meeste invloed hebben gehad,
zijn we dus op de resterende acht jaargangen aangewezen.
Pedagogische argumenten zijn te vinden in het Algemeen Handelsblad van 1899
en 1909, De Amsterdammer van 1 oktober 1899 en de NRC van 1929. In het
Handelsblad van 1899 wordt driemaal een avonturenboek afgekeurd. Over Avonturen
aan gene zijde van
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Tabel 1 Beoordelingen in vier dagbladen en een weekblad
1899

1909

1919

1929

9+

10+

6-

5-

7+
De (Groene)
Amsterdammer

1+

2-

3±

2±
Nieuwe
Rotterdamsche
Courant

8-

6±

12±

Het Nieuws van 3den Dag

5-

5-

0

Het Vaderland 11-

1-

0

2-

Algemeen
Handelsblad

De getallen geven het aantal stukken over kinderboeken aan; in één stuk kan meer
dan één boek aangekondigd of besproken worden.
+ duidt op recensies, met een oordeel en argumenten
- duidt op aankondigingen, met een typering van het boek of een samenvatting van
het verhaal en soms een oordeel (zonder argumenten)
± voornamelijk aankondigingen, maar ook een enkele recensie
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de Evenaar van Kurt von Albrecht heet het bijvoorbeeld: ‘Dit boek kan hoogstens
vechtlust opwekken bij een jongen. Wij willen hiermee niet zeggen, dat een
romannetje, dat kinderen voor hun pleizier lezen, per se tot een of andere deugd moet
opwekken, maar tot een ondeugd aansporen mag het toch zeker niet.’ (Algemeen
Handelsblad, 21 oktober 1899).
In De Amsterdammer van 1 oktober 1899 maakt M. Wibaut-Berdenis van Berlekom
bezwaar tegen hetzelfde genre. Maar ook op meisjesboeken wordt zorgvuldig
toegezien. Zo wordt 't Pension van tante Saar van Augusta van Slooten in het
Algemeen Handelsblad van 26 oktober 1909 afgekeurd, omdat artistiek werk daarin
lichtvaardig wordt voorgesteld: alsof iedereen die een beetje kan tekenen, een
toekomst heeft als schilder of tekenaar. Dat is niet op zijn plaats in een meisjesboek,
vindt de anonieme recensent. In enkele andere recensies vond ik eveneens
pedagogische argumenten.
Daar staan twee recensies tegenover waarin strenge pedagogische eisen worden
bestreden. In De Amsterdammer van 21 mei 1899 constateert de recensent van Een
levenslustig troepje van E. de Pressensé dat we kennelijk worden teruggedreven naar
de didactische benadering: naast veel dat kinderlijk en aardig is, bevat dit boek
streng-religieuze passages die ‘wel eens afbreuk zouden kunnen doen aan het doel
dat zich schrijfster en vertaalster [Nellie van Kol] zeker beiden hebben voorgesteld:
kinderen in de goede richting te leiden, met den glimlach van onschuldigen humor
op de lippen’.
En Jeanne Reyneke van Stuwe prijst De reis om de wereld in 40 dagen, of de zoon
van Phileas Fogg van Jan Feith tien jaar later, omdat hier nu eens geen ‘wijze,
welwetende paedagoog’ neerbuigend tegen kinderen praat. Feith vertelt alleen een
verhaal, hij vertelt ‘het werkelijke leven na’. ‘Niets anders doet hij, maar dat is alles,
wat noodig is. De jongens wenschen niet onderricht, bepreekt, terecht gewezen te
worden, zij willen zich ontspannen, zij willen genieten. En genieten zullen zij van
De reis om de wereld in 40 dagen; het is een der aardigste jongensboeken, die ik ooit
heb gelezen.’ (De Amsterdammer, 24 januari 1909).
Zij identificeert zich dus met de lezers. Een ander voorbeeld daarvan vond ik in
Het Nieuws van den Dag van 14 november 1919, waar De slavenjagers van den Nijl
van Karl May wordt aanbevolen
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als ‘een zeer gewild St. Nicolaasgeschenk voor jonge zoons en neven’.
Literaire argumenten zijn zeldzaam. Zo nu en dan worden er wel aanmerkingen
gemaakt op de stijl, maar dit is nooit een reden om een boek af te keuren. Alleen een
anonieme recensent in het Algemeen Handelsblad van 28 november 1909 vraagt zich
af of men moet blijven meewerken aan de verspreiding van de ‘stijl- en karakterlooze
boekjes’ die massaal verschijnen. Een overwegend literaire argumentatie vond ik
ook in een recensie van De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt,
die in de NRC wordt geprezen omdat zij op het ‘afgemaaide terrein’ van het
meisjes-boek iets oorspronkelijks weet te brengen, ‘doordat ze beter keek of zuiverder
voelde - eerlijker zijn dorst dan velen wien het meer om een verhaal dan om het leven
te doen is’ (NRC, 3 december 1919).
Een duidelijke conclusie valt uit de beoordelingen in dag- en weekbladen niet te
trekken. Pedagogische argumenten komen iets meer voor dan die waarbij aan
kinderboeken een esthetische functie wordt toegekend, maar het verschil is niet
doorslaggevend. Belangrijker is dat er vrijwel alleen boeken worden áfgekeurd op
grond van pedagogische overwegingen. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de
opvattingen van de traditionele opvoeders in deze periode de meeste invloed hebben
gehad. De getallen zijn echter te klein om er een conclusie aan te verbinden; daarvoor
zijn meer gegevens nodig. Ik kom daar aan het eind van dit hoofdstuk op terug.

Opvattingen en beoordelingen vanuit een politiek of religieus standpunt
Socialisten Van de figuren die tot nu toe aan de orde kwamen, waren er niet minder
dan vier socialist, al sloot Ida Heijermans zich nooit officieel aan bij de SDAP en
Thijssen pas ‘in 1909 of kort daarna, “toen de Verelendungstheorie uit het program
verwijderd werd”’ (Schouten 1976:48). Maar Nellie van Kol en J.W. Gerhard waren
socialisten van het eerste uur. Bij allebei is van die keuze wel iets terug te vinden in
hun beschouwingen, maar voor geen van beiden is dit hét uitgangspunt voor hun
opvattingen over kinderliteratuur: bij Nellie zijn de politieke ideeën ingepast in haar
reli-
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gieuze denken, terwijl Gerhard de esthetische vorming van de jeugd vooropstelt.
De vijfde is de schrijfster Nienke van Hichtum (pseudoniem van Sjoukje
Troelstra-Bokma de Boer, 1860-1939), net als Nellie van Kol getrouwd met een van
de oprichters van de SDAP en zelf overtuigd socialiste. Hoewel zij haar
maatschappijvisie nooit verbergt, besteedt zij ook ruime aandacht aan andere aspecten.
Dat blijkt al meteen in haar artikel ‘Kinderlitteratuur’, dat zij in 1901 onder haar
eigen naam in De Nieuwe Tijd publiceerde.
Zij constateert dat de sociaal-democratische beweging al vroeg het belang van
kinderboeken heeft ingezien, en citeert met instemming haar Duitse partijgenoot
Kautsky, die in 1893 een beschouwing aan het onderwerp wijdde. Een partij die de
toekomst heeft, moet volgens hem veel aandacht besteden aan de jeugd. Naast het
onderwijs beschouwt hij vooral de kinderliteratuur als een middel dat daarbij in
aanmerking komt, al haast hij zich om te zeggen dat hij geen propaganda nastreeft:
we moeten kinderen niet lastig vallen met abstracte theorieën, maar door
aanschouwelijke mededelingen hun kennis vergroten en door het voorbeeld invloed
uitoefenen op hun karakter. Niet dat men het karakter van een kind naar willekeur
kan vormen: het karakter van elk individu wordt bepaald door zijn aanleg en door
de omgeving waarin hij opgroeit. Maar tot die omgeving behoren ook de toestanden
en personen die we in onze boeken aantreffen. Het sociale milieu is ongetwijfeld
belangrijker, maar boeken zijn ook van betekenis en ze hebben het voordeel dat ze
gemakkelijker te veranderen zijn - al kan men een goede kinderliteratuur ook niet
zo maar uit zijn mouw schudden.
Sjoukje Troelstra tekent hierbij aan dat de Duitse partijgenoten het laatste duidelijk
ondervonden hebben. In de afgelopen jaren zijn wel pogingen ondernomen om
boekjes te schrijven voor kinderen van partijgenoten, maar die blinken vooral uit
door goede bedoelingen. De meeste schrijvers missen het talent om boeiend te
vertellen, in een taal die de kinderen begrijpen. Bovendien zijn hun boekjes door en
door ernstig en ontbreekt ieder vleugje humor. En die hebben kinderen nu juist zo
nodig.
In eenvoudige taal en met een beetje humor kan men hun een hele dosis wetenschap
toedienen, al is er niets op tegen als kinderboeken alleen enkele ogenblikken van
waar genot verschaffen.
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‘Echte poëzie (zooals men die b.v. in Andersens sprookjes vindt), schaterende humor,
voor de kleineren zelfs dolle, prettig klinkende onzin - wie zou zijn kinderen deze
dingen willen onthouden! Dit alles is als de heerlijke, gouden zonneschijn dien
immers ieder noodig heeft. Wij grooten kunnen er niet buiten en voor de kleinen is
ze nog veel meer een levensbehoefte dan voor ons. Maar voedsel geve men ze
daarnevens, zoowel geestelijk als moreel.’ (Troelstra 1901a: 223). Zij vindt echter
dat de moraal verborgen moet zijn in het verhaal en niet aan de oppervlakte drijven.
Het gaat er niet om dat kinderen haar napraten, maar dat ze haar onbewust aanvoelen.
Zo blijft haar maatschappijvisie ondergeschikt aan literaire eisen, ook als zij voor
haar partijgenoten schrijft. In een artikel dat ze vrijwel tegelijkertijd publiceerde in
Die Neue Zeit, het orgaan van de Duitse sociaal-democraten, legt ze iets meer nadruk
op socialistische eisen. Zij citeert de kritiek van Kautsky op avonturenboeken die
overlopen van ruwheid en vechtlust, en die kinderen een heel verkeerd beeld geven
van vreemde volkeren: ‘Vielleicht nirgends hat die Kolonialpolitik grössere
Verheerungen angerichtet, als in den Köpfen unserer Kinder.’ (Troelstra 1901b: 717).
Zij zegt dat dergelijke boeken voor haar de aanleiding waren om verhalen te schrijven
die een serieus beeld geven van andere volken. Daarvan zijn er nu vier verschenen,
onder pseudoniem, ‘denn der “gefährliche” Name meines Gatten sollte lieber Anfangs
nicht genannt werden’. Helaas had de partij niet de middelen om deze boekjes uit te
geven; ze moesten bij een ‘burgerlijke’ uitgever verschijnen, waardoor de prijs voor
de meeste arbeiderskinderen te hoog is.
Zij vertelt dat de Nederlandse kinderliteratuur ingrijpend begint te veranderen. Zij
is benieuwd hoe het er in andere landen voor staat. De goede kinderliteratuur is
internationaal, betoogt zij. We zouden daarom over en weer het goede moeten
uitwisselen dat in elk land verschijnt. Zo'n internationale kinderliteratuur zou het
onderlinge begrip tussen de volkeren bevorderen en door de grotere oplagen zouden
de boeken betaalbaar blijven. Als de partij de boeken zou uitgeven, zouden de
schrijvers zich zelfs helemaal aan de sociaal-democratische jeugd kunnen wijden.
Maar, citeert zij opnieuw Kautsky, socialistische kinderliteratuur moet geen pro-
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paganda bedrijven, maar karaktervormend werken. Zij moet alles bevorderen wat in
de huidige maatschappij in de verdrukking komt: weetgierigheid, trouw aan de eigen
overtuiging, het verlangen om verdrukten en zwakkeren te helpen, onbaatzuchtigheid
tegenover kameraden, maar ook zelfbewustheid tegenover tegenstanders en tegenover
de baas, afkeer van onderdrukking en gemeenheid, en minachting voor vleierij en
slaafsheid.
Dit pleidooi heeft kennelijk niets opgeleverd. In een volgend artikel in Die Neue
Zeit (1903) stelt zij vast dat zo nu en dan wel de wenselijkheid van een
sociaal-democratische kinderliteratuur wordt uitgesproken, maar dat er verder niets
gebeurt: de boeken blijven uit. En zij heeft tot haar verontrusting vastgesteld dat zelfs
de kinderen van Duitse partijgenoten colportageromans lezen. Daarover citeert zij
Heinrich Wolgast: kinderen worden door deze lectuur weliswaar niet dommer of
slechter, behalve bij een bijzondere samenloop van omstandigheden, maar hun smaak
wordt er wel door bedorven.
In een Nederlands artikel over ‘prikkelliteratuur’ (1909) toont zij een grotere
bezorgdheid. Op grond van Duitse bronnen verklaart zij dat verkeerde lectuur maar
al te vaak aanleiding is geweest tot misdaden. Overigens tekent zij hierbij aan dat
dit alleen voorkomt ‘op den bodem van een oorspronkelijk misdadigen aanleg’: ‘Een
goed geaard kind zal door deze lectuur niet tot moord en diefstal worden verleid.
Wel echter zal het zich inleven in de wereld der prikkellitteratuur, het fijnste zieleleven
zal maar al te licht afstompen en verharden, en grovere zedelijke opvattingen zullen
bij hem ontstaan.’ (Van Hichtum 1909a: 139).
Als het beste middel om het kwaad te bestrijden, ziet zij het verspreiden van goede
boeken, het ontwikkelen van de smaak voor betere lectuur. Toch is daarvan volgens
haar weinig te verwachten zolang de maatschappelijke verhoudingen niet veranderen:
als sociaal-democrate is zij van mening dat ook hier de kapitalistische inrichting van
de maatschappij de voornaamste oorzaak van alle ellende is.
In een vervolg op dit artikel houdt zij een lofrede op Robinson Crusoe, dat zijn
waarde niet ontleent aan de handeling of het karakter van de personages, maar aan
de getrouwe karakterontleding. Om duidelijk te maken wat dit met prikkelliteratuur
te
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maken heeft, citeert zij Heinrich Wolgast: ‘Wanneer men den Robinson slechts
eenmaal doorvliegt, kan dit evenzeer het onartistieke stofbegeeren prikkelen als de
eerste de beste Indianenhistorie. Dit zal trouwens alleen plaats kunnen vinden bij
reeds door veel lezen bedorven lezers: het is echter gewis, dat in de lectuur van dit
boek een zeker gevaar schuilt, dat slechts vermeden wordt door er zich lang en intens
in te verdiepen.’ (Van Hichtum 1909b: 192; Wolgast 1896: 39).
In haar beschouwingen is Nienke van Hichtum dus een synthese-figuur, die elementen
van verschillende benaderingen in zich verenigt. Voor haar beoordelingen geldt
hetzelfde. Een duidelijk socialistisch uitgangspunt vinden we in een recensie in De
Vrouw (8: 151-152), waarin zij bezwaar maakt tegen twee boeken van Bertha Clement,
die volgens haar wel goed geschreven zijn, maar van een verouderde
levensbeschouwing getuigen. De schrijfster staat nog helemaal op het bekrompen
standpunt van liefdadigheid en stelt het bovendien voor alsof met één concert van
een paar jongelui een heel dorp van noodlijdende wevers te helpen zou zijn.
Vanaf 1902 verzorgde zij een eigen rubriek in Het Kind: ‘Welke boeken zullen
we met Sint-Nicolaas aan onze kinderen geven?’ Zoals de titel al suggereert, beperkt
zij zich vaak tot aankondigingen, maar zij geeft ook langere recensies. Een van de
eerste is gewijd aan twee boeken van Kieviet, Wilde Bob en Dik Trom, die zij
omschrijft als prettige, frisse boeken voor ouders die niet bang zijn hun kinderen
over ondeugende jongensstreken te laten lezen. ‘Mijn eigen ondeugend, elfjarigen
zoontje las ze voor, en dat met een animo en een entrain, die wél bewezen, hoe goed
de Heer Kieviet het jonge goedje heeft bestudeerd.’ Zij heeft niet gemerkt dat hij er
ondeugender van geworden is. ‘Wél echter heeft de nobele geest, die ook aan deze
boeken van Kieviet ten grondslag ligt, op dergelijke woelwaters bepaald een goeden
invloed.’ (Het Kind, 3: 186).
Haar aanbeveling is dus gebaseerd op pedagogische argumenten én op de ervaring
van een kind. Een literaire beoordeling van De zoon van Dik Trom levert zeven jaar
later een minder positief oordeel op. Het is een echt gezellig boek, zegt ze, en Kieviets
humor is onweerstaanbaar. ‘Maar - hij schrijft te gemakkelijk, dat
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is jammer! Bij elk boek van hem dat je kritisch leest, krijg je het gevoel: Hè, wat had
hij, met zijn groot talent, daar nog oneindig veel meer van kunnen maken. [...] Er
had veel overtolligs kunnen worden weggelaten, en veel dingen hadden beter en
serieuser uitgewerkt kunnen worden.’ (Het Kind, 10: 172).
Nog wat kritischer is zij over Paddeltje van Joh. H. Been. Het boek is vlot
geschreven, vindt ze, en het zal er zeker ingaan. Maar bij Been lijken de personages
te veel op elkaar, ze praten ook te veel op dezelfde manier. Paddeltje en de andere
figuren ‘zijn wel aardige, prettige typen, en de schrijver heeft ze met voorliefde
geteekend, maar of 't echt menschen zijn, en nog wel menschen uit dien tijd, dat valt
soms te betwijfelen’ (Het Kind, 10: 177). Zij rekent Paddeltje daarom niet tot de
allerbeste boeken en zet het niet op haar ‘lijst van aanbevelenswaardige kinderboeken’.
Een andere socialiste die over kinderliteratuur schreef, was Mathilde Wibaut-Berdenis
van Berlekom (1862-1952). Zij had in 1903 in Middelburg een radicale
vrouwenvereniging opgericht, Samen Sterk, die onder meer een kinderbibliotheekje
beheerde. In 1904 verhuisden de Wibauts naar Amsterdam, waar zij een jaar later
de eerste Sociaal-democratische Vrouwenclub oprichtte.
Een belangrijk ideaal in de socialistische beweging was de verheffing van de
arbeidersklasse. ‘Voor de moeders der arbeiders-kinderen’ schreef Mathilde Wibaut
haar brochure Het boek en het volkskind (1906). Zij wijst erop dat kinderen nog
andere behoeften hebben dan eten en drinken: zij moeten kunnen spelen en hun
fantasie ontwikkelen. Deze behoeften worden helaas maar al te vaak miskend: ‘Men
laat de kinderen honger lijden naar den geest, zoowel als naar het lichaam!’ (Wibaut
1906: 7).
Op sommige punten is haar boekje een uitwerking van gedachten die Nellie van
Kol al had genoteerd, bijvoorbeeld in de kritiek op de ‘burgerlijke moraal’ waarvan
de meeste huiselijke verhalen doortrokken zijn. Voor arbeiderskinderen is die ten
enenmale ongeschikt, vooral waar het de verhouding tussen armen en rijken betreft.
Veel van deze verhalen laten zien dat geld niet gelukkig maakt.
‘Het arme kind wordt in het kinderverhaal dan ook altijd aan het rijke kind
voorgehouden als een toonbeeld van tevredenheid. Het
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is zelfs tevreden als het met een gebroken been den heelen dag alleen op een
zolderkamertje ligt, terwijl zijn moeder, een flinke zindelijke schoonmaakster, uit
werken is, zooals beschreven wordt in een pas uitgekomen boekje.
Rijke kinderen zijn gewoonlijk maar ontevreê. Een rijk meisje moest in zoo'n
verhaaltje eens zoeken naar de “leliën der tevredenheid”. En zij vond ze niet in de
huizen der rijken, maar hoe armoediger de hutjes waren, die ze binnen trad, hoe
mooier de leliën der tevredenheid bloeiden. En blinde arme kinderen, o die zijn zoo
buitensporig tevreê. Die breien maar altijd door en zetten de rijke kinderen, die zich
met al hun speelgoed nog vervelen, beschaamd. Soms ruilen ze wel eens van plaats,
de rijke en de arme kinderen. Dan verlangt echter het rijke kind gauw terug naar de
weelde, het arme kind naar zijn verloren tevredenheid.’ (Wibaut 1906: 21-22).
Armoede wordt dus voorgesteld als het hoogste waarnaar men kan streven, zegt
ze, hoewel we om ons heen precies het tegenovergestelde kunnen zien. Deze verhalen
stellen de maatschappij als volmaakt voor, ‘terwijl de kinderen zelve dagelijks het
onvolmaakte er van ondervinden’. Haar grootste bezwaar tegen deze onoprechte
verhalen is dat ze ‘een verkeerde nederigheid’ aankweken bij arme kinderen in plaats
van het gevoel van eigenwaarde dat ze nodig hebben.
Zij vindt het overigens niet nodig om alle boeken te weren die niet precies de juiste
denkbeelden verkondigen. Dan zou men haast geen gewone huiselijke verhalen
overhouden en die lezen kinderen juist zo graag. Als ze goed geschreven zijn, bevatten
ze volgens haar nooit zo'n onoprechte moraal: ‘Alle boeken die met talent geschreven
zijn, ook al gaan ze niet uit van het tegenwoordige arbeidersstandpunt, kan men
gerust aan het volkskind geven.’ (Wibaut 1906: 28).
Minder tolerant staat zij tegenover historische verhalen, die vaderlandsliefde willen
opwekken en dat meestal doen op valse gronden: ‘wij’ zijn in die boeken altijd
superieur aan andere volkeren. Ook van vorstelijke personen geven ze meestal een
vals beeld. In het tijdschrift Jeugd wordt onze koningin voorgesteld als de Koningin
van de Vrede. ‘Toch kan het kind dagelijks in de krant beschrijvingen lezen van de
oorlogen, die wij in Indië voeren.’ (Wibaut 1906: 30).

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

100
Net als Nellie van Kol vindt zij dat het onderscheid tussen jongens- en meisjesboeken
moet verdwijnen: het steunt op het denkbeeld dat alles wat ruw en woest is, vooral
geschikt is voor jongens; en wat flauw en kinderachtig is, voor meisjes. Een dwaze
onderscheiding! ‘Als een boek mooi is, dan is het goed voor onze jongens, zoowel
als voor onze meisjes. Daarentegen zijn ruwe of flauwe boeken evenmin goed voor
een jongen als voor een meisje.’ (Wibaut 1906: 36). Grote jongens en meisjes kunnen
volgens haar het beste boeken lezen die eigenlijk voor volwassenen geschreven zijn,
bijvoorbeeld van Dickens of Bosboom-Toussaint.
In 1928 stelde Mathilde Wibaut met de Haagse bibliothecaresse Saskia Lobo een
gidsje samen van kinderboeken die zij voor socialisten aanvaardbaar achtten. In de
inleiding leggen ze nog eens uit dat het hun niet te doen is om politieke propaganda,
maar om ‘boeken die in de sfeer van de jeugd passen en bij voorkeur die, welke tot
echte “literatuur voor de jeugd” gerekend kunnen worden’ (Wibaut & Lobo 1928:
6).
Nog altijd blijken kinderboeken vrijwel uitsluitend burgerlijke opvattingen te
weerspiegelen. Er is weinig dat aansluit bij socialistische idealen als gemeenschapszin,
afkeer van oorlog en verheffing van de arbeid. Ook de rol van meisjes is niet
veranderd; van een streven naar zelfstandigheid is niets te merken, het huwelijk blijft
het doel van de opvoeding. Het enige nieuwe verschijnsel is negatief: boeken als
Van krantenjongen tot millionair, die een nieuw kapitalistisch verlangen als ideaal
voorhouden aan de jeugd.
Hoewel Mathilde Wibaut zich meer beperkt tot socialistische punten dan Nienke van
Hichtum, besteedt zij eveneens aandacht aan literaire aspecten en aan de beleving
van het kind, en is zij weinig dogmatisch. Een andere benadering vinden we bij J.
Stoop-Snouck Hurgronje (1871-1953) in haar brochure Brieven over kinderlectuur
(1920), een fictieve briefwisseling tussen een moeder en haar dochter. De laatste wil
een bibliotheekje oprichten en vraagt haar moeder om raad bij de keuze van de
boeken. Beiden hanteren vrijwel uitsluitend politiek-morele en pedagogische
argumenten.
Terwijl Nienke van Hichtum in 1909 alleen kritiek had op de karaktertekening in
Paddeltje van Joh. H. Been, keurt mevrouw
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Stoop dit boek zeer beslist af om het ‘eng begrensde vaderlandsbegrip’ dat eruit
spreekt: een bekwaam man als Been had volgens haar moeten beseffen dat Michiel
de Ruyter eigenlijk een zeerover was. ‘Het is gewoon weg propagandalectuur voor
de Nederlandsche marine,’ concludeert ze, ‘propagandalectuur voor lang vervlogen
vaderlandsche idealen’ (Stoop-Snouck Hurgronje 1920: 26).
Zij maakt ook bezwaar tegen de ‘groffe dronkemansgrappen’ in het werk van
Kieviet en Van Abkoude en tegen het feit dat veel jongensboeken in een welgesteld
milieu spelen, waardoor de lezers zich ten slotte ‘geen gelukkig en vroolijk leven
meer kunnen voorstellen dan met een auto, of op een badplaats in groote hotels’. Zij
vindt zelfs dat Kieviet maar niet meer moet schrijven tot hij ‘zijn parvenu-achtig
denken en voelen’ overwonnen heeft (Stoop-Snouck Hurgronje 1920: 39).
Ook School-idyllen van Top Naeff kan volgens haar niet door de beugel. Zij vindt
het een ‘wreed, bijtend en spottend’ boek, onder meer vanwege de episode waarin
een meisje denkt dat een officier op háár verliefd is, terwijl hij in werkelijkheid voor
haar zusje komt. ‘Het is een knap, vlot gedurfd geschreven boek over doodgewone
alledaagsche kleinburgerlijke jonge-dochters,’ besluit ze, ‘maar daarom toch niet
een boek voor jonge meisjes.’ (Stoop-Snouck Hurgronje 1920: 45).
Inhoudelijk komen haar argumenten voor een deel overeen met die van Mathilde
Wibaut. Het grote verschil is dat mevrouw Stoop zich veel krasser uitdrukt en dat
iedere relativering ontbreekt.
Beoordelingen van kinderboeken heb ik in socialistische bladen nauwelijks
aangetroffen. In tien jaargangen van De Proletarische Vrouw vond ik vier maal een
lijst van betáálbare kinderboeken, pas na 1920 trof ik enkele beoordelingen aan. Ze
zijn echter zo kort dat er geen enkele conclusie aan verbonden kan worden.
In het laatste kwartaal van Het Volk van 1900, 1909, 1919 en 1929 vond ik alleen
in 1900 (de eerste jaargang van deze krant) twee stukjes over kinderboeken, van
Sj(oukje) Tr(oelstra.) Op 10 december 1900 kondigt ze drie boekjes aan die door
partijgenoten voor een lagere prijs aangeschaft kunnen worden, waaronder De
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geschiedenis van den kleinen Eskimo Kudlago door Nienke van Hichtum.
Dat uitgevers toen ook al opkwamen voor een vaste boekenprijs, blijkt uit een
ingezonden brief van S.L. van Looy, drie dagen later. Hij deelt mee dat de boekjes
door hem niet in prijs zijn verlaagd, en dat hij geen enkele boekverkoper aanleiding
heeft gegeven om ze tegen een gereduceerde prijs te verkopen. Daar is ook geen
reden toe, zegt hij, want de boekjes zijn beslist niet te duur.
Protestanten Hoewel bij de orthodox-protestanten gedeeltelijk dezelfde vragen aan
de orde komen als bij de socialisten, vindt de discussie bij hen plaats in een geheel
andere situatie. Een aparte socialistische kinderliteratuur heeft in Nederland nooit
bestaan. Nienke van Hichtum en Mathilde Wibaut hebben daar ook geen behoefte
aan: zij maken wel bezwaar tegen boeken die volledig in strijd zijn met de
socialistische idealen, maar vinden het niet nodig dat ieder boek precies de juiste
denkbeelden bevat.
De protestanten hadden daarentegen al sinds het midden van de negentiende eeuw
hun eigen kinderboeken. Mede door het gebruik de leerlingen van zondagsscholen
bij de kerstviering een boekje te geven, ontstond een afzonderlijk genre van stichtelijke
kinderlectuur: de kerst- of zondagsschoolboekjes. Daarnaast waren er kinderboeken
die wel een christelijke geest ademden, maar niet zo nadrukkelijk een boodschap
verkondigden (al is de grens tussen beide genres tamelijk vaag). Hierdoor was de
discussie over kinderliteratuur complexer dan bij de socialisten. Zij spitste zich toe
op twee punten: Moeten christelijke kinderboeken ook aan literaire eisen voldoen of
kan men volstaan met een beoordeling van de strekking? En moet men wel specifiek
christelijke kinderboeken verlangen of kan men aanvaarden wat niet anti-christelijk
is? Door velen werden de zondagsschoolboekjes gehekeld om hun oppervlakkigheid.
Voor sommigen was dit een reden om een opzettelijke tendens af te wijzen, anderen
pleitten voor een degelijker uitwerking van de christelijke boodschap.
Het laatste standpunt vinden we onder meer bij J. Smelik (1829-1898), hoofd van
een christelijke lagere school in Den Haag, in zijn artikel ‘Schoolbibliotheken’ in
Paedagogische Bijdragen van 1876 (dus negen jaar voor de lezing van Stamperius).
Hij consta-
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teert dat schoolbibliotheken de laatste jaren opgang maken als middel om ‘den lust
tot onderzoek en verbreiding van nuttige kennis onder de schooljeugd te bevorderen’.
Onderwijzers van bijzondere scholen hebben daarbij volgens hem het voordeel dat
ze niet gebonden zijn aan het voorschrift van de openbare school om alles na te laten
wat andersdenkenden zou kunnen kwetsen: zij hoeven zich dus niet te beperken tot
de uitbreiding van de kennis, maar kunnen ook ‘de vorming van het hart’ nastreven
(Smelik 1876: 26; bij ‘hart’ zullen we ditmaal niet in de eerste plaats moeten denken
aan de zetel van het zedelijk gevoel, maar aan de zetel van het geloof). Hij betwijfelt
echter of op christelijke scholen al veel gebruik wordt gemaakt van dit uitnemende
middel.
Wat betreft de eisen waaraan de boeken moeten voldoen, citeert hij met instemming
het program van het maandblad De Vrije Kerk, dat zich afzet tegen ‘christelijke
romannetjes’ in het algemeen en ‘bonte bekeeringsgeschiedenissen’ in het bijzonder,
en aandringt op degelijker kennis en ‘schriftuurlijke bevinding’. Maar, voegt hij
daaraan toe, een kind moet nog met ‘melk’ en niet met ‘vaste spijzen’ gevoed worden:
op een leeftijd dat men nog geen abstract denken mag verwachten, moeten boeiend
vertelde verhalen, ontleend aan de bijbelse, vaderlandse, algemene of kerkelijke
geschiedenis, een belangrijke plaats innemen. De meeste schrijvers leggen zich echter
toe op verzonnen verhalen, waardoor een zekere oppervlakkigheid wordt bevorderd,
die van ernstige studie afkerig maakt. Het is volgens hem niet eenvoudig om het
degelijke met het aangename te verenigen, maar onmogelijk is het niet.
Smelik publiceerde ook enkele recensies van kinderboeken in Paedagogische
Bijdragen, maar een systematische beoordeling van kinderliteratuur komt in de door
mij onderzochte christelijke onderwijsbladen pas na 1900 op gang. Een georganiseerde
beoordeling van zondagsschoolboekjes ontstond al iets eerder. De maatstaven die
daarbij soms werden gehanteerd, werden in 1901 gekritiseerd door de secretaris van
het Christelijk Letterkundig Verbond, W. van Nes (1849-1918), in een lezing over
‘Ontspanningslectuur voor jongelieden’.
Hij verlangt van die lectuur dat ze het christendom niet onder-
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mijnt, maar verzet zich tegen de ‘opzettelijke aankweeking van Christelijke
meeningen’. Zeer af te keuren vindt hij de ‘exclusieve dogmatische eischen’ van
sommige kerkelijke groeperingen, zoals de Gereformeerde Zondagsschool
Vereeniging Jachin. Haar werk noemt hij ‘als werk prijzenswaard’, maar de manier
waarop het gebeurt heeft zijn ‘volmaakte antipathie’ (Van Nes 1901: 530).
Namens Jachin antwoordt dominee J.P. Tazelaar (1862-1936), de redacteur van
Jachins Boekbeoordeeling, waarin ieder jaar de boekjes voor de zondagsschool
werden beoordeeld. Nu werden gereformeerde zondagsscholen ook wel door sommige
gereformeerde kinderen bezocht, maar Jachin stond op het standpunt dat de
zondagsschool in de eerste plaats een evangelisatie-instituut hoorde te zijn. Dat
kinderboeken het christendom niet ondermijnen, vindt Tazelaar dan ook niet
voldoende: hij verlangt dat ze opbouwend zijn. Jachin heeft dat in een circulaire aan
de uitgevers zo omschreven: ‘Het Hoofdbestuur zag gaarne, dat door de Uitgevers,
bij het aannemen van kopy, ernstig gelet wierd op de degelijkheid der boekjes, vooral
wat betreft het Christelijk gehalte. Dringend verzoekt het, toch geene werkjes uit te
geven, waarin een algemeene-verzoeningsgeest heerscht, of van het borgtochtelijk
lijden van Christus niet wordt gesproken.’ (Tazelaar 1902: 358).
Kinderlectuur moet de christelijke beginselen - dat is iets anders dan méningen,
zegt Tazelaar - duidelijk laten uitkomen. Dat hoeft niet steeds een preekje te worden,
liever niet zelfs, maar: ‘O.i. mogen in de lectuur voor de jeugd betuigingen aangaande
de noodzakelijkheid der wedergeboorte, de onmisbaarheid van geloof en bekeering,
de verlossing door het bloed en de heiliging door den Geest van Christus niet
ontbreken. Menig boekje zou degelijker zijn, en aan kracht en ernst winnen, als, waar
het pas geeft, de nadruk gelegd werd op het verbond der genade, den Heiligen Doop
en het werk des Heiligen Geestes in het hart van den zondaar.’ (Tazelaar 1902: 359).
Boekjes waarin slechts sprake is van een bekering van de zonde tot de deugd, keurt
Jachin af. Volgens Tazelaar is dit geen dogmatisme of exclusivisme, maar ‘trouw
aan onze beginselen’.
In zijn repliek legt Van Nes nog eens uit, dat zijn antipathie tegen de beoordelingen
van Jachin vooral werd veroorzaakt door
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de exclusieve dogmatische eisen die Jachin hanteert. Hij vindt dat je onderscheid
moet maken tussen christelijke beginselen en gereformeerde meningen daarover. Hij
respecteert die meningen volledig, maar verlangt dat men ook zijn mening respecteert.
Dit betekent dat Jachin geen kinderboeken mag afkeuren omdat ze niet specifiek
gereformeerd zijn. Of heeft Jachin alleen gereformeerde kinderen op het oog? Dan
komt de zaak iets anders te liggen, maar ook dan vindt hij een dergelijk exclusivisme
verkeerd. ‘Zijn er wel gereformeerde kinderen?’ vraagt hij zich af. ‘Ik geloof het niet
- er zijn kinderen van gereformeerde ouders.’ (Van Nes 1902: 479). Hij begrijpt wel
dat die ouders graag willen dat hun kinderen ook gereformeerd worden. Als zij hun
dan maar de kans geven om gereformeerd te worden: de ouders moeten hun kinderen
niet gereformeerd willen máken!
Kort daarna doet de schrijfster J.L.F. de Liefde (1875-1960) een poging de
tegenstelling te verzoenen. Aan de lectuur van kinderen uit een christelijk gezin kan
men als ruimste eis stellen dat ze het christendom niet ondermijnen, zegt zij, maar
zondagsschoolboekjes moeten evangelieprediking zijn: daaraan ontlenen ze tenslotte
hun recht van bestaan. Zij maakt echter bezwaar tegen preken, die het verhaal
onderbreken, tegen kanseltaal en theologische discussies in kinderboeken.
Zondagsschoolboekjes werden door Jachin al sinds 1885 op hun waarde als
evangelisatiemiddel onderzocht. Jaarlijks publiceerde deze vereniging de
Boekbeoordeeling van kinderlectuur voor de zondagsschool door de commissiën van
‘Jachin’: de eerste drie jaar in het weekblad De Bazuin, vanaf 1888 als zelfstandige
uitgave óf in het novembernummer van De Zondagsschool.
De beoordelingen in De Bazuin zijn zeer beknopt en geven slechts een aanwijzing
van de eisen die men stelt. Zo worden in 1886 enkele boekjes afgekeurd omdat de
kerstboom - en niet de kerstboodschap - ‘de hoofdrol speelt’. Van een ander boekje
heet het: ‘De eenige aanmerking die te maken is, zou zijn, dat het minder sierlijke
Heer in plaats van Heere gedrukt staat.’ (De Bazuin, 34, nr. 50: 3).
De jaargangen 1888 tot 1921 heb ik niet kunnen vinden. Een groot gemis is dat
niet, want in de jaren daarna worden regelmatig
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recensies uit de vorige jaargangen herdrukt. Jachin richtte zich geheel op de selectie
van boekjes voor de jaarlijkse kerstuitdeling op de zondagsscholen: als een boekje
herdrukt werd, moest het opnieuw worden aanbevolen of afgekeurd; en omdat de
normen niet veranderden, kon men volstaan met een herhaling van de oude recensie.
Dat de normen in 1928 nog even strikt waren als in Tazelaars beschouwing van
1901, blijkt bijvoorbeeld uit de beoordeling van Een kerel van D. van der Spiegel:
‘Het godsdienstig gehalte achten we zeer zwak. De kentering bij Henri is geen ware
verootmoediging; een “kerel” te mogen zijn is zijn hoogste ideaal. En bij Henk is
wel sprake van schuldbelijdenis en gebed om kracht, maar het boekje spreekt er niet
van, dat er alleen verzoening is door des Middelaars bloed: den eenigen Naam, onder
den Hemel gegeven om zalig te worden, vinden we nergens genoemd. Wat het
zwaarste is, moet het zwaarst wegen. Zulke gebreken zijn voor ons zóó overwegend,
dat wij het boek voor onze Zondagsscholen niet kunnen aanbevelen.’ (De
Zondagsschool, 26, nr. 11: 7).
Het spreekt bijna vanzelf dat literaire maatstaven ondergeschikt zijn aan de
evangelisatiewaarde. Oorspronkelijkheid is evenmin een vereiste, al heeft men wel
oog voor de gebreken van het genre. Zo luidt het slot van de beoordeling van Twee
buurjongens van Marijo: ’'t Gewone thema, we zouden haast zeggen: 't
Zondagsschoolboekjesthema: dieverij van een kleinigheid - plagend geweten - ernstige
ziekte, die tot nadenken brengt - berouw en vergeving. Maar 't is toch wel het gebeuren
in de kinderwereld en daarom in een kinderboek niet misplaatst. Duidelijk komt uit
dat stelen zonde is en dat God die zonde ziet en bezoekt. Ook leeft de kracht van het
gebed in 't boekje. Aanbevolen.’ (De Zondagsschool, 26, nr. 11: 11).
Jachin was niet de enige instantie die zondagsschoolboekjes beoordeelde. Andere
zondagsschoolverenigingen hadden hun eigen boekbeoordeling. De discussie tussen
Van Nes en Tazelaar is de reden dat ik als voorbeeld juist de beoordelingen van
Jachin onderzocht heb. Ook in de christelijke onderwijsbladen werden deze boekjes
besproken. Daar worden ze echter niet beoordeeld als evangelisatiemiddel, maar als
lectuur voor kinderen uit een christelijk gezin, om de tegenstelling van J.L.F. de
Liefde over te nemen.
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De eerste die, na Smelik, in een christelijk onderwijsblad een beschouwing over
kinderliteratuur publiceerde, was A. Kloosterman (1864-1947), een onderwijzer uit
Dinteloord, die van 1903 tot 1911 De School met den Bijbel redigeerde en in die
jaren regelmatig kinderboeken besprak. In de eerste jaargang zette hij zijn opvattingen
uiteen. Hoewel hij hem nergens noemt, is hij duidelijk geïnspireerd door De Genestet.
De kern van zijn betoog is dat de meeste kinderboeken niet kinderlijk genoeg zijn:
‘In onze kinderlectuur komt nog maar al te veel voor wat geen kinderkost is, op- en
aanmerkingen van godsdienstigen aard zonder tal, die den gang van het verhaal storen
en den lezer ontstemmen. Wanneer er een moraal moet opgelegd worden door
preekjes en teksten deugt het kinderboek niet.‘ (Kloosterman 1904: 168).
Kinderlectuur heeft volgens hem een tweeledig doel: de kinderen moeten
aangenaam beziggehouden worden en tegelijk nog iets kunnen leren. Maar dat moet
steeds gebeuren in een vorm die des kinds is. Om onderhoudend te kunnen schrijven,
moet een schrijver de kinderen kennen: hij moet kunnen denken zoals kinderen
denken, hij moet kunnen spelen en fantaseren als een kind en hij moet vooral de taal
van de kinderen kennen en daarbij aansluiten in zijn taalgebruik. Ook in dat opzicht
vindt Kloosterman de meeste kinderboeken niet kinderlijk genoeg.
Wat het leren betreft, moeten we niet denken aan leren in de schoolse betekenis,
zoals Stamperius dat verlangt. Kloosterman beoogt met kinderliteratuur geen
uitbreiding van de kennis, hij wil dat kinderen inzicht krijgen in de wereld om hen
heen: ‘Het kinderboek moet dienen om het kind de juiste verhouding te leeren in zijn
wereld. Dan moet er klimming in zijn, zoodat het ten slotte er uit leert de verhoudingen
in de wereld. En dat moet geen opzettelijk onderwijs zijn, geen kinderpreekjes moet
het bevatten. Die verhoudingen moeten gezien worden in het verhaal.’ (Kloosterman
1904: 223).
Helaas missen veel schrijvers de tact en het inzicht die hiervoor nodig zijn, zegt
hij. Ze zijn maar al te nadrukkelijk aanwezig, terwijl een echte kinderschrijver op de
achtergrond blijft. Het is net als met lange beschrijvingen, die het verhaal onderbreken:
een goede verteller verwerkt alle gegevens in het verhaal. Op dezelfde
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manier hoort ook de moraal in het verhaal zelf verwerkt te zijn.
Zijn beoordelingen leidt Kloosterman vaak in met een fragment uit zijn
beschouwing van 1904. Kennelijk wil hij niet volstaan met het aanwijzen van
geschikte boeken. Uit de beoordelingen zelf blijkt regelmatig dat hij meer verlangt
dan een goede strekking. Tussen eenendertig kerstboekjes herkent hij er één als iets
bijzonders: ‘En vooral zeer mooi in “kinderstijl” is Van de Hulst's Van een klein
meisje en een groote klok.’ (De School met den Bijbel, 7: 49).
Maar Ouwe Bram van dezelfde schrijver is volgens hem ‘een vreeselijk boek, in
opgeschroefde taal’. Hij vindt het veel te sensationeel: ouwe Brams huisje wordt in
brand gestoken, waarbij zijn dochter stikt in de rook; zijn kleindochter wordt door
jongens in het water gegooid en verdrinkt; er is nóg een brandstichting, waarvan
ouwe Bram ten onrechte wordt verdacht; bijna gebeurt er een auto-ongeluk; ouwe
Bram redt een jongen uit het water, de nacht daarop sterft hij. Kloosterman betwijfelt
of kinderen na het lezen van dit boek nog rustig kunnen slapen. ‘En toch heeft Van
de Hulst talent. Hij is stylist, geen alledaagsche zelfs [...] maar de schrijver kleurt te
sterk.’ (De School met den Bijbel, 7: 73).
Slaagt Kloosterman erin christelijke kinderboeken te vinden die aan zijn eisen voldoen,
Fr. Kruyt-Hogerzeil is pessimistischer. In een artikel in Het Kind verdedigt zij in
1909 het standpunt dat men maar beter neutrale kinderboeken kan kiezen, die op een
veel hoger peil staan. Christelijke kinderlectuur geeft kinderen volgens haar niet de
kans om zelf iets te ontdekken: men zou met heilige schroom het onuitsprekelijke
niet moeten noemen, maar in christelijke kinderboeken is alles op onmiddellijk
resultaat gericht. Daarbij hanteert men een vast schema: vreselijke zonde, schokkende
gebeurtenis, bekering.
Aan de tendens wordt alle waarachtigheid opgeofferd: ‘De kinderen in de boekjes
worden niet gezien in hun eigenaardig, persoonlijk leven, dat een voortdurende
rijkheid en veelzijdigheid van karakter-ontwikkeling zou geven, maar elk kind is
figurant, bestaat niet om zichzelf, maar om het doel. Een kind is heftig, driftig, niet
omdat dat kind heftig of driftig is, maar om te laten zien, dat heftigheid en drift een
zonde is.’ (Kruyt-Hogerzeil 1909a: 3). Dergelijke tendenslectuur is maakwerk, zegt
ze, buitengewoon opper-
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vlakkig en vaak ook buitengewoon grof in het uitbeelden van ‘zondaars’: het lijkt
wel of de schrijvers hun stof kiezen uit de rubriek ‘Gemengd nieuws’.
In een reactie op dit artikel zegt de redacteur van Het Kind, de pedagoog
J.H.Gunning, dat hij het gedeeltelijk met mevrouw Kruyt eens is, maar hij vindt haar
veel te radicaal in haar afwijzing van christelijke kinderlectuur: het lijkt wel of zij
uit is op l'art pour l'art. Hij vertelt dat hij zich eens geruime tijd heeft opgehouden in
de welvoorziene bibliotheek van een katholieke school. Hij vond er louter stichtelijke
lectuur, vooral veel heiligenlegenden en martelaarsverhalen. Met veel ervan kon hij
zich als protestant niet verenigen, maar al met al vond hij die bibliotheek toch ‘veel
beter en veel gezonder’ dan de bibliotheken die hij in openbare scholen had
aangetroffen.
Kruyt-Hogerzeil (1909b) licht enkele weken later haar standpunt nog eens toe. Zij
verklaart dat zij niet tegen elke tendens is: in de opvattingen van Nellie van Kol komt
de tendens voort uit het volle zieleleven, zegt zij, het is er één mee. Tendens in die
betekenis is te vinden in Afke's tiental: Nienke van Hichtum heeft echte mensen
getekend, volkomen natuurlijk in hun eigen leven zoals dat is op het Friese platteland.
De lezers voelen dat: ze leven mee en lijden mee met de kinderen in het boek, want
het is realiteit voor ze. Dát ontbreekt volgens haar aan de christelijke kinderlectuur.
Als gunstige uitzondering noemt ze De jongens van de club van G. Schrijver.
In 1917 publiceerde P. Oosterlee (1863-1930), een onderwijzer die in 1905 directeur
was geworden van de christelijke kweekschool ‘De Klokkenberg’ in Nijmegen, een
brochure Over kinderliteratuur: niet alleen de laatste maar ook de meest uitvoerige
beschouwing van protestantse zijde in deze periode. Volgens hem zijn er maar weinig
mensen die voor kinderen kunnen schrijven: volwassenen die een kinderlijke toon
aan willen slaan, worden al gauw kinderachtig. ‘En de kinderen willen ernst, veel
meer dan groote menschen, al doen die veel deftiger dan zij. Daarom moet een
kinderschrijver ernstig zijn, echt ernstig, niet met den bastaardernst van
namaak-vroomheid, maar met den blijden ernst van eenen, die in de school des
leevens den kinderen gelijk is geworden.’ (Oosterlee 1917: 4).
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Zoals Beets opmerkte, vereist het schrijven van een kinderboek ‘een rijpen geest,
een rijk gemoed, beproefde wijsheid, aangeboren tact en letterkundige begaafdheid’.
Maar daarmee is men er niet, zegt Oosterlee: de schrijver moet het hart van de
kinderen kennen om echte, levende kinderen te kunnen uitbeelden. Een kinderboek
moet waar zijn, en echt, wat niet betekent dat het slechts een kopie, ‘eene
photographie’ zou moeten zijn van de werkelijkheid: de schrijver ‘zij als onze
oud-Hollandsche schilders, voor wie ook het gewoonste lichtdrager was, die ook het
meest alledaagsche overspreidden met eeuwigheidsglans’ (Oosterlee 1917: 5).
Deze verwijzing naar de Hollandse schilderkunst van de zestiende en zeventiende
eeuw om aan te geven welk karakter het realisme in de literatuur moet hebben, is
bepaald niet nieuw. Ze komt al voor bij Potgieter in zijn ‘Kopijeerlust des
dagelijkschen levens’ (1841); volgens M.H. Schenkeveld (1981b: 84) is het dan al
‘een internationaal verbreide topos in dit verband’. Maar waarschijnlijk is Oosterlee
ook geïnspireerd door de opvattingen van christelijke letterkundigen van zijn tijd.
R.G.K. Kraan vermeldt in zijn studie over Ons Tijdschrift dat A.J. Hoogenbirk zich
in 1896 afzette tegen het ‘plat-alledaagsche, laag-bij-de-grondsche’ realisme van
Tachtig, en dat G.G. van As in zijn recensies herhaaldelijk zijn afkeer van het
naturalisme liet blijken. In 1909 schreef de laatste bijvoorbeeld: ‘Het gewone, het
dagelijksche, bést... maar verinnigd door een dieper inzicht dan dat van den gewonen,
den doorsneê-lezer, het gewone verheven op een hooger plan, en voor óns: het gewone
in den glans der goddelijke Heerlijkheid van het Hoogste Leven, dat is het Leven in
God.’ (Kraan 1961: 130-131, 170).
Vanuit deze opvattingen zet Oosterlee zich af tegen de ‘onmogelijke avonturen
en afschuwelijke wreedheden’ in de boeken van J.H. van Balen, Paul d'Ivoi en
anderen. Maar hij moet evenmin iets hebben van hun tegenhangers, die hij typeert
met een versje van Beets:
Op de eerste bladzijde een, die zich voor God niet buigt
En voor de menschen leeft in allen boozen handel,
Reeds op de derde een kind, geloovig, overtuigd,
Een voorbeeld op de vierde, in leer zoowel als wandel.
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Dergelijke boekjes keurt Oosterlee af - niet omdat ze een uitgesproken strekking
hebben, en nog minder omdat ze aandringen op vernieuwing des harten en leven in
dienst van de Heer; integendeel, het is zijn overtuiging ‘dat er aan alles, zelfs aan
een kunstwerk, iets ontbreekt, als het godsdienstig element wordt gemist’ (Oosterlee
1917: 7). Maar deze boekjes zijn zo onwaarachtig, het is zulk fabriekswerk: als een
kinderboek stichtelijk is, wil dat niet zeggen dat het goed is.
Men kan kinderboeken volgens hem evenmin uitsluitend op hun nut beoordelen:
‘Er zijn menschen, die meenen, dat het beste voorbehoedmiddel tegen wat zij
afdwalingen der phantasie noemen, in vroegtijdige gewenning bestaat aan lectuur,
die “nuttige kundigheden” doet verwerven. “Reisverhalen, levensbeschrijvingen en
dergelijke geven den kinderen, wat ze gebruiken kunnen, om in de wereld vooruit
te komen.” Zelfs Jules Verne achten ze niet zonder gevaar! [...] Zeker, een hok met
eieren leggende kippen is voordeeliger dan een kastanjeboom, waarin nachtegalen
slaan en houtduiven kirren, maar tegenover stoffelijke winst staat geestelijk verlies.’
(Oosterlee 1917: 10).
Hiermee neemt hij duidelijk stelling tegen de opvattingen van Smelik, Stamperius
en Koenen. En hoewel hij de eisen van Beets onderschrijft, vindt hij ze niet voldoende.
Zijn eigen eisen zijn vooral door De Genestet geïnspireerd: dat de schrijver het hart
van de kinderen moet kennen, is ontleend aan Over kinderpoëzy, de passage over
bastaard-ernst weerspiegelt de lectuur van de Leekedichtjes (nr. XIV en CV).
Met uitzondering van de recensies van Kloosterman zijn de beoordelingen in de
christelijke onderwijsbladen even summier als die in Het Nieuwe Schoolblad. Ze
lijken ook dezelfde functie te hebben: de onderwijzers laten weten welke boeken zij
zonder bezwaar in de schoolbibliotheek kunnen zetten. Daartoe worden om te
beginnen ieder jaar de ‘feestuitgaven’ van de christelijke uitgevers Bredée en
Callenbach besproken: twintig tot veertig titels in één of twee kolommen. De
beoordeling beperkt zich vaak tot enkele woorden: ‘Een mooi verhaal’ of ‘Ook deze
drie kunnen we ten volle aanbevelen’. Soms komen we iets meer te weten over de
gehanteerde normen, zoals in deze beoordeling in het Christelijk
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Schoolblad van 1904: ‘Dit laatste verhaal is wel wat sterk versierd, maar de strekking
is alleszins heerlijk. De inkleeding alleen komt over de perken der waarschijnlijkheid.
Overigens is het zeer aandoenlijk en leerrijk.’ (Christelijk Schoolblad, 11, nr. 46).
Ook als zondagsschoolboekjes worden beoordeeld voor de schoolbibliotheek,
blijkt de strekking voorop te staan. De normen zijn minder strikt dan bij Jachin, maar
toch wordt zo nu en dan een boekje afgekeurd vanwege bijvoorbeeld ‘de niet gepaste
vergelijking der liefde van Jezus met die, welke hier door een broer betoond wordt’
(Christelijk Schoolblad, 16, nr. 50). Overigens hoeft niet ieder boek een christelijke
strekking te hebben: zo nu en dan worden ook neutrale boeken aanbevolen. Natuurlijk
mogen ze niets bevatten dat het geloof of de christelijke zeden ondermijnt. Zo worden
regelmatig boeken afgekeurd vanwege het ijdel gebruik van Gods naam of van
woorden als ‘eeuwig’, ‘zalig’, ‘allemachtig’. 15 En in De School met den Bijbel (27:
89) wordt Doctor Dolittle van Hugh Lofting afgekeurd omdat het een ergerlijke
profanie bevat: de schrijver laat een prehistorische schildpad optreden, die vertelt
over de ark van Noach en de zondvloed. Zonder die passage zou de recensent het
boek graag hebben aanbevolen, nu moet hij het onvoorwaardelijk afkeuren.
Dat literaire argumenten niet doorslaggevend zijn, blijkt ook uit een recensie (door
H.H.) van W. Schippers' Vaders jongen. Schippers levert volgens H. maakwerk, dat
bovendien wel wat al te braaf is: ‘geen boek van literair genot, maar daarvoor werd
het ook niet geschreven. [...] Voor onze opgroeiende jongens en meisjes - mits ze
niet te verwend zijn in lectuur - een wel boeiend en waarschuwend verhaal.
Aanbevolen.’ (De School met den Bijbel, 27: 135).
Voor de recensenten in christelijke onderwijsbladen, met uitzondering van
Kloosterman, zijn kinderboeken dus allereerst een middel in de opvoeding. Afgezien
van het levensbeschouwelijke aspect vertonen hun beoordelingen een opvallende
overeenkomst met die van Ida Heijermans en Nellie van Kol.
In Het Kind werden christelijke kinderboeken besproken door een schoonzuster van
de redacteur, H.C. Gunning-de Vries (1861-1924). Zij is tamelijk kritisch, al keurt
ze maar zelden een boek met zoveel woorden af. Over De twee gebroeders, een
bekeringsverhaal
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waarvan ze geen auteur vermeldt, zegt ze bijvoorbeeld: ‘Wie deze bekeerings-lectuur
voor kinderen of als middel tot evangelisatie wenscht, schaffe zich dit boek aan.
Voor velen kan het een goede lectuur zijn, al verveelt ons het thema niet weinig.’
(Het Kind, 10: 138).
Zij probeert meestal nog iets goeds te ontdekken in boeken waartegen ze bezwaren
heeft. En als ze een zondagsschoolboekje echt niet geschikt vindt voor kinderen, velt
ze een Salomonsoordeel: ‘'k Zou zeggen: maar weer voor 't militair tehuis, want er
is ook wel veel goeds in.’ (Het Kind, 10: 153). Die weg gaan verscheidene boekjes.
Tien jaar later geeft ze in een recensie de volgende verklaring voor haar mildheid:
‘Tot dusver heb ik in deze boekbespreking niet veel anders gedaan dan prijzen.
Wellicht wekt dit eenige bevreemding of zelfs afkeuring. Inderdaad ik zou
aanmerkingen genoeg kunnen maken, maar ik laat het dezen keer eenvoudig wegens
tijds- en plaatsgebrek. Lezers en uitdeelers hebben er meer aan, dat ik hen op de beste
boekjes wijs, dan dat ik afkeur, die werkjes, welke zij dan toch zeker niet in de eerste
plaats zullen willen leeren kennen.’ (Het Kind, 20: 377).
Daarmee typeert ze niet alleen haar eigen beoordelingen, maar ook die van veel
andere recensenten, die eveneens meer bemiddelaar dan criticus zijn.
Een heel ander karakter hebben de recensies die G.G. van As (1876-1927) afwisselend
onder eigen naam en onder zijn pseudoniem G. Schrijver in Ons Tijdschrift
publiceerde. In een beoordeling van vijfentwintig kerstboekjes hekelt hij de
onnatuurlijkheid en het gebrek aan vakmanschap. Over Kinderen des Allerhoogsten
van W. van Wilkerdon concludeert hij, na een reeks van bezwaren: ‘De strekking is
uitstekend, maar niet alleen daarop mag worden gelet.’ (Ons Tijdschrift, 9: 598).
En over De zwerveling van J. Keuning schrijft hij in dezelfde recensie, na enkele
stijlbloempjes te hebben aangehaald: ‘Dit is cliché-stijl en verraadt gebrek aan
oorspronkelijkheid, zooals het armoede van taal bewijst, wanneer ik op pag. 150
lees: “Wij zullen niet trachten, waarde Lezer, u deze ontmoeting te schetsen tussen
vader en dochter. Hebt ge u ooit kunnen voorstellen, wat vader
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Jacob en zijn zoon Jozef gevoelden, toen zij in Egypte elkaar wederzagen?” Natuurlijk
niet, - wie kan dat? Kon de schr[ijver] het, dan had hij althans kunnen trachten,
waarde Lezer, ... enz. Maar daarom deugt ook het vervolg niet: “Ditzelfde gevoelden
Jelis en zijn dochter.” Weten de “waarde Lezers” 't nu? Ik niet.’ (Ons Tijdschrift, 9:
595).
Anders dan de meeste recensenten beoordeelt hij kinderboeken als literatuur:
‘kinderlectuur moet innerlijk en uiterlijk supérieur zijn’ (Ons Tijdschrift, 9: 592).
Toch, of misschien juist daarom, ging zijn belangstelling niet zo ver dat hij regelmatig
kinderboeken besprak: in de elf jaar dat hij redacteur van Ons Tijdschrift was
publiceerde hij maar zes recensies van kinderboeken; daarnaast verschenen er in het
blad vier recensies van anderen.
De recensies in het dagblad De Standaard voegen aan het beeld weinig toe. In het
laatste kwartaal van de jaargangen 1899, 1909, 1919 en 1929 vond ik in totaal negen
stukjes over kinderboeken, die echter nauwelijks argumenten bevatten. Op 1 november
1909 worden enkele kerstboekjes van Bredée aangekondigd, met als enig commentaar:
‘Aan een bespreking wagen we ons niet.’ Slechts een enkele maal is men minder
terughoudend. Zo wordt Dodo van E. Bergsma op 28 oktober 1919 volstrekt
onbruikbaar genoemd, omdat er een moeder in voorkomt die haar kind vertelt dat
iemand dichter bij God komt, naarmate hij beter, zachter en vriendelijker is. Hoewel
men zich zelden aan een oordeel waagde, kon men dergelijke vrijzinnigheden
kennelijk niet laten passeren.
Katholieken Alle richtingen die tot nu toe aan de orde kwamen, publiceerden voor
1905 hun eerste beschouwing over kinderliteratuur. Van katholieke zijde heb ik uit
die tijd wel enkele recensies gevonden, maar de eerste beschouwing dateert van 1920.
Er bestond ook nauwelijks katholieke kinderliteratuur. Als in 1910 in Het Katholieke
Schoolblad (3: 316) gevraagd wordt naar titels van niet te dure boeken voor de
schoolbibliotheek, weet de redactie er maar drie te noemen: Mariaverhalen, verzameld
door C.H.M. van Schalkhaar, en Koning Alcohol en Onze gezondheid van C.H.M.
Diels. Verder wordt gesuggereerd om oude jaargangen van de katholieke
kindertijdschriften De Engelbewaarder en Ons Weekblaadje in de bibliotheek te
zetten.
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Nu wist de redactie misschien niet zo goed wat er te koop was; dat kan men althans
afleiden uit de toevoeging: ‘Catalogi van F.H.J. Bekker en G. Borg, uitgevers te
Amsterdam, zullen ongetwijfeld nog tal van geschikte nummers bevatten.’ Maar
anders had men toch niet veel meer kunnen noemen dan de stichtelijke lectuur die
J.H. Gunning aantrof in de ‘welvoorziene’ bibliotheek van een katholieke school.
Daalder (1950) weet uit deze tijd tenminste geen titels van katholieke kinderboeken
te noemen en de Rafaël-catalogus bevat in 1925 weliswaar driehonderd titels, maar
ook die behoren voor het merendeel tot de stichtelijke lectuur.
Wat de katholieken misten, was een leestraditie. De jongeren rond het tijdschrift
Van Onzen Tijd (1900-1920) stuitten volgens G. Knuvelder op het probleem dat het
katholieke volksdeel ‘aan lezen ternauwernood toe was, laat staan aan het lezen van
letterkundige werken’ (Knuvelder 1977: 404). Diezelfde klacht beheerst het beeld
dat W. van de Pas schetst in De strijd voor het katholieke boek (1949). Le Sage ten
Broek zegt het in 1832, Alberdingk Thijm herhaalt het omstreeks 1880 en pater
Molkenboer stelt het in 1922 opnieuw vast: de katholieken lezen niet. Van de Pas
zoekt een verklaring in het feit dat vaak meer geijverd werd tégen slechte, dan voor
goede lectuur: ‘Het katholieke publiek is de twintigste eeuw binnengestapt met een
zekere schuwheid voor het papieren gevaar.’ (Van de Pas 1949: 122).
Van Onzen Tijd heeft volgens Van de Pas een nieuwe periode ingeluid: vooral
Maria Viola maakte in haar recensies propaganda voor goede boeken om het
katholieke literaire leven te stimuleren. In 1922 riep pater Bonaventura Kruitwagen
het katholieke publiek op de roomse pers te steunen; later dat jaar breidde B.H.
Molkenboer de actie uit tot het katholieke boek. De dagbladpers bloeit, stelt hij vast,
maar van de katholieke boekhandel kan dat niet gezegd worden: ‘De R.K. boekhandel
is door de Katholieken zélf vermoord. De Katholieken lezen niet. Daar moet
verandering in komen.’ (De Tijd, 13 juni 1922, geciteerd door Van de Pas 1949: 95).
In hetzelfde jaar publiceerde J.J. Doodkorte zijn brochure Jeugd en lectuur, die het
begin vormde van de actie voor katholieke jeugdlectuur.
Aan die brochure gaat één korte beschouwing vooraf: een artikel
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van Toos Post (1886-1971), bibliothecaresse van de RK Openbare Leeszaal en
Bibliotheek in Delft, in De Katholieke Vrouw van 1920. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst, zegt zij, en lectuur is een factor bij de opvoeding die nog te veel
veronachtzaamd wordt: boeken hebben kinderen soms voor het leven bedorven, maar
boeken kunnen ook vormend werken.
Wie zijn grenzen ruim stelt, is tevreden als een boek geen slechte invloed heeft,
maar echt christelijke ouders verlangen dat hun kinderen iets goeds leren uit hun
lectuur. Boeken van neutrale auteurs zijn misschien aardig geschreven, en er zijn
soms heel fijntjes goede zedenlessen doorheen geweven, ‘maar toch laten de verhalen,
waarin Gods naam zoo angstvallig vermoffeld wordt, een leegte in de ziel achter...’
(Post 1920: 194). Zij moet echter vaststellen dat er een groot gebrek is aan katholieke
kinderlectuur.
In 1922 verschijnt dan de brochure Jeugd en lectuur van J.J. Doodkorte (1885-1954),
een frater van Utrecht die aanvankelijk onderwijzer was, later leraar geschiedenis
aan de katholieke kweekscholen in Zeist en Hilversum. Eerder dat jaar had hij al een
andere brochure gepubliceerd: Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!
Net als Toos Post is hij van mening dat boeken grote invloed hebben. Helaas zoekt
de jeugd in haar lectuur ‘meestal emotie; vaak tijdverdrijf; soms kennis; zelden
stichting’. Daarom vermaant Mgr. Hopmans in zijn vastenbrief van 1922: ‘Ouders
en Oversten, laat uw gezag hier gelden en gewent uw kinderen en uw onderhoorigen
in zake lectuur aan matigheid en zelfbeheersching...’ (Doodkorte 1922: 5).
Het hoofddoel van de lectuur is ‘gemoeds- en karaktervorming, en wel in positief
Roomschen geest’ (Doodkorte 1922: 6). Daarom moet men de jeugd afhouden van
neutrale boeken, ook van de beste. Hij noemt met name Alleen op de wereld, waarin
‘de oude dwaas Vitalis’ dieren laat denken alsof het mensen zijn, en waarin Rémy
weinig kieskeurig is in zijn lectuur en dat achteraf vergoelijkt. Onze Lieve Heer telt
haast niet mee in het leven van Rémy; als hij het Angelus hoort kleppen, gaat hij
erop af: ‘Niet om troost te zoeken in Jezus' Woning: “Daar was een dorp en zeker
ook een bakker”...!’ (Doodkorte 1922: 10). Dergelijke boeken vervreemden
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het kind volgens hem langzaam maar zeker van het katholieke levensideaal.
Doodkorte geeft toe dat er maar weinig echt roomse kinderboeken zijn; maar niet
het vele is goed, doch het goede is veel, zegt hij: één boek in de week is genoeg.
Sommige kinderen zullen de positieve boeken misschien saai vinden, maar dat is
een kwestie van gewenning en doorzettingsvermogen. Of die boeken aan literaire
maatstaven voldoen, is niet het belangrijkste: ‘Wat onze opgroeiende jeugd allereerst
noodig heeft is niet “kunst”, maar simpele deugd, maar godsdienstzin.’ (Doodkorte
1922: 16).
Helaas zien veel katholieken dat niet in: ze gaan ervan uit dat kinderen voor hun
plezier lezen, dat boeken spannend moeten zijn. En de recensies in de roomse bladen
zijn volgens Doodkorte vaak te slap. Zelf kan hij niet genoeg waarschuwen tegen de
gevaren die de jeugd bedreigen: van Prikkebeen, ‘waarin de hoofdpersonen met 't
grootste gemak van christen muzelman worden’, tot allerlei padvindersverhalen, die
bij de jeugd het verlangen wekken om te gaan kamperen, geheel in strijd met het
Bisschoppelijk kampeerverbod.
Doodkortes brochure wordt in De Katholieke Vrouw van 2 februari 1923 aanbevolen
door M. Emich. Zij vraagt zich af of de ouders het gevaar van zogenaamde neutrale
bibliotheken wel beseffen: er zijn ouders die hun kinderen naar een katholieke school
sturen, en ze alleen lid laten worden van katholieke clubs, maar die op het punt van
de lectuur heel lichtzinnig zijn. Met Doodkorte pleit zij voor toezicht op de lectuur.
De Katholieke Vrouw van 16 februari 1923 bevat een reactie van Christine Vetter
(1859-1932), een hoofdonderwijzeres uit Zutphen die een groot aantal romans en
verhalen op haar naam had staan en gedichten had gepubliceerd in Van Onzen Tijd.
Zij geeft toe dat ‘Ouders en Overheden’ nooit te voorzichtig kunnen zijn bij hun
toezicht op wat kinderen lezen. Maar zij is er ook van overtuigd dat voorzichtigheid
weinig baat als er geen aardige, boeiende boeken bestaan in de geest van het
katholieke geloof: ‘Iedereen begrijpt, dat ik volstrekt niet bedoel: preekboeken,
zedenverhalen! Daar bedanken de kinderen voor, waarin ze groot gelijk hebben! Ook
niet opzettelijk nuttige verhalen, met bladzijden lange na-
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tuurvolken- of reisbeschrijvingen... deze slaan ze over, alweer gelijk. Neen, boeken
in den trant der zoogenaamde neutrale, maar dan in Roomschen geest! En... die
hebben wij niet! Of: zoogoed als niet!’ (Vetter 1923: 332).
Dat er nauwelijks katholieke kinderboeken waren, blijkt ook uit een lijst die
Doodkorte in 1923 publiceerde in Ons Eigen Blad, het ‘Tijdschrift voor
onderwijsgevende kloosterlingen’. Voor de derde en vierde klas van de lagere school
noemt hij 101 boeken, waarvan er 77 alleen antiquarisch te krijgen zijn (onder meer
17 boekjes van de negentiende-eeuwse Duitse kanunnik C. von Schmid). Naar de
titels te oordelen is het overwegend stichtelijke lectuur. Voor de hoogste klassen van
de lagere school en de eerste ULO-klassen beveelt hij 77 titels aan, waarvan er 33
uitverkocht zijn. De meest genoemde auteur is hier de Amerikaanse priester Francis
Finn, die enige faam genoot om zijn jongensboeken. 16
Doodkorte is overigens niet ontevreden: hij concludeert dat er genoeg roomse
lectuur bestaat om ‘bij 1 boek per week maximaal, alle neutrale boel te kunnen
missen’ (Doodkorte 1923: 396). In de inleiding had hij er al op gewezen dat bijbelse
en kerkelijke geschiedenissen in zijn lijst ontbreken, omdat daarvan al een overzicht
bestaat. Volgens hem is dat nu juist de lectuur die gepropageerd moet worden,
‘desnoods door tijdelijk den jongen lezer ieder ander “ontspannings-boek” consequent
te onthouden’ (Doodkorte 1923: 390).
Op 25 juni 1924 richtten de zes onderwijsgevende religieuze congregaties een
Keurraad voor Roomsche Jeugdlektuur op, met het devies: ‘Voor het Roomse kind
het Roomse boek’. De normen die deze Keurraad hanteerde, werden in januari 1925
in Ons Eigen Blad gepubliceerd door een zekere frater Ivo. Volgens Martinio Fritschy
(1954) waren ze opgesteld door frater S. Rombouts (1883-1962).
Godfried Frans Rombouts (zijn kloosternaam was Sigebertus) was de belangrijkste
katholieke pedagoog van die tijd. Hij was leraar aan de katholieke kweekschool in
Tilburg, later in Goirle, redactiesecretaris van Ons Eigen Blad en redacteur van de
‘Opvoedkundige Brochurenreeks’ waarin Doodkorte in 1922 zijn beide brochures
publiceerde. Vanaf 1925 was hij bovendien de
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belangrijkste woordvoerder van de actie voor roomse jeugdlectuur.
Dat hij de uitgangspunten van de Keurraad had opgesteld, blijkt ook uit de spelling
(Rombouts was spellinghervormer). Frater Ivo geeft de belangrijkste punten als volgt
weer: ‘Het godsdienstig-zedelike is bij een jeugdboek steeds het voornaamste
kriterium: pas op de tweede plaats komt het estetiese en kunstzinnige. [...] Te
veroordelen is ieder boek met heidense, anti- of onroomse sfeer. Dus ook het neutrale,
al is de strekking ook overigens goed.’ (Ivo 1925a: 25).
Neutraal noemt de Keurraad een boek ‘als het godsdienstig element niet dáár
spreekt, waar het uiteraard spreken moet’ (bijvoorbeeld Alleen op de wereld). Een
boek dat uit zijn aard niet anders dan neutraal kan zijn, zoals ‘een verhaal uit de
wereld van uitvinding en techniek’, hoeft niet veroordeeld te worden. Bovendien wil
men geen overdreven vroomheid; wel moet de geest steeds katholiek zijn.
Uit deze hoofdbeginselen volgt dat boeken afgekeurd moeten worden als er
verkeerde eigenschappen in voorkomen die niet ‘door goede leiding of flinkheid van
karakter worden overwonnen’, als ze platte uitdrukkingen bevatten, seksuele
voorlichting geven of dingen aanroeren ‘waarmee een kind niets te maken heeft’.
Ook wordt een boek afgekeurd als de illustraties ‘in zedelik opzicht niet deugen’:
‘Dit is niet alleen dán het geval, als een plaatje de seksuele verbeelding prikkelt,
maar ook, als de klederdracht van meisjes, jongens of volwassenen niet in
overeenstemming is met de daaromtrent bestaande aanwijzingen der kerkelike
overheid.’ (Ivo 1925a: 25-26).
Frater Ivo kondigt aan dat binnenkort een gids zal verschijnen met boeken die aan
de beginselen van de Keurraad zijn getoetst, de Rafaël-catalogus. Voor het zover is,
wordt een andere lectuurgids gepubliceerd, die niet alleen kinderboeken bevat: de
Standaard catalogus van het R.K. Centraal Bureau voor Lectuur, samengesteld door
pater A.B.H.Gielen (1871-1929). Twee ingezonden brieven in Ons Eigen Blad van
15 april 1925 attenderen op deze lijst, waarin Pietje Bell, Dik Trom en de boeken
van A.C.C. de Vletter worden goedgekeurd.
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De redactie plaatst hier een naschrift bij, dat opnieuw is toe te schrijven aan Rombouts.
Hij zegt onder meer: ‘Als we ons niet vergissen, behoren “pedagogen” niet tot Pater
Gielen's biezondere vrienden. Waarschijnlik heeft hij tijd noch lust gehad om te lezen
wat zij over jeugdlektuur gezegd en geschreven hebben, en is hem onze aktie voor
Roomse jeugdlektuur slechts bij geruchte bekend. En dat hij hier 'n mening verkondigt
of laat verkondigen die lijnrecht ingaat tegen die van prof. Gunning Wzn., Jan
Ligthart, Ida Heijermans en andere niet-katholieke pedagogen - om ons zelf maar
niet te noemen - weet hij misschien niet eens. Toch is het zo: die pedagogen hebben
Van Abkoude, Kieviet, De Vletter afgewezen als niet te verkiezen jeugdschrijvers.
Pater Gielen beveelt ze aan.’ (Ons Eigen Blad, 13: 275).
Wannéér Jan Ligthart zijn mening over Dik Trom herzien zou hebben, vermeldt
Rombouts helaas niet. Wel wijst hij erop dat het oordeel van deze pedagogen geen
gril is, maar ‘berust op bepaalde motieven’. Hij nodigt pater Gielen uit, eens de
gronden van zijn oordeel uiteen te zetten.
Dat doet Gielen in Ons Eigen Blad van 15 mei 1925. Hij legt uit dat de Standaard
catalogus is uitgegeven om te waarschuwen tegen verkeerde boeken en goede aan
te bevelen. En de genoemde boeken zijn volgens hem goed, ‘hetgeen wij niet mochten
ontkennen om propaganda te maken voor specifiek katholieke boeken’ (Gielen 1925:
337). Rombouts heeft bezwaar tegen boeken waarin het godsdienstig element niet
voldoende naar voren komt; maar in déze boeken hebben de schrijvers hun stof
volgens Gielen zo gekozen dat er geen enkele aanleiding is tot religiositeit. Zulke
boeken mogen katholieke kinderen gerust lezen; het zou hem spijten als ze geheel
door katholieke boeken verdrongen werden. Kinderen hoeven niet als kasplantjes
opgevoed te worden; ze zouden anders nog gaan denken dat de hele wereld katholiek
is.
Rombouts (1925b) is het hier, ‘zelfs afgezien van de tuchteloosheid die door
bedoelde boeken in de hand wordt gewerkt’, volstrekt niet mee eens: ‘Als weken,
maanden lang, het doen en laten van een stelletje jongens wordt nagegaan, dan is het
onmogelik, ook al tracht de schrijver nóg zo zorgvuldig het te ontgaan, dat [niet] hier
of daar de godsdienst zich opdringt, dat er [niet] aan kerkelike plichten herinnerd
wordt.’ (Rombouts 1925b: 341-342).
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Dan zullen de kinderen heus niet denken dat de hele wereld katholiek is, zegt hij: bij
een boek van 200 bladzijden is het al voldoende als er 25 over godsdienstige zaken
handelen. Er blijven dan nog 175 pagina's over voor meer profane zaken. Of is ‘12,
5 procent godsdienstigheid’ soms al te veel van het goede?
Diezelfde maand verschijnt in de eerste jaargang van De Gemeenschap een artikel
over jeugdlectuur van de Utrechtse onderwijzer Henk Kuitenbrouwer (1900-1974),
redacteur en mede-oprichter van dit tijdschrift. Hij stelt vast dat er een groot gebrek
is aan goede roomse jeugdlectuur: er is alleen goedbedoelde middelmaat, onschadelijk
leesvoer zonder literaire waarde.
‘Gij glimlacht: dat 't geen woordkunst is, maar stevige kost voor de ziel en werk
met volkskracht en... Maar dát ontbreekt er juist aan. Woordkunst is 'n term, die
verschillende betekenissen toelaat. Daarom is 't beter daarover te zwijgen. Dat echter
over 't algemeen in deze verhalen vol tranerige sentimentaliteit, vol hartstochtloze
braafheid en kinderlijke bandieterij 'n volkskrácht zou steken, dát betwijfelen we.
Slemp geeft geen steun tegen 'n barre ziekte.’ (Kuitenbrouwer 1925: 159).
Het is niet moeilijk om de neutrale jeugdlectuur wat te doorsausen met roomse
woorden, zegt hij: zolders vol boeken kun je op die manier produceren. Maar zelfs
als er auteurs komen die de beste ‘heidense’ schrijvers evenaren, wat is er dan bereikt?
‘Dan hebben we (zo luidt de geliefde slagzin) de liberale kultuur ingehaald. Dan
hebben we nagelopen waar voorgegaan moest worden.’ De actie van dit moment is
een andere richting ingeslagen, die Kuitenbrouwer al even verkeerd vindt: ‘Mét
behoud van 'n dorre, fantasieloze klets-stijl en illustraties, die 'n niet te weerhouden
scheurwoede opwekken, is 't zwaartepunt op de braafheid gevallen.’ (Kuitenbrouwer
1925: 160). Een voorbeeld daarvan is de veroordeling van Verne, die door Doodkorte
nota bene in één adem wordt genoemd met Nick Carter.
‘In de wereld, niet van de wereld’ willen de kloosterlingen zijn. Die spreuk
inspireerde Doodkorte en sommige auteurs van roomse jeugdboeken. Volgens
Kuitenbrouwer vergeten zij maar al te vaak dat de plaats van de jeugd in de wereld
is: dat verklaart de eenzijdige visie op het leven en de angst voor ‘omstandigheden
die
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nu eenmaal tot dit leven behoren’; het verklaart ook de kloof tussen kinderboeken
en romans voor volwassenen.
Voor goede roomse jeugdlectuur is meer nodig dan een beschrijving van een
Heilige Communie tussen handig samengeflanste avontuurtjes, herhaalt hij: ‘Daarvoor
is nodig, dat de schrijver zich zelf ten volle kan terugdenken in 'n jeugd, dat hij de
geestelike momenten doorvoelt, en vooral en daarnaast: dat hij schrijven kan.’
(Kuitenbrouwer 1925: 162).
In Ons Eigen Blad wordt Kuitenbrouwer onmiddellijk terechtgewezen door een
zekere frater Mariac: ‘Henk, Henk, je jeugd heeft je laten verleiden over jeugdlectuur
te schrijven, niet? Schoenmakertje, blijf bij je leest, en laat die actie maar gerust aan
de bekende jeugdopvoeders over. Mannen als fr. Sig. Rombouts, pedoloog als weinig
in den lande, weten heusch wat ze doen, - ook ondanks sommigen d'r monnik-zijn.’
(Mariac 1925: 367).
Hierop volgt een artikel van Rombouts: ‘Hoe moet een Rooms jeugdboek zijn?’
(1925c). Hij meent dat er een legende dreigt te ontstaan over de eisen die Ons Eigen
Blad en de Keurraad aan kinderboeken stellen. Er hoeft niet om de drie regels een
kruisje geslagen of om de vijf bladzijden een rozenhoedje gebeden te worden, laat
staan dat er van begin tot eind gepreekt en gemoraliseerd moet worden. Wel eisen
Rombouts en de zijnen dat de katholieke wereld- en levensbeschouwing in ieder
katholiek kinderboek tot uiting komt, en wel zó dat het door de jonge lezers begrepen
en doorvoeld wordt.
Hij is het met Kuitenbrouwer eens dat daar meer voor nodig is dan de beschrijving
van een communie in een avonturenboek, maar hij waarschuwt tegen overschatting
van kunst en schoonheid: op dat punt gaan niet alle katholieke jongeren vrijuit.
Schoonheid is niet het voornaamste, ook niet bij de beoordeling van jeugdlectuur:
‘Boven het schone gaat het goede, en de hoogste kunst is de lévenskunst.’ (Rombouts
1925c: 375). In de catalogus van roomse jeugdlectuur, die binnenkort in Tilburg zal
verschijnen, is daarom alles opgenomen wat ‘draaglik van taal’ was.
Rombouts vindt dat Kuitenbrouwer te hoge eisen stelt. Hij verzoekt de critici
voorlopig niet te streng te zijn: schrijvers en uitgevers van katholieke kinderboeken
hebben in de eerste plaats aanmoediging en hulp nodig.
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Kort daarna verschijnt de Rafaël-calalogus van Roomsche jeugdlectuur, met een
inleiding van Rombouts die hij nog hetzelfde jaar uitbreidt tot een brochure: Wat
laat ik m'n kinderen lezen? (Rombouts 1925d). Alvorens de beginselen van de
Keurraad uiteen te zetten, wijst hij op het gevaar van slechte lectuur: een vijftienjarige
moordenaar werd geïnspireerd door ‘een prikkelroman’; een HBS-leerling pleegde
zelfmoord na het lezen van Sherlock-Holmesverhalen; een gymnasiast die een
‘hartstochtelik verslinder van kolportage-lektuur’ was, deed hetzelfde. Dat gebeurde
allemaal in Duitsland, zegt hij, maar ook in ons land komen zulke gevallen voor:
‘men kan ze herhaaldelik in de krant lezen’. Hij noemt een jeugdige dievenbende,
die volgens een krantebericht ‘enkel [werd] geïnspireerd door verderfelike lektuur’
(Rombouts 1925d: 3-4).
Er zijn ook boeken die weliswaar onschadelijk zijn, maar die toch geen positieve
invloed hebben, gaat hij verder. Daarmee mag men uiteraard ook geen genoegen
nemen. ‘Voor het Roomse kind het Roomse boek’, blijft het devies: het
godsdienstig-zedelijke is bij een jeugdboek steeds het voornaamste, de kunstwaarde
komt op de tweede plaats. Voor echte taalkunst zijn kinderen toch nog niet
ontvankelijk en de boeken waar ze wel op afvliegen, van Karl May en Jules Verne,
moet men zeker verbieden, ‘daar ze de smaak voor degeliker lektuur in de grond
bederven. Wie met zijn biblioteek niets anders beoogt dan z'n jongens zoet te houden,
die kan nergens anders beter terecht dan bij Karl May. Hij gooie dan echter gerust
alle heiligenlevens en wat er op lijkt, alle missiever-halen en werkelik vormende
boeken, literair of zedelik, op zij, want ze worden toch niet gevraagd. De jeugd die
eenmaal op avonturen verslingerd is, haalt geblaseerd de neus op voor al dat zoete
en tamme.’ (Rombouts 1925d: 16).
Rombouts besteedt de meeste aandacht aan boeken die afgekeurd moeten worden.
Om te beginnen alle neutrale boeken, waarin de helden ‘nooit 's een ogenblikje
[hebben] om te bidden, zelfs niet voor en na het eten’. Die zijn daarom zo gevaarlijk,
ook al is de strekking verder goed, omdat ze doorwerken in het onderbewustzijn en
de lezer wennen aan een leven zonder godsdienst.
Erger zijn boeken die wel degelijk verkeerde elementen bevatten, zoals sommige
boekjes van Ligthart en Scheepstra, ‘die, schijnbaar nog steeds bevangen in de
rationalistiese Aufklärungs-
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ideeën, zelfs hun gewone schoolboekjes benutten - in Van planten en dieren b.v. tot
walgens toe - om de kinderen vroegwijs en vroegrijp te maken. Het kan geen mens
ontgaan, dat deze schrijvers - ook Charles Krienen o.a. is van het zelfde hondje
gebeten - met hun gevader en gemoeder bij dieren bewust bedoelen, dat het lezende
kind zal doordenken, opdat toch maar zo spoedig mogelik duidelik worde zijn eigen
verhouding tot zijn ouders.’ (Rombouts 1925d: 25). Boeken hoeven niet levensecht
te zijn, zegt hij: het verhaal van de ooievaar is beter voor kinderen dan de
werkelijkheid.
Rest de vraag hoe men de jeugd kan behoeden voor slechte lectuur. Volgens
Rombouts moeten kinderen leren, nooit een boek te lezen zonder hun ouders, hun
biechtvader of ‘een ander vertrouwd persoon’ te raadplegen. Verder moeten ze weten
‘dat zij bij die en die boekhandelaar in de stad nooit moeten komen, en dat die en
die leenbiblioteek niets bevat wat voor hen geschikt is’ (Rombouts 1925d: 36). En
ten slotte moet men erop toezien dat ze geen boeken van Van Abkoude en Kieviet
lezen, want dat leidt van kwaad tot erger: ‘gewone kwajongensstreken zijn voor de
14, 15 jarige reeds niet pikant genoeg meer; die laat hij over aan “kinderen” en gaat
zelf uit op het sexuele. [...] Geloof nu maar niet, dat zo'n vijftienjarige zijn
voornaamste “leesvoer” nog haalt in de Roomse jeugdbiblioteek, hij weet wel andere
adressen!’ (Rombouts 1925d: 38). 17
Daarmee geeft Rombouts zelf de zwakke schakel in zijn betoog aan. De vijftienjarige
kent die adressen immers door de uitdrukkelijke waarschuwing tegen ‘die en die
boekhandelaar’ en ‘die en die leenbiblioteek’! Nog afgezien van de uitdagende
werking die al sinds de boom der kennis van goed en kwaad van een verbod pleegt
uit te gaan, lijkt hier de mening van Christine Vetter bevestigd te worden dat
waarschuwingen en toezicht weinig uithalen als men de jeugd niet aan eigen lectuur
kan vergoeden wat men haar aan neutrale boeken afneemt.
Dat is ook de mening van G. van der Bruggen (geboren in 1919), die in 1979 zijn
herinneringen opschreef aan de jaren dat hij - vanaf 1934 - als vrijwilliger in de
parochiebibliotheek in St. Michielsgestel werkte. De boeken waren daar ingedeeld
in drie
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rubrieken: A - lectuur voor iedereen; B - lectuur voor gevorderde lezers; en C voorbehouden lectuur. Van de laatste categorie waren maar enkele boeken aanwezig
(onder andere Boerenpsalm van Felix Timmermans en het werk van Antoon Coolen);
ongehuwden kwamen er nooit voor in aanmerking, gehuwden werden op hun
‘geestelijke rijpheid’ getaxeerd.
‘Dit had wel tot gevolg, dat veel jongelui van mijn leeftijd uit de bibliotheek
“verjaagd” werden en hun boeken gingen halen in het nabije 's-Hertogenbosch waar
volop particuliere uitleenbibliotheken te vinden waren. Daar gold geen enkele
beperking. Men kon er gemakkelijk boeken lenen die in onze parochiebibliotheek
niet aanwezig waren en er ook nooit - althans met de opzet van toen -in zouden
komen. Oorlogsromans over '14-'18 zoals Van het westelijk front geen nieuws en
vele andere boeken, waaronder ook romans waarin het sociale probleem werd
aangesneden, konden jeugdige personen daar vrij lenen of “in handen krijgen”, zoals
de minder gunstige term toen luidde.’ (Van der Bruggen 1979: 21).
In de beschrijving van de feiten stemt Van der Bruggen dus overeen met Rombouts
(al blijkt de jeugd niet alleen uit te zijn geweest op ‘het seksuele’). Het grote verschil
is dat hij een oorzakelijk verband legt tussen de strengheid van de regels en de
overtreding ervan. Dat hij dit in 1979 heel anders waardeert dan Rombouts in 1925,
spreekt bijna vanzelf. Hij vertelt dat er zelfs jongelui van zijn leeftijd waren die toen
al ‘zo los van hun geestelijke leiders stonden’, dat ze boeken van de index durfden
te lezen, onder andere van Zola. Dat was toen een doodzonde, zegt hij. ‘Het waren
echter gewoon de “progressieve” jongeren van die dagen, die niet overal meer
intrapten en een probleem vormden voor de parochiegeestelijken.’ (Van der Bruggen
1979: 23).
Het beeld dat uit de beschouwingen naar voren komt, wordt bevestigd door de
beoordelingen in katholieke bladen. Er wordt, vooral de eerste jaren, weinig aandacht
besteed aan kinderliteratuur en het aantal titels van katholieke kinderboeken is zeer
gering. Alleen Ons Eigen Blad besteedt vanaf de oprichting in 1913 veel aandacht
aan kinderboeken.
Opvallend is het milde oordeel over neutrale boeken in de recensies van de eerste
jaren, al is het katholieke element niet afwe-
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zig. Zo wordt De gedenkschriften van Azor van J.R. van der Lans, over een hondje
dat ‘door omgang met en verleiding van straat-hondjes bedorven, ten slotte aan eigen
kwaad ten gronde gaat’, in 1912 door Jos M. Reynders aangeprezen als een boekje
met een goede roomse strekking (Van Onzen Tijd, 12: 147). Maar in Ons Eigen Blad
worden in 1913 onder andere Winnetou's dood en Winnetou's testament van Karl
May aanbevolen. De recensent roemt met name de ‘prachtige natuurbeschrijvingen,
waarin de schrijver Gods almacht verheerlijkt’ (Ons Eigen Blad, 1: 46). In de volgende
jaargang wordt Alleen op de wereld geprezen als ‘een staaltje van degelijken en
verheffenden roman, zooals er door ons volk moeten gelezen worden’ (Ons Eigen
Blad, 2: 143). Ook in De Katholieke Vrouw worden in 1921 verscheidene neutrale
auteurs opgenomen in een lijst van kinderboeken.
Na de brochure van Doodkorte komt de omslag. Terwijl voor die tijd in Ons Eigen
Blad alleen boeken werden besproken die het ‘nihil obstat’ verdienden, worden in
1923 - als waarschuwing? - ook boeken afgekeurd. Dat lot ondergaan bijvoorbeeld
twee boeken van Chr. van Abkoude, De Pinkertonnetjes en De padvinders van
Duinwijk, ‘dat zich aandient als “een modern jongensboek”, en een warm pleidooi
is voor de neutrale padvinderij’ (Ons Eigen Blad, 11: 735). In de volgende jaargang
krijgen bijna alle beoordeelde boeken echter het ‘Stempel Keurraad voor Roomsche
Jeugdlektuur’; naar titels en auteursnamen te oordelen zijn het ook overwegend
katholieke boeken. Het oordeel is meestal te vaag om er iets uit af te leiden over de
criteria (‘een aanwinst voor onze Roomsche Jeugdbibliotheken’). Jaargang 17 (1929)
vertoont hetzelfde beeld.
In De Katholieke Vrouw komen helaas te weinig beoordelingen voor om iets over
de criteria te kunnen zeggen, maar ook hierin worden na de aankondiging van
Doodkortes brochure alleen nog katholieke boeken besproken.
Propaganda of literatuur voor de jeugd? Tussen de drie levensbeschouwelijke
richtingen blijken grote verschillen te bestaan in leerstelligheid en in de mate waarin
men (ook) aandacht besteedt aan de esthetische functie van kinderboeken. Bij de
socialisten is van dogmatisme nauwelijks iets te bespeuren. Mathilde Wibaut
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wijst weliswaar de burgerlijke moraal in veel kinderboeken af en maakt ook bezwaar
tegen nationalistische elementen in historische verhalen, maar zij vindt het niet nodig
dat ieder boek precies de juiste denkbeelden verkondigt: alle boeken die met talent
geschreven zijn, vindt zij aanvaardbaar; in plaats van propaganda eist ze ‘literatuur
voor de jeugd’. Die leus is ook een goede samenvatting van de opvattingen van
Nienke van Hichtum. Hoewel zij in Die Neue Zeit pleit voor een internationale
socialistische kinderliteratuur, laat ze er nooit twijfel over bestaan dat ze een
nadrukkelijke moraal afwijst. Ook in andere opzichten is zij niet dogmatisch: met
haar bezorgdheid over ‘prikkelliteratuur’ mag ze dan aan de kant van Stamperius
staan, in haar beoordelingen neemt ze duidelijk stelling tegen overbezorgdheid en
hanteert ze vooral literaire argumenten. Alleen Stoop-Snouck Hurgronje stelt zich
minder ruim op en beperkt zich grotendeels tot politiek-morele oordelen waaraan
elke relativering ontbreekt. Waarschijnlijk heeft zij echter in vergelijking met de
beide anderen niet veel invloed gehad.
Bij de protestanten bestaan duidelijk twee benaderingen naast (en gedeeltelijk
tegenover) elkaar. Jachin stelt strenge dogmatische eisen aan zondagsschoolboekjes.
Maar Oosterlee vindt dat men kinderboeken niet alleen op hun nut kan beoordelen,
en dat een stichtelijk boek nog geen goed boek hoeft te zijn. Vanuit diezelfde opvatting
recenseert Van As op een manier die aan Theo Thijssen doet denken; en
Kruyt-Hogerzeil kiest bij gebrek aan goede christelijke kinderboeken zelfs voor
neutrale lectuur, die volgens haar op een veel hoger peil staat. De meeste recensenten
in de christelijke onderwijsbladen nemen een tussenstandpunt in: de pedagogische
argumenten overheersen, maar niet alles hoeft aan strenge levensbeschouwelijke
eisen te voldoen.
Bij de katholieken vindt men dezelfde tegenstellingen, maar de verhoudingen
liggen totaal anders. Kuitenbrouwer is een buitenstaander in het kinderboekenwereldje
en hij wordt onmiddellijk terechtgewezen door frater Mariac; van enige invloed is
niets te merken. Met Gielen ligt het anders: zijn Standaard catalogus is ongetwijfeld
gebruikt bij de selectie van kinderboeken. Maar in de beschouwingen over
kinderliteratuur geven Rombouts en Doodkorte de toon aan. Literaire eisen zijn voor
hen van ondergeschikt
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belang - en rekening houden met de smaak van kinderen is uit den boze, omdat men
dan alle stichtelijke boeken wel kan weggooien. In Ons Eigen Blad zijn hun
opvattingen bepalend voor de recensies vanaf 1923. In andere bladen zijn recensies
helaas zo zeldzaam dat niet valt na te gaan of daarin de leus ‘Voor het Roomse kind
het Roomse boek’ werd overgenomen.
Voor een belangrijk deel is het verschil tussen protestanten en katholieken historisch
te verklaren. De protestanten houden zich met kinderboeken bezig vanuit een traditie
die teruggaat tot het allereerste begin van de kinderliteratuur. In de negentiende eeuw
was het kinderboek bovendien als evangelisatiemiddel ontdekt en waren er
uitgeverijen ontstaan die zich toelegden op de verbreiding van stichtelijke lectuur.
Rond de eeuwwisseling was er een overvloed aan christelijke kinderboeken, zowel
zondagsschoolboekjes als ontspanningslectuur. Men kan zich dus veroorloven de
boeken kritisch te beoordelen.
De katholieken hebben nauwelijks een eigen kinderliteratuur. Pas na de actie van
Doodkorte en Rombouts begint men, te oordelen naar de recensies in Ons Eigen
Blad, de achterstand in te lopen. Het accepteren van alles wat ‘draaglik van taal’ is,
moet tegen deze achtergrond worden bezien: schrijvers en uitgevers van katholieke
kinderboeken hadden geen kritiek, maar aanmoediging en hulp nodig. Rombouts
zegt zelf ook: ‘Zaten we in het veen en hoefden we dus niet op een turfje te zien,
waarschijnlik waren we dan wel ietwat kieskeuriger geweest.’ (Rombouts 1925d:
15). Maar, en daar tekent zich een principiële tegenstelling af, hij voegt eraan toe
dat hij zich nooit zal kunnen verenigen met ‘kunstpedagogen en eenzijdige esteten
à la Wolgast, die indertijd in Duitsland zo'n drukte maakten, of met de hedendaagse
kunstvergoders, die ook ten onzent zich roeren’: de eis dat een kinderboek allereerst
een kunstwerk moet zijn, moet hij uit beginsel verwerpen. Daarmee zet hij zich niet
alleen af tegen de opvattingen van J.W. Gerhard, die elke opzettelijke tendens afwijst,
maar ook tegen die van Kuitenbrouwer, voor wie - om met Huet te spreken - alles
op de inkleding aankomt en de tendens slechts gerechtvaardigd kan worden door een
kunstwerk.
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Opvattingen over kinderliteratuur en over het kind
Als onderwijzers omstreeks 1885 beginnen met de beoordeling van boeken voor de
schoolbibliotheek, ontstaat er een breuk in de opvattingen over kinderliteratuur.
Nadat kinderboeken aanvankelijk beschouwd waren als een middel om kennis en
deugd te vermeerderen, werd in de negentiende eeuw geleidelijk meer nadruk gelegd
op de esthetische functie van kinderliteratuur en werden hogere eisen gesteld aan de
kinderlijkheid en het literaire gehalte. De opvattingen van Stamperius en Koenen
sluiten echter in het geheel niet aan bij die van De Genestet en Leopold en evenmin
bij die van Beets. Hun visie op kinderliteratuur wordt bepaald door het doel van de
openbare school, dat teruggaat op de ideeën van de Verlichting, waaraan ook
Salzmann en de recensenten van Van Alphen hun opvattingen over kinderliteratuur
ontleenden. Al moeten schoolbibliotheken dan een bijdrage leveren aan de ontplooiing
van de leerlingen, het beeld dat Stamperius en Koenen daarvan hebben, is vooral uit
maatschappelijk oogpunt tamelijk statisch. Kinderboeken staan in dienst van de
opleiding tot ‘alle christelijke en maatschappelijke deugden’, dat wil zeggen: de
bevestiging van de heersende moraal. In een ander opzicht hebben Stamperius en de
zijnen echter vernieuwend gewerkt: door het stimuleren van schoolbibliotheken
hebben zij grote invloed gehad op de uitbreiding van het aantal kinderen dat met
(kinder)boeken in aanraking kwam.
In 1899 brengt Nellie van Kol met haar artikel in De Gids de kinderliteratuur onder
de aandacht van een groter publiek. Haar opvatting over de functie van kinderliteratuur
wijkt nauwelijks af van die van Stamperius: ook bij haar staan kinderboeken in dienst
van de moraal, of liever de ‘tendens’. Maar anders dan Stamperius streeft zij naar
een doorbreking van de heersende moraal en de bestaande maatschappelijke
verhoudingen. Elementen daarvan (anti-militarisme vooral) vinden we terug bij de
vertegenwoordigers van de Kinderbond; Ida Heijermans legt er veel minder nadruk
op. Voor Nellie is een goede strekking bovendien niet voldoende: zij eist ‘bezieling’
en lijkt daarmee iets meer oog te hebben voor de esthetische functie van
kinderliteratuur dan Stamperius, die volstaat met de eis dat kinderboeken boeiend
moeten zijn. In
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de rest van haar artikel en in haar recensies besteedt zij echter nauwelijks aandacht
aan dit punt en bij de andere opvoeders is het geheel afwezig. Van een aansluiting
bij de opvattingen van De Genestet, Busken Huet of Leopold is geen sprake.
Bij Jan Ligthart is dat anders. In zijn keuze voor een opvoeding gebaseerd op de
kindernatuur en niet op ethische principes, komt hij overeen met Leopold, die
eveneens pleitte voor natuurlijkheid in de opvoeding. Ook de vertegenwoordigers
van de esthetische benadering sluiten aan bij opvattingen die in het midden van de
negentiende eeuw naar voren kwamen. Van Eck ontleent zijn eisen voor goede
kinderpoëzie rechtstreeks aan De Genestet; ook Oosterlee laat zich sterk door hem
inspireren. Gerhard, Hooykaas en Thijssen delen de opvatting van Huet dat
moraliseren afbreuk kan doen aan het literaire gehalte van kinderliteratuur, maar zij
gaan verder dan hij en wijzen om deze reden elke opzettelijke moraal af.
Voor een goed begrip van de opvattingen in de hier besproken periode is het
verhelderend de factoren die de benadering van kinderliteratuur bepalen, afzonderlijk
te bekijken: de opvattingen over het kind, de opvattingen over de invloed van
kinderliteratuur (die nauw met de vorige samenhangen) en de opvattingen over
literatuur in het algemeen. Aan de levensbeschouwing zal ik geen afzonderlijke
aandacht besteden, omdat die de benadering van kinderliteratuur niet aanwijsbaar
beïnvloedt. Wélke morele normen iemand hanteert, is afhankelijk van zijn
levensbeschouwing; maar of die normen vooropstaan bij de beoordeling van
kinderboeken, wordt bepaald door andere factoren (vooral zijn opvattingen over de
functie van kinderliteratuur). Nellie van Kol en Stamperius kiezen allebei voor een
pedagogische benadering; alleen het doel van de opvoeding verschilt. Omgekeerd
vinden we bij de protestanten zowel een pedagogische als een esthetische benadering.
De levensbeschouwing kan dus een stempel zetten op de eisen die men stelt aan
kinderboeken, maar de benadering van kinderliteratuur wordt er niet door bepaald.
Opvattingen over hel kind De opvattingen over de functie van kinderliteratuur worden
in hoge mate bepaald door opvattingen over het kind, al zijn ze er niet volledig toe
te herleiden. Is een kind
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al iemand of moet het nog iemand worden? De meeste opvoeders benadrukken het
laatste. Volgens M.J. Koenen vullen kinderboeken ‘de leegte in hoofd en hart’; Ida
Heijermans spreekt zelfs over het kind als ‘de toekomstige mensch’ (Heijermans
1901: 188). En al gaat het misschien te ver om te zeggen dat alle opvoeders het kind
als een tabula rasa beschouwen, de toekomstige mens moet naar hun idee nog wel
helemaal gevormd worden. Kinderboeken moeten daarom voedsel bieden voor hoofd
en hart, ze zijn enkel middel en geen doel.
De functie van kinderliteratuur is voor hen sinds 1778 nauwelijks veranderd. Wel
is er inmiddels een scherpe grens getrokken tussen kinderen en volwassenen. Het
kind moet beschermd worden tegen de gevaren van de volwassen wereld: het hoort
daar nog niet in thuis, zegt Stamperius, en het voelt zich er ook niet thuis. Alle
opvoeders gaan ervan uit dat een kinderziel uiterst teer en gevoelig is, en willen
kinderen daarom niets dan zuivere lectuur geven. Aangezien kinderen zelf niet in
staat worden geacht om uit te maken wat goed voor ze is, moeten volwassenen
toezicht houden op hun lectuur. Gunning vindt zelfs dat ‘kinderen’ van zestien tot
twintig jaar nog begeleid moeten worden in de keuze van hun boeken, en net als
Rombouts wil hij dat jongere kinderen toestemming vragen aan een volwassene voor
ze een boek lezen.
Bij Ligthart en de vertegenwoordigers van de esthetische benadering vinden we
een heel andere opvatting over het kind. Als Ligthart zegt dat in ieder mens een
anarchist schuilt, maakt hij geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. Cornelis
Veth beschrijft de jonge lezer als een kunstminnaar, bij wie geen sprake is van
kinderlijke onschuld: hij is al even ‘grof en hard’ als zijn boeken. Thijssen lijkt
kinderen te idealiseren als hij Kloos citeert, die gezegd heeft dat kinderen koningen
zijn; maar hij gebruikt dit beeld alleen in tegenstelling tot de ‘geestesplebejers’ die
kinderboeken schrijven. Als hij zegt dat je je als mens aan een kind moet geven,
suggereert dat gelijkwaardigheid.
Zij gaan uit van wat het kind is, en niet van wat het worden moet. En omdat zij
geen duidelijke grens trekken tussen kinderen en volwassenen, zien ze minder gevaren.
Ligthart wil kinderen niet verbieden wat hij zelf zonder enig berouw heeft bedreven,
en Veth adviseert de volwassenen zich niet te veel met de zaken van
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hun kinderen te bemoeien. Volgens De Vletter heeft dat ook geen zin: kinderen
maken zelf wel uit wat ze lezen.
Literaire eisen houden met deze opvatting over kinderen rechtstreeks verband. Als
een kind al iemand is, verdient het boeken waarin zijn eigen gedachten en gevoelens
weerspiegeld worden. Aan de karaktertekening worden dan heel andere eisen gesteld
dan wanneer alles om de moraal draait. Bovendien moet de schrijver rekening houden
met de eisen die kinderen aan hun boeken stellen, zoals De Vletter betoogt: anders
leggen ze zijn boeken eenvoudig opzij of slaan ze hele stukken over.
Opvattingen over de invloed van kinderliteratuur Naarmate men het kind minder als
een zelfstandige persoonlijkheid ziet, legt men dus meer nadruk op de pedagogische
functie van kinderliteratuur, waarbij men ervan uitgaat dat boeken een rechtstreekse
morele invloed hebben. Die invloed wordt nooit ter discussie gesteld: volgens
Stamperius is het dwaasheid eraan te twijfelen.
Nellie van Kol verlangt dat kinderen rechtstreeks iets uit hun boeken kunnen leren:
‘Ik leg nadruk op dat rechtstreeks. Bij wijze van tegenstelling kan men leeren uit
ieder boek, het zotste en het slechtste. Maar zooveel denkkracht en wijsbegeerte
bezitten de kinderen nog niet, met hun naïf geloof in ons.’ (Van Kol 1899: 26).
Ook de andere vertegenwoordigers van de pedagogische benadering gaan uit van
een rechtstreekse morele invloed. Zelfs als Ida Heijermans vaststelt dat veel kinderen
in leeszalen boeken ‘doorhollen’ waarvan ze niet eens de inhoud kunnen navertellen,
leidt dit niet tot de vraag of kinderboeken wel een rechtstreekse invloed hebben; zij
zoekt slechts naar de voorwaarden waaronder die invloed alsnog tot stand kan komen.
Kinderen kunnen beter één goed boek lezen en herlezen, zegt zij: alleen dan kan een
boek opvoedende waarde krijgen.
Van boeken die niet aan hun eisen voldoen, nemen zij echter aan dat ze al bij eerste
lezing een verderfelijke invloed hebben: door de afwijkende moraal, door het slechte
voorbeeld van afwijkende personages of door een spannende, ‘prikkelende’ handeling.
Eén onnadenkend neergeschreven woord kan volgens mevrouw Van der Hucht een
gifkiem worden, die een oneindige invloed heeft. En hoewel de meeste opvoeders
toegeven dat niet ieder kind een mis-
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dadiger wordt door verkeerde lectuur, zijn ze ervan overtuigd dat zijn gevoelsleven
er wel door afstompt.
De meeste vertegenwoordigers van de esthetische benadering laten zich niet uit
over de morele invloed van kinderboeken. Zij wijzen eenvoudig elke opzettelijke
moraal af, wat betekent dat kinderen zelf hun morele conclusies moeten trekken, om
met Andriesse te spreken. Cornelis Veth gelooft zelfs dat de meeste kinderen niets
leren van hun lectuur, geen goed en geen kwaad.
Ook Gerhard meent dat men kinderen niet kan ‘verbeteren’ met morele lessen,
maar hij kent aan kinderliteratuur wel een morele functie toe: literatuur moet niet
alleen het gevoel voor schoonheid stimuleren, ze moet de mens via de esthetische
fase in de morele fase brengen. Anders gezegd: ontwikkeling van het gevoelsleven
is voorwaarde voor de ontwikkeling van een moreel bewustzijn. (Net als de
vertegenwoordigers van de pedagogische benadering toont hij zich daarbij bezorgd
voor lectuur die ‘de liefde voor avontuur in verkeerde banen kan leiden’.)
Ligthart ten slotte toont wel geloof in een morele invloed van boeken als hij zegt
dat Dik Trom en School-idyllen bewondering aankweken voor het vermetele en
stoutmoedige. Maar die invloed is slechts een bevestiging van wat in het kind leeft,
en hij voltrekt zich via het gevoel en niet via het verstand. Van een moraal die
uitgelegd kan worden, is geen sprake. Bovendien is het een averechtse invloed: het
gaat immers om boeken die door de (andere) opvoeders als een gevaar worden
beschouwd. Dat Ligthart niet in een rechtstreekse morele invloed gelooft, blijkt ook
uit zijn provocerende opmerking dat een opvoeding gebaseerd op ethische principes
niets uithaalt als ze geen rekening houdt met de aard van het kind. Daarmee neemt
hij duidelijk afstand van het vrijwel onbeperkte vooruitgangsgeloof, dat doorklinkt
in de opvattingen van Ida Heijermans, de Kinderbond en Nellie van Kol.
In plaats van een rechtstreekse morele invloed kennen de vertegenwoordigers van
de esthetische benadering aan lectuur een emotionele uitwerking toe. Als Cornelis
Veth zegt dat we een jongen zijn echte jongensboeken moeten gunnen, stelt hij die
vervolgens gelijk met ‘zijn bluf, zijn overmoed, zijn spanning, zijn lach’, waarmee
hij vrijwel op één lijn staat met Jan Ligthart. Van
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Eck relativeert de rationele kritiek van volwassenen op de kindergedichten van Van
Alphen door er de emotionele reactie tegenover te stellen van het kind dat hij geweest
is. De Vletters beschrijving van wat kinderen lezen en wat ze overslaan, levert
hetzelfde beeld op: in zijn waarneming is lezen een emotioneel, en geen moreel of
rationeel proces.
Door de vertegenwoordigers van de pedagogische benadering worden deze manier
van lezen en deze uitwerking van kinderliteratuur overigens niet ontkend, maar
grotendeels afgewezen. Voor Ida Heijermans is de toelaatbaarheid van emoties
afhankelijk van de strekking van het verhaal en de morele kwaliteiten van de
personages: bij School-idyllen zijn bewondering en medelijden een gevaar, bij de
boeken van Louisa Alcott juist een voordeel. Een emotioneel effect dat verder gaat,
wordt door de meeste opvoeders als een bedreiging gezien. Prikkeling van emoties,
van hartstochten, vinden zij ongewenst: spannende lectuur ontneemt kinderen hun
zelfbeheersing en maakt hen op den duur ongeschikt voor het lezen van goede,
zedelijk vormende boeken.
De houding tegenover fantasie komt hiermee overeen. Koenen eist bovenal
waarheid, dat wil zeggen: correcte informatie over de werkelijkheid. Kinderboeken
moeten wel voedsel geven aan de fantasie, maar ze mogen de lezer niet wegvoeren
uit de realiteit. Andere opvoeders zijn iets soepeler, maar ze verlangen wel dat fantasie
en realiteit duidelijk gescheiden blijven. Oosterlee echter, die aan kinderliteratuur
een esthetische functie toekent, bestrijdt de angst voor ‘afdwalingen der fantasie’ en
neemt het net als Cornelis Veth op voor Verne: fantasie mag dan geen stoffelijk
voordeel opleveren, het is volgens hem een verrijking voor de geest.
Opvattingen over literatuur De benadering van kinderliteratuur kan eveneens
beïnvloed worden door opvattingen over literatuur in het algemeen: kán, want deze
invloed is niet altijd aanwezig. Bij degenen die kinderboeken als een middel in de
opvoeding beschouwen, blijven literaire overwegingen meestal zelfs zozeer op de
achtergrond, dat niet eens duidelijk wordt of zij die bij de beoordeling van
kinderboeken niet van belang vinden, of dat ze in het algemeen weinig waarde hechten
aan literatuur.
Bij de vertegenwoordigers van de esthetische benadering is de
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invloed van opvattingen over literatuur meestal duidelijk aanwijsbaar, al is het niet
altijd mogelijk ze te reconstrueren. Uit het betoog van Cornelis Veth spreekt een
liefde voor literatuur die bij de meeste opvoeders ontbreekt, maar uit zijn opvattingen
over jongensboeken zijn geen opvattingen over literatuur in het algemeen af te leiden.
Bij Thijssen is dat wel het geval: voor de eisen waaraan kinderliteratuur moet
voldoen, verwijst hij naar de kenmerken van de ware schrijver. In zijn poëtica is
literatuur niet in regels te vangen: een schrijver moet, uit een innerlijke noodzaak,
uiten wat er in hem leeft en hij moet een buitengewoon talent hebben om de taal te
hanteren. Voor een kinderschrijver komt daarbij dat hij van het kind moet houden:
een eis die ook door anderen wordt gesteld, maar die bij hem een bijzondere betekenis
heeft. De schrijver moet zoveel van het kind houden, dat het kind hem verstaat; en
wat hij te zeggen heeft, moet ‘voor het kind zijn’. Hiermee sluit hij aan bij eisen van
De Genestet en Leopold: de schrijver moet de harten van de kinderen kennen en
weerspiegelen wat er in hen leeft.
Gerhard benadert de literatuur niet vanuit de schrijver, maar vanuit de functie die
ze voor de lezer heeft. Het doel van literatuur is genot: ze dient ‘tot bevrediging van
ons aesthetisch gevoel’. Bij Oosterlee ten slotte vinden we een opvatting over
literatuur die geïnspireerd is door de critici van Ons Tijdschrift: literatuur mag zich
niet beperken tot een reproduktie van de realiteit, ze moet een diepere werkelijkheid
tonen; een kunstwerk is niet compleet als het godsdienstig element ontbreekt.
Over het begrip ‘kunst’ bestaat overigens een zelfde verschil van opvatting als over
‘tendens’, wat soms aanleiding geeft tot misverstand. Geen enkele vertegenwoordiger
van de esthetische benadering kiest voor l'art pour l'art; toch schuift Rombouts hun
deze opvatting in de schoenen als hij de eis dat een kinderboek allereerst een
kunstwerk moet zijn, om principiële redenen verwerpt. Kuitenbrouwer heeft vorm
én inhoud op het oog als hij van een schrijver van kinderboeken verlangt dat hij
schrijven kan, en dat zijn werk doorleefd is. Rombouts stelt in zijn reactie kunst
gelijk met uitsluitend vorm om vervolgens te kiezen voor de moraal.
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Rombouts geeft bovendien blijk van een ‘hoge’ literatuuropvatting door onderscheid
te maken tussen ‘echte taalkunst’ en boeken waar kinderen op afvliegen, van Karl
May en Jules Verne bijvoorbeeld: boeken die naar zijn mening de smaak bederven.
Vrijwel dezelfde opvatting vinden we bij Nienke van Hichtum, die - in navolging
van Wolgast - lezen om het spannende verhaal verwerpt als ‘onartistiek stofbegeeren’
(wat overigens alleen zou voorkomen bij ‘reeds door veel lezen bedorven lezers’).
Gerhard is veel toleranter: hij rekent het werk van Dumas niet tot de hoogste literatuur,
maar hij vindt dat het ons esthetisch gevoel geen kwaad doet. Thijssen toont in
Jongensdagen ook veel begrip voor het lezen om het spannende verhaal: als je nooit
zult weten hoe het afloopt, is er geen lol meer aan!
Moraliseren - moraal, tendens, strekking Als het gaat om de concrete eisen waaraan
kinderboeken moeten voldoen, is de tegenstelling tussen de pedagogische en de
esthetische benadering toegespitst op één punt: de wenselijkheid of toelaatbaarheid
van een nadrukkelijke moraal. Als vertegenwoordigers van beide benaderingen zich
tegen elkaar afzetten, heeft dat altijd hierop betrekking. Naar aanleiding van Ida
Heijermans' naschrift bij de lezing van Hooykaas heb ik al opgemerkt dat ze daarbij
niet altijd dezelfde betekenis hechten aan de gebruikte termen. Voor een beter inzicht
in de verschillende standpunten moeten we de begrippen nauwkeuriger omschrijven.
Lea Dasberg maakt in Het kinderboek als opvoeder (1981: 25 en passim)
onderscheid tussen een ‘agitatorische’ en een ‘niet-agitatorische’ tendens. Hoewel
deze termen suggereren dat het onderscheid betrekking heeft op het al dan niet
opruiende karakter van de tendens (dat is tenslotte de betekenis van ‘agitatorisch’),
blijkt het erom te gaan of de tendens er al dan niet dik bovenop ligt. Zo zou De
Genestet volgens Dasberg (1981: 46) ‘het “agitatorisch karakter” van bijvoorbeeld
Van Alphen’ hebben gehekeld. Elders (1981: 26-27) omschrijft zij deze tegenstelling
met de termen ‘boeken met een boodschap’ tegenover ‘boeken vanuit een boodschap
en boeken als boodschap’. Een treffende typering, maar te weinig specifiek om de
opvattingen over tendens te beschrijven.
In mijn beschrijving ga ik uit van wat er in deze periode gezegd
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wordt over de moraal of tendens en over de manier waarop die in een verhaal of
gedicht verwerkt kan zijn. De vraag ‘Is men voor of tegen een moraal?’ moet dan
vervangen worden door drie vragen:
- Hoe denkt men over verhalen waarin een moraal wordt geformuleerd (in de vorm
van zedenlessen of morele beschouwingen)?
- Hoe denkt men over verhalen die geheel zijn toegesneden op een moraal, ook al
wordt die niet met zoveel woorden geformuleerd? Anders gezegd: welke eisen stelt
men aan de karaktertekening en de plot?
- In hoeverre formuleert men morele, politieke of godsdienstige eisen waaraan de
strekking van een kinderboek moet voldoen? 18
De vertegenwoordigers van de pedagogische benadering concentreren zich op het
laatste. Voor hen draait alles om de inhoud van de moraal; aan de manier waarop die
in het verhaal verwerkt is, besteden zij geen aandacht. Ze verlangen eenvoudig dat
een kinderboek een moraal bevat, en formuleren duidelijke eisen waaraan de strekking
moet voldoen.
Daardoor is het soms onvermijdelijk dat een boek morele beschouwingen bevat
(al worden die nooit met zoveel woorden verlangd). De eisen van Jachin bijvoorbeeld
moeten wel tot ‘preekjes’ leiden: anders is het niet mogelijk dat ‘van het borgtochtelijk
lijden van Christus [...] wordt gesproken’ of ‘de nadruk gelegd [wordt] op het verbond
der genade, den Heiligen Doop en het werk des Heiligen Geestes in het hart van den
zondaar’. En Rombouts mag het dan niet wenselijk vinden dat er in katholieke
kinderboeken van het begin tot het eind wordt gepreekt en gemoraliseerd,
godsdienstige beschouwingen zijn toch niet te vermijden als vijfentwintig van de
tweehonderd bladzijden over godsdienstige zaken moeten gaan.
Opmerkelijk is het standpunt van Hinse en Stamperius. Een samenvatting van de
moraal door de verteller wijzen zij af: zij vinden dat kinderen de les zelf moeten
ontdekken en onder woorden brengen. Maar hun hele systeem van navertellen en
nabespreken is op dit laatste gericht, waardoor de moraal veel meer nadruk krijgt
dan het geval zou zijn als ze in het verhaal werd samengevat. Voor boeken vinden
we een zelfde benadering bij Suze Groshans en Ida Heijermans, die allebei in een
recensie eenmaal de suggestie
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doen dat ouders het besproken boek met hun kinderen lezen of ‘behandelen’ omdat
anders niet ieder detail tot zijn recht komt. Als die boeken al geen morele
beschouwingen bevatten, worden ze er dus bij het voorlezen alsnog aan toegevoegd.
J.L.F. de Liefde ten slotte is tegen preken die het verhaal onderbreken, maar vindt
tegelijk dat zondagsschoolboekjes evangelieprediking moeten zijn. Dit betekent dat
alle godsdienstige overwegingen verwerkt moeten worden in de dialoog en in de
gedachten van de hoofdpersoon, en dat eventueel een preek ingelast kan worden die
het verhaal formeel niet onderbreekt, door de hoofdpersoon een kerkdienst of een
kerstviering te laten bijwonen (een kunstgreep die zijzelf bijvoorbeeld toepaste in
Onder zes nichtjes en neefjes).
De Liefde is hiermee de enige voorstander van een uitdrukkelijke boodschap die
iets zegt over de vorm waarin deze in het verhaal verwerkt moet zijn. Op het punt
van de karaktertekening zien we hetzelfde: de vertegenwoordigers van de
pedagogische benadering stellen alleen morele eisen, aan literaire aspecten besteden
zij geen aandacht. Verhalen die geheel zijn toegesneden op een moraal, worden
daardoor stilzwijgend aanvaard. Dergelijke verhalen gaan - wat de kinderliteratuur
betreft - terug op de eisen die Salzmann in 1780 formuleerde: kinderen in
kinderboeken moeten zo oordelen en handelen als men wénst dat kinderen doen; de
personages moeten dikwijls in omstandigheden komen waarin zij de wezenlijke
waarde der dingen beseffen; zij moeten soms wel verkeerd handelen, maar dan moet
men de lezer de treurige gevolgen daarvan tonen.
Dit laatste punt is terug te vinden bij Hinse en Stamperius, die verlangen dat goed
en kwaad in een verhaal hun ‘natuurlijke gevolgen’ krijgen. Het wordt, opmerkelijk
genoeg, afgewezen door mevrouw Van der Hucht, die de meeste verhalen in 't
Verteluurtje te saai vindt, omdat de deugd telkens beloond wordt en het kwaad
gestraft. De eerste eis van Salzmann komt men vaker tegen. Dood-korte veroordeelt
Alleen op de wereld omdat Rémy bij het luiden van het Angelus niet aan godsdienstige
zaken denkt, en Rombouts verlangt dat de helden van een verhaal ten minste bidden
voor en na het eten. In recensies wordt het gedrag van de personages regelmatig in
de beoordeling betrokken: mevrouw Van der Hucht
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maakt bijvoorbeeld bezwaar tegen het marcheren van kleuters in een kinderversje,
en Ida Heijermans vindt dat tantes in meisjesboeken geen sigaretten mogen roken
of in zwarte zijden pyjama's slapen.
Als deze eisen strikt gehanteerd worden, leidt dit tot een clichématige
karaktertekening en een clichématige plot. In een aantal beoordelingen in christelijke
tijdschriften wordt het obligate karakter van de meeste zondagsschoolboekjes wel
gesignaleerd, maar het staat een aanbeveling niet in de weg. De andere
vertegenwoordigers van de pedagogische benadering maken nooit opmerkingen over
een oppervlakkige karaktertekening of een afgezaagd verhaaltje, laat staan dat zij
om die reden boeken afkeuren: dat doen ze alleen als de personages niet aan hun
morele eisen voldoen.
De vertegenwoordigers van de esthetische benadering spreken zich daarentegen
duidelijk uit over de vorm waarin de strekking in het verhaal verwerkt moet zijn.
Morele beschouwingen worden afgewezen door Thijssen, Gerhard en Hooykaas, die
elke opzettelijke moraal verwerpen. Maar ook anderen verklaren zich tegen morele
(politieke, godsdienstige) beschouwingen in kinderboeken: Nienke van Hichtum,
die verlangt dat de moraal verborgen is in het verhaal; Kloosterman, die vindt dat
een kinderboek niet deugt als er een moraal wordt opgelegd door middel van preekjes
of bijbelteksten; en Christine Vetter, die zegt dat kinderen groot gelijk hebben als ze
bedanken voor ‘preekboeken’ en zedenverhalen.
Ook aan de karaktertekening en de plot stellen zij hoge eisen. Thijssen maakt zich
in een recensie boos over een ‘treurig brokkie kinderpsychologie’; schrijvers van
een ‘ethica in vertellingen’ beschouwt hij als ‘geestesplebejers’. Verhalen die zijn
toegesneden op een moraal, worden afgewezen als fabriekswerk: de personages zijn
‘wassen beelden’ en de plot is gebaseerd op een formule. Nienke van Hichtum heeft
zelfs kritiek op Paddeltje, waarin de personages wel met liefde getekend zijn maar
toch niet helemaal ‘echte mensen’ worden.
De literaire argumenten zijn duidelijk: morele beschouwingen verstoren het verhaal,
ze gaan ten koste van de levendigheid en de poëzie; personages die in dienst staan
van de moraal, zijn onesthe-
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tisch omdat ze niet de gedachten en gevoelens van echte kinderen weerspiegelen.
Daarom verlangen de vertegenwoordigers van de esthetische benadering dat de
moraal verborgen is in het verhaal. 19 En hoewel morele overwegingen bij hen nooit
ontbreken, stellen zij geen concrete eisen waaraan de strekking van een kinderboek
moet voldoen. Dat geldt ook voor degenen die opvattingen formuleren vanuit een
politiek of religieus standpunt (zoals Nienke van Hichtum, Oosterlee en
Kuitenbrouwer). Om een uitdrukking van Kruyt-Hogerzeil te gebruiken: zij proberen
niet het onuitsprekelijke onder woorden te brengen.
Deze ‘heilige schroom’ wijst erop dat het verschil met de vertegenwoordigers van
de pedagogische benadering méér omvat dan de manier waarop de moraal in het
verhaal verwerkt moet zijn. Er is ook een verschil in waardering van gedetailleerde
morele regels. Het duidelijkst blijkt dit bij Ligthart en Thijssen. De alledaagse moraal,
die door de andere opvoeders zorgvuldig wordt bewaakt, wordt door Lighart afgedaan
als ‘etiquette’, die niets te maken heeft met ware ethiek. Ook Thijssen weigert goed
en kwaad te reduceren tot regels en voorschriften. Hij vindt het grof om te denken
dat je over liefde en eerlijkheid kunt praten als over boter en kaas: niet alleen het
moraliseren zelf, ook het ‘schriftelijk zeuren erover’ is in zijn ogen onbeschaafd.

Invloed van de verschillende benaderingen
De beoordeling van Dik Trom Een vraag die nog steeds beantwoord moet worden,
is welke benadering van kinderliteratuur in deze periode de meeste invloed heeft
gehad. Uit de beoordelingen in algemene bladen viel dat niet met zekerheid op te
maken. Een duidelijker beeld krijgt men uit de veranderende beoordeling van Dik
Trom tussen 1899 en 1930. 20
Uit het leven van Dik Trom was overigens al in 1891 verschenen. De auteur, C.
Joh. Kieviet (1858-1931), was een hoofdonderwijzer die al twee jongensboeken had
geschreven: De twee neven (1890) en Frans van Dorentil (1891). Maar Dik Trom
was iets heel nieuws. Zevenendertig jaar later zegt Kieviet daarover in een interview
in Het Vaderland van 8 maart 1928, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag:
‘Ik wilde een nieuwen geest brengen in de kin-
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derlitteratuur. Niet alleen in de geschiedkundige verhalen, maar ook in de
kinderromans. Tot nu toe - dat hebben bijv. Andriessen en Gerdes zoo voortreffelijk
gedaan - werden in de kinderlitteratuur alle jongens en meisjes als heele brave
wezentjes voorgesteld. 'k Vind echter dat, wil de jeugd iets leeren uit de boeken, die
men haar te lezen geeft, zij dan in de hoofdpersonen moet vinden jongens en meisjes
die werkelijk bestaan kunnen, niet alleen in hun gedachtenwereld, maar ook
daarbuiten, in het leven. Uit deze gedachte nu is Dik Trom gegroeid.’
De manier waarop Kieviet deze gedachte uitwerkte, was echter zo revolutionair
dat hij aanvankelijk grote moeite had een uitgever te vinden voor dit boek, vertelt
hij in hetzelfde interview: ‘Niemand durfde het aan. Men verklaarde mij ronduit voor
gek. Uit het leven van Dik Trom zou veel te verderfelijk op de jeugd inwerken. Stel
je voor, een jongen, die maling neemt met veldwachters en schoolmeesters! Neen,
dat was te bar.’
Het boek verscheen uiteindelijk in 1891 bij uitgeverij Kluitman in Alkmaar. Een
onmiddellijk succes was het niet. Op 27 oktober 1893 schreef Kluitman aan Kieviet:
‘Voor Dik Trom heb ik u als honorarium betaald ƒ75,-, dat is ongeveer ƒ8,80 per
vel. U vond dat toen weinig, terwijl ik meende dat het wel betaald was. Ons land is
niet groot en de taal is buitenaf onbekend; de groote honoraria, die in 't buitenland
betaald worden, kunnen hier niet gegeven worden. - Dit kan ik u ten minste
verzekeren, dat de kosten der uitgaaf van Dik Trom nog niet gedekt zijn. - 't Is evenwel
een lief boekje, dat ik vertrouw dat zijn weg verder wel zal vinden.’ In dat vertrouwen
is hij niet beschaamd, maar het zou nog ruim vijf jaar duren voor de hele oplage
uitverkocht was.
Van de eerste druk heb ik maar één recensie gevonden, oorspronkelijk verschenen
in Het Nieuwe Schoolblad, later gebundeld in Wat mogen onze kinderen lezen?
(1899). De commissie van het NOG aarzelt niet het boek aan te bevelen en K.
Andriesse, de voormalige rapporteur van deze commissie, doet dat in 1899 nog eens
dunnetjes over. In de beoordeling van het NOG wordt wel opgemerkt dat er over te
redeneren valt of het wel pedagogisch is om de jeugd zo'n leuke jongen als Dik Trom
voor te zetten, ‘er is ook al over geredeneerd’. Maar de schriftelijke neerslag daarvan
ben ik niet tegengekomen. Misschien heeft de discussie zich ertoe be-
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perkt dat ‘een paar paedagogen avonden zoek [konden] praten’, zoals Andriesse het
uitdrukt.
In mei 1899 verschijnt de tweede druk. Het Nieuws van den Dag van 29 november
1899 voorspelt dat deze ‘wel spoedig den weg [zal] volgen van zijn voorganger,
want die nieuwe uitgaaf van Dik Trom is geïllustreerd, dus nog aantrekkelijker dan
de voorgaande’. De tekeningen van Joh. Braakensiek hebben ongetwijfeld bijgedragen
tot het succes, maar het is niet zo dat Dik Trom nu op slag beroemd was. Op 17 maart
1900 schrijft Nellie van Kol in een recensie van De club ‘Van Zessen Klaar’: ‘Ik
weet niet of de heer Kieviet als schrijver voor de jeugd reeds een zeer groote
bekendheid heeft; maar hij verdient ze in elk geval ten volle.’ (De Vrouw, 7: 116).
Haar juichende recensie van Uit het leven van Dik Trom verschijnt drie weken later
in De Amsterdammer.
Nienke van Hichtum beveelt het boek in 1902 aan in Het Kind, zowel op grond
van het enthousiasme van haar zoontje als om ‘de nobele geest, die ook aan [dit boek]
van Kieviet ten grondslag ligt’. In 1904 publiceert Jan Ligthart zijn vurige pleidooi
voor Dik Trom. Daarop volgt de eerste bezorgde reactie die ik heb gevonden: van
H.A. Laban, die meent dat Dik Trom aan lang niet iedere jongen in handen gegeven
mag worden. Suze Groshans verklaart in datzelfde jaar dat met ‘de grapjes van onzen
goeden Dik Trom’ enige voorzichtigheid geboden is, maar tot zijn rehabilitatie voegt
ze daaraan toe dat Dik een beste jongen is. Vanaf 1905 prijkt Dik Trom zelfs op de
lijst van boeken die door de Nederlandsche Kinderbond worden gebruikt
(Correspondentieblad. 7: 8).
In hetzelfde jaar noemt J.W. Gerhard Dik Trom zeer vermakelijk, alleen het slot
van het boek vindt hij mislukt. Voor Theo Thijssen is deze kritiek een van de bewijzen
dat Gerhards oordeel niet deugt; hij vindt dat de schrijver van Dik Trom zó ver boven
het gros van de kinderboekenschrijvers uitsteekt, dat hij hem niet eens wil lastig
vallen over enkele slordigheden in de taal van De Kennemer vrijbuiter. C.E. Hooykaas
noemt Dik Trom in 1911 als een van de boeken die aan zijn eisen beantwoorden en
Cornelis Veth prijst het een jaar later als ‘een werkelijk gezellig boek’; Kieviets
latere werk vindt hij ‘wat al te grappig’ (Veth 1912: 71).
Kieviet was inmiddels een bekend schrijver en Dik Trom was een succes, dat volop
werd nagevolgd. Kieviet zelf publiceerde
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naast andere jongensboeken van tijd tot tijd een vervolgdeel: De zoon van Dik Trom
(1907), Toen Dik Trom een jongen was (1912), Dik Trom en zijn dorpsgenooten
(1920), Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenooten (1923) en Avonturen
van Dik Trom (1931). Met het succes neemt ook de kritiek toe. Nienke van Hichtum
noemt in 1909 De zoon van Dik Trom een echt gezellig boek en Kieviets humor
onweerstaanbaar, maar ze vindt dat hij zijn werk wat te makkelijk neemt. Heel verhuld
levert Jan Ligthart kritiek op de navolgers van Kieviet in zijn recensie van Theo
Thijssens Jongensdagen, waarin hij de figuur van ‘de fijne agent’ - en nu eens geen
nijdige veldwachter! - waardeert. P.J. Bol spreekt zich zeven jaar later duidelijker
uit, als hij over Kleine vuurtjes van A. Trelker schrijft: ‘[...] tip-top in orde. Ik zonder
de veldwachter uit, die 'k in Dik Trom voor 't eerst ontmoette en die nu zo
langzamerhand een alombekend en misbruikt tiep van een dorpsveldwachter is
geworden.’ (De Nieuwe School, 13: 238).
Blijft het wat de literaire kritiek betreft bij dergelijke stekelige opmerkingen, met
de pedagogische bezwaren ligt dat anders. Wat Nellie van Kol vreesde, was gebeurd:
behalve de veldwachter was ook de ‘straatbengel’ een bekend type geworden en
daardoor werd de bezorgdheid aanzienlijk versterkt. Terwijl Laban zich in 1904 nog
beperkte tot de waarschuwing dat Dik Trom lang niet aan iedere jongen in handen
gegeven mag worden, gaat Marie Ligthart in 1908 al iets verder: zij betwijfelt of het
hele genre wel zo aanbevelenswaardig is. Nog verder gaat C.S. Jolmers in 1910. In
Okke Tannema ziet hij een ernstig gevaar voor het normbesef van kinderen; dat hij
Dik Trom ondanks de ‘gevaarlijk-komische’ elementen prijst als een fris en natuurlijk
boek, lijkt mij niet meer dan een retorische toegeving om ook de liefhebbers van dit
ene boek voor zijn standpunt te winnen. De waardering was in 1910 nu eenmaal zo
algemeen dat je Dik Trom niet kon veroordelen zonder veel mensen af te stoten.
Na 1914 komt daar verandering in. In dat jaar verschijnt Pietje Bell van Chr.van
Abkoude, de bekendste (of beruchtste) navolging van Dik Trom. De boeken worden
voortaan in één adem genoemd en vanaf dat moment neemt het aantal veroordelingen
toe. De ontwikkeling is overigens vrij geleidelijk. In 1914 waarschuwt een zekere
H. Wuite in School en Leven tegen Pietje Bell:
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volgens hem een mislukte navolging van Dik Trom, nog afgezien van de vraag of
dit laatste boek in alle opzichten de toets der kritiek kan doorstaan. Bos-Meilink
verklaart datzelfde jaar dat Dik Trom geen kwaad kan, al vindt ze een ‘gezelschap’
van louter Dik Trom's niet gewenst; Pietje Bell is volgens haar ‘geen verkieslijke
vriend’. Tussen 1916 en 1920 wordt Dik Trom nog opgenomen in drie van de vier
lijsten van aanbevolen kinderboeken die in die jaren verschijnen.
In 1919 waarschuwt J. Lens in De School met den Bijbel tegen ‘een prul als Pietje
Bell’. Om gezonde jongensgrappen kan men lachen, zegt hij, maar wat in dit soort
boeken verteld wordt, ‘verheft zich niet boven de stuiversblad humor’. Ieder besef
van goed en kwaad gaat er volgens hem door verloren: het laffe wordt voorgesteld
als leuk, het kwaad als helemaal niet erg, ‘als je er maar om lachen kunt’. Hij
waarschuwt daarom uitdrukkelijk tegen dergelijke lectuur, waartoe hij ook ‘het
veelgelezen en hooggeprezen Dik Trom’ rekent, al is dit niet zó dol als Pietje Bell:
‘Deze prikkellectuur doet kinderen veel kwaad; ontwikkelt den zin voor grove
affecten, en staat een gezonde ontwikkeling van den smaak in den weg. Het is in één
woord, gevaarlijk goed.’ (Lens 1919: 37).
Dik Trom wordt aan Pietje Bell gekoppeld; en terwijl Wuite in 1914 nog in het
midden laat of het boek van Kieviet in alles de toets der kritiek kan doorstaan, is het
voor Lens alleen ‘minder dol’ dan Pietje Bell. Nog scherper is J.H. Gunning in 1923
in zijn recensie van De bengels van IIIB van George van Aalst: ‘een uit de sfeer der
lagere naar die der middelbare school overgebrachte Dik Trom, waarbij de schrijver
getracht heeft - en blijkbaar met succes - in ploertigheid niet alleen Kieviet, maar
zelfs den nog veel ergeren Van Abkoude te overtreffen’ (Het Kind, 24: 4).
Dit is aanleiding tot een ingezonden brief van een zekere S.E. Schoevers (Het
Kind, 24: 40-41). Hij vertelt dat hij als kind Dik Trom drie of vier keer gelezen heeft;
en toen hij het als volwassene herlas, heeft hij er weer van genoten. Waarom het
ploertig is, ontgaat hem volledig: Dik is ‘uit 't leven gegrepen’, elke jongen voelt
zich aan hem verwant. Het succes van Dik Trom vindt hij dan ook ten volle verdiend.
Gunning zegt in een naschrift, graag te willen aannemen dat hij over Dik Trom te
ongunstig heeft geoordeeld. Maar hij beschouwt

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

145
het boek als een type en het succes is voor hem een teken des tijds. Allerlei schrijvers
zijn erdoor aangestoken: navolgers, die hun voorbeeld nog proberen te overtroeven.
De wereldoorlog heeft ons geleerd dat het ons nog zeer aan beschaving ontbreekt;
tegen een gebrek aan innerlijke beschaving kan daarom niet krachtig genoeg gestreden
worden: ‘Wie meent dat kinderlectuur een onbelangrijk deel der opvoeding uitmaakt,
die heeft nog het A.B.C. der paedagogiek niet leren spellen. Liever daarom alle
lectuur van direct of indirect verkeerde strekking met een wellicht wat te kras woord
gebrandmerkt, dan het kwaad ongehinderd te laten voortwoekeren.’ (Het Kind, 24:
42).
Hiermee hebben de bezwaren tegen Dik Trom hun hoogtepunt bereikt. Voor de
‘ploertigheid’ van het boek geeft Gunning overigens geen argumenten: hij veroordeelt
het genre en daarmee het boek waaruit het is voortgekomen. Zijn standpunt wordt
in de daarop volgende jaren door de meeste beoordelaars gedeeld. Als Saskia Lobo
in 1924 een gidsje samenstelt met een keuze uit de kinderboeken van de afgelopen
vijf jaar, Het kinderboek 1920-1924, ontbreken daarin de twee Dik Trom's uit die
jaren. En als Gielen in 1925 wel vijf delen opneemt in zijn Standaard catalogus, mét
Pietje Bell en de boeken van De Vletter, wordt dit onmiddellijk gesignaleerd in Ons
Eigen Blad. Gielen mag dan volhouden dat de genoemde boeken goed zijn, Rombouts
is ervan overtuigd dat ze de tuchteloosheid in de hand werken. Tussen 1926 en 1932
verschijnen nog zes lectuurgidsen; in vier daarvan ontbreekt Dik Trom. En in 1928
meldt A. Kranendonk in De School met den Bijbel (25: 575) dat het boek in Den
Haag uit de bibliotheken van de openbare lagere scholen is verwijderd: een voorbeeld
dat volgens hem navolging verdient. 21
In tabel 2 (blz. 146) is de omslag in de waardering van Dik Trom duidelijk te zien:
tot 1914 dertien aanbevelingen en drie waarschuwingen, in de eerste tien jaar na de
verschijning van Pietje Bell een evenwicht (vijf tegen vijf), 22 daarna zijn de
verhoudingen omgekeerd (drie-negen). Eigenlijk is de verschuiving nog groter dan
deze cijfers suggereren: het enthousiasme van sommige aanbevelingen uit de eerste
jaren komt na 1914 alleen nog maar voor in de ingezonden brief van Schoevers,
terwijl de tegenstanders het boek in steeds krassere termen veroordelen.
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Tabel 2 De verandering in de waardering van Dik Trom
POSITIEF

NEGATIEF

Wat mogen onze kinderen
lezen?
K. Andriesse
Het Nieuws van den Dag
1900

Nellie van Kol

1902

Nienke van Hichtum

1904

Jan Ligthart

H.A. Laban

Suze Groshans
1905

Lijst Nederlandsche
Kinderbond
J.W. Gerhard

1906

Theo Thijssen

1908

Marie Ligthart

1910

Kinderlectuur NOG

1911

C.E. Hooykaas

1912

Cornelis Veth

1914

J. Bos-Meilink

1916

Jongensboeken

C.S. Jolmers

H. Wuite

Onze kinderen en hun
boeken
1919

Lijst Nienke van Hichtum J. Lens in De School met
in School en Leven
den Bijbel

1920

J. Stoop-Snouck Hurgronje
Niet in Lijst ‘Ons Huis’

1923
1924

Reactie S.E. Schoevers

J.H. Gunning
Niet in Het kinderboek
1920-1924
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1925

Standaard catalogus

Ingezonden brieven in Ons
Eigen Blad (met naschrift
Rombouts)
Rafaël-catalogus / Wat laat
ik m'n kinderen lezen?

1926

Lijst BNO

1927
1928

Niet in De kleine vuurtoren
H. van Tichelen

‘Verbannen’ uit de Haagse
schoolbibliotheken
Niet in Wibaut & Lobo
1928
Jachin

1931

Niet in Bibliotheekgids
Lens

1932

Niet in Hellinga-Zwart &
Hellinga 1932
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Tot de tegenstanders van Dik Trom behoort ook Jachin. De Zondagsschool van
november 1928 plaatst een commentaar bij het interview met Kieviet in Het
Vaderland. Het wordt ‘een teekenachtig verschijnsel’ genoemd dat de jongens meestal
Dik Trom noemen als ze op school een voorleesboek mogen kiezen. Maar de
onderwijzer zal liever een ander boek voorlezen, veronderstelt de anonieme
commentator, ‘omdat hij niet gaarne voor de heele klas een onderwijzer gedupeerd
ziet vanwege de ééne poets op de andere, die in deze boeken den onderwijzer wordt
gebakken’. Hij vindt dat deze boeken speculeren op een verkeerde geest: ‘Ze zijn
vol zevenklappers en knal-effecten, en telkens barsten de bommen naar den kant van
degenen, die voor het besef van de jeugd “het gezag” vertegenwoordigen.’ (De
Zondagsschool, 26, nr. 11: 2).
Al is de waardering volstrekt tegengesteld, deze interpretatie van Dik Trom wijkt
nauwelijks af van die van Ligthart. Diens conclusie dat de fortuin met de stoutmoedige
is, geldt nog onverminderd. Want al wordt de ‘anarchistische’ Dik Trom dan
uiteindelijk door de pedagogen afgewezen, voor de kinderen (en hun ouders) is hij
de held. Van Uit het leven van Dik Trom verscheen in 1929 de twintigste druk; de
totale oplage was ongeveer honderdduizend exemplaren.
De bezorgde opvoeders mogen dan bij de beoordeling van Dik Trom uiteindelijk
de grootste invloed hebben gehad, die reikte toch niet verder dan de beoordelaars
van kinderboeken en wellicht de samenstellers van school- en jeugdbibliotheken. De
kinderen lazen Dik Trom toch wel en hun ouders, die er vroeger zelf van genoten
hadden, hadden daar - zo blijkt uit de verkoopcijfers - geen enkel bezwaar tegen. Ze
werden in deze houding bevestigd door Het Vaderland, dat Kieviet in het interview
bij zijn zeventigste verjaardag omschrijft als ‘de man, aan wien Neerlands jeugd
zulke groote verplichtingen heeft’. Men kan zich dan ook afvragen of de verwijdering
van Dik Trom uit de schoolbibliotheek, zoals op de Haagse openbare scholen, niet
vooral het effect heeft gehad dat de verkoop nog eens extra werd gestimuleerd.
De studie van Van Tichelen Een tweede maatstaf voor de invloed die de verschillende
benaderingen in deze periode hebben gehad, zijn de lectuurgidsen, waarvan er vooral
na 1925 nogal wat ver-
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schenen. Daarnaast verscheen in 1928 een boek dat in dit verband afzonderlijke
aandacht verdient: Over boeken voor kindsheid en jeugd van Hendrik van Tichelen
(1883-1967), de conservator van het Stedelijk Schoolmuseum in Antwerpen. Hij is
de eerste die zijn eisen voor goede kinderboeken gedeeltelijk baseert op andere
auteurs. Hoewel zijn studie geen afspiegeling hoeft te zijn van de meest gangbare
opvattingen (dus van de invloed van de verschillende benaderingen), kan het wel
een aanwijzing in die richting zijn.
Het interessantste is misschien welke auteurs hij als bron vermeldt. Naast enkele
Vlaamse en Duitse auteurs zijn dat: Bos-Meilink, Doodkorte, Gerhard, Nellie van
Kol, Stamperius (1910) en Stoop-Snouck Hurgronje: uitsluitend beschouwingen die
in boekvorm verschenen zijn, en dus vrijwel alleen vertegenwoordigers van de
pedagogische benadering. Bij het bespreken van de eisen waaraan kinderboeken
moeten voldoen, verwijst hij bovendien naar enkele figuren die hij niet in zijn lijst
van bronnen vermeldt: Ida Heijermans, ‘ Nellie[!] van Hichtum’ en Mathilde Wibaut.
Omdat hij ervan uitgaat dat kinderboeken een grote invloed hebben, ten goede of
ten kwade, verlangt hij dat ze ‘opbouwend materiaal’ bevatten, dat de inhoud degelijk
is. Zijn eisen op dit punt ontleent hij aan Bos-Meilink en Nellie van Kol. Een
kinderboek moet wáár zijn, zedelijk, en onzijdig (en niet één levensbeschouwing als
de enig ware opdringen). En ten slotte moet het ‘humanitair’ zijn en ‘datgene in het
licht stellen wat de menschen en volkeren tot elkander voert, onaangezien het geslacht,
den stand, de nationaliteit, het ras waartoe ze behooren’ (Van Tichelen 1928: 11).
Hij besteedt echter meer aandacht aan de vorm van kinderboeken dan de (andere)
opvoeders. De vorm moet niet alleen correct zijn, maar ook oorspronkelijk, ‘plastisch’
en levendig. ‘We zeggen niet: de vorm is hoofd- of bijzaak, maar wel: de vorm is de
wijze waarop de inhoud aangeboden wordt, en daarom maakt hij in laatste instantie
het werk aannemelijk of niet.’ (Van Tichelen 1928: 9). Morele beschouwingen wijst
hij af: hij verlangt dat een kinderboek ‘niet door gepredik, maar door het edele of
onedele der daden zelf den lezer van het menschelijk slechte of minderwaar-
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dige afwendt en naar het goede, het rechtvaardige, het schoone toekeert’ (Van Tichelen
1928: 10).
Afgezien van deze passage concentreert hij zich echter op pedagogische aspecten.
Hij waarschuwt bijvoorbeeld uitvoerig tegen avonturenverhalen. De reis om de wereld
in tachtig dagen en Michel Strogoff van Verne kunnen misschien geen kwaad, zegt
hij, maar jongens die uit belustheid op avontuur alles van Verne hebben gelezen,
zullen zonder enige aarzeling naar Aimard, May en Wörishöffer grijpen en daardoor
ongevoelig worden voor goede beschrijvingen van de natuur en de volkeren. De
boeken van Aimard zijn wel goed gedocumenteerd, maar het is onwaar dat één ‘held’
zoveel gevaren kan doorstaan, het is onzedelijk om fanatieke avonturiers als helden
voor te stellen, het is partijdig om in één volk of ras altijd de vijand te zien, en het
is inhumaan om voortdurend moordpartijen als ‘de eenig mogelijke uitweg’ voor te
stellen (Van Tichelen 1928: 26-27). Hij verwerpt ook ‘de jongst opgespoorde grappen
van Dik Trom, en de hééle verzameling fratsen van Pietje Bell’ (Van Tichelen 1928:
126).
Van zijn kritiek op Aimard neemt hij verderop iets terug. Hij zegt dat Aimard,
Cooper en Verne voortreffelijk werk hebben geleverd, maar ze worden helaas niet
om het didactische element gelezen, of liever verslonden, maar om de avonturen.
Kinderen raken erdoor geprikkeld, waardoor ze alles van deze schrijvers gaan lezen,
en ook van zeer verwerpelijke auteurs als Wörishöffer en May, ja zelfs
colportageromans als Buffalo Bill, Nick Carter, Lord Lister en dergelijke. Het feit
dat deze lectuur, ‘getuige zekere openbare zittingen van kindertribunalen, noodlottig
inwerkt op de verbeelding van jonge lezers, dat moet ons aansporen tot omzichtigheid
bij onze aanbevelingen’ (Van Tichelen 1928: 142). Daarom vindt hij dat kinderen
niet te vroeg met Verne en Aimard moeten beginnen en dat ze maar een beperkt
aantal boeken van deze schrijvers mogen lezen.
Aan zijn studie voegt hij een lijst van aanbevolen boeken toe, met in totaal zo'n
zevenhonderd titels, gebaseerd op zijn eigen oordeel en dat van recensenten. Van
Aimard beveelt hij twee titels aan voor lezers van veertien jaar en ouder. Ook met
Dik Trom is hij royaler dan men zou verwachten: de tot dan verschenen delen worden
alle vijf aanbevolen.
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Lectuurgidsen Rond de eeuwwisseling kon een onderwijzer bij de selectie van boeken
voor de schoolbibliotheek gebruik maken van twee gidsen: een lijst van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uit 1894 en de bundels met beoordelingen van
het NOG (waaruit in 1910 ook een lijst van aanbevolen boeken werd samengesteld).
Later kwamen daar lijsten in tijdschriften bij, in 1916 de gids Onze kinderen en hun
boeken, samengesteld door Annie Gebhard, en in 1920 een lijst van boeken aanbevolen
door een commissie van ‘Ons Huis’. Vanaf 1925 verscheen er bijna ieder jaar een
lijst van aanbevolen kinderboeken, totdat in 1931 iedere levensbeschouwelijke richting
haar eigen bibliotheek- of lectuurgids had: een passende afsluiting van een periode
die begon met de vraag welke boeken een onderwijzer zonder bezwaar in zijn
bibliotheek kon opnemen.
Omdat deze gidsen een overzicht geven van de boeken die aan het eind van deze
periode geschikt werden gevonden voor kinderen, vormen ze een belangrijke maatstaf
voor de invloed van de verschillende benaderingen. Als ze echter al beoordelingen
bevatten, zijn die meestal zo kort dat ze niets zeggen over de selectiecriteria. De
criteria moeten dus uit de selectie zelf worden afgeleid: tussen de honderden titels
en auteursnamen moet men er een aantal vinden die een aanwijzing geven over de
opvattingen van de samenstellers. Ik heb de gidsen daarom onderzocht op de
aanbeveling van boeken die in deze periode controversieel waren en dus als sjibbolet
kunnen dienen: avonturenboeken en ‘anarchistische’ jongens- en meisjesboeken.
Een overzicht van de aanbeveling van controversiële avonturenboeken is te vinden
in tabel 3 (blz. 151). Van de volstrekte afwijzing waartoe Stamperius neigt, is slechts
in enkele gevallen sprake, maar over de hele linie is een duidelijke daling te zien van
het aantal avonturenboeken dat men kinderen wil laten lezen en het aantal van de
auteurs die aanvaardbaar worden gevonden: 120 titels in de lijst van het Nut, 30 in
die van het NOG (de commissie staat op een veel ruimer standpunt dan Stamperius)
en gemiddeld 12 à 16 in de lijsten die na 1910 verschenen (het aantal is niet precies
te berekenen, omdat Gielen in zijn Standaard catalogus drie maal een auteur
goedkeurt zonder titels te noemen).
Van alle samenstellers van lectuurgidsen komt Gielen het dichtst bij de opvatting
van Cornelis Veth dat je jongens hun echte
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Tabel 3 Aanbeveling van avonturenboeken in lectuurgidsen
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Gustave 11
Aimard

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

J.H. 23
van
Balen

11

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

J.F. 6
Cooper

3

2

-

-

-

-

4

-

5

-

-

Paul d'Ivoi

-

-

-

11

-

-

1

-

3

-

-

F.
18
Marryat

6

3

1

+3

-

3

2

1

5

-

3

Karl May

14

-

6

+

-

1

55

-

-

-

-

Jules 51
Verne

6

2

2

+

-

-

10

5

6

-

6

S.
11
Wörsihöfer

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 6
auteurs

5

3

3

6

0

2

5

2

5

0

2

Totaal 120
titels

30

7

9

38+ 0

4

22

6

21

0

9

2

4

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=

Lijst van boeken Nut 1894
Kinderlectuur NOG 1910
Onze kinderen 1916
Lijst ‘Ons Huis’ 1920
Standaard catalogus 1925
Rafaël-catalogus 1925
Lijst BNO 1926
De kleine vuurtoren 1927
Wibaut & Lobo 1928
Van Tichelen 1928
1
2
3
5
4

Plus een bundel Sprookjes.
Eerste Nederlandse vertaling 1895.
Met uitzondering van vijf titels, die men ‘liefst voor oudere lezers moet bewaren’.
Met waarschuwing tegen andere titels.
Eerste Nederlandse vertaling 1890.
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K = Bibliotheekgids Lens 1931
L = Hellinga-Zwart & Hellinga 1932
De getallen geven het aantal titels aan.
+ de auteur wordt aanbevolen zonder vermelding van afzonderlijke titels
- niet vermeld/negatief oordeel
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jongensboeken moet gunnen. Alleen het werk van Aimard en Cooper vindt hij niet
geschikt voor kinderen (bij Aimard geeft hij overigens als reden dat in diens werk
te veel hartstochtelijke liefde voorkomt). Ook de lijst van Van Tichelen en De kleine
vuurtoren zijn royaler met avonturenromans dan het gemiddelde. Ondanks zijn
bezwaren tegen Aimard beveelt de eerste twee boeken aan voor lezers van veertien
jaar en ouder. Door de beperking van het aantal titels en de redenen die hij daarvoor
aanvoert, blijft hij echter een pedagoog die op een wat ruimer standpunt staat.
Henriëtte Kluit en Saskia Lobo tonen zich iets meer verwant met Veth door in het
eerste supplement van De kleine vuurtoren (1928) het oordeel van volwassenen
enigszins te relativeren. Zij vinden dat je ook rekening moet houden met de lezer: je
kunt niet ieder kind dezelfde boeken geven: aanleg en omstandigheden moeten de
keus mede bepalen; daarom geven zij een ruime keuze. Daaruit blijkt nog eens
duidelijk hoezeer de opvattingen veranderd zijn, want hun ‘ruime keuze’ omvat maar
een fractie van de titels die in 1894 werden opgenomen in de lijst van het Nut. In de
resterende zeven gidsen worden nauwelijks avonturenromans aanbevolen (gemiddeld
vier titels).
Drie van de acht auteurs zijn na 1910 vrijwel van het toneel verdwenen: Aimard
komt alleen nog voor bij Van Tichelen; Van Balen en Wörishöffer worden slechts
aanbevolen door Gielen. Cooper (volgens Veth wel wat braaf) komt na 1910 nog in
drie gidsen voor, Paul d'Ivoi eveneens. Karl May wordt viermaal genoemd: na Marryat
en Verne scoort hij het hoogst. Bij de laatste twee is eigenlijk alleen sprake van een
beperking van het aantal titels, conform het standpunt van Nellie van Kol dat je
kinderen niet met Verne moet overvoeren, maar dat een enkel boek niet zal schaden.
De controverse tussen Stamperius en Veth is dus vrijwel volledig in het voordeel
van de eerste beslecht: de pedagogische argumenten hebben het gewonnen van de
literaire en de argumenten vanuit de lezer.
Tegen ‘anarchistische’ jongens- en meisjesboeken bestonden nog meer weerstanden,
zoals blijkt uit tabel 4 (blz. 153). Hoewel de boeken recenter zijn dan de
avonturenromans, worden de onderzochte auteurs/series na 1910 in slechts 26,5
procent van de geval-
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Tabel 4 Aanbeveling van controversiële jongens- en meisjesboeken in lectuurgidsen
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Chr. van
Abkoude,
Pietje
Bell 1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

C.
Joh.
Kieviet,
Dik
Trom

1

1

-

5

-

1

-

-

5

-

-

Cissy van
Marxveldt

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Mark +
Twain,
Tom
Sawyer

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+

Totaal 1
auteurs/series

2

2

1

4

0

2

1

0

2

0

1

Totaal 1
delen

2

2

1

14

0

2

1

0

6

0

1

2

Top Naeff,
School-idylen
3

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=

Lijst van boeken Nut 1894
Kinderlectuur NOG 1910
Onze kinderen 1916
Lijst ‘Ons Huis’ 1920
Standaard catalogus 1925
Rafaël-catalogus 1925
Lijst BNO 1926
De kleine vuurtoren 1927
Wibaut & Lobo 1928
1
2
3

Eerste deel verschenen in 1914.
Debuteerde in 1919.
Verschenen in 1900.
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J = Van Tichelen 1928
K = Bibliotheekgids Lens 1931
L = Hellinga-Zwart & Hellinga 1932
De getallen geven het aantal titels aan (bij series het aantal delen).
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- niet vermeld/negatief oordeel
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len aanbevolen (tegen 35 procent bij de avonturenromans). Dat Tom Sawyer het
hoogst scoort, is geen verrassing: het is dan al klassiek en de held is het minst
‘tuchteloos’. Toch wordt het in twee van de vijf gevallen voorbehouden aan lezers
van veertien jaar en ouder (de lijst van ‘Ons Huis’ en Van Tichelen). Dik Trom is
goed voor een tweede plaats (al behoort het niet tot de ‘ruime keuze’ van De kleine
vuurtoren). Cissy van Marxveldt, die volgens de NRC van 3 december 1919 in De
H.B.S.-tijd van Joop ter Heul ‘beter keek of zuiverder voelde - eerlijker zijn dorst’
dan andere schrijfsters van meisjesboeken wordt slechts aanbevolen in twee van de
negen gidsen die na haar debuut verschenen; ook door Gielen, die echter opmerkt
dat men tegen de genoemde titels ‘wellicht bezwaren van opvoedkundigen aard kan
laten gelden’ (Standaard catalogus 1925: 114). School-idyllen en Pietje Bell worden
na 1910 zelfs alleen nog aanbevolen door Gielen. Dat er in Ons Eigen Blad tegen
zijn werk gewaarschuwd wordt, is dus geen uiting van roomse enghartigheid: de
Standaard catalogus is inderdaad veel royaler dan alle andere gidsen.
De praktijk van de lectuurvoorziening Het onderzoek van de lectuurgidsen bevestigt
eerdere aanwijzingen dat de pedagogische benadering in deze periode de meeste
invloed heeft gehad: van de vertegenwoordigers van de esthetische benadering wordt
alleen Gerhard genoemd in historische overzichten; ook Van Tichelen baseert zich
in 1928 vrijwel uitsluitend op degenen die het kinderboek als een middel in de
opvoeding beschouwen; en Dik Trom, aanvankelijk toegejuicht als een vermakelijk
en goedgeschreven kinderboek, wordt ten slotte op grond van pedagogische
overwegingen afgekeurd.
Zoals gezegd blijkt uit het voorbeeld van Dik Trom ook, dat de invloed van de
behoudende pedagogen soms niet verder reikte dan het officiële
kinderboekenwereldje: veel ouders zagen er geen been in om dit ‘verderfelijke’ boek
voor hun kinderen te kopen. Een aanbeveling had soms al even weinig effect. J.
Riemens-Reurslag vermeldt in Het jeugdboek in de loop der eeuwen (1949) een lijst
van aanbevolen boeken die in 1932 door vier directrices van kinderleeszalen in
samenwerking met Suze Groshans en anderen was opgesteld ten behoeve van het
Bureau International d'Education
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te Genève. Ze stelt vast dat deze ‘crème de la crème’ weinig succes heeft gehad:
sindsdien zijn van alle boeken op deze lijst alleen Dik Trom en de baker- en
kinderrijmen van S. Abramsz herdrukt (Riemens-Reurslag 1949: 186). Haar conclusie
dat het kinderboek was ‘doodgepaedagogiseerd’, is dan ook ten hoogste geoorloofd
voor de officieel goedgekeurde en aanbevolen kinderliteratuur. Juist de boeken die
niet aan de pedagogische eisen voldeden, werden het meest verkocht en gelezen.
Rest de vraag hoe groot het officiële kinderboekenwereldje was, waar de
behoudende pedagogen de meeste invloed hadden. Als de meeste ouders zich blijkbaar
weinig aantrokken van aanbevelingen en afkeuringen, moeten lectuurgidsen vooral
effect hebben gehad op de lectuurvoorziening in bibliotheken. Van de situatie in
schoolbibliotheken is weinig te zeggen, maar het bezit van openbare bibliotheken in
deze periode is vastgelegd in gedrukte catalogi. Om een indruk te krijgen van de
invloed van de gidsen heb ik ook de catalogi van de jeugdafdelingen van twaalf
bibliotheken onderzocht op de aanwezigheid van controversiële avonturenboeken
en ‘anarchistische’ jongens- en meisjesboeken: acht catalogi van (algemene) openbare
leeszalen en bibliotheken en vier van katholieke bibliotheken. 23 Het verschil met de
lectuurgidsen is overweldigend.
Een overzicht van de aanwezigheid van controversiële avonturenboeken is te
vinden in tabel 5 (blz. 156). Hoewel maar één bibliotheek de 120 titels van de lijst
van het Nut uit 1894 overtreft, is er vrijwel niets te bespeuren van de daling die in
de gidsen zichtbaar was. Gemiddeld hadden de jeugdafdelingen 95 avonturenboeken
van de onderzochte auteurs: ongeveer zeven maal zoveel als er worden aanbevolen
in de gidsen die na 1910 verschenen. Bij de meest controversiële auteurs is het verschil
nog groter: van Aimard zijn gemiddeld 8,5 titels aanwezig (tegen 0,2 in de gidsen),
van Van Balen eveneens; en het werk van Wörishöffer, na 1910 alleen door Gielen
aanbevolen, is in alle bibliotheken aanwezig. Hoewel er grote verschillen bestaan
tussen de bibliotheken onderling (de aantallen variëren van 32 tot 152), zien we geen
duidelijke scheiding tussen algemene en katholieke bibliotheken: van de volstrekte
afwijzing van neutrale avonturenboeken door Rombouts en de zijnen is niets terug
te vinden. 24
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Tabel 5 Aanwezigheid van avonturenboeken in openbare leeszalen en bibliotheken
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Gustave 13
Aimard

5

15

4

14

-

24

20

6

-

-

1

J.H. van
Balen

17

11

1

-

4

19

5

10

27

7

2

J.F. 5
Cooper

5

6

5

11

5

11

5

1

1

5

5

Paul 8
d'Ivoi

18

11

5

10

1

14

14

6

7

7

14

F.
15
Marryat

13

11

10

10

7

15

12

8

3

1

12

Karl 14
May

4

11

5

25

-

28

22

20

29

28

36

Jules 34
Verne

40

30

28

37

12

29

30

35

3

31

38

S.
10
Wörsihöfer

4

6

2

6

3

12

10

1

3

6

3

Totaal 7
auteurs

8

8

8

7

6

8

8

8

7

7

8

Totaal 99
titels

106

101

60

113

32

152

118

87

73

85

111

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=

Katalogus Gem. Jeugdleeszaal Den Haag 1923
Catalogus Openbare Leeszaal Delft 1924
Katalogus OLB Den Helder 1924
Catalogus OLB Zutphen 1926
Catalogus Gem. Bibliotheek Rotterdam 1929
Katalogus Filiaal OLB Den Haag 1931
Catalogus OLB Enschede 1933
Katalogus Openbare Leeszaal Utrecht 1937
Lijst RK OLB 's-Hertogenbosch 1930
Catalogus St. Vincentius Oost-Arnhem 1934
Catalogus St. Vincentius Den Haag 1935
Catalogus RK OLB Den Haag 1936

De getallen geven het aantal titels aan.
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Nu kan men zich afvragen of deze aantallen wel een maatstaf zijn. Het gaat immers
om oude titels: misschien waren de boeken nog niet gesaneerd, maar zou men ze nu
niet meer aanschaffen. Dit argument gaat echter niet op. De (kinder)leeszalen waren
immers nog betrekkelijk jong. De Gemeentelijke Jeugdleeszaal in Den Haag dateert
bijvoorbeeld van 1918; in 1921 werd Saskia Lobo hier aangesteld. 25 Doordat de
catalogus van 1923 uit twee delen bestaat, een voorlopige lijst en een supplement
1921-1922, kunnen we vaststellen dat zij in die twee jaar 27 avonturenboeken
aanschafte: vijf méér dan Henriëtte Kluit en zij in 1927 opnamen in De kleine
vuurtoren. Bij die 27 boeken waren er maar liefst negen van Aimard.
De kinderbibliotheek van de Gemeentebibliotheek in Rotterdam was nog iets later
gestart, in 1924, toen de gemeente de kinderleeszaal overnam die het Nut in 1916
had geopend. Henriëtte Kluit, sinds 1917 hoofd van de Nutskinderleeszaal, verhuisde
mee naar de Gemeentebibliotheek. Bijna alle 113 avonturenboeken die de
kinderbibliotheek in 1929 bezat, moet zij hebben aangeschaft. Ook bij haar was de
praktijk dus veel ruimer dan de ‘ruime keuze’ van De kleine vuurtoren.
De verklaring is waarschijnlijk dat Kluit en Lobo wel bedenkingen hadden tegen
avonturenboeken, maar dat zij er eenvoudig niet buiten konden omdat deze lectuur
nu eenmaal zeer gevraagd was. De enige die nauwelijks concessies doet aan haar
lezers, is de derde belangrijke pionier van het jeugdbibliotheekwerk van wie ik een
catalogus heb gevonden: Louise de Gaay Fortman, hoofd van de jeugdafdeling van
het filiaal aan de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag en van 1934 tot 1939
redactrice van De kleine vuurtoren. Haar collectie bevat slechts 32 titels van de
onderzochte auteurs. 26 Gustave Aimard en Karl May staan bij haar niet op de plank.
Een overzicht van de aanwezigheid van ‘anarchistische’ jongensen meisjesboeken
geef ik in tabel 6 (blz. 158). Het gemiddelde bezit is 12,3 delen: ruim 4,5 maal zoveel
als er worden aanbevolen in de gidsen die na 1910 verschenen. Het verschil is dus
kleiner dan bij de avonturenboeken: kennelijk was het taboe hier sterker, met name
bij Pietje Bell, dat in vijf van de acht algemene bibliotheken ontbreekt. De campagne
tegen de ‘ploertigheid’ van dit boek
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Tabel 6 Aamvezigheid van controversiële jongens- en meisjesboeken in openbare
leeszalen en bibliotheken
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Chr. van
Abkoude,
Pietje
Bell

1

2

-

-

-

3

-

3

2

3

4

C.
3
Joh.
Kieviet,
Dik
Trom

5

2

4

4

-

5

5

5

5

6

5

Cissy 1
van
Marxveldt

5

1

-

-

2

14

3

5

14

12

7

Top +
Naeff,
School-idylen

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

Mark +
Twain,
Tom
Sawyer

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

Totaal 4
auteurs/series

5

5

2

3

1

5

4

5

3

3

5

Totaal 6
delen

13

7

5

6

2

24

10

15

21

21

18

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=

Katalogus Gem. Jeugdleeszaal Den Haag 1923
Catalogus Openbare Leeszaal Delft 1924
Katalogus OLB Den Helder 1924
Catalogus OLB Zutphen 1926
Catalogus Gem. Bibliotheek Rotterdam 1929
Katalogus Filiaal OLB Den Haag 1931
Catalogus OLB Enschede 1933
Katalogus Openbare Leeszaal Utrecht 1937
Lijst RK OLB 's-Hertogenbosch 1930
Catalogus St. Vincentius Oost-Arnhem 1934
Catalogus St. Vincentius Den Haag 1935
Catalogus RK OLB Den Haag 1936
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heeft haar uitwerking dus niet gemist. Dik Trom blijft echter geaccepteerd: het
ontbreekt alleen bij Louise de Gaay Fortman, die hier nog minder concessies doet
dan bij de avonturenboeken.
Opmerkelijk is dat ook de kinderbibliotheek in Rotterdam vier delen van Dik Trom
bezit. Een lezer uit die tijd, Alfred Kossmann (geboren in 1922), heeft namelijk
andere herinneringen aan de Gemeentebibliotheek, waar zijn vader directeur was:
‘De jeugdafdeling van dat instituut werd geleid door dames die geloofden in
opvoeding, en die enkel pedagogisch verantwoorde boeken aanschaften. [...] Wij
mochten Fulco de minstreel lezen, en Paddeltje, en de kostschoolboeken van J.B.
Schuil, maar niet Dik Trom en niet Pietje Bell.’ (Kossmann 1972: 56).
Nu was Kossmann in 1929 misschien nog wat jong voor Dik Trom, hoewel hij
zich in deze herinneringen laat kennen als een voorlijke lezer. Maar de catalogus van
1931 - de laatste die de Gemeentebibliotheek bezit van voor de oorlog - vermeldt
eveneens vier delen van Dik Trom en niets wijst erop dat ze daarna verwijderd zijn.
Wat Pietje Bell betreft, zijn Kossmanns herinneringen overigens juist: dit
Rotterdamse boek was zelfs in 1984, zeventig jaar na de verschijning, nog niet in de
Rotterdamse bibliotheek aanwezig (Haagsche Courant, 25 april 1984; Trouw, 28
april 1984). Het is echter het enige boek waarbij de bezorgde opvoeders zo'n invloed
hebben gehad. Ironisch genoeg bleef die beperkt tot algemene bibliotheken: de
katholieke bibliotheken waarvan ik een catalogus onderzocht, bezitten er gemiddeld
drie delen van. En hier is het boek wel representatief voor het genre, want er zijn
gemiddeld 18,75 controversiële jongens- en meisjesboeken aanwezig (tegen 9,1 in
algemene bibliotheken).
Al met al hebben de bezorgde opvoeders dus een zeer beperkte invloed gehad op
de praktijk van de lectuurvoorziening. Behalve Louise de Gaay Fortman zullen er
nog wel enkele bibliothecarissen zijn geweest die niet zo royaal waren met
controversiële boeken, maar op grond van deze steekproef mogen we aannemen dat
dit uitzonderingen waren. We zien in deze periode dus een duidelijke kloof tussen
theorie en praktijk. Op papier verlangt men dat kinderboeken aan strenge pedagogische
normen worden getoetst, in de praktijk stelt men zich veel ruimer op en gunt men
de jeugd haar favoriete lectuur.

Eindnoten:
5 Volgens Lea Dasberg (1981:32) was al in 1865 een ‘keuzelijst van aanbevolen lectuur’
verschenen: de Leiddraad en eerste bouwstoffen voor eene boekenlijst, samengesteld door M.
D. van Otterloo en anderen. In werkelijkheid bevat deze brochure echter een uiteenzetting van
de beginselen van het christelijk-nationaal onderwijs en een lijst van léérboeken die aan deze
beginselen voldoen.
6 Deze Eerste proeve eener lijst van boeken, geschikt om te worden opgenomen in eene
leesbibliotheek voor jongelieden van 12-18 jaren wordt besproken door J. Stamperius (1889).
7 Hij citeert zonder bronvermelding. Waarschijnlijk zijn deze eisen afkomstig uit een aankondiging
van de ‘Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd’: ze worden zowel door Theo Thijssen als door J.W.
Gerhard aangehaald in een bespreking van deze reeks (vgl. blz.72 en 79).
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8 ‘Deze gedichten,’ aldus R.G.K. Kraan in zijn dissertatie over Ons Tijdschrift, ‘wier esthetische
waarde in de titel Stamelingen treffend juist is aangegeven, verdienden volgens de
redactiesecretaris een plaats in OTs “vooral om de innigheid van het sentiment dat er in tot
uiting kwam”.’ (Kraan 1962: 214).
9 Deze brochure, Kinderlectuur, verscheen nog voor het Gids-artikel van Nellie van Kol: ze wordt
door Nellie vermeld in De Vrouw van 25 maart 1899; Nellies artikel verscheen in De Gids van
oktober 1899.
10 Het andere boek dat hij positief beoordeelde, was Eduard Kerner van M.C. van Doorn: De
Nieuwe School, 4 (1908): 20-26.
11 De ontwikkelingspsychologie was toen een jong vak, waarvoor de basis was gelegd door de
medicus W.T. Preyer met zijn boek Die Seele des Kindes (1882).
12 Lea Dasberg (1975: 97) wijst er overigens op dat Ellen Key zélf waarschuwde dat men kinderen
niet weerloos moest maken door ze van de volwassen wereld te isoleren.
13 Twee onderwijzersbladen (De Nieuwe School en Het Nieuwe Schoolblad), drie opvoedkundige
tijdschriften voor een groter publiek (het Correspondentieblad van den Nederlandschen
Kinderbond, Het Kind en De Vrouw) en een tijdschrift dat op de grens lag van die twee (School
en Leven).
14 Hierbij zijn vier onderwijzersbladen: De Bode, het orgaan van de Bond van Nederlandsche
Onderwijzers (drie recensies in vier jaargangen), Nieuwe Paedagogische Bijdragen, het
Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding en het Vaktijdschrift voor Onderwijzers. Van de
literaire tijdschriften die ik heb onderzocht, bevat Groot Nederland in het geheel geen recensies
van kinderboeken, en De Gids - althans in deze periode - zeer weinig: drie in de jaargangen
1887-1896, eveneens drie in 1897-1906, nog één in 1907-1916 en daarna niet meer.
15 In een rapport van de Bond van Gereformeerde Knapenleiders vindt men een gematigder
standpunt met betrekking tot bastaardvloeken en andere ‘krasse’ uitdrukkingen: ‘In 't algemeen
zijn kruiden voor kinderen niet goed. [...] Maar we hebben bij het beoordeelen van het kwade
in dit opzicht ook te bedenken, dat vele schrijvers bij de beoordeeling van het gebruik dezer
uitdrukkingen een geheel ander standpunt dan wij innemen en de beschuldiging: Gij vloekt!
met klem zouden terugwijzen. Ook doet het verband, waarin zulk een woord of uitdrukking
voorkomt, hierbij veel af of toe. En ook, onze vaderen waren weinig kiesch en preutsch en vaak
allesbehalve gekuischt in hun woordenkeus. Niet, alsof we hiermee een verschoonend pleit
willen voeren voor deze zonde! Maar de vraag is, of een aanbevelenswaardig boek behoort
afgewezen om het voorkomen van enkele min-gewenschte uitdrukkingen?’ (Jongensboeken
1916: 24).
16 Volgens het Lectuur-repertorium (1900-1952: 894) heeft hij ‘een reeks voortreffelijke
jongenstypen geschapen, die hun zedelijke grootheid en idealisme danken aan hun
bovennatuurlijke oriëntatie en hun gebruik van de genademiddelen der kerk’.
17 In een rapport van de Bond van Gereformeerde Knapenleiders wordt twaalf jaar later een heel
ander verband gelegd tussen lectuur en seksualiteit. De auteurs wijzen erop ‘dat in het algemeen
verstokte onanisten niets meer voelen voor de z.g. avontuurlijke romans. [...] Omgekeerd is het
nu echter ook waar, dat een goed avontuurlijk boek de fantasie kan leiden van de sexueele
gedachte af en zoo het jonge mensch voor veel kwaad kan behoeden.’ (Jongens- en meisjesboeken
1937: 41).
18 Tussen ‘moraal’, ‘tendens’ en ‘strekking’ maak ik hier geen onderscheid. Hoewel deze termen
een verschillende gebruikswaarde hebben, overlappen ze elkaar. Ook Van Dale (1984) verwijst
bij ‘moraal’ naar ‘tendens’ en omgekeerd.
19 Van een ‘moraal’ - volgens Van Dale (1984: 1749) een ‘(zeden)les’ - kan men dan eigenlijk
niet meer spreken. Om de strekking te ontdekken, moet de lezer het verhaal interpreteren (om
met Andriesse te spreken: hij moet zijn eigen morele gevolgtrekkingen maken).
20 Ik heb niet naar volledigheid gestreefd, maar me beperkt tot de bewijsplaatsen in het onderzochte
materiaal, aangevuld met enkele gegevens uit het archief van de familie Kieviet.
21 In Den Haag werden de klassebibliotheken van de openbare lagere scholen sinds 1921 verzorgd
door de Gemeentelijke Jeugdleeszaal in de Nieuwe Schoolstraat, die onder leiding stond van
Saskia Lobo (Van Riemsdijk 1977: 26).
22 Hoewel Stoop-Snouck Hurgronje bij haar veroordeling van de ‘groffe dronkemansgrappen’ in
het werk van Kieviet en Van Abkoude geen titels noemt, heeft zij waarschijnlijk ook Dik Trom
op het oog.
23 Uit praktische overwegingen heb ik me beperkt tot catalogi vermeld in de ‘bibliografie van
bibliografieën op het gebied van kinderboeken’ van Jeannette Kok (1986).
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24 De jeugdafdelingen van de algemene bibliotheken hebben gemiddeld 97,5 titels van onderzochte
auteurs (wat neerkomt op 6,4 procent van de collectie), de jeugdafdelingen van de katholieke
bibliotheken 89 titels (7,1 procent van de collectie).
25 De gegevens over het jeugdbibliotheekwerk in deze periode heb ik ontleend aan de bundel
Pioniers van het jeugdbibliotheekwerk (1986).
26 Deze 32 titels vormen slechts anderhalf procent van de collectie; in de andere bibliotheken
varieert het percentage van 4,2 tot 9,4 (met een gemiddelde van 7,15).
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Hoofdstuk drie Opvattingen en beoordelingen in de periode van 1930
tot 1960
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Inleiding
Met de publikatie van een groot aantal lectuurgidsen tussen 1925 en 1930 eindigde
een periode die begonnen was met een discussie over de vraag aan welke eisen
kinderboeken moeten voldoen. Hoewel er na 1930, behalve bij de katholieken,
voorlopig geen nieuwe discussie ontstaat - laat staan een discussie van dezelfde
omvang als die tussen 1900 en 1910 - is er wel degelijk sprake van vernieuwing.
Niet alleen komt er een nieuwe generatie aan het woord, ook de benadering van
kinderliteratuur verandert op enkele punten.
Het meest opvallend is de toegenomen aandacht voor de literaire voorkeur van
kinderen, als gevolg van het wetenschappelijk onderzoek dat in de jaren twintig in
Duitsland op gang was gekomen. In 1918 had Charlotte Bühler in Das Märchen und
die Fantasie des Kindes het begrip ‘leesfasen’ geïntroduceerd, dat zij na 1920 verder
uitwerkte. 27 Verscheidene andere onderzoekers haakten hierop in door kinderen te
enquêteren over hun leesgewoonten. Voor zover ik kan nagaan was Rombouts (1925a)
de eerste die dit onderzoek in Nederland besprak, maar in zijn beschouwingen over
de beoordeling van kinderboeken besteedt hij er geen aandacht aan. Na 1930 spelen
de literaire en emotionele ontwikkeling van kinderen echter een belangrijke rol in
de beschouwingen over kinderliteratuur. Een ander verschil met de vorige periode
is dat degenen die het kinderboek als een middel in de opvoeding beschouwen, meer
aandacht besteden aan literaire aspecten.
Na de Tweede Wereldoorlog is er geen cesuur te zien in de opvattingen over
kinderliteratuur; die ontstaat pas omstreeks 1960. Wel verandert de kinderliteratuur
zelf van toon, met name bij de generatie die na de oorlog debuteert. Bovendien is er
een opleving van de belangstelling voor het goede kinderboek, die samenhangt met
een zekere bezorgdheid over de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Zo
wijst de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J.M.L. Th. Cals,
bij de opening van het congres ‘Boek en Jeugd’ in 1951 op ‘de enorme betekenis,
die een goede jeugdlectuur juist in deze tijd van ver-

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

164
vlakking heeft’ (Cals 1951: 5). Nog sterker komt het onbehagen over de tijdgeest
naar voren in een rapport over ‘de geestesgesteldheid van de massajeugd’, dat in
1952 werd gepubliceerd onder de veelzeggende titel Maatschappelijke verwildering
der jeugd. De kern van het probleem is volgens de samenstellers - een commissie
ingesteld door de minister van O, K en W - het ‘wegzakken uit het door traditie, door
sociale gewoonte, moraliteit en geloof geordend leven van vroegere historische
phasen’ (Maatschappelijke verwildering 1952: 16). Dit uit zich onder meer in een
‘verlies van levensplan’ en een voorkeur voor passieve recreatie: ‘straatslenteren’,
radio, film, beeldroman.
Van goede kinderboeken verwachtte men dat ze dit proces tot staan konden
brengen. De aanbeveling van het congres ‘Boek en Jeugd’ de voorlichting over
jeugdlectuur te verbeteren, viel dan ook in goede aarde: nog geen jaar later werd met
steun van O, K en W het Bureau Boek en Jeugd opgericht, 28 dat een drieledige taak
kreeg: studie van het jeugdboek, voorlichting over jeugdlectuur en promotie van ‘het
goede jeugdboek’. Samen met andere betrokkenen ijverde dit bureau voor de
erkenning van het kinderboek, en niet zonder succes. Bij de opening van de eerste
Nederlandse kinderboekenweek in 1955 werd voor het eerst de prijs voor het
Kinderboek van het jaar uitgereikt, ingesteld door de CPNB (vanaf 1971 werd deze
prijs voortgezet onder de naam ‘Gouden en Zilveren Griffel’). En in 1964 werd door
het ministerie van O, K en W een driejaarlijkse Staatsprijs voor kinder- en
jeugdliteratuur ingesteld.
Een tegengestelde ontwikkeling doet zich voor in het onderwijs, waar de belangstelling
voor de schoolbibliotheek afneemt. In de onderwijsbladen worden ten slotte
nauwelijks meer kinderboeken besproken. Kennelijk zat de belangstelling bij de
meeste onderwijzers niet erg diep en waren zij tevreden toen ze een bibliotheekje
achter in de klas hadden. Dit wordt bevestigd door de beschrijving die de
bibliothecaresse Hannie Wolff in 1951 geeft van een doorsnee schoolbibliotheek
(waaraan volgens haar niet meer dan vijfentwintig tot veertig gulden per jaar wordt
besteed): ‘Gekafte boeken, veelal onooglijk en uit de band, in een gesloten kast; en
die worden dan eens in de week voor de dag gehaald. Het aantal
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boeken is meestal zo beperkt, dat toch eigenlijk weinig gesproken kan worden van
een keus maken van het kind.’ (Wolff 1951: 33).
De georganiseerde boekbeoordeling werd gedeeltelijk overgenomen door het
jeugdbibliotheekwerk, dat de gids De kleine vuurtoren verzorgde. Er waren echter
nog zo weinig openbare bibliotheken dat veel kinderen aangewezen bleven op de
schoolbibliotheek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het rapport Kinderen en boeken (1963),
dat een tabel bevat over het lenen van boeken, waaruit ik enkele gegevens heb
overgenomen in tabel 7 (blz. 166). Als we ervan uitgaan dat Hannie Wolff een juiste
beschrijving geeft van de toestand waarin de meeste schoolbibliotheken verkeerden,
is dit opnieuw een aanwijzing dat we de invloed van de opvattingen over
kinderliteratuur op de praktijk van de lectuurvoorziening niet moeten overschatten.
Een enquête over de beoordeling van kinderboeken In 1939 publiceerde de schrijver
Leonard Roggeveen (1898-1959) in Het Kind de antwoorden van een aantal collega's
op de vraag aan welke eisen een goed kinderboek moet voldoen. Omdat de meesten
van hen slechts korte eisen formuleren, beperk ik me tot een globale samenvatting
van de uitkomsten. (De twee auteurs die antwoorden met een korte beschouwing
over het onderwerp, W.G. van de Hulst en Anne de Vries, komen verderop aan de
orde.)
Helaas zijn de uitkomsten niet kwantitatief te verwerken: sommigen noemen alleen
onderwerpen voor de verschillende leeftijdsgroepen, terwijl anderen zich beperken
tot de schrijftrant (‘eenvoudige, zuivere taal’). Het vermelden waard is een eis die
door Roggeveen als volgt wordt samengevat: ‘zes [van de achttien] auteurs waren
van oordeel dat de schrijver alleréérst kunstenaar moest zijn en dan pas paedagoog’
(Roggeveen 1939: 310). Dit is echter niet helemaal correct: concreet wordt deze eis
slechts door drie auteurs uitgesproken, bij de anderen is hij alleen tussen de regels
te lezen. Van deze drie gebruiken er twee, Roggeveen zelf en W.G. van de Hulst,
deze formulering; de derde, Anne de Vries, gaat verder en verlangt dat de schrijver
‘een kunstenaar [is] en géén paedagoog’ (De Vries 1939: 201).
Interessant zijn ook de antwoorden op Roggeveens vraag hoe men denkt over het
boek dat uitsluitend als ontspanning is be-
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Tabel 7 Bibliotheek waar het kind leent
Totaal

Klas 5/6

VHMO

Schoolbibliotheek

19

34

24

Openbare
bibliotheek

13

11

24

Overige
bibliotheken *

11

14

18

Leent niet in
bibliotheken

57

44

47

100

103

113

De getallen geven percentages weer.

*

Onder andere parochiebibliotheken, winkelbibliotheken en bibliotheken van club- en
buurthuizen.
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doeld. Roggeveen vat ze als volgt samen: ‘Het ontspanningsboek (“mits 't vermaak
niet te dwaas is” en er “een geboren verteller aan 't woord is”, terwijl “ook wat lering
niet behoeft te ontbreken”) vond 13 verdedigers en 2 tegenstanders. Enkele auteurs
spraken zich niet uit.’ (Roggeveen 1939: 310).
Bij nadere beschouwing blijken de antwoorden ook in dit geval genuanceerder te
zijn: vier auteurs vinden ontspanningslectuur onmisbaar of hebben er in ieder geval
geen bezwaar tegen; zes gaan er voorwaardelijk mee akkoord (‘mits het vermaak
niet te dwaas, te verzonnen is’); vier auteurs hebben bezwaar tegen boeken die alleen
ter ontspanning dienen, maar verklaren zich voorstander van ontspanning door ‘goede
boeken’; de laatste vier geven geen antwoord.

Opvattingen en beoordelingen die niet op een politiek of religieus
standpunt gebaseerd zijn
Kunst als middel in de opvoeding De duidelijkste verandering in de benadering van
kinderliteratuur treffen we aan bij degenen die het kinderboek als een middel in de
opvoeding beschouwen. Behalve aan de pedagogische waarde van kinderboeken
besteden zij in deze periode zoveel aandacht aan de literaire voorkeur van kinderen
en aan de literaire waarde van kinderboeken, dat we van een pedagogisch-esthetische
benadering kunnen spreken.
De belangrijkste vertegenwoordiger van deze benadering is D.L. Daalder
(1887-1963). Na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Haarlem was hij
aanvankelijk onderwijzer, vanaf 1922 leraar Nederlands aan de Rijks-HBS in Alkmaar
en van 1947 tot 1953 directeur van de MMS in Bergen (NH). Behalve over
kinderliteratuur schreef hij onder andere boeken, brochures en artikelen over
opvoeding en moraal en een aantal kinderboeken, voor het merendeel bewerkingen
van klassieke verhalen. Van 1928 tot 1941 redigeerde hij bovendien het pedagogische
tijdschrift Het Kind.
In die jaren besteedde Daalder veel aandacht aan de literaire voorkeur van kinderen.
Daarbij had hij vooral pedagogische overwegingen, zoals al blijkt uit de titel van
zijn eerste grote artikel: ‘Wat ze willen en wat ze mogen lezen’ (1928). Kinderlectuur
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vraagt volgens hem vóór alles censuur. Maar daarbij mogen we de emotionele
behoeften van kinderen niet uit het oog verliezen. We moeten ons houden aan de
stelregel van Jan Ligthart: ‘Kom eerst in ze en neem ze dan mee’. We moeten weten
welke krachten in kinderen leven en daarop inspelen.
Om die reden heeft hij alle leerlingen van de HBS in Alkmaar de vraag voorgelegd
welke boeken ze het liefst lezen, en waarom. Tot de favoriete lectuur van jongens
van twaalf tot vijftien jaar behoren indianenverhalen en verhalen over
kwajongensstreken, zoals Dik Trom en Pietje Bell: boeken die voldoen aan de
emotionele behoeften van deze leeftijd.
‘Diepe rimpels zie ik hier en daar boven de oogen verschijnen. Of ik dat dan
allemaal maar goed vind, al die bloederige vechtpartijen bij Karl May en Cooper, al
dat laffe getreiter bij Chris van Abkoude en Krienen, al die flauwiteiten in de “lollige”
verhalen van George van Aalst en anderen? In geenen deele. Want ik behoor immers,
evenals U, tot de “andere” groep, tot de volwassenen? [...] Ik heb nog niets aanvaard
- ik heb willen verklaren en analyseeren. Ik heb ín ze willen komen - om ze dán mee
te nemen.’ (Daalder 1928: 438).
We moeten winnen door te speculeren op de neigingen van de tegenstanders, gaat
hij verder. Een van onze hulpmiddelen daarbij is het kinderboek, ook het boek vol
avonturen en het boek vol jongensstreken. De behoefte aan avontuur moeten we
voldoen met verhalen over ‘avonturiers die hun leven in dienst hebben gesteld van
een groote zaak’. Veel boeken van Karl May vindt hij wel bruikbaar, in tegenstelling
tot Pietje Bell, waarin hij ‘geen spoor van ridderlijk idealisme’ kan ontdekken (Daalder
1928: 439). Zolang we nog geen scherpe censuur hebben, die het verschijnen van
dergelijke boeken onmogelijk maakt, zullen ouders de boeken van hun kinderen
vooraf moeten lezen om verkeerde invloeden te weren.
Voor een bijdrage aan een ‘gids voor jonge ouders’ enquêteerde hij tien jaar later de
leerlingen van drie lagere scholen. Bij kinderen van acht tot tien hebben komische
boeken de voorkeur, Dik Trom is favoriet. Jongens van tien tot twaalf noemen weer
vooral avonturenboeken.
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Daalder merkt op dat Kieviet de belangstelling van de kinderen beter gepeild heeft
dan de meeste andere schrijvers: kinderen hebben een onverzadigbare behoefte aan
pret. Men móét volgens hem aan dit verlangen tegemoet komen, bijvoorbeeld met
Tijl Uilenspiegel of Baron Von Münchhausen. En in het werk van Cor Bruijn, Nienke
van Hichtum en Leonard Roggeveen vindt men ook humor, die toch wel ‘van veel
edeler gehalte’ is dan die van Kieviet, om over de auteur van Pietje Bell maar te
zwijgen.
Aan de goedkeuring van avonturenverhalen verbindt hij dezelfde voorwaarde als
in 1928. Bovendien moeten onnodige ruwheid en sensatie vermeden worden: ‘Een
zekere soberheid op dit punt is conditio sine qua non. Oók voor de meisjesboeken,
niet zelden geesteloze producten, waarin toilet en vermaak het hele leven schijnen
te moeten vullen.’ (Daalder 1938: 165).
De belangstelling voor de literaire voorkeur van kinderen is bij hem dus onderdeel
van een pedagogische methode, die is geïnspireerd door de aanpak van Ligthart.
Maar anders dan Ligthart trekt hij een duidelijke grens tussen kinderen en volwassenen
en conformeert hij zich aan wat Ligthart de etiquette noemt. Ook zijn aandacht voor
het literaire aspect van kinderliteratuur heeft een sterk pedagogische inslag, zoals
blijkt uit de inleiding van zijn historisch-kritisch overzicht van de Nederlandse
kinderliteratuur, Wormcruyt met suycker (1950).
Daarin betoogt hij dat kinderboeken aan zeer uiteenlopende eisen moeten voldoen:
literaire eisen, pedagogische eisen en de eisen van kinderen zelf. Als hij deze eisen
overziet, komt hij tot de conclusie dat alleen een groot kunstenaar in staat is dit alles
te verwezenlijken. De eerste eis die we aan een kinderboek moeten stellen, is
artisticiteit, volgens hem een begrip ‘geladen met sentiment en ressentiment’: de
brave burger ziet de kunstenaar als een revolutionair, de belager van alles wat
fatsoenlijk is, de aanrander van heilige huisjes en de bestrijder van alle formalisme.
Volgens Daalder is de kunstenaar inderdaad een nonconformist; daarom valt hij bij
kinderen zo in de smaak.
Hij veronderstelt dat zijn lezers zich afvragen of kinderliteratuur dan niet opvoedend
moet zijn: gaat de moraal niet vóór de artisticiteit? Om die vraag te beantwoorden
moeten we volgens
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hem onderzoeken wat het wezen van de kunst is. Hij ziet kunst als ‘de adequate
uitdrukking van een persoonlijkheid’ en de kunstenaar als een intensief levend,
harmonisch ontwikkeld mens. In ongebroken contact met de ‘magische wereld der
absolute waarden’ wordt de kunstenaar tot ‘de denker der waarheid, de incarnatie
der goedheid en de schepper van schoonheid’. Dit maakt hem volgens Daalder
onvermijdelijk tot ‘aanrander van alle dogmatiek, die de waarheid verkracht, van
iedere moraal, die de zuivere, spontane goedheid verminkt, van elke aesthetica, die
de pure schoonheid geweld aandoet’ (Daalder 1950: 18).
In hoeverre echte kunst geschikt is voor kinderen, is volgens hem afhankelijk van
het doel van de opvoeding. Wie ernaar streeft zijn kinderen onbegrepen dogma's in
te prenten of ze allerlei zinloze conventies aan te leren, vindt de kunstenaar tegenover
zich. Maar wie prijs stelt op diepe bezinning, zal hem als een ‘paedagoog van de
eerste rang’ begroeten. Hij concludeert dat er geen tegenstelling bestaat tussen het
kinderboek als kunstwerk en het kinderboek als middel in de opvoeding: ‘De
schepping van een kunstenaar is redelijk en zedelijk en aesthetisch en dus een middel
in de handen van de opvoeder - en welk een middel! - om te beïnvloeden en te stuwen
bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid van wie het in potentie is. En wat alleen maar
redelijk en zedelijk is en de glans der schoonheid ontbeert, wordt door kinderen niet
alleen geschuwd en gemeden, maar brengt bij hen de wijsheid en de goedheid in
discrediet; en zelfs de poging om de pil te vergulden kan de situatie niet redden:
“wormcruyt met suycker” blijft een onsmakelijk product.’ (Daalder 1950: 20).
Vanuit dit inzicht, aldus Daalder, wordt ons De Genestets kritiek op Van Alphen
duidelijk, we zien de zwakheid van het betoog van Stamperius en begrijpen de
geestdrift van Nellie van Kol; ‘en wij onderschrijven de wens van het zestal uit
Roggeveens enquête: de schrijver voor kinderen moet allereerst kunstenaar zijn en
pas dan (lees: daardoor) paedagoog’. Met deze toevoeging, ‘lees: daardoor’, annexeert
hij deze auteurs, die slechts verlangen dat een schrijver van kinderboeken kunstenaar
is en dan pas pedagoog (of zelfs: géén pedagoog), en dus wel degelijk een
tegenstelling zien tussen het kinderboek als kunstwerk en als middel in de opvoeding.
Al gaan zij eveneens uit van de vormende waarde van litera-
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tuur, dat element wordt door hen toch veel minder benadrukt.
De gedachte ‘kunstenaar en daardoor pedagoog’ is kenmerkend voor zijn
benadering van kinderliteratuur, waarin beide aspecten evenveel aandacht krijgen.
Ook in zijn historisch-kritisch overzicht hanteert hij zowel literaire als pedagogische
maatstaven. In Nellie van Kols bewerkingen van mythen, sagen en legenden mist
hij ‘voldoende artisticiteit om levendig en kleurig te vertellen’, maar van Aimard
vindt hij dat men er ‘wel zeer voorzichtig’ mee moet zijn. Dik Trom blijft een
grensgeval: hij ziet het als de verdienste van Kieviet dat hij kinderen als eerste de
vrolijkheid heeft gegeven die ze zo nodig hebben, maar de figuur van Dik Trom had
hij ‘graag wat ethischer willen zien met behoud van zijn Dionysische vreugde’
(Daalder 1950: 108, 245, 101).
Na 1950 heeft Daalder nog tweemaal zijn opvattingen over kinderliteratuur
samengevat: in zijn brochure Het boek in de jeugdbeweging (1952) en zijn artikel
‘Wat kinderen willen en wat ze mogen lezen’ (1958), die beide aansluiten bij zijn
artikelen van voor de oorlog.
Hij herhaalt dat we kinderen boeken moeten geven die bij hun leeftijd passen.
Daarbij waarschuwt hij ditmaal niet alleen tegen alles wat hun verlangens
‘perverteert’, hij formuleert ook positieve eisen. Kinderliteratuur moet getoetst worden
aan intellectuele, esthetische en ethische normen: ‘Ze moet ons en de kinderen helpen,
de waarheid te zoeken, de schoonheid te dienen en de goedheid te betrachten.’
Kinderen moeten een code meekrijgen: ‘dit is ridderlijk en dat is onridderlijk, dit is
gepast en dat is ongepast, dit is fatsoenlijk en dat is onfatsoenlijk, dit is goed en dat
is kwaad’. Dit betekent allerminst dat er gemoraliseerd moet worden: Nienke van
Hichtum heeft ons in Afke's tiental wel geleerd dat handhaving van normen niet
gepaard hoeft te gaan met zedenprekerij! (Daalder 1958: 12).
Daalders recensies - van 1929 tot 1941 in Het Kind, van 1949 tot 1951 in Vernieuwing
van Opvoeding en Onderwijs - voegen hier weinig aan toe. Ook hij bespreekt vaak
tien tot dertig boeken in een of twee bladzijden, zodat hij er zelden aan toekomt zijn
oordeel te argumenteren. Als hij eens wat dieper op een titel ingaat, betreft
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het altijd boeken die naar zijn mening speculeren op verkeerde neigingen.
Een bespreking van enkele meisjesboeken begint hij in 1929 met de waarschuwing
dat de sfeer in dit genre niet altijd zuiver is: soms wordt onvoldoende ‘stelling
genomen tegen 't gansch niet onschuldige flirten’. Vervolgens fulmineert hij tegen
Kampeeridyllen van J. van Dorp: ‘Niet alleen, omdat, zooals te doen gebruikelijk is,
de leeraren erin worden “genomen” en de meeste volwassenen belachelijke typen
zijn, [...] maar vooral om het jargon, dat - inderdaad “naar het leven” - de kampeerende
bakvisschen spreken: “melig”, “keet schoppen”, “je dood lachen”, “zitten te brullen”,
“klapzoenen”, “snertformules”, [...] “verrek”, “donder toch op, kreng”, wat wel in
overeenstemming is met de vlotheid, die de schrijfster op iedere bladzij toont, maar
toch aan dit boek een minder beschaafd karakter geeft.’ (Het Kind, 30: 352-353).
Ook zijn bespreking van De bende van de kleine professor, een detectiveverhaal
van Jan Kamps Jr., begint hij twintig jaar later met een waarschuwing tegen het genre.
Detectives zijn volgens hem voor kinderen niet zonder gevaar, omdat zij die slechts
lezen om ‘het sensationele element’. Maar ook als men geen bezwaar heeft tegen het
genre, zal men grenzen moeten stellen en elke vorm van ruwheid, wreedheid of
gebrek aan beschaving afwijzen. Het boek van Kamps vindt hij daarom
onaanvaardbaar, ‘vooral door het verlangen, jongens te “vangen” door hun taal te
spreken, “volks” en grof’. Ter illustratie citeert hij onder meer de volgende
stijlbloempjes: ‘ik heb een verrassing, waar je de hik van krijgt’, ‘ik heb het zuur aan
smerissen’, ‘hij zat lelijk in z'n rikketik’. Daalder concludeert: ‘Voor dit boek geldt
maar één qualificatie: onzindelijk!’ (Vernieuwing van opvoeding en onderwijs, 8:
268-269).
In zijn beoordelingen legt hij dus de nadruk op pedagogischethische normen.
Hetzelfde geldt voor zijn lezing over de invloed van ‘prikkellectuur’, die verderop
ter sprake komt (zie blz. 175).
Een geestverwant van Daalder is Cor Bruijn (1883-1978), een onderwijzer (en
onderwijsvernieuwer) die vooral bekend is geworden als schrijver van een groot
aantal romans en kinderboeken. In zijn artikel ‘Over boeken en schrijvers voor de
jeugd’ formuleerde hij in 1930 zijn opvattingen over kinderliteratuur.
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Ook hij vindt dat men rekening moet houden met de literaire voorkeur van kinderen,
maar hij voegt daaraan toe dat dit vaak op de verkeerde manier gebeurt. In de eerste
plaats denken veel ouders dat ze koste wat het kost aan de smaak van hun kinderen
moeten voldoen, waarbij ze zelfs hun eigen zedelijk inzicht uitschakelen. Bovendien
verdiepen ze zich niet genoeg in de vraag wat nu werkelijk bij hun kinderen in de
smaak valt: uit de voorkeur voor een bepaald soort boeken concluderen ze veel te
snel dat dit dé boeken voor hun kind zijn. De laatste fout is volgens hem ook door
veel onderzoekers gemaakt, die uitspraken doen over de voorkeur van een bepaalde
leeftijdsgroep zonder dat ze hebben onderzocht welke boeken die kinderen kennen.
Ook enquêtes over de onderwerpen waarvoor kinderen belangstelling hebben,
zeggen hem niet zoveel: niet de ‘behandelde stof’ geeft de doorslag, maar de ‘wijze
van behandeling’. Een goed boek wordt uit emotie geboren en elk onderwerp kan
deze emotie bij de dichter opwekken. Ida Heijermans heeft eens gezegd dat schrijvers
‘zoekers naar het Eeuwige’ zijn; Bruijn gelooft dat ze vaak meer ‘getroffen door het
Eeuwige’ zijn en dat in hun beste ogenblikken ‘de Eeuwige door hun woorden spreekt’
(Bruijn 1930: 131).
Het spreekt vanzelf dat een schrijver van kinderboeken het talent moet hebben om
zich zo uit te drukken dat kinderen hem verstaan. Maar ook in dat geval zal hij slechts
een déél van de kinderen bereiken, omdat niet alle kinderen gelijk zijn. Daarom zijn
er volgens Bruijn ook geen algemene regels te geven waaraan men zich voor de
verschillende leeftijden moet houden, noch wat betreft de keuze van de stof, noch
wat betreft de uitwerking. De enige eis is dat de schrijver trouw is aan zichzelf en
zijn publiek, en zich niet door bijoogmerken als de hoop op goedkoop succes laat
verleiden ‘tot een afbeelden van personen en toestanden, die psychologies en histories
onjuist zijn, en dan meestal paedagogies niet door de beugel kunnen’ (Bruijn 1930:
133).
Vooral in jongensboeken gebeurt dit volgens hem maar al te vaak. Als recent
voorbeeld daarvan noemt hij Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen
van J.B. Schuil: ‘In zijn drang om bij de jongens in het gevlij te komen, groeien deze
Katjangs onder zijn vaardige pen toch eigenlik tot niet veel anders uit als tot een
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paar bengels, wier schofterigheid hij door het aanbrengen van veel jus aan bonhommie
en kameraadschappelikheid te midden van een stelletje karikaturen van volwassenen
aannemelik probeert te maken. Voor zo'n boek moet m.i. dan ook beslist
gewaarschuwd worden.’ (Bruijn 1930: 133).
Als het erop aankomt is alle goede kunst een middel om emoties over te dragen,
zegt hij, en het mag ons niet onverschillig zijn welke emoties een schrijver in kinderen
opwekt: op hun beurt roepen ze krachten wakker die ‘omhoog of omlaag voeren
kunnen’. We willen onze kinderen prettige lectuur geven, die ze uit de realiteit
wegvoert naar de wereld der fantasie, ‘die niet minder werkelik is’. Maar als ze
daarvan iets meenemen, dan moet het iets goeds zijn.
Een dochter van Cor Bruijn, de jeugdbibliothecaresse Margreet Bruijn (geb. 1916),
was na de oorlog jarenlang redactrice van De kleine vuurtoren. In een artikeltje in
De Boeg zette zij in 1958 het redactiebeleid uiteen. Zij begint met te zeggen dat in
deze gids niet alleen boeken worden opgenomen die in alle opzichten geslaagd zijn,
maar ook een keuze uit de ‘verantwoorde middelmaat’: het is niet nodig dat kinderen
altijd ‘met een “literaire hoge hoed” op lopen’ (Bruijn 1958: 31).
Wat verstaat de redactie nu onder ‘geslaagde’ kinderboeken? Margreet Bruijn
noemt vier eisen. Om te beginnen moet het boek appelleren aan het goede in het
kind: speculeren op een ongezonde zucht naar sensatie is dus uit den boze. Verder
moet het aansluiten bij de geestelijke gesteldheid en de ontwikkelingsfase waarin
het kind zich bevindt. Ten derde moet het goed van stijl en compositie zijn en ‘liefst
ook artistieke kwaliteiten bezitten’: voor de ontwikkeling van zijn smaak is het van
belang dat een kind al vroeg leert zich open te stellen voor ware schoonheid. En ten
slotte moet een kinderboek met oprechte bedoelingen geschreven zijn en niet ‘naar
het publiek toegeschreven’ om maar in de smaak te vallen. Een levensbeschouwelijke
tendens, uitgezonderd de ‘algemeen christelijke, humanistische of hoe men die
noemen wil’, wijst de redactie af, evenals onverdraagzaamheid tegenover andere
levensbeschouwingen of andere rassen.
Margreet Bruijn eindigt met de opmerking dat men niet altijd
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kan voorkomen dat kinderen boeken in handen krijgen die niet aan deze eisen voldoen.
Maar de lectuur die hun thuis en op school aangeboden wordt, moet goed zijn. Het
kind moet het goede van het slechte leren onderscheiden, dan zal het ook niet zo
gauw beïnvloed worden door slechte lectuur.
Kennelijk is de ‘verantwoorde middelmaat’ in De kleine vuurtoren dus middelmatig
van stijl en compositie, maar voldoet ze wel aan de ethische eisen die de redactie
stelt.
Het kinderboek als gevaar Een van de bezwaren van Rombouts (1925d) tegen Dik
Trom en Pietje Bell was dat ze van kwaad tot erger leiden: volgens hem zijn
kwajongensstreken voor een jongen van veertien of vijftien niet meer pikant genoeg
en ‘gaat hij uit op het sexuele’. Dit laatste genre wordt door D.L. Daalder besproken
in zijn lezing ‘De invloed van prikkellectuur op de jongeren’ (1933). Naar zijn mening
is die invloed niet voor alle leeftijden gelijk.
In de prepuberteit - van twaalf tot veertien à vijftien jaar - is er volgens hem nog
geen sprake van erotiek en seksualiteit, ‘al zijn zij beiden latent aanwezig’. De invloed
van prikkellectuur is in deze fase te verwaarlozen, zegt hij: kinderen van deze leeftijd
kunnen zich er nog niets bij voorstellen. Wel ontstaat er een zekere nieuwsgierigheid,
die geprikkeld kan worden door ‘de eigenaardige manier, waarop de bioscopen
reclame maken door ontzaglijke affiches en door schaamtelooze advertenties’. Ook
de krant vindt hij allesbehalve onschuldig: ‘De krant dringt de huisgezinnen binnen
en is gemeengoed. In enkele gezinnen zijn vader en moeder zoo verstandig, dat zij
de krant aan de kinderen verbieden, maar in de meeste gezinnen wordt de krant door
de kinderen gelezen. Die krant staat vol met schandaalprocessen over allerlei dingen
en de kinderen halen daar uit wat zij willen. Hierdoor ontstaat een vroegrijpheid, die
wel degelijk aanleiding geeft tot ontsporingen.’ (Daalder 1933: 43-44).
In de puberteit - van vijftien tot zeventien à achttien jaar - is de seksualiteit volgens
hem ook nog niet van betekenis, maar de erotiek ontwaakt. Jongens koesteren op
deze leeftijd ‘een “sprakelooze vereering uit de verte” van een meisje, van het meisje’.
Ze zijn geneigd, pornografie vol verachting weg te smijten of te verscheu-
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ren, althans in normale gevallen (goed huwelijk van de ouders, een sober leven,
gezonde voeding). Maar bioscoop en ‘Aufklärungsliteratuur’ zijn wel degelijk een
gevaar. Als het grootste kwaad beschouwt hij echter blaadjes als Piccolo en De Lach,
met grappen over huwelijksbedrog en bedenkelijke plaatjes van filmsterren, die
leiden tot een ‘vervalsching van de waardenschaal’. Of ze dus verboden moeten
worden? ‘Ik begrijp maar al te goed, dat de vrijheid van drukpers een kostelijk goed
is, waaraan men niet al te gemakkelijk moet tornen. Maar wanneer wij te eeniger tijd
ook hier kennis maken met een dictator, dan krijgt die dictator mijn volledige sanctie,
wanneer hij met één handgreep al die tijdschriften wegpoetst en ons volk bevrijdt
van een euvel, dat overal doorsijpelt en dat op alle mogelijke manieren een
minderwaardigen invloed heeft.’ (Daalder 1933: 48).
De ‘doorbraak’ van de seksualiteit plaatst hij in de adolescentie (van achttien tot
eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig jaar). Pas dan is de zinneprikkeling volgens
hem werkelijk van betekenis. Als het noodzakelijk is de prikkellectuur te bestrijden,
dan is dat met het oog op deze leeftijdsgroep.
Hoewel Daalder geen verband legt tussen kwajongensstreken en erotische lectuur,
deelt hij Rombouts' bezwaren tegen Dik Trom en Pietje Bell, zoals al eerder naar
voren kwam. En hij is de enige niet, al krijgt het genre na 1930 minder aandacht dan
daarvoor: de bezwaren waren langzamerhand wel bekend. Zo merkt D. Wouters in
1932 op: ‘Een zekere beruchtheid hebben de boeken van Chr. van Abkoude en C.
Joh. Kieviet. De namen Pietje Bell en Dik Trom zeggen genoeg.’ (Wouters 1932: 1).
In 1938 doet de rector van het Hervormd Lyceum in Amsterdam, J. Smit
(1884-1951), nog eens een scherpe aanval op het genre. In een boek met de
programmatische titel Tegen den stroom op verklaart hij dat de Nederlandse jeugd
in het buitenland berucht is om haar baldadigheid. Volgens hem is dit een rechtstreeks
gevolg van kwajongensboeken: ‘Want we hebben een aparte bibliotheek om de
tuchteloosheid der Nederlandsche jeugd er in te houden.’ (Smit 1938: 110). We
hoeven heus niet terug naar brave Hendriken en zoete Truitjes, zegt hij: tussen de
vlegel en de brave Hendrik staat ‘de echte Hollandsche jongen met Hollandschen
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durf, met Hollandschen kracht, met Hollandsche eerlijkheid, en met een stuk
Hollandschen hemel in zijn oogen’; en tussen de ‘giechelflirt’ en het zoete Truitje
staat ‘het gezonde Hollandsche meisje, dat de lente in het hart en een zachten glans
in de oogen heeft, en dat bereid is ernstig mee te werken aan den opbouw van de
toekomst’ (Smit 1938: 130-131).
Smit wijdt drie hoofdstukken aan kinderliteratuur; verder gaat zijn boek over
pedagogische en maatschappelijke vragen. In het hoofdstuk ‘Jong Holland moet aan
den arbeid’ pleit hij voor werkkampen, ‘die heusch geen concentratiekampen zijn’
(Smit 1938: 43). Het volgende hoofdstuk, ‘Symphonie van den Arbeid’, heeft de
veelzeggende ondertitel: ‘Het wachten is op den dirigent’. En in het laatste hoofdstuk
verklaart hij dat de tijd van dromen voorbij is: er is behoefte aan ‘stevige woorden
en stevige daden’; daarom is er een man nodig die de kracht van het volk kan
mobiliseren. ‘Alexander de Groote, Napoleon, Bismarck zijn er voorbeelden van,
en, mag ik het zeggen, Mussolini en Hitler.’ (Smit 1938: 200).
Dat Daalder - in 1933! - een toespeling maakt op een mogelijke dictator, beschouw
ik als een ongelukkige uitschieter. Bij Smit ligt dat anders: in 1941 liet hij zich
benoemen tot wethouder van onderwijs in Amsterdam, bovendien publiceerde hij
tijdens de oorlog politieke commentaren in De Telegraaf, De Waag en Het Nationale
Dagblad. Voor deze activiteiten werd hij in 1948 tot negen jaar gevangenisstraf
veroordeeld. 29
Uitdrukkelijke waarschuwingen tegen avonturenromans ben ik, behalve bij Daalder,
in deze periode niet tegengekomen. Maar uit het feit dat enkele auteurs (die verderop
ter sprake komen) de moeite nemen het genre te verdedigen, blijkt dat het zeker niet
algemeen geaccepteerd was. De aandacht werd echter afgeleid door de opkomst van
een nieuw genre (of een nieuw medium): de strip of beeldroman. In beschouwingen
over kinderliteratuur volstaat men meestal met terloopse waarschuwingen, maar in
kranten en weekbladen vinden we alle argumenten die vijftig jaar eerder tegen
colportageromans werden gebruikt.
In 1954 publiceerde de Amerikaanse psychiater F. Wertham een boek over de
verderfelijke invloed van ‘crime-and-horror-comics’ op de mentaliteit van de jeugd,
Seduction of the innocent,
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dat ook in Nederland veel stof deed opwaaien. Maar al voor die tijd werd in
krantekoppen verband gelegd tussen beeldromans en criminaliteit: ‘Jongeman kwam
onder invloed van beeldromans: wegens afpersing voor de rechtbank’ (maart 1953);
‘Geraffineerde bende van schooljongens ontdekt; met de “moderne middelen” uit
beeldromans werden tientallen inbraken gepleegd’ (oktober 1954); ‘Jongen doodde
Haagse hoofdagent met bijl; kamer lag vol met stripboekjes’ (Provinciale Zeeuwse
Courant, 6 juni 1956). 30
De eerste die in Nederland een beschouwing aan de beeldroman wijdde, was de
schrijver C. Wilkeshuis (1896-1982), in zijn AO-boekje Moord in beeld (1948). Hij
geeft toe dat er goede strips bestaan, maar er is veel rommel, zoals de detectivestrips
die bij tientallen verschijnen: boekjes met een gezwollen taalgebruik, die vol staan
met ‘gooi- en smijt- en wurg- en schietpartijen’, louter gericht op goedkope sensatie.
Hij vindt dat we het gevaar van deze lectuur niet moeten onderschatten: ‘Jongens
die aan beeldromans verslaafd zijn, kunnen geen goed boek en geen behoorlijke film
meer genieten.’ Verbieden wil hij ze niet; we kunnen beter proberen de beeldroman
in goede banen te leiden. Er is stof te over, zegt hij: ‘Middeleeuwse ridderromans,
avontuurlijke reizen van zeevaarders en ontdekkers, levens van grote mannen,
episoden uit de geschiedenis’ (Wilkeshuis 1948: 14).
De criminoloog A.H. Hijmans van den Bergh (geb. 1929) bespreekt in 1955 de
bezwaren tegen de beeldroman in zijn artikel ‘Beeldromans, bezien uit criminologisch
oogpunt’. Hij wijst erop dat nieuwe verschijnselen in onze cultuur altijd een zekere
onrust verwekken. Er ontstaat een afweerreactie, die zich vaak bedient van morele
argumenten. Van de stoomtrein heette het alleen dat de koeien van schrik minder
melk zouden geven, maar de sigaret werd beschouwd als een belangrijke criminogene
factor.
De bezwaren tegen de beeldroman zijn te verdelen in drie categorieën: ‘de boekjes
heten onpaedagogisch; demoraliserend; criminogeen. Zoals men ziet: van kwaad tot
erger.’ Hijmans van den Bergh beperkt zich tot de criminologische aspecten: ‘Vele
paedagogische bezwaren vallen daarmee af, ofschoon dikwijls niet door de eersten
de besten geopperd; wij noemen er enkele ter informatie: de beeldromans zijn banaal;
vulgair; bederven de smaak, de
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leestechniek en de ogen.’ (Hijmans van den Bergh 1955: 275).
Bovendien beperkt hij zich tot misdaad- en griezelverhalen. Er zijn goede en
slechte strips, geeft hij toe, maar de tijd dat verhalen over grappige diertjes en sociale
satires in de meerderheid waren, is voorbij: ‘de marteling, de walging en de lust doen
het op heden beter’ (Hijmans van den Bergh 1955: 279). Volgens Wertham is het
aandeel van de ‘crime-and-horror-comics’ snel gestegen: van 10 procent van de strips
in 1946, tot 50 procent in 1949 en ‘de overgrote meerderheid’ in 1954. Van den
Bergh tekent hierbij aan dat Wertham het begrip ruim opvat: een senaatscommissie
voor jeugdcriminaliteit schatte het aandeel van de ‘crime-and-horror’ in 1954 op 20
procent.
In een vervolg op dit artikel bespreekt hij in 1957 een aantal studies en
beschouwingen over de invloed van slechte lectuur. De meningen blijken verdeeld:
sommige deskundigen zeggen dat comics ‘ongetwijfeld’ een ‘criminogene’ invloed
hebben, anderen kennen er juist een bevrijdende werking aan toe. ‘Wertham gaat er
van uit, dat het dwaasheid is, om 2 à 3 leesuren per dag (dit komt voor comics veel
voor) te verwaarlozen als invloed in een kinderleven. [...] De meesten houden intussen
vol: voor beïnvloeding moet het kind reeds delinquent, prae-delinquent, emotioneel
slecht-aangepast, labiel of suggestibel zijn.’ (Hijmans van den Bergh 1957: 97 en
99).
Hoewel empirische bewijzen ontbreken, is Hijmans van den Berg ervan overtuigd
dat comics een negatieve invloed hebben. Daarbij moet men echter bedenken dat het
niet gaat om ‘een agens dat op het kind als “object” werkt’, maar om een
wisselwerking tussen boek en lezer. Overigens is hij van mening dat de situatie in
Nederland ‘niet dringend lijkt’.
Minder optimistisch is de Antwerpse bibliothecaris Leo Schevenhels (1921-1980)
in zijn artikel ‘De heerschappij van het beeld’ (1956). Net als Wertham is hij ervan
overtuigd dat beeldromans een verderfelijke invloed hebben. De primitieve teksten,
met een overdaad aan klanknabootsingen en eenlettergrepige uitroepen, ondermijnen
de taalontwikkeling; het plaatjes kijken werkt vluchtigheid en oppervlakkigheid in
de hand, waardoor men op den duur ‘quasi analfabeet’ wordt: niet meer in staat de
concentratie
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op te brengen die nodig is voor echte boeken. Volgens Schevenhels is zelfs aangetoond
dat strips tot woordblindheid kunnen leiden. Maar het ergste is de morele invloed:
de ‘systematische vergiftiging van ziel en geest’, waardoor ieder normbesef verdwijnt
(Schevenhels 1956: 210).
Hoewel men beweert dat de situatie in Nederland en Vlaanderen nog wel meevalt,
hoeven we ons volgens Schevenhels geen illusies te maken. Op het ogenblik wordt
de markt opengebroken met vrij onschuldige strips, maar er is geen enkele reden om
aan te nemen dat het daarbij blijft. Bovendien is hij van mening dat alle strips
vervlakkend werken en op den duur leiden tot een ‘ontwaarding van de betekenis
van woord en beeld’ (Schevenhels 1956: 216).
Benadering vanuit het kind Zoals ik al eerder opmerkte, is de aandacht voor de
belangstelling van kinderen in deze periode niet voorbehouden aan één bepaalde
benadering van kinderliteratuur. Maar terwijl kennis van de literaire en emotionele
ontwikkeling van kinderen voor Daalder slechts een onderdeel is van een
pedagogische methode, is het voor anderen de essentie van hun benadering, waarbij
ze zich afzetten tegen opzettelijke pedagogische eisen. Net als in de vorige periode
besteden sommigen van hen daarnaast aandacht aan literaire aspecten.
De eerste vertegenwoordigster van deze benadering is een pionier van het
jeugdbibliotheekwerk in Nederland, Louise Boerlage (1884-1968), die van 1927 tot
1947 hoofd was van de Nutskinderleeszaal in Amsterdam. Zij had vijfentwintig jaar
in de Verenigde Staten gewoond, waar ze een bibliotheekopleiding volgde aan de
New York Public Library, met specialisaties in kinderliteratuur en psychologie, en
later een BA-degree haalde aan de Universiteit van Minnesota.
In het bibliotheekwerk is zij vooral bekend geworden door haar cursus
boekbespreken, die in 1964 in boekvorm verscheen. Hierin besteedt zij ook aandacht
aan psychologische aspecten. Lezen omschrijft zij als een wisselwerking tussen boek
en lezer: ‘Het boek levert de stof en de lezer reageert daarop door zich al of niet open
te stellen voor het effect van wat daarmee tot uitdrukking wordt gebracht. Een uiterst
individuele reactie dus. Toch gaat het juist
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om dit effect dat bepalend is voor de reacties van de lezer bij de wisselwerking. De
nadruk moet erop worden gelegd dat de reden waarom een boek wordt gekozen, en
ook de invloed die het op de lezer kan hebben, van zijn eigen reacties afhangt.’
(Boerlage 1964: 8-9).
Ook in haar eerdere publikaties is dit uitgangspunt te vinden. In een artikel in Het
Kind legt zij in 1941 uit dat kinderen in de eerste plaats emoties zoeken in verhalen:
‘Hun luisteren en hun lezen is een verkennen in een wonderbare wereld, de wereld
van het gevoel.’ (Boerlage 1941: 81). Een kind beleeft alles wat de held van het
verhaal beleeft, zegt zij: het blijft geen toeschouwer bij het lezen, het is zelf die held
en het voelt wat de held voelt. Daarmee verkent het gevoelens die het in de
werkelijkheid nog niet kan beleven. In zijn fantasie en in zijn lectuur loopt het vooruit
op zijn ontwikkeling: het wil alvast beleven, ‘zonder de bezwaren van de
werkelijkheid dan’, wat het later hoopt te beleven.
Kinderen vertonen hun grootste leeswoede op de leeftijd van negen tot dertien
jaar, stelt zij vast: de leeftijd waarop ze zich losmaken uit een te sterke afhankelijkheid.
Dan leggen ze ook de sprookjes opzij en zoeken lectuur die meer aansluit bij de
realiteit. Jongens van die leeftijd gaan op zoek naar avontuur: ze lezen graag over
jongens die durven en mogen wat zij niet durven en mogen. Het is de periode dat ze
om ‘strekenboeken’ vragen: ‘Merkwaardig is het wel, dat kinderen die een betrekkelijk
groote mate van vrijheid genieten, niet meer zoo uitsluitend strekenboeken vragen;
zij lezen graag nog eens met hart en ziel een Dik Trom, maar al de zonen en neven
van Dik Trom en Pietje Bell hebben ze niet meer zoo noodig.’ (Boerlage 1941: 82).
Ook lezen jongens van die leeftijd graag over helden die boeven ontmaskeren, of
over jongens die verre reizen maken en als geëerde mannen terugkomen. Dat het
toeval in dergelijke verhalen een grote rol speelt, deert ze niet: het gaat ze alleen om
‘het prettige gevoel van erkenning’. Een werkelijk goed uitgedacht zelfstandig
optreden ligt nog te ver van ze af om er al over te kunnen dromen: ‘Hun fantaseeren
loopt op hun mogelijkheden en hun ontwikkeling vooruit, maar toch niet verder dan
één verdere stap, de stap die hen vrijmaakt van een gevoelde belemmering of die
hen dichter brengt bij de vervulling van een vurig gekoesterde wensch.’ (Boerlage
1941: 83).
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Meisjes van deze leeftijd lezen dezelfde boeken als jongens, ‘omdat ze veelal met
dezelfde moeilijkheden te kampen hebben’; maar daarnaast lezen ze graag over
meisjes op school en thuis.
Na de lagere school wordt het leesgedrag steeds gevarieerder. Bij veel kinderen
vermindert de leeswoede, ‘omdat ze in de werkelijkheid al zooveel beleven’; anderen
gaan juist meer lezen, ‘omdat zij nu pas beseffen, hoe groot de wereld wel is en wat
er nog veel te beleven valt’. Daarbij vragen ze zeer uiteenlopende soorten lectuur;
er komt ook meer verschil tussen jongens en meisjes. Jongens vragen boeken over
techniek en sport, over slimme jongens ‘die den detectief de baas zijn’ en over
avonturen ‘die het air van werkelijkheid hebben’. Meisjes lezen die boeken ook wel,
maar ze hebben daarnaast ‘haar eigen terrein, het terrein van het innerlijk leven’. Ze
vragen nu boeken over ‘mooi en harmonisch gezinsleven’, over karakterproblemen,
maar ook bakvisverhalen met schoolfuiven en een beetje liefde. ‘Een beetje liefde
moet er ook bij komen. Vooreerst nog heel indirect, want liefde voor haarzelf... dat
moet ze eerst nog wat van een afstand bekijken...’ (Boerlage 1941: 84).
Kinderen zoeken emoties in hun lectuur, herhaalt ze. En daarbij zoeken ze steeds
nieuwe ervaringen: ‘Heel langzaam aan raken ze vertrouwd met wat even verder ligt
en dat vertrouwd maken doen ze zelf. [...] We kunnen ze voorleggen wat we willen,
zij grijpen daaruit alleen dat wat ze voelen, dat aan een verlangen of behoefte voldoet.
Alleen dat nemen ze in zich op. Wat niet aansluit op hun gevoelsleven gaat aan hen
voorbij.’ (Boerlage 1941: 84).
Deze laatste gedachte werkt zij verder uit in haar lezing ‘Jeugdboek problemen’
(1949). Zij wijst erop dat precies vijftig jaar geleden het beroemde Gids-artikel van
Nellie van Kol verscheen. Haar visie is voor veel ouders en opvoeders jarenlang een
richtlijn geweest bij de keuze van kinderboeken. Zelfs nu kunnen we er nog veel van
gebruiken, vindt Boerlage, maar haar uitgangspunt is achterhaald. Volgens Nellie
willen we ‘onze kinderen maken tot een beter, flinker, edeler geslacht dan wij zelf
zijn’. Wij beseffen inmiddels dat we onze kinderen niet tot iets maken: zij ‘maken’
zichzelf.
Ook andere opvoeders wilden kinderen boeken geven die zij als
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geschikt ‘geestelijk voedsel’ beschouwden, zonder rekening te houden met de aard
van het kind. ‘En wat was het resultaat? Dat ouderen idealen formuleerden voor de
lectuur voor de jeugd, en zich beijverden de kinderen iets goeds te geven, maar dat
de kinderen [...] wel degelijk namen wat zij graag lazen.’ (Boerlage 1949: 117).
Ouders en opvoeders waren daar soms door verontrust, vooral over Karl May zijn
eindeloze discussies gevoerd, ‘maar intussen las, wie daar behoefte aan voelde, Karl
May’.
Langzamerhand zijn we gaan begrijpen dat we bij de beoordeling van kinderboeken
rekening moeten houden met de behoeften van de kinderen zelf. Volwassenen gaan
uit van de invloed van de lectuur, het kind zelf ‘leest om te lezen’. Die twee zijn
volgens Boerlage gedeeltelijk te verenigen als we maar rekening houden met de
innerlijke behoeften van kinderen. We moeten ons realiseren dat de ‘drang naar
sensatie’, die zich uit in het succes van Karl May en van de naoorlogse beeldromans,
een vorm van verzet is: verzet tegen de al te ‘vriendelijke’ bedoelingen van de lectuur
die wij aanbieden.
Voor een deel is de kloof tussen de keuze van ouders en die van hun kinderen
echter onvermijdelijk, zegt ze. De verhouding tussen ouders en kinderen is nu eenmaal
anders dan die tussen kinderen onderling. ‘Geen kind kan tot volle ontplooiing komen,
zonder te putten uit wat volwassenen te geven hebben. En geen kind kan zichzelf
worden zonder zich in eigen sfeer bij zijn kameraadjes uit te leven.’ (Boerlage 1949:
120).
Ook in hun lectuur hebben kinderen blijkbaar behoefte aan ‘twee soorten van
beleven’. Daarmee moeten we rekening houden als we een keuze maken uit de grote
massa boeken. En verder moeten we maar hopen dat er schrijvers komen die geven
‘waaraan de jeugd behoefte heeft, maar dan ook werkelijk behoefte heeft voor haar
volledige, natuurlijke ontplooiing’.
De aandacht voor de literaire en emotionele ontwikkeling van kinderen is bij Louise
Boerlage het gevolg van een jarenlange ervaring in het jeugdbibliotheekwerk. Anderen
kiezen juist voor een benadering vanuit het kind omdat ze de kinderliteratuur van
buitenaf bekijken, met geen andere deskundigheid dan hun jeugdherinneringen en
hun belangstelling voor literatuur. Vanuit die
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positie gaf Cornelis Veth in 1912 een ironische visie op de bezorgdheid van
‘welmeenende pedagogen’, vanuit dezelfde positie houdt de schrijver Godfried
Bomans (1913-1971) in 1946 ‘Een pleidooi voor het waarachtige jongensboek’ (in
1948 opgenomen in de bundel Buitelingen).
Als volwassenen tegen kinderen praten, doen ze volgens Bomans meestal erg
kinderachtig, met als gevolg dat de kinderen zich verwonderd afwenden: het is immers
wartaal wat ze horen. In de meeste kinderboeken wordt volgens hem dezelfde toon
aangeslagen. Daarom gelooft hij niet in kinderboeken, maar alleen in boeken voor
volwassen die om een of andere reden ook door kinderen gelezen worden: boeken
als Robinson Crusoe, Gullivers reizen, Don Quichot en het werk van James Fenimore
Cooper, Karl May en Jules Verne.
De ‘schrijvende dames’ die deze boeken voor kinderen bewerken, begaan een
fundamentele vergissing door alles te schrappen wat kinderen niet begrijpen. Van
datgene wat niet of half begrepen wordt, gaat volgens hem een mysterieuze werking
uit op de verbeelding. Toen hij als jongetje van zeven voor het eerst de uitroep in
‘Blauwbaard’ hoorde, ‘Zuster Anna, zuster Anna, ziet gij nog niets komen?’, wist
hij niet wat een zuster was en hij begreep ook niet wat ‘gij’ betekende. Toch rilde
hij ‘tot in het diepst van zijn ziel’: ‘Het woord heeft namelijk, behalve zijn letterlijke
beteekenis, ook een magische kracht. Het kan, het intellect onberoerd latend, krachtens
zichzelf iets oproepen. En het is duidelijk, dat deze evocatieve kracht juist in de jaren,
waarin het woord door de wrijving van het gebruik nog niet versleten is tot zijn strikt
logischen inhoud, het sterkst is.’ (Bomans 1946, ongepagineerd).
De woorden van ‘tante Jo’ die op haar hurken gaat zitten om tot de kleinen te
spreken, roepen niets op. Zij wordt volledig begrepen en daarom vinden de kinderen
haar flauw. ‘Geboeid wordt een kind eerst - en het heeft dit met den volwassene
gemeen - door wat boven hem ligt.’
Enkele jaren later hield Bomans opnieuw een pleidooi voor avonturenverhalen in
zijn artikel ‘Helden gezocht’ (in 1949 opgenomen in de tweede druk van Buitelingen).
De aanleiding was een artikel in De Volkskrant waarin een moord, door een jongen
van vijftien,
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werd toegeschreven aan de invloed van beeldromans: volgens Bomans een bewijs
dat men niets begrijpt van literatuur. De beeldroman is eenvoudig een variant van
de avonturenroman: een genre dat zijn succes dankt aan het feit dat de hoofdpersoon
een held is, waarmee de lezer zich nu eenmaal graag identificeert. De stationskiosk
bevat uitsluitend variaties op één thema: ‘een held die wint’. Dit thema is door en
door gezond. Het is het motief van elke grote roman en van elk waarachtig sprookje,
kortom van de hele wereld-epiek. Of de held nu Odysseus heet of Buffalo Bill, Aeneas
of Sherlock Holmes, doet niet terzake. Waar het om gaat, is dat hij alle gevaren
trotseert en eindigt als overwinnaar.
Alle grote romans uit het verleden hadden een happy end. Dat was mogelijk doordat
de gevaren van buiten kwamen: het conflict lag buiten de hoofdpersoon. De moderne
schrijvers hebben echter met dit thema gebroken. Hun hoofdpersoon is een
schizofreen, een psychopaat, een zonderling. Het conflict zit in hemzelf en daarmee
houdt hij op held te zijn. De hedendaagse psychologische roman beschrijft een
slachtoffer, maar daar wil de gewone man niet over lezen: hij wil de alledaagse
problemen juist even ontvluchten. Dus grijpt hij naar Buffalo Bill, Lord Lister of
Dick Bos. ‘Hij verkiest de prullaria in het genre, dat hij boeiend vindt, boven de
meesterwerken in de soort, waar hij niets om geeft. En hij heeft daar schoon gelijk
in.’ (Bomans 1949: 197).
Volgens Bomans is er maar één manier om minderwaardige avonturenverhalen
te bestrijden: met goede avonturenverhalen. Daarom moeten we de jeugd haar
jeugdboeken teruggeven: het werk van Karl May, James Fenimore Cooper en Paul
d'Ivoi. Bij gebrek aan beter grijpen jongens naar de rommel van de kiosken, waarin
tenminste nog helden te vinden zijn. We moeten niet denken dat we ze ooit kunnen
verhinderen avonturenverhalen te lezen: we kunnen ze net zo goed verbieden adem
te halen of te fluiten. Er is ook niets op tegen: ‘Nog nooit is er een jongen
gesignaleerd, die zijn vriendinnetje op een spoorrail vastbond en met een mes
doorstak, omdat hij dat ergens in een Indianenboek gelezen had. Een jongen, die dat
doet, is niet wijs. Een andere verklaring is er niet.’ (Bomans 1949: 198).
De laatste vertegenwoordiger van deze benadering is Annie
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M.G. Schmidt (geb. 1911), In 1954 publiceerde zij een boekje over kinderliteratuur,
met raadgevingen voor ouders: Van Schuitje varen tot Van Schendel. Men herkent
hierin niet alleen de schrijfster maar ook de gewezen bibliothecaresse (onder meer
in de Nutskinderleeszaal in Amsterdam, als medewerkster van Louise Boerlage).
Zij begint met enkele citaten uit de moralistische en naar haar mening vaak
hypocriete kinderboeken van de negentiende eeuw. De opvoeders van die tijd gingen
er blijkbaar van uit dat je maar ‘een vat met enige liters moraal’ in een kind hoefde
leeg te gieten om het deugdzaam te maken. Zij werkten ook graag met
Afschrikwekkende Voorbeelden: verhaaltjes over ondeugende kinderen met wie het
slecht afliep. Ook daarvan zouden kinderen leren dat ze braaf moesten zijn. Volgens
moderne opvoeders worden ze er bang en onzeker van. Maar noch het één, noch het
ander gebeurde: het werden heel gewone kinderen, net zoals wij zelf zijn. Ze leefden
immers niet in een luchtledig: ze groeiden op in een milieu dat antistoffen leverde
die de werking van de lectuur neutraliseerden.
Daarom is zij ervan overtuigd dat slechte lectuur geen grote schade aanricht, zelfs
niet de gewelddadige beeldromans waarover veel opvoeders zich nu zoveel zorgen
maken. Het werkelijke gevaar ligt ergens anders: veel kinderen leven inderdaad in
een luchtledig, een cultureel luchtledig. Ze hebben Donald Duck en de strips in de
krant en de strips in het damesblad van hun moeder - en verder niets. En later gaan
ze naar de film en daar zien ze ook een soort strips. ‘Deze kinderen worden
stripkinderen en later worden het stripmensen.’ (Schmidt 1954: 19).
Kinderen die opgroeien met Afke's tiental, Niels Holgersson, Winnie-de-Poeh en
de sprookjes van Andersen, krijgen volgens haar ‘een bepaald soort vitamines’. Niet
dat deze boeken een directe, onmiddellijk aanwijsbare uitwerking hebben; de
‘vitamines’ werken op langere termijn. Goede kinderboeken moeten een uitwerking
hebben die te vergelijken is met een biochemisch proces. ‘Goede kinderboeken [...]
Verhalen dus met levende figuren, figuren die blijven doorleven, ook jaren nadat het
boek is dichtgeslagen. De garens, waarmee die verhalen geborduurd moeten zijn:
vreugde en warmte en humor en moraal en veiligheid en avontuur
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en mildheid en mededogen... moeten niet kunnen verbleken, ook niet na jaren.’
(Schmidt 1954: 21).
Zulke boeken geven een kind volgens haar de stabiliteit die het nodig heeft: de
zekerheid van ‘hoe het kan’ en van ‘hoe het zou moeten zijn’, ‘de veiligheid van het
thuis en de wijdheid van het avontuur en de verrukkelijke onbegrensdheid van het
bestaan’. Van wat een kind leest, onthoudt het maar een deel, maar dat onthoudt het
ook voor het leven, het wordt een deel van hemzelf.
Om deze uitwerking te hebben, moet een boek echter aansluiten bij de emotionele
behoeften van het kind. Het heeft geen enkel nut om kinderen boeken op te dringen
waarvoor ze niet in de stemming zijn. Je moet uitgaan van het kind: in elke periode
van zijn leven heeft een kind behoefte aan een bepaald soort boeken met een bepaalde
emotionele inhoud. Kinderen lezen uitsluitend ‘met hun emotionele kant’; daar
moeten we rekening mee houden bij het schrijven en kiezen van kinderboeken.
De rest van haar boekje is gewijd aan de literaire en emotionele behoeften van
kinderen van verschillende leeftijden. Het begin van alle literatuur zijn de
bakerrijmpjes: ‘Van daaruit gaan we verder, van “Schuitje varen” naar Van Schendel,
van “Zagen, zagen...” via Ot en Sien tot Homerus toe.’ Het is vooral het ritme dat zo
heerlijk is: eigenlijk zijn de bakerrijmpjes een voortzetting van de schommelwieg,
die helaas verdwenen is. Deze rijmpjes zijn pure poëzie: ‘Ze dansen en zingen vanzelf
en ze hebben een eigen logica, ook al bevatten ze louter nonsens.’ (Schmidt 1954:
33).
Als een kind twee jaar is, komen de eerste verhaaltjes, over kleine voorvalletjes
zoals het die zelf elke dag meemaakt. Ons vervelen ze soms tot walgens toe, maar
het kind heeft hetzelfde verhaaltje steeds opnieuw nodig: ‘Het is voor hem
tegelijkertijd uitbreiding van zijn wereld (weg van huis dus, avontuurtjes,
stoutigheidjes) en het is veiligheid (bedje toe, zoentje van moeder, niet meer stout
zijn). Bovendien hebben deze verhaaltjes blijkbaar voor het kind nóg een functie: ze
bevestigen en objectiveren zijn bestaantje: dit heel kleine kind heeft al de behoefte
om de plaats te weten “waarop hij staat”. Het is het begin van zijn sociale aanpassing.’
(Schmidt 1954: 33-34).
Dezelfde emoties keren terug in verhalen voor iets oudere kin-
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deren. Het gaat altijd om avontuur, gevaar, stout zijn, en daarna veilig thuiskomen,
geborgen zijn, zoet worden. ‘Dat is het hoofdthema van de kinderemotie.’
Na de eerste verhaaltjes volgen de sprookjes. Er bestaan overtuigde
‘antisprookjesmensen’, die kinderen alleen realiteit willen geven. Maar de oude
volkssprookjes hebben hun eigen realiteit: ‘een psychische realiteit die onmisbaar is
en waar we in onze jeugd naar hunkeren’ (Schmidt 1954: 37). Een ander bezwaar
tegen sprookjes is dat ze zo griezelig zijn. Maar de meeste kinderen griezelen graag,
als het gevaar aan het eind maar wordt weggenomen. Ook humor kan de spanning
wegnemen: denk maar eens aan de versjes en plaatjes uit Piet de Smeerpoets: met
het duimzuigende jongetje, wiens beide duimen worden afgeknipt; Soep-Hein, die
zijn soep niet eet en van de honger doodgaat; Paulientje, die met lucifers speelt en
met huid en haar verbrandt. We hebben dat alles verwerkt zonder er neurotisch van
te worden, ‘omdat die versjes en plaatjes een nuchtere gestyleerdheid hadden en een
humor die de griezeligheid wegnam en oploste’ (Schmidt 1954: 43).
Als een jongen in de derde of vierde klas zit, ontwikkelt hij volgens haar een
weerzin tegen grote mensen in het algemeen en tegen ‘de autoriteiten op school en
thuis’ in het bijzonder. Hij heeft geen zin in een ‘vredig gezinsboek’, hij leest
Kruimeltje of Pietje Bell. Sommige ouders zijn bang dat hun zoontje de streken van
Pietje Bell zal imiteren, maar dat gelooft zij niet: de stoute dingen die hij uithaalt,
zou hij ook zonder Pietje Bell wel verzonnen hebben. Zij gaat ervan uit dat
kwajongensboeken ‘eerder helpen de energie op te vangen dan de energie op te
wekken’ (Schmidt 1954: 52). Avonturenverhalen hebben volgens haar dezelfde
functie.
Meisjes volgen tot hun achtste of negende jaar dezelfde ontwikkeling als jongens.
Daarna kunnen ze volgens Schmidt twee kanten op: naar de avonturenverhalen van
de jongens of naar de ‘vriendinnetjesboeken’, die bijna onmerkbaar overgaan in de
bakvisliteratuur: Joy zet door of Alles om Map, boeken met een vast recept, die weinig
talent verraden, maar de bakvissen vreten ze. De ingrediënten zijn: toffe bakviskreten,
sentiment en tranen, feestjes en flirt, talent of roeping en Liefde. En soms weet iemand
een goed boek te schrijven waar al die ingrediënten in voorkomen.
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‘ Top Naeffs Schoolidyllen is een glanzend voorbeeld: humor en sentiment, liefde
en talent, maar... gedragen door figuren die echt zijn, en menselijk en warm.’ (Schmidt
1954: 65). Zo zijn er meer, zegt ze: boeken die niet verzonnen zijn door vierderangs
auteurs, maar geschreven door echte kunstenaars.
Daarmee komen we bij de kern van haar betoog. We moeten uitgaan van het kind,
maar daar moet het niet bij blijven. Kinderen lezen uit behoefte aan bepaalde emoties,
afhankelijk van hun leeftijd. Ze lezen kritiekloos en hun smaak is nog niet ontwikkeld.
Iedereen die doorheeft welke emoties zij zoeken, kan een bevredigend kinderboek
schrijven: ‘slecht, lelijk en inhoudsloos, maar bevredigend’ (Schmidt 1954: 74). Daar
is weinig tegen te doen: we kunnen de smakeloze kinderboeken moeilijk gaan
verbieden. We kunnen er wel iets positiefs tegenover stellen, door goede boeken
voor te lezen. Daarmee geef je kinderen iets onvervangbaars: ‘het fundament van
hun cultuur’ (Schmidt 1954: 76).
In haar dankwoord bij de uitreiking van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur,
in 1965, heeft Annie Schmidt haar opvattingen nog eens kort samengevat. Zij bestrijdt
de gedachte dat kinderboeken ‘opbouwend’ moeten zijn, dat kinderen er iets van
moeten ‘meenemen’. Een kinderboek hoeft maar aan één eis te voldoen: ‘Het moet
waar zijn en nergens gelogen.’ Het gevaar komt namelijk van een andere kant dan
meestal wordt aangenomen: ‘In dit land - waar er geen equivalent bestaat voor het
woord imagination - komt het gevaar op artistiek terrein altijd van het
geestloos-fatsoenlijke, van het opzettelijk-goedwillende, de totems en de taboes, de
angst voor de waarheid en het uittrappen van vuur.’ (Schmidt 1965: 115).
Dat een kinderboek ‘waar’ moet zijn, is dus een esthetische eis (te vergelijken met
Thijssens eis dat het ‘echt’ moet zijn). Het gaat om een innerlijke waarheid die niets
met de werkelijkheid te maken heeft, zegt Schmidt in 1987 in een interview. Een
kinderboek mag niet verzonnen zijn, het moet vanzelf ontstaan. En ‘alles moet
kloppen, de toon en de taal, alles’ (Linders-Nouwens 1987: 119-120). Dit is een
aanvulling op haar eis uit 1954 dat de personages in een kinderverhaal levende figuren
moeten zijn, en dat de gevoelens niet mogen verbleken, ook niet na jaren.
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Beoordelingen In totaal heb ik acht tijdschriften van een algemene signatuur
onderzocht plus vier kranten en twee weekbladen. De tijdschriften leveren weinig
op: slechts drie ervan publiceerden recensies van kinderboeken; 31 de andere vijf
bevatten hooguit aankondigingen, waaruit niets valt op te maken over de
beoordelingscriteria. 32
De beoordelingen van de Kinderbond vertonen hetzelfde beeld als in de vorige
periode. De recensies van D.L. Daalder in Het Kind en Vernieuwing van Opvoeding
en Onderwijs zijn hiervoor al besproken. Verder vond ik in de eerste jaargang van
Vernieuwing (1938-1939) vijf recensies van Leonard Roggeveen. Hij bespreekt in
totaal dertig titels in zes bladzijden, zodat hij zelden aan een argumentatie toekomt.
Slechts in één recensie komen we iets over zijn maatstaven te weten, die
overeenkomen met die van Daalder. Het geitenweitje van Emmy Belinfante beveelt
hij aan als een boek dat gunstig afsteekt bij de vele
‘overdreven-meisjesverhalen-zonder-sfeer’ die ieder jaar verschijnen. Het geeft de
gewone avonturen van een stel meisjes, met de onvermijdelijke verlovingen, maar
Belinfante overdrijft niet: ‘haar figuren zijn echt; 't boek is niet “denderend” of “knal”
of “mieters”, zodat we 't met een gerust hart voor onze oudere meisjes kunnen
aanbevelen’ (Vernieuwing, 1: 52).
Van de kranten heb ik het laatste kwartaal van de jaargangen 1939, 1949 en 1959
onderzocht op beoordelingen van kinderboeken; van de weekbladen de hele
jaargangen. 33 Opnieuw variëren het aantal en het karakter van de beoordelingen per
krant en per jaargang, zoals blijkt uit tabel 8 (blz. 191). Ditmaal is het patroon echter
gedeeltelijk te verklaren. Door de papierschaarste hadden de kranten in 1949 slechts
een derde van de vooroorlogse omvang. In die situatie is het te begrijpen dat de
meeste kranten zich beperken tot korte aankondigingen. In 1959 zijn er niet méér
besprekingen, maar ze zijn wel uitvoeriger dan in 1949; daarnaast vond ik vier
interviews met bekroonde auteurs en twee artikelen over de kinderboekenweek.
In vijftien van de zeventien jaargangen (c.q. kwartalen) wordt aandacht besteed
aan kinderboeken; in zes daarvan beperkt men zich tot aankondigingen, die soms
wel een oordeel bevatten maar
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Tabel 8 Beoordelingen in dag- en weekbladen
1939

1949

1959

Algemeen
Handelsblad

8±

1-

0

De Groene
Amsterdammer

0

3-

1+

Haagsche Courant 10-

2-

5+

Nieuwe
Rotterdamsche
Courant

15±

5-

7±

Het Volk

5±

Het Parool

3-

6±

Vrij Nederland

8±

3±

De getallen geven het aantal stukken over kinderboeken aan; in één stuk kan meer
dan één boek aangekondigd of besproken worden.
+ duidt op recensies, met een oordeel en argumenten
- duidt op aankondigingen, met een typering van het boek of een samenvatting
van het verhaal en soms een oordeel (zonder argumenten)
± voornamelijk aankondigingen, maar ook een enkele recensie

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

192
geen argumenten. Om na te gaan welke opvattingen het meeste voorkomen, zijn we
dus aangewezen op de resterende negen jaargangen (iets meer dan in de vorige
periode, toen in acht van de twintig jaargangen argumenten voorkwamen).
Een pedagogisch argument komt tweemaal voor. In de NRC van 31 oktober 1959
heeft een recensent vage kritiek op Gekke Erica van M. Velsen-Quast: de episode
waarin Erica door een vriend ‘ongewild op een dwaalspoor [wordt gebracht]’, vindt
hij niet verantwoord. Duidelijker is Miep Diekmann in haar recensie van Danny's
negerslaaf van E.C.Nevin, dat een verhullend beeld geeft van de verhouding tussen
de rassen in Amerika en daardoor de bewustwording van de lezer in de weg staat
(Haagsche Courant, 28 december 1959).
Een argument vanuit de lezer heb ik maar eenmaal gevonden: in de Haagsche
Courant van 22 november 1939, waar de aankondiging van twee indianenromans
van Fritz Steuben wordt ingeleid met een enthousiaste herinnering aan de boeken
van Karl May en Gustave Aimard. Bovendien publiceert Vrij Nederland in 1959 in
de kinderboekenweek een aantal recensies van kinderen (VN, 24 oktober 1959).
Het meest algemeen zijn in deze periode literaire argumenten, die ik in tien
recensies aantrof. Vijfmaal gaat het om (scherpe) kritiek op een zwakke
karaktertekening, houterige dialogen of een onbenullige handeling. En in het Algemeen
Handelsblad hekelt een zekere Annelèn in 1939 tweemaal het gebrek aan
oorspronkelijkheid in een meisjesboek, waardoor je op de eerste bladzij al weet waar
het op uitdraait.
In 1949 bevat alleen Vrij Nederland uitvoerige besprekingen. De meeste zijn van
Annie Winkler-Vonk, die zich regelmatig opwindt over het gebrek aan talent van
veel kinderboekenschrijvers. Zij klaagt onder meer over de ‘quasi-opgewekte
lievigheid die machteloze auteurs zich aanmeten als ze voor kinderen gaan schrijven’
(Vrij Nederland, 3 september 1949). Soortgelijke kritiek vond ik bij Jac. van der
Ster, in De Groene Amsterdammer van 21 november 1959, die verzucht dat de
Nederlandse kinderschrijvers hun dierbare toon en hun voorliefde voor diminutieven
maar niet afleren. Engelsen en Amerikanen schrijven frisse, originele kinderboeken,
met een evenwicht tussen ernst, humor en spanning,
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maar Nederlanders blinken uit in ‘lieve lieve dierenverhaaltjes’ en ‘brave brave
verhalen uit het dagelijkse leven’. Toch slaagt hij erin, zo vlak voor Sinterklaas,
tussen maakwerk en ‘nadrukkelijke leerzaamheid’ een aantal boeken aan te bevelen.
Anders dan in de vorige periode kan uit deze beoordelingen een duidelijke conclusie
getrokken worden. In dag- en weekbladen zijn literaire argumenten veruit in de
meerderheid; daarnaast komt eenmaal een moreel argument voor 34 en tweemaal een
pedagogisch argument. Als boeken worden afgekeurd, is dat ook bijna altijd op
literaire gronden.
Dit beeld is gedeeltelijk in overeenstemming met de ontwikkeling in de
beschouwingen over kinderliteratuur, waarin eveneens meer aandacht wordt besteed
aan literaire aspecten. Maar zowel bij Daalder als bij Cor Bruijn en zijn dochter
spelen ook pedagogisch-ethische overwegingen een belangrijke rol bij de beoordeling
van kinderboeken. Daarvan is in de recensies in dag- en weekbladen niets terug te
vinden. In de beoordelingen in tijdschriften komen deze overwegingen wel voor,
maar afgezien van de beoordelingen van de Kinderbond heb ik alleen recensies
gevonden van Daalder en Roggeveen.

Opvattingen en beoordelingen vanuit een religieus standpunt
In de vorige periode richtten socialisten, protestanten en katholieken zich met hun
beschouwingen over kinderliteratuur meestal exclusief tot hun partij- of
geloofsgenoten; de laatste twee richtingen hadden bovendien hun eigen
boekbeoordeling. Dit verschijnsel stond niet op zichzelf: het sloot aan bij de verzuiling
van het maatschappelijke en culturele leven, die na de Tweede Wereldoorlog - en
vooral na 1960 - grotendeels verdween. Ook in de kinderboekenkritiek vindt tussen
1930 en 1970 een ontzuiling plaats, die overigens bij de drie richtingen op een
verschillende manier en in een verschillend tempo verloopt.
Bij de socialisten is na 1930 zelfs niets meer te vinden dat wijst op eigen
opvattingen over kinderliteratuur. In De Proletarische Vrouw van 1939 vond ik
slechts enkele korte aankondigingen,
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zonder argumentatie, terwijl in de recensies in Het Volk en Het Parool geen politieke
overwegingen voorkomen. Ik heb de laatste daarom besproken bij de beoordelingen
in algemene bladen.
Protestanten Een van de schrijvers die de enquête van Leonard Roggeveen in 1939
beantwoordden met een korte beschouwing, was W.G. van de Hulst (1879-1963).
Hij behoorde tot die begaafde kinderen uit een arm gezin, voor wie een aanstelling
als kwekeling de enige mogelijkheid was om verder te leren: net als Jan Ligthart
werd hij, dankzij de bemiddeling van de bovenmeester, in de praktijk opgeleid tot
onderwijzer. Een van zijn verdiensten als schrijver was de vernieuwing van de
vertelstijl voor jonge kinderen (de ‘kinderstijl’, die in 1909 al door Kloosterman
werd opgemerkt).
Zijn antwoord aan Roggeveen zal ik niet apart bespreken omdat de eisen die hij
daarin noemt, terugkeren in een lezing die hij in 1951 hield voor het congres ‘Boek
en Jeugd’. Daarin sluit hij zich aan bij degenen die een vervlakking signaleren in de
naoorlogse maatschappij. Er wordt vaak geklaagd dat kinderen niet meer lezen, zegt
hij, althans niet meer met ‘de toegewijde aandacht van vroeger jaren’. Deze klachten
over ‘leesluiheid’ vindt hij symptomatisch: ook de wereld der volwassenen is ‘moe,
gemakzuchtig, indolent’ geworden, ‘een groot stadion vol “Hup-Holland”-roepers,
die zelf geen been strekken. Funest verschijnsel!’ (Van de Hulst 1951: 8).
Al lang geleden is men volgens hem aan de ‘decadentie van de kinderlijke
belangstelling’ tegemoetgekomen, onder meer met ‘de sterk sensationele
jongensstreken-roman, - een genre dat soms uitwies tot een soort schundlitteratuur
in kinderland’. Daarna kwam de beeldroman, die ‘aan zijn eigen bloedarmoede ten
gronde [schijnt] te gaan’. De volgende stap is misschien de droompil, die het kind
maar hoeft op te zuigen om in zijn geest de prachtigste verbeeldingen te zien
verschijnen. ‘En dan - dán zijn we juist aan de opium toe.’
Hoe moet men dan schrijven voor kinderen? Van de Hulst zet zich af tegen
pedagogische eisen, die volgens hem nog altijd te veel benadrukt worden. Hij vindt
dat men niet vóór of over, maar ‘als-kind-zelf uit het kind’ moet schrijven. In 1939
had hij hierover al
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gezegd: ‘Ons boek, ons kinderboek dus ook, heeft niet tot taak de zielen te “vullen”
met veel waardevolle dingen, - het heeft de taak de krachten die schuilen in de ziel
wakker te roepen. Boeken voor kinderen moeten zijn “spiegels van hun innerlijk
leven”.’ (Van de Hulst 1939: 239).
In 1951 werkt hij dit verder uit. De schrijver moet in de huid van het kind kruipen:
‘Hij moet zélf kind zijn en met kinderogen de wereld [...] bezien; - met kinderhart
de emoties beleven van zijn figuren.’ (Van de Hulst 1951: 12-13). Hij mag zijn
figuren nooit als marionetten naar zijn touwtjes laten dansen om een bepaalde gedachte
te demonstreren. Integendeel, de schrijver heeft een dienende functie: hij moet zijn
personages ondergaan, met hen lijden of lachen, hopen of geloven, en worstelen met
de vragen van de kinderen die hij ten tonele voert alsof hij zelf een kind was,
‘volkomen hunner een...’.
De schrijver moet veel meer kunstenaar zijn dan pedagoog: zijn werk moet literair
en psychologisch verantwoord zijn. Een hoge eis, maar zeker niet té hoog. Het is een
dwaze gedachte dat een kinderboek slechts aan enkele pedagogische eisen hoeft te
voldoen om opvoedend te werken, of dat kunst voor kinderen overbodig is omdat ze
die nog niet zouden waarderen. De kunstwaarde hoeft zich niet te uiten in
‘woordenpraal’ of stilistische perfectie - nee, de diepste waarde schuilt in de ‘ziel’
van het boek. De schrijver moet zijn verhaal doorleefd hebben: ‘De emoties, de
ontroeringen, de blijdschap, het leed, ze moeten door zijn eigen ziel - zijn kinderziel
- heenbreken en leven krijgen. Zo, en zo alléén kunnen zij misschien de ziel van het
kind aanraken en ook daar leven wekken; - een aanraking, die het nooit vergeet.’
(Van de Hulst 1951: 14).
Een kinderboek moet bovendien ‘waar’ zijn. Dat wil niet zeggen dat het de
werkelijkheid moet weergeven, want het gaat in een boek niet om de dingen zelf,
maar om de ziel der dingen: de personages en de gebeurtenissen in het verhaal moeten
‘de diepe waarheden van ons mensenleven’ weerkaatsen, het zijn slechts ‘symbolen
van dieper werkelijkheid’. Daarmee is volgens hem ook het bestaansrecht verklaard
van het christelijke kinderboek, ‘het veel gesmade; - en dit niet altijd ten onrechte’.
Als het goed is, is een christelijk kinderboek geen gecamoufleerd preekje, geen
‘marionettenspel van ziellooze wezens om de heilige, geestelijke waar-
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den heen’; het moet ‘de zielenood, die ook in 't kinderhart groot kan zijn’ aandurven
en ‘de vrede en de vreugde van het stille Godsvertrouwen’ tonen. Als het daarin
slaagt, is juist het christelijke kinderboek ‘van onschatbare waarde voor tijd en
eeuwigheid’ (Van de Hulst 1951: 14-15).
Zijn opvatting over het realisme in de literatuur komt dus overeen met die van
Oosterlee in 1917, zijn opvatting over een opzettelijke tendens met die van Oosterlee
en Kruyt-Hogerzeil.
Over de verhouding tussen kunst en pedagogie spreekt Van de Hulst ook in een
artikel over het vertellen, dat hij in 1943 publiceerde in een feestbundel voor Hendrik
van Tichelen, ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag. Hij houdt een pleidooi
voor het ‘vertelvak’, dat volgens hem in de school in diskrediet is geraakt. In zijn
jonge jaren stond het als vak op het lesrooster, een half uur per week. En dat waren
geen verloren halfuren, want zoals Oosterlee eens heeft gezegd: ‘Het intellect is niet
de enige poort, waardoor de waarheid naar binnen kan komen, - phantasie en geweten
geven ook toegang, en niet enkel tot de voorhof des harten’ (Van de Hulst 1943:
230).
Het vertellen was enkel versiering en ontspanning, het had geen enkele doelstelling:
‘Niet de leermeester, niet de pedagoog, niet de uitlegger of verklaarder stond op de
voorgrond, niet de stiekemerd, die onder schone camouflage allerlei wetenswaardigs
en nuttigs en dierbaars de kleine zielen poogde binnen te smokkelen, maar... de mens,
de toevallig wat oudere mens, die de kleine mensjes meetroonde naar het wondere
land der verbeelding, waarin hij zélf zo zielsgraag ronddoolde en waarheen zij hem
zo zielsgraag volgden.’ (Van de Hulst 1943: 230).
Verhaaltjes zijn voor kinderen eenvoudig een levensbehoefte, zegt hij. Zoals hun
honger gestild moet worden, zo willen kinderen zich telkens en telkens weer verliezen
in een denkbeeldig gebeuren. En als ze opgroeien blijft die behoefte bestaan. Het
vertellen op school beschouwt hij daarom als een pedagogische plicht, ook al staat
het tegenwoordig niet meer op het lesrooster.
Een andere christelijke auteur die verschillende malen zijn opvattingen over
kinderliteratuur uiteenzette, was Anne de Vries
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(1904-1964). Aanvankelijk was hij net als Van de Hulst onderwijzer, na 1935 wijdde
hij zich geheel aan het schrijven van kinderboeken en romans voor volwassenen.
Ook hij beantwoordde de enquête van Roggeveen in 1939 met een korte beschouwing
over kinderliteratuur.
Voor het schrijven van een goed kinderboek is volgens hem een kunstenaar nodig
en géén pedagoog, net als voor een goede roman. De eerste eis waaraan een
kinderboek moet voldoen, is dat het met talent geschreven is, dat het leeft en bezielt.
Dit betekent dat het niet opzettelijk mag leren of moraliseren. Dat is ook overbodig:
‘Wie een kind boeien kan met zijn verhaal heeft 't reeds, al vertellende, geheel in
zijn macht. Het kind immers denkt zich in in de omstandigheden van de personen;
het kruipt als 't ware in hun huid. Wat de hoofdpersoon beleeft, denkt, doet, dat
beleeft, denkt of doet het kind in zijn verbeelding zelf, meer of minder suggestief.
Opzettelijke lering kan hier slechts de betovering, de sfeer breken en is bovendien
van géén waarde, want het kind verstaat geen abstracte taal.’ (De Vries 1939: 201).
Een van de weinige specifieke eisen is volgens hem dat een schrijver van
kinderboeken rekening moet houden met de emotionele ontwikkeling van het kind.
De voorbeelden die hij daarvan geeft, stemmen grotendeels overeen met de indeling
van Charlotte Bühler. Daarnaast wijst hij op de grote waarde van de bijbelse verhalen:
‘mits eenvoudig en levend verteld, zijn ze voor iedere leeftijd geschikt, want hun
rijkdom is zo groot en veelzijdig, dat het kind bij het ouderworden steeds nieuwe
schoonheid zal ontdekken en altijd weer geboeid zal zijn’ (De Vries 1939: 202).
Op Roggeveens vraag hoe hij denkt over boeken die uitsluitend als ontspanning
bedoeld zijn, antwoordt hij dat ieder boek zo geschreven moet zijn dat het kind de
indruk krijgt dat het louter als ontspanning bedoeld is. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat er niets uit te leren mag zijn. Het is zelfs de vraag of er boeken bestaan waar een
kind niets uit leert. Ook als een boek niets anders doet dan de fantasie de gelegenheid
geven het kind mee te voeren in een hem onbekende wereld, ‘dan zal het genieten
én... leren!’
Wat de vijf beste kinderboeken zijn? De Vries zegt het niet te weten. Hij heeft die
vraag zelf eens in een enquête aan kinderen voorgelegd. Bij de antwoorden werd
vrijwel geen van de boeken
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genoemd ‘die wij algemeen voor de beste houden’. Een meisje van twaalf was verrukt
over Pallieter. Zeer veel kinderen noemden Dik Trom. Is Dik Trom dus een van de
vijf? In plaats van die vraag te beantwoorden, vertelt hij iets dat op het eerste gezicht
het probleem slechts vergroot. Hij heeft een vriend die goede en boeiende jeugdboeken
schrijft, maar diens zoon van twaalf zegt: ‘Geef mij maar een kwartjesboek!’ - zo'n
boekje gedrukt op krantenpapier, dat vol staat met sensationele avonturen.
‘Waar wij van gruwen, daar smullen de jongens van. Heeft 't kind geen oordeel
over de deugd van zijn lectuur? Neen, zegt U. En ik ben 't met U eens. Het wil zich
alleen maar verliezen in het boek, het wil worden meegesleurd; waardoor en waarhéén,
daar vraagt het niet naar! Maar evenzeer staat 't voor mij vast, dat wij, grote mensen,
vaak te weinig kind zijn en te véél paedagoog, om te kunnen beoordelen, welk boek
voor een bepaald kind het best is. En 't zou wel eens kunnen blijken, dat zogenaamde
meesterwerken 't kind minder hebben gedaan dan een kwartjesboek!’ (De Vries 1939:
202).
Deze relativering waarmee Anne de Vries zijn antwoord besluit, gaat Leonard
Roggeveen kennelijk te ver. In een naschrift merkt hij op dat iedere serieuze schrijver
waarschijnlijk wel eens heeft meegemaakt dat van ‘een boek
waarin-hij-alles-legde-wat-er-inhem-was’ slechts veertig of vijftig exemplaren per
jaar werden verkocht, terwijl slechte boeken soms herdruk op herdruk beleven.
‘Maar... naast de 23e druk van Dik Trom en de 14e druk van Pietje Bell staat toch
óók de 14e druk van Afke's tiental!’
In de feestbundel voor Van Tichelen publiceerde De Vries vier jaar later een artikel
over christelijke kinderlectuur. Hij legt zijn Vlaamse lezers uit dat men daarbij in
Nederland meteen denkt aan zondagsschoolboekjes, geschreven volgens een vast
recept: ‘een overigens niet onsympathiek kind valt in zonde, meestal in zeer zware
zonde, maar komt langs dogmatisch zuivere weg van berouw en boete tot bekering’.
Als jongen placht hij die boekjes op een speciale manier te lezen: ‘Ik ging er mee
te werk als een niet te hongerige kleuter met zijn boterham: ik snoepte het lekkere
hapje van het avontuurtje er uit en liet de droge onverteerbare korsten van de preek
liggen. In een

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

199
uur was ik door het boek heen, legde het bij mijn verzameling en keek het nooit meer
aan. Maar een stuiversroman in 64 delen, getiteld Zwarte Christoffel of Liefde en
wraak, die per ongeluk op onze zolder verdwaald was geraakt, las ik verscheidene
malen; ik herinner me nu nog allerlei bijzonderheden van dit wild-romantische verhaal
en weet nog, hoe ik lang mijn best heb gedaan, om op den edelen, dapperen, als mens
volmaakten roverhoofdman te lijken. [...] Dat verhaal zonder enige evangeliserende
of moraliserende pretentie heeft meer goede invloed gehad op mijn jeugdig
geestesleven dan alle prekerige Kerstboekjes.’ (De Vries 1943: 169).
De geest is meer dan de letter, vervolgt hij: ‘Het kind moet worden opgevoed door
de omgang met goede vrome mensen en niet door opzettelijk gepreek en geredeneer,
die altijd de ziel voorbij gaan.’ De voorwaarde voor de opbloei van een gezonde
christelijke kinderliteratuur is daarom dat de schrijvers zich losmaken van de
kerstboekjes en concurreren met de neutrale kinderliteratuur: ‘Geen dramatische
bekeringsverhaaltjes willen wij meer, maar boeken waarin het volle gezonde rijpe
leven beschreven wordt. Boeken van avontuur en spanning. Eerlijke boeken, waarin
ook de ernst van het leven uitkomt. Onze kinderen, die deze verschrikkelijke tijden
hebben beleefd, hebben dat nodig, willen dat en kunnen het verdragen. Gezond
realisme hebben ze nodig, waarin alle idealisme moet wortelen, zal het vruchten
dragen.’ (De Vries 1943: 171).
Als eindelijk de vrede komt, zijn er naar zijn mening ook historische verhalen
nodig waarin ‘het nationale karakter van onze jeugdlectuur meer dan ooit op de
voorgrond [treedt]’. Boeken over de Tweede Wereldoorlog dus, interpreteer ik. ‘Maar
dan moet het een stuk leven worden, meer dan een stuk geschiedenis, en de historische
figuren moeten mensen van vlees en bloed voor ons zijn.’ (De Vries 1943: 171).
Hierna heeft De Vries nog tweemaal een beschouwing over kinderliteratuur
gepubliceerd. Omdat zijn betoog beide malen bestaat uit een parafrase van de
opvattingen die ik hierboven heb samengevat, beperk ik me tot de aanvullingen die
hij daarop geeft.
In een lezing voor het Kinder- en Jeugdboekencongres 1961
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herhaalt hij dat er in wezen geen verschil bestaat tussen een kinderboek en een roman
voor volwassenen. In Nederland heeft de officiële literatuur zich echter nauwelijks
met het kinderboek bemoeid. De laatste jaren, sinds de instelling van de
kinderboekenweek en de prijs voor het beste kinderboek, is de belangstelling wel
toegenomen, maar alleen in de breedte. Een verdieping is uitgebleven: er is een
gebrek aan deskundige voorlichting en er zijn nauwelijks vakkundige critici. Volgens
hem is dit vooral te wijten aan de wetenschap, die in ons land geen aandacht besteedt
aan het kinderboek. In de ons omringende landen en de Verenigde Staten is belangrijk
onderzoek gedaan, waarmee critici en auteurs hun voordeel kunnen doen, maar bij
ons ligt dit terrein nog helemaal braak.
In aansluiting op zijn pleidooi uit 1943 voor eerlijke, realistische verhalen, merkt
hij op dat kinderen vooral in de puberteit leiding en voorlichting zoeken, en speuren
‘naar de ontsluiering van het levensgeheim’ (De Vries 1961: 61). In een artikeltje in
het Christelijk Pedagogisch Studieblad verduidelijkt hij dit twee jaar later: veel
kinderen lezen uit geestelijke honger, maar wij laten ze hongeren ‘omdat wij het
leven in zijn volheid in het jeugdboek niet aandurven’ (De Vries 1963: 302). De
schrijvers voor deze leeftijd hebben het terrein van het seksuele leven, waarover de
jeugd veel te weinig voorlichting krijgt, altijd vermeden. Hij vindt dat we niet kunnen
volstaan met zakelijke voorlichting, maar dat hier ook een taak ligt voor de
jeugdliteratuur.
De laatste beschouwing uit protestants-christelijke kring is van K. Hoeve (1896-1983),
de secretaris van het Christelijk Jonge Mannen Verbond. In zijn brochure De jongen
en zijn lectuur (1949) richt hij zich tot de leiders van de jongensclubs van het CJMV
(die zich ook bezighielden met lectuurvoorziening). Hij staat daarom vooral stil bij
de lectuur van jongens van ongeveer twaalf tot zestien jaar.
Over de waarde van het lezen wordt verschillend geoordeeld, stelt hij vast. Degenen
die er zeer veel betekenis aan toekennen, halen nogal eens de filosoof Herder aan:
‘Een boek heeft dikwijls voor een geheel leven een mens gevormd of bedorven.’
Hoeve drukt zich voorzichtiger uit: ‘Een boek heeft wel eens voor een
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geheel leven een mens gevormd of bedorven. En in ieder geval ondergaat elke lezer
een zekere invloed van zijn lectuur.’ (Hoeve 1949: 5; cursivering van mij).
Men zegt wel dat lezen naast ontspanning ook inspanning moet zijn: een ernstige
arbeid, die rijke vrucht kan dragen. Hoeve is het daarmee eens, maar jongens lezen
volgens hem niet ‘om rijke vrucht’: ze lezen om te lezen, om wég te zijn. In hun
boeken worden hun toekomstdromen verwezenlijkt, zoals menig volwassene zijn
verloren illusies erin herkent en zoals veel schrijvers de levens beschrijven waar ze
vroeger van droomden. Als ze een jaar of tien, elf zijn, komen onze jongens in het
tijdperk van de heldenverering. Volgens de Franse schrijver Léon Frapié zijn alle
kinderen in hun fantasie helden. Dat is een van de redenen waarom indianenboeken,
detectives en andere avonturenverhalen zo geliefd zijn: ‘De held van dat boek is hij
op dat ogenblik!’ (Hoeve 1949: 12).
Overigens verkeren de jongens op de clubs ook op de leeftijd dat het intellect
ontwaakt. Vanaf een jaar of veertien lezen ze soms alles wat ze in handen kunnen
krijgen om hun weetgierigheid te bevredigen: over techniek, over de natuur en noem
maar op. Daarnaast zoeken ze soms een antwoord op hun eigen problemen. Niet in
elk boek, maar ineens kunnen ze er behoefte aan krijgen: ‘Daar kan dan plotseling
een brandend verlangen zijn naar meer reinheid, naar een dichter naderen tot God,
naar meer vastheid, hoe je je leven zult inrichten. Of, vager, een onbestemd maar
heftig verlangen naar wat beters en hogers.’ (Hoeve 1949: 15).
Maar de meeste jongens lezen niet op die manier. Hoezeer ze ook in hun boeken
verdiept kunnen zijn, ze lezen meestal erg vluchtig en ‘rennen van spanning naar
spanning’. Vroeger verslonden ze sensationele detective- en wild-westverhalen
waarvan elke week een aflevering verscheen, zoals Nick Carter en Buffalo Bill. Hun
plaats is nu ingenomen door beeldromans: de Dynamiet-serie, de Panter-serie, Dick
Bos. Aan dergelijke lectuur wordt in kranteberichten een verderfelijke invloed
toegekend. Soms verklaren jongens zelf bij de rechter dat ze door een boek of een
film tot een misdaad gekomen zijn. Volgens Hoeve moeten we die mededelingen
met een flinke korrel zout nemen: ‘Vanzelf grijpt een jongen de kans aan zich vrij
te pleiten door de schuld te gooien
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op boek of film. Wel mogelijk, dat deze de laatste stoot hebben gegeven, doch de
springstof voor de ontploffing lag reeds in de jongen zelf!’ (Hoeve 1949: 27). Toch
vindt hij dat we er goed aan doen de sléchte beeldromans bij de jongens weg te
houden.
Over de invloed van boeken in het algemeen haalt hij twee tegengestelde meningen
aan, eerst opnieuw Herder en daarna Cornelis Veth: ‘De grote meerderheid leert niets
uit zijn lectuur, goed noch kwaad.’ (Hoeve 1949: 29). Hij komt tot dezelfde conclusie:
voor de gemiddelde jongen is lezen een spel; de moorden, leugens en wraakoefeningen
in een avonturenverhaal zijn abstracties voor hem. Willem de Mérode heeft dat
volgens hem goed getekend in zijn gedicht ‘De lezende jongen’ (uit Het heilig licht,
1922):
Hij houdt van boeken over Indianen;
En zelf is hij zo teder van gemoed,
Dat hij geen kwaad denkt en geen onrecht doet.
Toch leest hij graag van strijd en bloed en tranen.

Volgens Hoeve mogen we zelfs aannemen dat dergelijke lectuur bevrijdend werkt,
dat een jongen ‘zijn misdadige instincten’ afreageert in zijn lectuur en dat die dus
werkt als veiligheidsklep.
Als we de beschouwingen van protestantse zijde overzien, moeten we vaststellen dat
daarin wel levensbeschouwelijke overwegingen voorkomen, maar dat die nooit tot
concrete eisen leiden. Men verzet zich tegen ‘gecamoufleerde preekjes’ en
‘dramatische bekeringsverhaaltjes’; en Van de Hulst mag het christelijke kinderboek
dan van onschatbare waarde vinden ‘voor tijd en eeuwigheid’, een opzettelijke
boodschap wijst hij af.
Een andere opvatting vond ik in Trouw van 23 oktober 1959, in de rubriek ‘Trouw
voor de vrouw’, waar L.A. Lever-Brouwer pleit voor positief-christelijke
kinderboeken. Zij constateert dat we ontgroeid zijn aan de gedachte dat een christelijk
kinderboek een bekeringsgeschiedenis moet zijn: we vinden dat de boodschap er niet
te dik op moet liggen. Misschien vinden we zelfs iedere boodschap overbodig. Zij
is het daar totaal niet mee eens: ‘Als we ons kind, mee door zijn boek, juist door zijn
boek, niet tot Jezus
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proberen te brengen, onthouden we hem het allerbeste. Voor een kind ligt “het” er
niet zo gauw te dik op.’
In een uitgebreider onderzoek van christelijke kranten en tijdschriften zal men dit
standpunt waarschijnlijk vaker aantreffen. In de beoordelingen komt men het eveneens
tegen. Het duidelijkste voorbeeld is opnieuw de Boekbeoordeeling van Jachin, die
tot haar opheffing in 1962 de normen blijft hanteren die Tazelaar in 1902 uiteenzette.
Zo ontdekt een anonieme recensent in 1933 allerlei kwaliteiten in Rozemarijntje van
W.G. van de Hulst: een eigen stijl, pittige verteltrant en geestige accentuering van
details. ‘Maar het heeft in nog sterkere mate het gebrek, dat ten aanzien van sommige
boekjes [...] door ons werd gesignaleerd: een zeer oppervlakkig Christendom, dat
hoogstens in een avondgebedje en in een gebed om bewaring zich uit. We zouden
dit verhaal als een “lieve-Heer”-verhaal willen disqualificeeren. Die uitdrukking
komt herhaaldelijk voor. Van een evangeliseerende strekking is geen spoor; de
persoon van Christus ontbreekt, ook de geringste zinspeling op zijn Middelaarschap.
We kunnen dit boekje niet gebruiken. Het voornaamste ontbreekt erin.’ (De
Zondagsschool, 31, nr. 11: 19).
Ook in de christelijke onderwijsbladen vindt men aanvankelijk dezelfde benadering
als in de vorige periode. In De School met den Bijbel is een duidelijke strekking in
1939-1940 opnieuw geen voorwaarde voor een aanbeveling, maar het blijft een
pluspunt waarvoor men stilistische gebreken door de vingers ziet. Voor het Christelijk
Schoolblad ‘Onze Vacatures’ geldt tien jaar later hetzelfde. In 1939-1940 en
1959-1960 bevat dit blad alleen aankondigingen, zonder argumenten. In de
laatstgenoemde jaargang komen wel regelmatig oordelen voor: ‘fris en boeiend
geschreven’, ‘zeurderig geval’, ‘meer gezocht dan geestig’; aan de strekking wordt
echter geen aandacht besteed. In 1969-1970 vond ik vier recensies, waarin alleen
literaire argumenten voorkomen. De aandacht voor levensbeschouwelijke eisen neemt
dus geleidelijk af, om ten slotte geheel te verdwijnen.
De beoordelingen in De Standaard van 1939 en Trouw van 1949 en 1959 voegen
hier weinig aan toe. Ik vond elf aankondigingen van kinderboeken, maar slechts
eenmaal een argument. Kennelijk wilde men ouders wel enkele suggesties geven
voor sinterklaas, maar vond men kinderboeken geen kritische bespreking waard.
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Katholieken Met de publikatie van de Rafaël-catalogus en Rombouts' brochure Wat
laat ik m'n kinderen lezen? eindigde in 1925 de eerste fase van de actie voor roomse
jeugdlectuur. Men concentreerde zich op de aanbeveling van katholieke kinderboeken,
die als gevolg van deze actie begonnen te verschijnen. Vijf jaar later ontstond opnieuw
een discussie over de beoordeling van kinderboeken, die ertoe leidde dat de eisen
werden bijgesteld.
De centrale figuur in deze discussie is W. Hertogh (1907-1950), een pater jezuïet
die zojuist was afgestudeerd in de filosofie. Hoewel zijn opvattingen duidelijk
afwijken van die van Rombouts en de zijnen, is hij zeer omzichtig in de presentatie
ervan. Hij levert geen rechtstreekse kritiek op Rombouts, maar valt hem juist bij, om
vervolgens zijn eigen interpretatie te geven van diens eisen. Bovendien verzamelt
hij de nodige ammunitie door een enquête te houden over de kwaliteit van de
katholieke jeugdlectuur.
In april 1930 publiceert Hertogh een artikel over ontspanningslectuur in Dux (het
‘Tijdschrift voor priesters die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd
bezighouden’). Kinderboeken moeten volgens hem beantwoorden aan het doel van
de opvoeding. Alles wat de jonge mens kan schaden, moet worden afgewezen: niet
alleen onzedelijke lectuur, maar ook alles wat te sensationeel of te ‘wekelijk’ is. Met
die beperking dient ontspanningslectuur echter om rust te geven aan een vermoeide
geest: het lezen is een spel. Lectuur die daaraan voldoet, is goede ontspanningslectuur.
Die hoeft niet altijd katholiek te zijn: in sommige boeken is volstrekt geen
levensbeschouwelijk element nodig (bijvoorbeeld in een boek dat laat zien wat je
met een meccanodoos kunt maken). Daarnaast onderscheidt hij een tweede categorie,
waarin een levensbeschouwelijk element kán voorkomen, maar waarin het niet
noodzakelijk is. En ten slotte zijn er boeken ‘die zooveel of zoo'n deel van het leven
geven’, dat de katholieke visie niet gemist kan worden (Hertogh 1930a: 225). Hij
concludeert dat katholieke lectuur onmisbaar is, maar dat daarnaast ruimte bestaat
voor boeken van de tweede categorie.
In een naschrift onder de titel ‘Een vraag’ (1930b) herhaalt hij deze conclusie in
een iets andere vorm. Als algemene regel kan men aannemen dat katholieke boeken
de enige geschikte lectuur zijn voor katholieke kinderen, maar misschien zijn er
uitzonderin-
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gen op die regel. Ook kan hij zich voorstellen dat katholieke boeken soms niet kunnen
concurreren met wat van neutrale zijde geboden wordt. Hij verzoekt zijn lezers
hierover eens hun mening te geven.
De antwoorden publiceert hij een half jaar later (Hertogh 1930c). Over de vraag
of neutrale boeken in sommige gevallen te prefereren zijn, wordt verschillend gedacht.
Wel blijkt uit de reacties dat kinderen - vooral vanaf een jaar of twaalf - er dikwijls
de voorkeur aan geven. De meeste inzenders menen dan ook dat de katholieke
jeugdlectuur niet kan concurreren met de beste neutrale boeken. De belangrijkste
kritiek is dat het katholieke element er vaak zo dik bovenop ligt. Hertogh tekent
hierbij aan dat de Keurraad altijd heeft verlangd dat het geloof ter sprake zou komen
‘waar het pas geeft’, en niet te pas en te onpas. Sommige auteurs hebben dat
aanvankelijk niet begrepen; de boeken die nu verschijnen, zijn volgens hem veel
beter.
Toch vindt tachtig procent van de inzenders dat men de neutrale boeken niet kan
missen. Als men zich beperkt tot katholieke lectuur, gaat de jeugd zelf op zoek naar
andere boeken. Dan bestaat het gevaar dat ze ook boeken in handen krijgt waarin de
katholieke visie wel degelijk gemist wordt. De katholieke bibliotheken moeten dus
wel neutrale boeken aanschaffen.
Deze conclusie wordt gedeeld door Toos Post, de bibliothecaresse die in 1920 als
eerste had gewezen op de behoefte aan katholieke kinderboeken. In een reactie op
de vragen van Hertogh schrijft zij in 1930 dat er een groot gebrek bestaat aan twee
soorten ontspanningslectuur voor de oudere jeugd: boeken waarin zij hun eigen
geloofsproblemen terugvinden, en verhalen die - op een ingetogen manier - een
ontwakende liefde schilderen (géén geflirt).
We moeten ijveren voor ‘frissche, mooie katholieke literatuur’, zegt zij, maar
voorlopig hebben we daarnaast neutrale boeken nodig: de Rafaël-catalogus heeft
indertijd onze armoede wel gedemonstreerd. Sindsdien is er wel het een en ander
verschenen, maar volgens haar is er nog altijd een tekort. Bovendien moet er niet te
sterk worden aangedrongen op katholieke lectuur, omdat katholieke auteurs anders
tot veelschrijverij worden gebracht. Bij gebrek aan beter moet men soms genoegen
nemen met verhalen die
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niet aan de hoogste literaire eisen voldoen, maar niemand is gebaat bij de produktie
van ‘prulliteratuur’. Daarom moet men de goede neutrale lectuur accepteren (Post
1930: 82).
De schrijfster Albertine Steenhoff-Smulders (1871-1933) drukt zich eind 1930 nog
iets scherper uit. In de inleiding bij een lijst van kinderboeken in de Jaarlijksche
Boekenschouw geeft zij toe dat er de laatste jaren veel is bereikt. Maar helaas is het
stempel van de Keurraad alleen een waarborg dat een boek niets verkeerds bevat, en
zegt het niets over de literaire kwaliteit: ‘Het staat nu nog op veel te veel prulwerk,
op veel te veel werk vooral, waarin het religieuse element gezocht en gekunsteld is.’
(Steenhoff-Smulders 1930: 200).
Zij vindt dat de Keurraad nu eens moet uitleggen aan welke eisen een kinderboek
moet voldoen. Als men slechte lectuur wil weren, moeten er pittige en boeiende
verhalen komen die aan de katholieke normen voldoen. Aan ‘flauwe godsdienstige
boekjes met eigengemaakte wonderen’ heeft niemand behoefte.
Kennelijk was deze kritiek voor de Keurraad aanleiding tot een bezinning op de eisen
die men sinds 1924 hanteerde. Men formuleerde in ieder geval nieuwe eisen, die in
juli 1932 werden gepubliceerd in Ons Eigen Blad. De belangrijkste wijziging heeft
betrekking op het eerste uitgangspunt uit 1924: ‘Het godsdienstig-zedelike is bij een
jeugdboek steeds het voornaamste kriterium: pas op de tweede plaats komt het
estetiese en kunstzinnige.’ In plaats daarvan stelt men nu de volgende eisen: ‘Het
boek mag niet in strijd zijn met godsdienst en zeden. [...] Het boek moet het
godsdienstig-zedelijk element doen spreken, waar de stof dit uiteraard vereischt. [...]
Het moet esthetisch en kunstzinnig verzorgd zijn.’ (Keurraad 1932: 404).
In een toelichting op de tweede eis wordt de nadruk gelegd op het woord ‘uiteraard’.
Het is niet nodig dat ieder boek een uiting van religiositeit bevat: ‘Het komt voor,
dat er geen godsdienstige passage kan worden ingelascht[!] zonder gekunsteldheid
of onnatuurlijke vroomheid.’ (Keurraad 1932: 405). Maar het godsdienstig-zedelijk
element mag nooit opzettelijk worden vermeden.
De derde eis betekent dat taal en stijl ‘volwaardig’ moeten zijn.
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Ook verder moet de uiterlijke verzorging goed zijn: ‘Wie niet vertellen kan, moet
geen jeugdboek willen schrijven. [...] Een goed kinderboek veronderstelt ten minste
éénige verwikkeling, minstens éénige oogenblikken van spanning.’ Het vervolg doet
aan Kloosterman of Andriesse denken: ‘De tendenz mag er niet dik op liggen, zelfs
is het niet noodig, dat die aangegeven wordt. Waar b.v. feiten verhaald worden
waaruit blijkt dat “eerlijkheid het langst duurt”, daar maken de jonge lezers voor zich
zelf wel de gevolgtrekking en daar is het onnoodig en ongewenscht te gaan
moraliseeren.’ (Keurraad 1932: 405).
Hoewel de Keurraad zijn eisen dus op verschillende punten wijzigt, en met name
meer aandacht besteedt aan literaire eisen, doet Hertogh (1932) het voorkomen alsof
het slechts om een verduidelijking van het standpunt gaat. Volgens hem zijn de eisen
van de Keurraad vaak verkeerd begrepen: als er bezwaar werd gemaakt tegen ‘den
onbenulligen inhoud van meer dan één katholiek boek’, verschool men zich achter
de uitspraak van Rombouts dat het godsdienstig-zedelijke bij een jeugdboek steeds
het voornaamste is en dat het literaire gehalte op de tweede plaats komt. De Keurraad
maakt dergelijke interpretaties nu onmogelijk door zijn principes ‘met meer nadruk’
te formuleren.
Met deze voorstelling van zaken wilde Hertogh ongetwijfeld gezichtsverlies voor
Rombouts en de Keurraad voorkomen. Hij had dit van meet af aan voorbereid, door
zijn opvattingen te presenteren als de enig juiste interpretatie van de beginselen van
de Keurraad. De uitleg die Rombouts er in 1925 zelf van gaf, blijft onder tafel.
Rombouts heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt: bij het zilveren jubileum van
de Keurraad schrijft hij in Ons Eigen Blad dat nog altijd precies dezelfde maatstaven
worden gehanteerd als in het begin: ‘de normen die 25 jaar geleden werden
vastgelegd’ (Rombouts 1949: 340). En vijf jaar later constateert de nieuwe voorzitter
van de Keurraad, frater Martinio Fritschy, ‘dat deze normen in dertig jaar nog geen
wijziging behoefden, hoezeer ook de maatschappelijke omstandigheden veranderden’
(Fritschy 1954: 9).
In 1933 publiceerde Hertogh samen met Toos Post en anderen
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een catalogus van boeken voor de rijpere jeugd (van veertien tot achttien jaar), De
wegwijzer. In de inleiding verklaren de samenstellers dat zij zich niet beperkt hebben
tot de beste verhalen: door het tekort aan goede katholieke en zelfs aan neutrale
boeken voor deze leeftijdsgroep kan men niet overdreven kritisch zijn. Voor alle
duidelijkheid heeft men aan ieder boek een waarderingscijfer gegeven, waarbij zowel
rekening is gehouden met de godsdienstig-zedelijke strekking als met stijl,
aantrekkelijkheid en ‘uitwerking der intrigue’.
In vergelijking met de gidsen die in het vorige hoofdstuk werden besproken, biedt
De wegwijzer een zeer ruime keus. Van de controversiële avonturenboeken uit tabel
3 worden maar liefst vijfenzeventig titels aanbevolen (ruim vijfmaal zoveel als het
gemiddelde). 35 Het aantal controversiële jongens- en meisjesboeken is moeilijk te
vergelijken, omdat Dik Trom en Pietje Bell nu eenmaal niet in aanmerking komen
voor de rijpere jeugd. School-idyllen ontbreekt in De wegwijzer, maar van Cissy van
Marxveldt worden vijf titels aanbevolen (evenveel als in de Standaard catalogus).
Al met al staat deze gids dus veel dichter bij de praktijk van het bibliotheekwerk dan
de andere gidsen.
De publikatie van De wegwijzer markeert het einde van de discussie bij de katholieken.
De normen waren ditmaal voor een reeks van jaren vastgelegd: pas in 1954 verscheen
er weer een beschouwing over dit onderwerp en die bevat nauwelijks nieuwe
gezichtspunten. Dankzij Hertogh en de zijnen worden nu meer literaire eisen gesteld,
die ‘godsdienstig prulwerk’ moeten voorkomen. Bovendien hebben zij ruimte
geschapen voor neutrale boeken.
Op het laatste punt bleef Rombouts overigens strenger dan de samenstellers van
De wegwijzer. In het artikel ‘jeugdlectuur’ in De katholieke encyclopaedie herhaalt
hij in 1952 zijn bezwaren tegen Van Abkoude, Kieviet en Karl May. Nederland
geniet volgens hem ‘de treurige vermaardheid van een tuchteloze jeugd’, wat mede
te danken is aan de vlegellectuur, die ‘de tuchteloosheid stelselmatig bevordert’.
Over Karl May oordeelt hij iets milder dan in 1925, maar hij blijft van mening dat
er in diens werk een gevaar schuilt: ‘Wanneer de jeugd eraan verslaafd raakt (wat
zeer gemakkelijk gebeurt), wordt de smaak voor het betere gedood en
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de weg bereid naar nog sterkere prikkeling, die dan mogelijkerwijs in het sexuele
gezocht wordt.’ (Rombouts 1952: 676).
In 1954 verschijnt een brochure waarin de eisen van de Keurraad nog eens uiteen
worden gezet. De auteur is frater Martinio Fritschy (1910-1979), een onderwijzer
die in 1949 hoofdredacteur van De Engelbewaarder was geworden en in 1951 tevens
voorzitter van de Keurraad. Onder zijn voorzitterschap fuseerde de Keurraad in 1953
met de Informatie-Dienst Inzake Lectuur (IDIL), die in 1937 was opgericht.
Zoals ik al vermeldde, hanteerde de Keurraad in 1954 nog dezelfde normen als in
1932. Ook de toelichting bevat weinig nieuws. Goede katholieke kinderboeken blijken
nog altijd schaars te zijn. En kennelijk is het nog altijd nodig om uit te leggen dat
‘wijwater-lectuur, waar de godsdienst te pas en te onpas wordt bijgesleept’ even
verkeerd is als ‘het doortrapt neutrale verhaal’ (Fritschy 1954: 42). Toch is er een
belangrijk verschil met 1932. Doordat de katholieke moraal ruimer is geworden, kan
Fritschy nu vaststellen dat er gelukkig nauwelijks kinderboeken verschijnen die
werkelijk in strijd zijn met godsdienst en zeden. Wel vindt hij dat men moet oppassen
met boeken over de Tachtigjarige Oorlog en met bijbelverhalen zonder imprimatur
die afwijken van de katholieke exegese.
Een ander verschil met 1932 is dat Fritschy ook aandacht besteedt aan de literaire
en emotionele ontwikkeling van het kind. Net als Daalder in 1928 stelt hij vast dat
er een zekere spanning bestaat tussen de eisen van volwassenen en die van kinderen.
Hij vindt dat we de smaak van het kind niet klakkeloos kunnen volgen, maar er wel
rekening mee moeten houden. Hij moet bekennen dat de commercie daar tot nu toe
meer moeite voor heeft gedaan dan ‘de verantwoorde opvoeder’.
De beoordelingen in katholieke bladen bevestigen het beeld dat we in de
beschouwingen aantreffen. Meteen na zijn eerste artikel, in april 1930, bespreekt
Hertogh een groot aantal kinderboeken in Dux. Zijn opvatting dat niet in ieder
ontspanningsboek een godsdienstig element hoeft voor te komen, vinden we terug
in zijn recensie van Freddy's winteravonturen van J.F.P. Janssen. Hij
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vindt het bijna ideale lectuur. ‘Ons eenig bezwaar is: de o.i. te opgedrongen, en met
alle geweld ingeschroefde katholieke sfeer. [...] Moeten de jongensstreken nu ook
al specifiek Roomsch worden?’ (Dux, 3: 240).
Dat hij echter ook katholieke kinderboeken verlangt, blijkt een maand later uit
zijn aanbeveling van twee ‘roepingsverhalen’. Volwassenen zullen het lezen van
dergelijke boeken moeten stimuleren: ‘Als wij de jeugd dit soort lectuur maar
stelselmatig genoeg onthouden, “gaat” ze natuurlijk niet. Een verslaafd alcoholicus
drinkt nu eenmaal geen limonade, ook de beste niet.’ (Dux, 3: 288).
En net als Rombouts en Doodkorte vindt hij dat een kinderboek niets mag bevatten
dat in strijd is met de katholieke moraal. Over De avonturen van Wim en 'n Weenschen
jongen van W. van den Bergh schrijft hij: ‘De vriendschap tusschen Wim en den
Weenschen jongen is van vrij zoetelijk-sentimenteelen aard: hoofden op elkaars
schouder, omhelzen, lieve oogen, altijd van mekaar zullen houden, dat is geen robuuste
jongens-manier-van-doen.’ (Dux, 3: 236).
Tien jaar lang blijft Dux beoordelingen van kinderboeken publiceren, maar de
omvang en het aantal nemen geleidelijk af. Na de oorlog vond ik nog enkele korte
aankondigingen, na 1951 komen ook die niet meer voor. Omdat Ons Eigen Blad zich
eveneens beperkt tot aankondigingen, zonder kritische bespreking, is het niet duidelijk
of de aanpassing van de eisen van de Keurraad tot een koerswijziging leidt. Vanaf
1934 worden wel neutrale boeken aanbevolen, maar toch niet meer dan een of twee
per jaar. In 1959 is er meer variatie. Conform Fritschy's opvatting dat er nauwelijks
kinderboeken verschijnen die in strijd zijn met godsdienst en zeden, worden nu volop
protestants-christelijke en neutrale boeken aanbevolen. Omdat een kritische bespreking
meestal weer ontbreekt, hebben deze beoordelingen nauwelijks meer een katholiek
karakter. Vanaf 1965 werd Ons Eigen Blad voortgezet onder de titel Jeugd in School
en Wereld. Aanvankelijk had het nog de ondertitel: ‘Maandblad gewijd aan het
pedagogisch denken en handelen in katholieke geest’, maar in 1969 werden de laatste
drie woorden geschrapt. In JSW werden dat jaar tien kinderboeken aangekondigd
(tegen honderdtwintig in 1959), vanaf 1970 niet één meer.
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De beoordelingen in De Tijd voegen hier weinig aan toe. In het laatste kwartaal van
1939 vond ik negen aankondigingen van kinderboeken (in totaal dertig titels, waarvan
meer dan de helft neutrale). Kritische besprekingen zijn er nauwelijks. Opmerkelijk
is het oordeel over Kardou, een moderne Robinson Crusoe van J.P. Valkema Blouw:
‘Jammer is 't, dat de schrijver zich er niet van heeft onthouden, een eenigszins
anti-Duitsche strekking in zijn werk te leggen. In een tijd als deze, waarin de jeugd
al moeite genoeg heeft banden van internationale vriendschap sterk te houden, bestaat
aan dergelijke boeken allerminst behoefte.’ (De Tijd, 17 december 1939). In 1949
en 1959 bevat De Tijd nog wel enkele aankondigingen, maar criteria zijn daar niet
uit af te leiden.
Hetzelfde beeld vinden we in de uitgaven waarin de IDIL haar beoordelingen van
kinderboeken publiceerde: het maandblad IDIL-gids voor jeugdlectuur (1949-1970)
en de opvolger van de Rafaël-catalogus, die van 1954 tot 1970 jaarlijks verscheen
onder de titel Boeken veroveren de jeugd. De IDIL-gids bevat korte besprekingen,
die meestal wel een oordeel bevatten, maar vrijwel nooit een argument; de catalogus
beperkt zich tot annotaties van een of twee regels. Ook hier worden veel
protestants-christelijke en neutrale kinderboeken aanbevolen. Op den duur worden
er zelfs bijna geen katholieke boeken meer genoemd.
In 1970 werd het werk van de IDIL overgenomen door een samenwerkingsverband
van het Katholiek Bibliotheek en Lektuur Centrum en de Centrale Vereniging van
Openbare Bibliotheken. Aan een katholieke boekbeoordeling bestond blijkbaar geen
behoefte meer.
Drie vormen van ontzuiling De vanzelfsprekendheid waarmee de opvattingen over
kinderliteratuur mede worden bepaald door een politieke of religieuze overtuiging,
neemt na 1930 dus geleidelijk af. In de georganiseerde boekbeoordeling blijft de
indeling naar levensbeschouwing nog lang bestaan, maar in 1970 is de verzuiling
vrijwel geheel verdwenen. Bij de drie levensbeschouwelijke richtingen verloopt dit
proces echter op een verschillende manier en in een verschillend tempo.
De socialisten kozen in de vorige periode al voor een open opstelling. Zij hadden
wel kritiek op de burgerlijke moraal in veel
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kinderboeken, maar ze hebben er nooit naar gestreefd een eigen kinderliteratuur op
te bouwen. En hoewel zij zich in hun beschouwingen meestal tot partijgenoten
richtten, hebben ze nooit hun eigen boekbeoordeling gecreëerd. Toen er geen
beschouwingen meer gepubliceerd werden, was de socialistische zuil dan ook
verdwenen.
Bij de protestanten ligt het accent nog duidelijker op de esthetische benadering
van kinderliteratuur dan voor 1930. Hoewel levensbeschouwelijke overwegingen
niet ontbreken, leiden ze niet tot concrete eisen. Van de Hulst vindt wel dat een
kinderboek een diepere werkelijkheid moet tonen, maar hij wijst iedere opzettelijkheid
af: de schrijver moet zich identificeren met de kinderen en hun religieuze beleving
verwoorden.
Anne de Vries pleit voor een meer alledaags realisme: een kinderboek moet het
volle leven tonen en daarbij moeten christelijke schrijvers concurreren met het neutrale
boek. Hij ziet dus geen aparte plaats voor een christelijke kinderliteratuur. Alles
draait om de suggestieve kracht van het verhaal: omdat de geest meer is dan de letter,
moeten alle idealen gesymboliseerd worden door de personages.
Net als De Vries besteedt Hoeve veel aandacht aan de psychologische aspecten
van het leesproces. Levensbeschouwelijke eisen zijn voor hem ondergeschikt aan de
behoeften van de lezer en die zijn, bij jongens van twaalf tot zestien jaar, vooral
emotioneel bepaald. Als sommige jongens in hun lectuur een antwoord zoeken op
geloofsvragen, is hij daar blij om, maar hij wil het hun niet opdringen.
Ook in de beoordelingen komen steeds minder levensbeschouwelijke argumenten
voor; na 1960 vond ik ze alleen nog bij Jachin. De protestantse zuil is daarmee echter
niet verdwenen, maar afgebrokkeld: een steeds grotere groep kiest voor een doorbraak,
maar in beperkte kring houdt men vast aan levensbeschouwelijke eisen. Voor het
beeld van de Nederlandse kinderliteratuur als geheel zijn deze opvattingen echter
niet meer van betekenis.
Bij de katholieken verloopt het ontzuilingsproces weer geheel anders. In 1932
neemt de Keurraad afstand van de rigide eisen uit 1924. Literaire eisen zijn niet
langer ondergeschikt aan godsdienstig-zedelijke, men distantieert zich van
moraliserende lectuur en
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aanvaardt neutrale boeken, mits ze niet in strijd zijn met godsdienst en zeden. Hiermee
komt niet alleen een eind aan de discussie, maar ook aan de reflectie over
kinderliteratuur. Fritschy herhaalt in 1954 eenvoudig de eisen die in 1932
geformuleerd zijn en in de opvolger van de Rafaël-catalogus worden ze in 1967 nog
aangehaald. De opvattingen vertonen geen enkele ontwikkeling en blijven bovendien
zeer schematisch: er wordt nauwelijks aandacht besteed aan literaire aspecten of de
emotionele behoeften van kinderen. Ook Hertoghs opmerkingen over de functie van
kinderboeken gaan niet verder dan dat ze ter ontspanning dienen.
De beoordelingspraktijk vertoont wel een ontwikkeling. Die is echter uitsluitend
het gevolg van de verruiming van de katholieke moraal, waardoor steeds minder
kinderboeken in strijd worden geacht met godsdienst en zeden. De functie van de
katholieke boekbeoordeling wordt hierdoor langzaam maar zeker uitgehold. De IDIL
heeft zichzelf overleefd en als ze in 1970 wordt opgeheven, is dat slechts de
bevestiging van een jarenlange praktijk.

Opvattingen over kinderliteratuur en over het kind
Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik enkele redenen genoemd om in 1930 een
nieuwe periode te laten beginnen. Er komt niet alleen een nieuwe generatie aan het
woord, ook de benadering van kinderliteratuur verandert op enkele punten. Het meest
opvallend is de toegenomen aandacht voor de literaire en emotionele ontwikkeling
van kinderen. Vooral de benadering van degenen die het kinderboek als een middel
in de opvoeding beschouwen, verandert daardoor. Hoewel Daalder vindt dat de
kinderliteratuur vóór alles behoefte heeft aan censuur, herhaalt hij in iedere
beschouwing dat men de belangstelling van de kinderen zelf niet uit het oog mag
verliezen. Dit onderscheidt hem duidelijk van figuren als Stamperius of Ida
Heijermans in de vorige periode.
Een tweede verschil is de toegenomen aandacht voor literaire aspecten, waardoor
een nadrukkelijke moraal nu algemeen wordt afgewezen. Voor een deel hangt dit
samen met het vorige punt. In de vorige periode waren de meeste vertegenwoordigers
van de pedagogische benadering zo vervuld van hun zedelijke of godsdienstige
idealen, dat zij nauwelijks oog hadden voor de behoeften
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van kinderen of het literaire gehalte van kinderboeken. Doordat Daalder en Bruijn
minder bevlogen zijn, komen ook literaire overwegingen meer aan bod.
Door deze ontwikkeling zijn de tegenstellingen minder scherp dan in de vorige
periode. Toch blijven er belangrijke verschillen bestaan. Iedereen vindt dat een
schrijver van kinderboeken kunstenaar moet zijn, maar over de vraag of hij daarnáást
pedagoog moet zijn, wordt verschillend gedacht. Sommigen vinden dat die twee heel
goed samengaan, volgens anderen is elke pedagogische intentie in strijd met de
literaire eisen waaraan een kinderboek moet voldoen. Een tweede verschilpunt betreft
de mate waarin men de literaire voorkeur van kinderen accepteert. Opnieuw is deze
tegenstelling te herleiden tot een verschil in opvattingen over het kind, over de invloed
van kinderliteratuur en over literatuur in het algemeen.
Opvattingen over het kind In de opvattingen over het kind vinden we dezelfde
tegenstelling als in de vorige periode. Het beeld van het onschuldige kind is duidelijk
aanwezig in Daalders beschouwing over prikkellectuur. Kinderen blijven naar zijn
mening opvallend lang aseksueel: pas na hun achttiende jaar zijn ze werkelijk gevoelig
voor seksuele prikkels. In alle andere opzichten moeten ze echter beschermd worden
tegen kwade invloeden. Hij gaat wel uit van de behoeften van kinderen, maar gunt
ze alleen de humor en de avonturen die aan zijn zedelijke eisen voldoen.
Bij de vertegenwoordigers van de esthetische benadering vinden we, net als in de
vorige periode, een veel zelfstandiger en weerbaarder beeld van het kind. Als Louise
Boerlage in 1941 opmerkt dat kinderen in hun boeken in de eerste plaats emoties
zoeken, toont zij geen enkele neiging om die te censureren. Zij gaat ervan uit dat
kinderen niet gevormd wórden, maar zichzelf vormen en dat zij dus zelf moeten
uitmaken aan welke emoties zij behoefte hebben. Bij de andere vertegenwoordigers
van deze benadering vinden we dezelfde opvattingen. Anne de Vries legt misschien
wat minder nadruk op de behoeften van kinderen dan Daalder, hij neemt hun smaak
wel serieuzer als hij zegt dat de meeste volwassenen te weinig kind zijn, en te veel
pedagoog, om uit te maken wat de beste kinderboeken zijn.
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Opvattingen over de invloed van kinderliteratuur Ook als het gaat om de invloed
van kinderliteratuur zijn de tegenstellingen minder scherp dan in de vorige periode.
Daalder kent wel een opvoedkundige waarde toe aan kinderboeken, maar dat doen
Annie Schmidt en Anne de Vries eveneens. Als we hun opvattingen nauwkeuriger
bekijken, en ons concentreren op de ideen over een rechtstreekse morele invloed van
kinderboeken, zien we echter duidelijke verschillen.
Uit Daalders pleidooi voor censuur en uit zijn eis dat kinderboeken de lezer een
duidelijke code meegeven van goed en kwaad, blijkt dat hij van een dergelijke invloed
uitgaat. Bij Cor Bruijn vinden we vrijwel dezelfde opvatting: kunst is volgens hem
een middel om emoties over te dragen, die op hun beurt krachten wakker roepen die
‘omhoog of omlaag voeren kunnen’; daarom moeten kinderboeken aan morele
maatstaven voldoen.
Door de vertegenwoordigers van de esthetische benadering wordt iedere
rechtstreekse morele invloed opnieuw ontkend. Zij besteden veel aandacht aan
psychologische aspecten van het leesproces. Volgens Louise Boerlage wordt de
invloed van lectuur bepaald door de lezer, die alleen opneemt wat aansluit bij zijn
eigen emoties. Dezelfde gedachte vinden we bij Anne de Vries, die vertelt dat een
stuiverroman zonder enige morele pretentie op hem meer goede invloed heeft gehad
dan alle prekerige kerstboekjes.
Ook Annie Schmidt relativeert de invloed van lectuur. Zij wijst erop dat kinderen
niet opgroeien in een luchtledig: het milieu levert ‘anti-stoffen’ die de werking van
de lectuur neutraliseren. Net als Hoeve gaat zij ervan uit dat lectuur eerder dient om
de energie op te vangen dan om de energie op te wekken (en dus bevrijdend werkt).
De eerste kinderverhaaltjes staan volgens haar wel in dienst van de sociale aanpassing,
maar ook hier wordt het effect bepaald door het kind: de verhaaltjes bevestigen wat
het zelf ervaart, en objectiveren daardoor zijn bestaan. (Daarmee zegt zij hetzelfde
als Leopold in 1869: kinderboeken moeten weerspiegelen wat er onbewust in het
kind leeft.) Aan goede kinderboeken kent zij nog een andere functie toe: ze
ontwikkelen de smaak van het kind en leggen daarmee het fundament van zijn cultuur.
Opvattingen over literatuur De toegenomen aandacht voor lite-
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raire aspecten uit zich niet altijd in concrete literaire eisen. Daalder werkt zijn eisen
nauwelijks uit, maar ontvouwt een theorie over het wezen van de kunst. Daarin laat
hij zich opnieuw kennen als pedagoog: de eis van artisticiteit wordt gerechtvaardigd
met de gedachte dat kunst per definitie redelijk en zedelijk is, en dus een belangrijk
middel in de opvoeding. Hij heeft een bijna mystieke kunstopvatting: de kunstenaar
staat in contact met de ‘magische wereld der absolute waarden’ en wordt daardoor
tot ‘de denker der waarheid, de incarnatie der goedheid en de schepper van
schoonheid’. Hiermee onderscheidt hij zich van Gerhard, die ook wel vindt dat een
kunstwerk aan morele eisen moet voldoen, maar er de nadruk op legt dat kunst
uiteindelijk dient tot genot. Bij Cor Bruijn vinden we vrijwel dezelfde opvatting als
bij Daalder: volgens hem zijn kunstenaars veelal getroffen door het Eeuwige en
spreekt in hun beste ogenblikken de Eeuwige in hun werk.
Voor Anne de Vries is kunst in de eerste plaats verbeelding, bezieling. Aan de
suggestieve kracht zijn alle andere eisen ondergeschikt, zoals ze bij Thijssen
ondergeschikt zijn aan de eis dat een kunstwerk ‘echt’ moet zijn. Ook Annie Schmidts
omschrijving van goede kinderboeken roept herinneringen op aan Thijssen: een
kinderboek moet ‘waar’ zijn, de figuren moeten leven, en opzettelijk-goede
bedoelingen kunnen dit alleen maar ondermijnen.
Bij Van de Hulst vinden we een vergelijkbare opvatting. Hij legt de nadruk op de
echtheid en doorleefdheid van de emotie, die men moet ondergaan vanuit de beleving
van een kind. Ook hij vindt dat een kinderboek ‘waar’ moet zijn, maar vanuit zijn
levensbeschouwing geeft hij hieraan een andere inhoud dan Schmidt. In navolging
van Oosterlee verlangt hij dat de personages en de gebeurtenissen in het verhaal ‘de
diepe waarheden van ons mensenleven’ weerspiegelen.
Moraliseren - moraal, tendens, strekking In de vorige periode was de tegenstelling
tussen de pedagogische en de esthetische benadering grotendeels toegespitst op de
wenselijkheid of toelaatbaarheid van een nadrukkelijke moraal. Door de toegenomen
aandacht voor literaire aspecten is ook deze tegenstelling na 1930 minder scherp.
Morele beschouwingen in kinderboeken worden vrijwel unaniem afgewezen en
anders dan in de vorige periode
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worden er geen eisen gesteld waardoor ze toch niet te vermijden zijn. Ook de
katholieken distantiëren zich na 1932 van een opgelegde moraal en overdreven
vroomheid. Alleen de normen van Jachin zijn niet veranderd.
Bij de eisen die men stelt aan de karaktertekening en de plot ligt het iets
gecompliceerder. Verhalen die zijn toegesneden op een moraal worden afgewezen,
maar toch is er wel iets terug te vinden van Salzmanns eis dat de figuren in een
verhaal zich zo moeten gedragen als men wenst dat kinderen doen. Daalder accepteert
alleen avonturenverhalen over helden die hun leven in dienst hebben gesteld van een
goede zaak; hij had Dik Trom graag iets ethischer willen hebben en maakt ook
bezwaar tegen bakvissen die flirten of al te vlotte taal uitslaan, ook al is het laatste
naar het leven getekend. En Cor Bruijn verwerpt de boeken van J.B. Schuil omdat
de hoofdpersonen niet aan zijn morele maatstaven beantwoorden. Daalder formuleert
bovendien enkele eisen waaraan de strekking van een kinderboek moet voldoen. Hij
zet zich af tegen het inprenten van onbegrepen dogma's en het aanleren van zinloze
conventies, maar hij verlangt wel dat kinderen in hun boeken een duidelijke code
meekrijgen van goed en kwaad.
De vertegenwoordigers van de esthetische benadering zetten zich ook nu weer af
tegen dergelijke eisen. Het scherpst is Annie Schmidt, die zegt dat het gevaar op
artistiek terrein van een andere kant komt dan meestal wordt aangenomen: van ‘de
totems en de taboes’. Pedagogische intenties vormen volgens haar een bedreiging
voor de verbeeldingskracht en de artistieke vrijheid: uit benepenheid en hypocrisie
kan nooit een boeiend verhaal ontstaan. Bij anderen vinden we vergelijkbare
opvattingen, bijvoorbeeld bij Van de Hulst, die vindt dat een opzettelijke tendens
nooit de essentie raakt maar leidt tot een ‘marionettenspel van ziellooze wezens om
de heilige, geestelijke waarden heen’.
Conclusie Voor de invloed van de verschillende benaderingen heb ik ditmaal geen
duidelijke maatstaven kunnen vinden. Behalve strips zijn er geen controversiële
boeken bij gekomen en de avonturenromans en ‘anarchistische’ jongensboeken uit
de vorige periode zijn langzamerhand te oud om nog als sjibbolet te kunnen dienen.
We zullen het dus moeten doen met enkele aanwijzingen.
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Waarschijnlijk had de pedagogisch-esthetische benadering aanvankelijk de meeste
invloed. Ze sloot aan bij de opvattingen die aan het eind van de vorige periode
overheersten, en na 1930 was Daalder degene die veruit het meest over kinderliteratuur
publiceerde. Hij gold ongetwijfeld als dé autoriteit op dit gebied. Bovendien passen
zijn opvattingen in de bezorgdheid die na de oorlog ontstond over de ‘verwildering’
van de jeugd.
Maar vermoedelijk reikte zijn invloed - net als die van de opvoeders in de vorige
periode - niet verder dan de kring van ‘ingewijden’: onderwijzers, bibliothecarissen,
schrijvers, pedagogen. In dag- en weekbladen verschenen wel verontruste artikelen
over de beeldroman, maar de recensenten van kinderboeken slaan een andere toon
aan. Zij hanteren vooral literaire argumenten en zetten zich af tegen de pedagogische
sfeer en de kinderachtige toon in veel kinderboeken. Bovendien bereikte Annie
Schmidt in 1954 een groot publiek met Van Schuitje varen tot Van Schendel, dat
door de CPNB in een grote oplage werd verspreid. We mogen dus aannemen dat
binnen het kinderboekenwereldje opnieuw de pedagogische benadering overheerste,
maar dat men zich daarbuiten op een ruimer standpunt stelde.

Eindnoten:
27 Zij onderscheidt onder meer een Struwwelpeterfase, een sprookjesfase en een Robinsonfase
(vgl. blz. 296).
28 Na 1972 voortgezet als dienst boek en jeugd van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum.
29 Verder heb ik geen sporen van nationaal-socialistische opvattingen gevonden; ik heb echter
geen nationaal-socialistische tijdschriften geïnventariseerd. Kort voor de afsluiting van mijn
manuscript verscheen Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie van Adriaan Venema (1988),
die in een bijlage een overzicht geeft van artikelen in De Schouw, het orgaan van de
Nederlandsche Kultuurkamer. Dit blad blijkt twee korte artikelen over kinderboeken te bevatten
en twee artikelen over de geschiedenis van het kinderboek. In een studie over kinderliteratuur
in de Tweede Wereldoorlog verdienen die zeker de aandacht.
30 Knipsels aanwezig bij de dienst boek en jeugd van het NBLC te De Haag; de bronvermelding
is helaas onvolledig. Vgl. ook de kranteberichten vermeld door Bomans (1949) en Hoeve (1949):
blz. 184 en 201.
31 Het Correspondentieblad van den Nederlandschen Kinderbond, Het Kind en Vernieuwing van
Opvoeding en Onderwijs.
32 De Bode, De Boeg, Onderwijs en Opvoeding, De Openbare Bibliotheek en Valcooch.
33 Gezien de reputatie van Het Parool (waarin Annie Schmidt onder meer haar kindergedichten
publiceerde) heb ik vanaf 1949 deze krant onderzocht in plaats van Het Volk. Om soortgelijke
redenen heb ik het dagblad Hel Nieuws van den Dag vervangen door het weekblad Vrij
Nederland. Bovendien heb ik Het Vaderland vervangen door de Haagsche Courant om de
recensies van Miep Diekmann, die in het volgende hoofdstuk uitvoeriger aan de orde komen,
in mijn onderzoek te betrekken.
34 In Het Parool van 16 november 1959, waar een anonieme recensent waarschuwt tegen een
detective waarin de volgende schurken voorkomen: ‘twee Joden, twee Katjangs, een hele reeks
Spleetogen, ook wel gele ratten genaamd’.
35 Eén boek van Aimard, drie van Cooper, één van Marryat, negentien van Karl May en eenenvijftig
van Verne.
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Hoofdstuk vier Opvattingen en beoordelingen in de periode na 1960
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Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, was er na de Tweede Wereldoorlog geen cesuur
in de opvattingen over kinderliteratuur. Pas na 1960 zijn er aanzetten tot vernieuwing
in beschouwingen van An Rutgers van der Loeff-Basenau en Miep Diekmann. Bij
beiden vinden we de pedagogisch-esthetische benadering uit de vorige periode, maar
het opvoedingsideaal is gewijzigd als gevolg van een veranderde visie op het kind
en een veranderde visie op de moraal. Zij pleiten er niet meer voor kinderen een code
mee te geven van goed en kwaad, maar willen de voorwaarden scheppen voor een
zelfstandige keuze en een kritische instelling.
Na 1970 ontstaat er een breuk in de benadering van kinderliteratuur. Dit is het
gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig, die een opvallende
mentaliteitsverandering veroorzaakten. Een van de eerste voorbeelden daarvan is het
optreden van de Provo-beweging in 1965, gevolgd door de democratiseringsgolf en
de opkomst van allerlei kritische en revolutionaire bewegingen. Een belangrijk
element is de ‘tweede feministische golf’, die onder meer leidde tot de oprichting
van Man Vrouw Maatschappij (1968) en Dolle Mina (1969). Daarnaast kan de
vredesbeweging genoemd worden, die sterk werd gestimuleerd door de acties tegen
de oorlog in Vietnam, de derde-wereldbeweging, de milieubeweging en de ‘seksuele
revolutie’.
De mentaliteitsverandering die mede door deze bewegingen ontstond, leidde ook
tot andere ideeën over de opvoeding. ‘Kritiese Leraren’ wilden het onderwijs in
dienst stellen van de maatschappelijke bewustwording, anderen richtten zich op een
anti-autoritaire opvoeding, het stimuleren van kinderen uit een kansarm milieu of
een geëmancipeerde, ‘roldoorbrekende’ opvoeding van jongens en meisjes. Al snel
ontdekten de maatschappijkritische opvoeders het kinderboek als middel in de
opvoeding. Hun opvattingen sluiten gedeeltelijk aan bij die van Rutgers van der
Loeff en Diekmann, maar hun standpunten zijn veel radicaler. Van de
pedagogisch-esthetische benadering is niets terug te vin-
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den; de kritische opvoeders concentreren zich weer volledig op de pedagogische
waarde van kinderboeken.
Tegelijk was er een sterke toename van de belangstelling voor kinderliteratuur.
Tussen 1970 en 1980 verschenen méér boeken en brochures over het onderwerp dan
in de eeuw daarvoor. 36 Bovendien kwamen er voor het eerst vaktijdschriften die
geheel aan kinderliteratuur gewijd waren. Voor een deel was dit het gevolg van de
activiteiten van de maatschappijkritische opvoeders en de discussie die daarover
ontstond, maar er waren ook andere oorzaken.
In 1968 werd kennis van de kinderliteratuur opgenomen in het leerplan van de
pedagogische academie en de opleiding van kleuterleidsters. Na 1970 begon er ook
in de opleiding van leraren Nederlands voor het voortgezet onderwijs belangstelling
voor het onderwerp te ontstaan. Enerzijds is dit het gevolg van de toegenomen
aandacht voor de vakdidactiek, waardoor men steeds meer tot het inzicht kwam dat
het literatuuronderwijs moet aansluiten bij de leesgewoonten van de leerlingen;
anderzijds is er een verband met de opkomst van nieuwe benaderingen in de
literatuurwetenschap: de literatuursociologie, die zich niet beperkte tot de ‘erkende’
literatuur; en de receptie-esthetica, waardoor men meer belangstelling kreeg voor de
lezer en zijn ‘verwachtingshorizon’.
Een andere oorzaak van de toegenomen belangstelling is de explosieve groei van
het jeugdbibliotheekwerk. Door de uitbreiding van het aantal bibliotheken en de
invoering van de contributievrijdom voor de jeugd in 1975 groeide het aantal
jeugdleden aanzienlijk: in 1970 was circa 16,5 procent van de jongeren tot en met
zeventien jaar lid van een openbare bibliotheek, in 1980 57,9 procent. Door de
uitbreiding en professionalisering van de georganiseerde lectuurvoorziening nam
ook de behoefte aan vakliteratuur toe.

Opvattingen en beoordelingen tussen 1960 en 1970
Pedagogisch-esthetische benadering De twee schrijfsters die tussen 1960 en 1970
hun opvattingen over kinderliteratuur formuleren, worden met Annie Schmidt
beschouwd als de belangrijkste
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vertegenwoordigers van de generatie die na de oorlog debuteerde. Beiden publiceerden
vooral realistische verhalen voor iets oudere kinderen, wat ook doorklinkt in hun
beschouwingen.
De eerste is An Rutgers van der Loeff-Basenau (geb. 1910), die haar visie
uiteenzette in een lezing op het Kinder- en Jeugdboekencongres 1963. Wat beweegt
haar om voor kinderen te schrijven? Het is leuk werk, zegt ze, ieder boek is een
nieuwe uitdaging, maar de werkelijke reden zit dieper. Niet dat zij kinderen iets wil
léren - zij wil hun iets ‘in handen spelen’: ‘Spélen wel te verstaan, voor hun en voor
mij, maar niet moeiteloos, noch voor hen noch voor mij. Ik wil hun toespelen
bouwstenen, gegevens. Gegevens over henzelf en de hen omringende wereld.
Gegevens, opdat ze [hun] eigen positie kunnen gaan bepalen. En uitzicht wil ik ze
geven, want dan pas is een eigen positie iets waard.’ (Rutgers van der Loeff 1963:
330).
Kinderlectuur heeft volgens haar een dienende functie. Boeken die we als kind
gelezen hebben, oefenen soms een blijvende invloed uit, omdat we ze heel intens
beleefd hebben: allerlei associaties, gevoelens en begrippen danken we aan boeken
die we als kind gelezen hebben. Een schrijver van kinderboeken moet daarom beseffen
dat hij een belangrijk instrument in handen heeft, dat je subtiel moet hanteren: we
moeten kinderen niet conditioneren, maar de voorwaarden scheppen voor een vrije,
zelfstandige keuze. Kinderboeken moeten prikkelen tot een kritische instelling, vlucht
geven aan de fantasie en het inlevingsvermogen scherpen. In een verhaal zien we de
dingen in een ander perspectief. En dat is waar het om gaat, zegt ze: staan in
andermans schoenen, ‘want een armzalig mens is hij, die alleen maar in zijn eigen
schoenen kan staan’ (Rutgers van der Loeff 1963: 331).
Het schrijven van kinderboeken beschouwt zij als een zware verantwoordelijkheid.
Het is soms verleidelijk om je aan te passen aan de smaak van de massa en kinderen
‘gazeuse’ te geven en ‘suikerspinnen’, maar dan laat je ze ‘met lege handen in de
kou staan’. Kinderen zoeken ontspanning maar ze willen ook geráákt worden. En je
moet ze geen knollen voor citroenen verkopen. Kinderen worden gewoonlijk
onderschat: men onderschat hun capaciteit tot opnemen en hun gevoeligheid. Kinderen
hebben volgens haar een soort antennes, waarmee ze de essentie beter opvangen dan
veel volwassenen.
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Een schrijver van kinderboeken moet alles wel zo zuiver, helder en simpel mogelijk
op papier zetten, zegt ze. Hij moet niet bang zijn voor de eenvoud en hij moet toch
genuanceerd blijven. ‘Kinderen, juist omdat ze nog naïef en ongevormd zijn - maar
op wég om zich te vormen! - hebben recht op onze goede trouw en op een weliswaar
aangepaste, maar volwaardige behandeling. Niet alleen omdat ze de volwassenen en
lezers van morgen zullen zijn, [...] maar om wat ze nú al zijn. Ze zijn het waard.’
(Rutgers van der Loeff 1963: 334).
Tot de generatie die na de oorlog debuteerde, behoort ook Miep Diekmann (geb.
1925). Behalve als schrijfster was zij jarenlang actief als recensente. Voor haar
opvattingen over kinderliteratuur baseer ik me op een beschouwing die in 1967 door
een anonieme redacteur werd samengesteld uit de inleidingen bij enkele recensies
in de Haagsche Courant van 1965.
Diekmann merkt hierin op dat de kinderliteratuur de laatste jaren veel gevarieerder
is geworden. Maar de meeste kinderboeken zijn toch zeer traditioneel: glad lopende
verhaaltjes, die geen andere waarde hebben dan het kind even af te leiden. In die
verhalen spelen jongens en meisjes een ‘vast omschreven clichérol’ en zo leren de
jonge lezers hun les: ‘Een harde, onmenselijke les, waarin opgroeiende individuen
worden gesnoeid en bijgerekt tot ze in het geijkte man- of vrouwvormpje passen.
Maar de jongen die zich nooit de stoere, getapte held-met-weinig-omslag zal voelen,
en het meisje dat nooit tot dat begrijpende, meegevende wezen wordt, zullen in dat
vormpje langzaam verstijven, verstarren.’ (Diekmann 1965/1967: 166).
Ook bij volwassenen heeft het literaire boek een kleiner publiek, zegt zij, alleen
zijn kinderen bij de keuze van hun boeken afhankelijk van anderen. Een ander verschil
is dat kinderen nooit op snobistische gronden kiezen. Als een kind tussen zijn
gemiddelde ontspanningslectuur een boek van literair gehalte in handen krijgt, is het
zich die literaire waarde niet bewust; het ervaart het boek alleen als ‘anders’. Het
moet nog leren zijn beleving van elementen als karaktertekening, stijl en
probleemstelling onder woorden te brengen. Een kind moet léren kiezen, léren
onderscheid maken. En dat leert het niet als het alleen middelmatige boeken leest en
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evenmin als het alleen ‘verantwoorde’ boeken leest. Het moet steeds ervaren dat er
verschillen zijn: alleen op die manier kan het zijn smaak ontwikkelen en ‘leeskritisch’
worden.
Volgens Diekmann stelt het schrijven van kinderboeken hogere eisen dan het
schrijven voor volwassenen. De schrijver moet rekening houden met de
belevingswereld van zijn jeugdig publiek, met hun begripsvermogen en hun
woordenschat. Hij is daarom gebonden aan een strakke uitwerking van zijn gegeven:
hij moet zijn personages een duidelijke karakterstructuur geven en hun ontwikkeling
goed laten uitkomen. Alleen dan komt het lezende kind tot herkenning en
zelfontdekking en kan het naast leeskritisch ook ‘leefkritisch’ worden. Een schrijver
moet ook de nodige informatie verwerken in een verhaal. Zij vindt echter dat die
altijd betrekking moet hebben op het thema of moet dienen om de personages meer
reliëf te geven. De meeste kinderboekenschrijvers besteden volgens haar te weinig
aandacht aan deze compositorische kant van de zaak.
Aan de andere kant moeten kinderen leren dat het in een boek niet alleen om het
verhaaltje gaat, maar dat de schrijver iets wil zeggen: iets dat het kind nog niet onder
woorden kan brengen en dat het zich vaak nauwelijks bewust is. ‘Dit
bewustmakingsproces helpt het kind in zijn geestelijke groei. De vervlakkende
clichéverhalen daarentegen houden het kind onvolwassen, bedden hem in in
groepspatronen, waarin hij zijn eigen individualiteit nooit leert ontdekken, omdat hij
niet aan het denken en oordelen wordt gezet.’ (Diekmann 1965/1967: 173-174).
Diekmanns recensies in de Haagsche Courant van 1959 en 1969 zijn minder uitvoerig.
Ik vond vijf lange beoordelingen, waarin achtendertig titels worden besproken. Zoals
de meeste recensenten heeft zij dus maar weinig ruimte tot haar beschikking, maar
daarbinnen probeert zij toch vaak een kritische bespreking te geven, waarbij zij zowel
aandacht besteedt aan karaktertekening en stijl als aan pedagogisch-ethische aspecten.
Ondanks haar enthousiasme over Paulus de boskabouter van Jean Dulieu maakt
zij bezwaar tegen de plechtige stijl: ‘Het recht op zulke woorden heeft Dulieu heel
opzettelijk gereserveerd voor Oehoeboeroe, de wijze uil. Daar moet hij zich dan ook
aan hou-
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den!’ (Haagsche Courant, 24 oktober 1959). In Schipbreuk van Howard Pease herkent
zij twee maanden later een oud thema, ‘vrijwel afgekloven’, dat echter op een
bijzondere manier is uitgewerkt. Wat zij vooral waardeert, is dat de hoofdpersoon
geen ‘overbelichte heldenfiguur’ wordt: ‘Hij blijft een jongen van goede wil, maar
met een angstig kloppend hart.’ (Haagsche Courant, 28 december 1959).
In dezelfde recensie maakt zij bezwaar tegen het beeld van Amerika in Danny's
negerslaaf van E.C. Nevin: ‘Het idealisme van de schrijver valt zeker te prijzen.
Maar het wekt wel de indruk, dat sedert de afschaffing van de slavernij alles koek
en ei is tussen de rassen in Amerika. Dit soort idealisme werkt er niet aan mee de
jeugd te leren, dat ook zij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van dit soort
problemen heeft.’ (Haagsche Courant, 28 december 1959).
Het aantal recensies is helaas te klein om vergaande conclusies te trekken. Wel
kunnen we vaststellen dat Diekmann niet wil volstaan met de aanbeveling van
‘verantwoorde’ boeken, maar duidelijke eisen stelt aan het vakmanschap van de
besproken auteurs. Zoals uit het laatste voorbeeld blijkt, geeft zij bovendien een
nieuwe inhoud aan de pedagogische functie van kinderboeken door te verlangen dat
ze een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van de lezer. Haar
recensies verdienen daarom een uitvoeriger onderzoek.
Tot een andere conclusie komt Harry Bekkering in een artikel over Diekmanns
literatuuropvattingen. Hij besteedt geen aandacht aan haar recensies, maar baseert
zich uitsluitend op de hierboven besproken beschouwing en enkele interviews. Daarin
pleit zij onder meer voor realistische verhalen, waarin jongeren hun eigen problemen
kunnen herkennen. Bekkering citeert vervolgens haar opvatting dat een schrijver van
kinderboeken rekening dient te houden met het begripsvermogen en de woordenschat
van zijn publiek, en daarom gebonden is aan een strakke uitwerking van zijn gegeven.
Hij concludeert dat de vorm bij Diekmann geheel in dienst staat van de inhoud, en
dat zij er dus kennelijk toch niet zoveel waarde aan hecht dat kinderen leeskritisch
worden: ‘Waar het om gaat is de leefkritische inhoud. De vorm is van secundair
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belang waar het de functie van jeugdliteratuur betreft.’ (Bekkering 1985: 106).
Men kan de begrippen ‘leeskritisch’ en ‘leefkritisch’ echter niet gelijkstellen met
‘vorm’ en ‘inhoud’. De verschillen die kinderen ontdekken als ze ‘leeskritisch’
worden, hebben betrekking op vorm én inhoud. Wat de vorm betreft, beperkt
Diekmann zich niet tot de eis die door Bekkering wordt geciteerd. Ze stelt wel degelijk
eisen die betrekking hebben op het literaire gehalte als zodanig. Als ze verlangt dat
de informatie in een verhaal betrekking heeft op het thema of dient om de personages
meer reliëf te geven, maakt ze - in Bekkerings termen - de ‘leefkritische inhoud’
ondergeschikt aan de compositie. En als kinderen moeten leren hun beleving van
karaktertekening en stijl onder woorden te brengen, is dat in dienst van de literaire
opvoeding en niet van de maatschappelijke bewustwording.
‘De algemene literatuurwetenschap over het kinderboek’: J.G. Bomhoff Een zuiver
literaire benadering, die zich afzet tegen pedagogische eisen, komt in deze jaren niet
voor. Wel is er iemand die zich afzet tegen de opvatting dat kinderboeken in de eerste
plaats een kunstwerk moeten zijn: J.G. Bomhoff (1903-1988), hoogleraar in de
algemene literatuurwetenschap te Leiden. Na Pomes (1908) en Wirth (1926) is hij
de eerste vertegenwoordiger van de literatuurwetenschap die aandacht besteedt aan
kinderliteratuur; in het algemeen beperkte men zich tot de canon van meesterwerken
uit de literatuur voor volwassenen. Ook Bomhoffs opvattingen worden hier
aanvankelijk volledig door bepaald: hij hanteert deze canon als een absolute maatstaf.
In een lezing op het Kinder- en Jeugdboekencongres 1961 zegt hij dat het
kinderboek onmiskenbaar zijn oorsprong heeft in de literatuur, maar ‘helaas veelal
in de vorm van afvalproduct’. Het kinderboek ressorteert wel onder de literatuur,
maar het behóórt er niet toe. ‘Dit wordt nog duidelijker, als we ons te binnen brengen,
dat taalkunst, omdat ze zich bedient van een conventioneel symbolenstelsel, dat ten
overvloede van intellectueel karakter is, de moeilijkst toegankelijke aller kunsten is.
Taalkunst is een kunst, die meer dan de andere een beroep doet op kennis en begrip
en die daarom voor het verstaan heel wat opvoeding, onderwijs, aandacht, scholing
en studie vereist.’ (Bomhoff 1961: 9).
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Uit psychologisch onderzoek blijkt volgens Bomhoff dat kinderen pas in de puberteit
ontvankelijk zijn voor de literaire waarde van een boek. Dat wil niet zeggen dat zij
voor die tijd geen literaire boeken mogen lezen. Integendeel: ‘Tot smaak komt men
slechts door keurend kiezen.’ Hij verzet zich echter tegen de opvatting dat
kinderboeken in de eerste plaats aan literaire eisen moeten voldoen. Kinderen missen
volgens hem de innerlijke distantie die nodig is voor de esthetische perceptie. Als
een kind huilt bij Alleen op de wereld, bewijzen zijn tranen wel de waarde van het
boek, maar niet de kúnstwaarde: ‘Kunst beoogt immers geen emotie maar visie.’
(Bomhoff 1961: 10).
De meeste kinderboeken zijn volgens hem ‘min of meer kitscherig’ en voldoen
niet aan elementaire esthetische eisen. Hij wil graag zijn bewondering uitspreken
voor Ligthart en Scheepstra's onsterfelijke Ot en Sien, maar hij ziet eenvoudig geen
kans daarbij literaire maatstaven te hanteren. In de discussie na afloop van zijn lezing
voegt hij hieraan toe, dat er volmaakte kinderboeken bestaan die toch geen literaire
waarde hebben omdat ze te naïef zijn: ‘Ik heb min of meer provocerend het beroemde
Ot en Sien genoemd. Men maakt toch misbruik van termen, wanneer men, met alle
waardering voor dat lieve boekje, zou zeggen: dat behoort voortaan in de
literatuurgeschiedenis thuis. Och, ik wil dat wel doen, maar dan praten we voortaan
toch erg slordig.’ (Bomhoff 1961: 43).
Kinderen hebben naar zijn mening een onuitroeibare behoefte aan kitsch, in de
etymologische betekenis van het woord, dat immers teruggaat op het Engelse ‘sketch’.
Wie nog niet aan Rembrandt toe is, kan genoegen beleven aan een eenvoudige schets.
Hij vindt dat we kinderen daarin niet moeten storen, want: ‘Er leidt een weg van het
zoete plaatje naar het aangrijpend schilderij, van het kinderverhaaltje en het
kleuterrijmpje naar roman en volwaardig gedicht.’ (Bomhoff 1961: 12).
Hij pleit ervoor om kleuters boekjes te geven die ‘alleen maar plezierig zijn’,
zonder pedagogische of artistieke bijbedoelingen. Ook oudere kinderen moeten we
boeken gunnen ter ontspanning, maar daarbij moeten we oppassen voor ‘de gevaarlijke
kitsch: de gruwel- en geweldgeschiedenissen enerzijds, de weeë liefdesverhaaltjes
anderzijds’ (Bomhoff 1961: 13). En naast ontspanning is
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er iets anders nodig: ‘Men ontzegt aan kinderen nóch ijsjes nóch snoepjes om hun
geringe voedingswaarde, maar eenmaal aan tafel gezeten, zetten we ze voedzame
spijzen voor!’ (Bomhoff 1961: 14).
Op dit punt wijken zijn eisen nauwelijks af van die van Daalder. Kinderboeken
dienen volgens hem in de eerste plaats als een brug tussen de kinderwereld en de
wereld van de volwassenen. En verder wenst hij kinderen waardebesef toe en geen
‘ongeschakeerd genotscala’: ‘Door verhalen en bijna alleen door verhalen krijgen
de kinderen inzicht in het abstracte onderscheid van goed en kwaad, van echt en vals,
van rechtvaardig en onrechtvaardig, van geluk en verdriet [...] De goede jeugdboeken
bestendigen hun vermoeden van een waardenrijk, dat boven de ervaring uitgaat.’
(Bomhoff 1961: 18-19).
Nog belangrijker is misschien dat lezen de fantasie ontwikkelt: alleen door zijn
verbeeldingskracht ‘heeft de mens een menselijk leven, richt hij de wereld in, bezielt
hij zijn verlangens, verstaat hij zijn vreugde en zijn verdriet en begrijpt hij zijn
medemensen’ (Bomhoff 1961: 19).
In het kader van een lezingencyclus aan de Rijksuniversiteit te Groningen hield
Bomhoff in 1974 opnieuw een lezing over jeugdliteratuur: ‘De algemene
literatuurwetenschap over het kinderboek’. Na dertien jaar blijken zijn opvattingen
ingrijpend veranderd te zijn.
Hij stelt vast dat zich binnen de jeugdlectuur geleidelijk een ‘afzonderlijk domein’
aftekent: dat van de jeugdliteratuur. Dat is onder meer te danken aan Heinrich
Wolgast, die in 1896 eiste dat kinderboeken esthetisch verantwoord zouden zijn. Die
visie is volgens Bomhoff nog altijd niet verouderd, maar een literair-esthetische
benadering is niet alleen-zaligmakend. Ook de ontwikkelingspsychologie en de
pedagogie moeten hun inbreng hebben: kinderboeken moeten aangepast zijn aan de
ontwikkeling van de lezer - en lezen moet je leren!
Maar ook kinderboeken zijn literatuur: ze horen naar de vorm tot een literaire
categorie en ze hebben ongetwijfeld literaire kwaliteiten. En de lezer? Het kind is
bijna altijd een ‘naïeve lezer’: het laat zich als het ware betoveren door het verhaal.
De naïeve lezer kan zich vergissen, maar elk belangrijk werk is dubbelzinnig en ‘de
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bedoeling van de schrijver is ook maar een zingeving’: ‘De zin van het boek is nooit
in de tekst gegeven, maar wij lezers kennen die eraan toe. Men kan heel veel woorden
overslaan en toch zich de tekst toeëigenen. [...] Met literatuur omgaan is niet allereerst
informatie opnemen, maar meeleven, zelf disponibel zijn.’ (Bomhoff 1974: 11).
Ook kinderen kennen esthetische behoeften, zegt hij, misschien anders dan die
van volwassenen, maar even intens. En de kinderliteratuur kan daarin voorzien.
Overigens blijft hij van mening dat het onderscheid tussen kunst en kitsch voor
kinderen niet relevant is.
Beoordelingen De instelling van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur in
1964 werd door sommigen beschouwd als de definitieve erkenning van het
kinderboek. Toen de prijs in 1968 voor de tweede maal werd uitgereikt, was het
enthousiasme al wat bekoeld. In haar dankwoord noemt An Rutgers van der Loeff
deze prijs een flinke stap in de goede richting, maar zij vindt dat er nog veel te wensen
overblijft. Vooral de kwaliteit van de recensies is volgens haar bedroevend: ‘Het
woord kritiek blijkt veelal een eufemisme.’ (Rutgers van der Loeff 1968: 227). Dit
wordt bevestigd door mijn onderzoek van de recensies in kranten en tijdschriften.
Uit dit decennium heb ik negen tijdschriften onderzocht plus zes dagbladen en
twee weekbladen. Van de tijdschriften bevatten er vijf geen recensies of
aankondigingen van kinderboeken; 37 drie andere beperken zich tot korte
aankondigingen. 38 Alleen in het Christelijk Schoolblad ‘Onze Vacatures’, jaargang
61 (1969-1970), vond ik enkele kritische besprekingen: van A. Hopman-de Jong,
die vooral aandacht besteedt aan sfeer- en karaktertekening.
Een overzicht van de beoordelingen in dag- en weekbladen geef ik in tabel 9 (blz.
264). Ten opzichte van 1959 heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden:
het aantal interviews en artikelen over de kinderboekenweek is gestegen, het aantal
besprekingen is fors gedaald, kritische besprekingen zijn vrijwel afwezig. Criteria
zijn er dan ook niet uit af te leiden. Het vermelden waard is slechts dat twee kranten
het voorbeeld van Vrij Nederland uit 1959 volgen en enkele recensies van kinderen
publiceren. 39 Bovendien bevat De Tijd alleen aankondigingen vóór kinderen (in de
rubriek ‘Jullie Eigen Tijd’).
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Opvattingen en beoordelingen tussen 1970 en 1980
Het kinderboek als middel in de opvoeding De opvoeders die het kinderboek omstreeks
1970 als middel in de opvoeding ontdekten, vonden dat kinderliteratuur een bijdrage
moest leveren aan de maatschappelijke bewustwording. Zij wilden kinderen
confronteren met de realiteit, zonder taboes. Bij de meesten van hen leidde dit tot
een afwijzing van de bestaande kinderliteratuur, omdat die een verouderd beeld zou
geven van de maatschappelijke werkelijkheid.
Het eerste voorbeeld van de nieuwe benadering van kinderliteratuur is een open
brief aan Annie Schmidt, die VARA-medewerkster Jetta van Leeuwen in januari
1972 in Vrij Nederland publiceerde. Zij heeft onder meer kritiek op het verhaal ‘Eitjes
uitbroeden’, uit Jip en Janneke, waarin de hoofdpersonen vogeltje spelen: ze bouwen
een nest en Janneke gaat zitten ‘broeden’ op vier zuurtjes.
‘We liegen onze kinderen elke dag voor. Jip en Janneke hebben niet zo gedaan.
Nee. Misschien speelden ze wél vogeltje en moest Janneke eitjes leggen. Maar...
toen heeft Janneke haar broek uitgedaan en toen zei Jip: “Heb jij niks? Hoe kan dat,
heb jij niks in je broek? Moet je bij mij kijken wat ik heb.” Toen heeft hij heel trots
zijn pikkie laten zien en toen is Janneke heel erg geschrokken. En toen zei, daar heb
je gelijk in, een stem: “Limonade” en dat was natuurlijk Jips moeder, maar Janneke
dacht: Als Jip 't heeft, zal zij 't ook wel hebben, die moeder. Dus Janneke durfde niets
te zeggen. Maar rot dat ze zich voelde, rot, daar moet je kinderboekenschrijfster voor
zijn met een tien en een gouden griffel om dat onder woorden te brengen.’ (Van
Leeuwen 1972, ongepagineerd).
Als Jip en Janneke groot zijn, wonen ze volgens haar in Peyton Place (een
populaire, ‘triviale’ televisieserie uit die tijd). Zij gelooft dat kinderen worden
‘omgeturnd’ door schrijvers die van alles verzwijgen: ‘niet alleen seks maar ook al
die andere facetten: ruzies tussen ouders, scheidingen, homofilie,
driehoeksverhoudingen en wat er nog meer te bedenken is dat tot ons aller leven
behoort’. Elk kind ondervindt ‘de onmiddellijke neerslag’ van die dingen, zegt ze,
en het wordt er nooit van bevrijd door een kinderboek. Pas veel later worden ze ermee
geconfronteerd, als ze Wolkers en Van het
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Reve lezen: ‘dan krijgen ze een halve beroerte en dan worden ze terecht [...] razend’.
Zij stelt voor ‘mies’ op het leesplankje te vervangen door ‘bibs’, en ze vraagt
Annie Schmidt om Jip en Janneke dood te verklaren: ‘Dan zou alles veel eenvoudiger
worden. Er verdwijnt op z'n minst één omroepvereniging, één krant en één ministerie.
De psychologen, psychiaters en doktoren zullen het niet meer zo druk hebben. De
woningnood zal ons ook iets minder drukken, want het is niet meer zo heel erg om
iets van elkaar te horen. En ten slotte jij, Annie, kunt weer duizend pik-splinternieuwe
verhalen schrijven.’
In haar reactie, in dezelfde Vrij Nederland, wijst Annie Schmidt erop dat Jip en
Janneke twintig jaar geleden geschreven is. ‘Dat was, zoals je weet, voordat de
sexuele revolutie op gang kwam. Hiermee is je brief eigenlijk al beantwoord, maar
omdat je aantijging interessant is, wil ik er graag nog even op doorgaan.’ (Schmidt
1972, ongepagineerd).
Jetta van Leeuwen zou Jip en Janneke graag doodverklaren. Nu wordt er de laatste
tijd erg veel doodverklaard, vindt Annie Schmidt: ‘De roman is dood, het toneel,
God, Feijenoord, het hele burgerlijke tijdperk en ga maar door. Dat doodverklaren
is het magische doodwensen. Steek een speld in een poppetje en een levend wezen
sterft. Maar met Jip en Janneke moet er dan nog heel wat kinderliteratuur worden
doodverklaard, waarin geen pikkie wordt vertoond.’
Zij is ervan overtuigd dat er snel een ander soort kinderliteratuur zal komen, maar
ze heeft ernstig bezwaar tegen de versie van Jetta van Leeuwen: Janneke die met
schrik ontdekt dat ze ‘een gecastreerd jongetje’ is, en die verder moet leven met angst
en penisnijd! ‘Dat wou jij? Terwijl de Women's Lib over de hele wereld aan het
betogen is tegen dit misverstand van Freud?’
Jetta van Leeuwen wil kinderen confronteren met de realiteit: abortus, homofilie,
ruzies tussen ouders, agressie, luchtvervuiling ‘en met het idee dat we over dertig
jaar allemaal dood zijn’. Annie Schmidt geeft toe dat het gros van de kinderlectuur
uit ‘Peyton-Placeleugens’ bestaat en de realiteit verbloemt. Maar we hebben het nu
over kleuters, zegt ze: ‘Jonge kinderen hebben een immense behoefte aan warmte,
veiligheid, bescherming, geruststelling. O
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zeker, ze willen ook van huis weg, het boze bos in. Eventjes, om gauw weer veilig
thuis te komen. Maar wanneer ze het boze bos in worden geslagen, voorgoed, zonder
dat er een weg terug is... Wat zou je dan krijgen? Nog meer gevoelsarme mensen,
nog meer agressie. En het plezier? Waar blijft het plezier? Het mag niet meer? Juist,
dat is het nieuwe calvinisme. Omdat de wereld zo boos is, mag je niet lachen, niet
genieten, niet spelen, niet gek doen.’
Maar kinderen willen niet voorgoed het boze bos worden in gestuurd, zegt ze, net
zomin als grote mensen. Ze zoeken ‘hun grote en kleine zekerheden, hun vaste grond
onder de voeten, hun escape en hun plezier’. Daarom is het maar goed dat naast Jan
Wolkers ook Jip en Janneke bestaat, en Spinoza, Paulus de boskabouter, Tolstoj,
underground-strips, Iris Murdoch en zelfs Peyton Place. ‘Stukjes veilig thuis en
stukjes boos bos, naar keuze. Alleen maar boos bos leidt tot angst, agressie en het
machteloos doodverklaren van alles en iedereen.’
Omstreeks dezelfde tijd ontstonden verschillende werk- en actiegroepen op het gebied
van de kinderliteratuur. De groep die het meest publiceerde en die dan ook de meeste
bekendheid heeft gekregen, is de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur uit Eindhoven,
die in 1972 werd opgericht door enkele leden van Dolle Mina. Een van de
initiatiefnemers was de onderwijzeres Tonne Cox (geb. 1942), die aanvankelijk als
woordvoerster optrad.
De werkgroep kwam voor het eerst in de publiciteit door een interview in De
Volkskrant van 14 oktober 1972, onder de kop ‘Negers dragen nog steeds rokjes in
meeste kinderboeken’ (Van Marissing 1972). Daarin vertelt Tonne Cox dat zij geen
geschikte boeken kon vinden toen zij onlangs haar kinderen wilde gaan voorlezen.
Alle boeken hadden dezelfde afgezaagde strekking: het eigen initiatief van kinderen
wordt gestraft, vrouwen zijn dom, het huwelijk betekent een happy end, negers lopen
in rieten rokjes en dikke figuren worden belachelijk gemaakt, zoals alles wat afwijkt
van de norm. Haar kinderen komen in contact met mensen die in een commune leven,
met een echtpaar waarvan de vrouw werkt en de man het huishouden doet, en met
de homofiele vrienden van hun ouders. ‘Maar al die variaties zien ze niet terug in de
verhaaltjes, die toch hun gedachtenwereld beïnvloeden.’
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De werkgroep is nu gestart met een systematisch onderzoek van kinderboeken. Ze
zoekt boeken met een andere strekking: bijvoorbeeld boeken ‘waarin de
gezagsverhoudingen door kinderen worden gekritiseerd’, ‘waarin piesen, poepen,
piemelkijken, masturberen, vrijen zonder taboes logisch in het verhaal voorkomen’,
‘met “spannende avonturen” waarin jongens en meisjes gelijkwaardige heldenrollen
spelen’ of ‘met omgekeerde rolpatronen’. Tonne Cox zegt dat kinderen natuurlijk
moeten lezen wat ze leuk vinden. Maar zij wil dat ze de wereld ook ‘van de andere
kant’ te zien krijgen. ‘Die kinderboeken dragen een bepaald maatschappijbeeld over,
dat aangevuld moet worden.’
In een artikel in De Openbare Bibliotheek gaf Tonne Cox kort daarna nieuwe
voorbeelden van het ‘verouderde maatschappijbeeld’ in de kinderliteratuur. Bijna
alle kinderboeken zijn volgens haar ‘afgestemd’ op kinderen uit een beter milieu,
waardoor arbeiderskinderen ‘zichzelf nooit herkennen’ in een kinderboek: zij kunnen
alleen wegdromen, wegvluchten.
Bijna alle kinderboeken zijn bovendien ‘afgestemd op kinderen uit komplete,
gelukkige gezinnen’. En het traditionele rolpatroon wordt meestal zo sterk benadrukt
dat ‘alle kleine meisjes weer lieve, zoete, huilende, vertroetelende, zichzelf
wegcijferende “volwassen vrouwen” zullen worden, en alle jongens zichzelf weer
als de grote, stoere, sterke, arbeidende man zullen blijven zien’.
In kinderboeken lopen koningen en koninginnen altijd met kroontjes en hermelijnen
mantels. Nog afgezien van de vraag ‘of een koning of koningin iets is dat past in een
demokratisch land of een naar socialisme neigend tijdperk’, vindt zij het verkeerd
om kinderen iets voor te spiegelen dat in de verste verte niet op de realiteit lijkt.
En in de meeste kinderboeken is het gezag van de volwassenen volgens haar
onaantastbaar, alle opstandigheid wordt ‘eruitgeslagen’, voor eigen initiatief is geen
ruimte. ‘We hoeven dus niet bang te zijn in de toekomst een minder grote zwijgende
meerderheid te krijgen, óf een groter aantal volwassenen dat met zijn méér vrije tijd
iets kreatiefs weet aan te vangen.’ (Cox 1972: 342).
In 1974 publiceerde de werkgroep een lijst van ‘alternatieve’ kin-
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derboeken: Het kinderboek vanuit een andere hoek. In het tijdschrift Stimulatief legt
Tonne Cox uit dat deze lijst bedoeld is als een hulpmiddel bij de selectie van boeken.
Doordat er in de media nauwelijks aandacht wordt besteed aan kinderboeken, geven
jeugdsentiment en kleurigheid van de illustraties volgens haar meestal de doorslag.
Bovendien heeft de werkgroep geconstateerd dat de meeste schoolbibliotheken vol
staan met boeken van vóór 1960: een gemiste kans, omdat kinderboeken juist in de
laatste tien jaar inhoudelijk veel beter zijn geworden.
Dat de informatie in veel kinderboeken verouderd is, illustreert zij ditmaal met
enkele citaten. Als voorbeeld van de negatieve houding tegenover andere culturen
en andere rassen haalt zij enkele regels aan uit De helden van Zuid-Afrika van L.
Penning en uit Oki en Doki bij de negers van H. Arnoldus. 40
In Het kinderboek vanuit een andere hoek noemt de werkgroep honderdzeventien
boeken die aan haar maatstaven voldoen. De titels, voorzien van een korte annotatie,
zijn ingedeeld naar onderwerp. Daarnaast worden enkele onderwerpen genoemd
waarover men (vrijwel) geen kinderboeken heeft kunnen vinden, zoals de dood,
echtscheiding, homoseksualiteit en geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen.
In de volgende delen van de gids wordt ook hierin voorzien.
Naarmate er meer boeken met ‘eigentijdse informatie’ verschijnen, gaat de
werkgroep meer eisen stellen aan de kwaliteit daarvan. Al in deel 2 (1976) wordt
vastgesteld dat bij sommige schrijvers en uitgevers ‘de wind “uit een andere hoek”
[is] gaan waaien’, maar dat het resultaat niet altijd geslaagd is. In deel 3 (1979) wordt
deze kritiek geconcretiseerd. Volgens de werkgroep verschijnen er regelmatig
kinderboeken waarin zoveel mogelijk problemen zijn ‘geperst’, zonder dat die worden
uitgewerkt. Ook komt het voor dat een probleem wel uitgebreid wordt besproken,
maar dat ‘de lezer geen enkele verwerkingsmogelijkheid [krijgt] aangeboden’.
Dergelijke boeken schieten hun doel voorbij: ‘Wij vinden het belangrijk dat bepaalde
thema's in kinderboeken voorkomen op een manier die de realiteit geen geweld
aandoet. De lezer moet er echter ook iets mee kunnen doen.’ (Het kinderboek vanuit
een andere hoek, 3: 11). In aansluiting hierop verlangt de werkgroep in deel 4 (1980)
dat kinderboeken een bijdrage leveren aan de ‘per-
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soonlijkheidsvorming’, dat wil zeggen: ze moeten de mogelijkheid bieden ‘om
emoties te herkennen en te verwerken’, en de creativiteit en de fantasie stimuleren.
Als gevolg van deze kritiek worden de besprekingen steeds uitvoeriger. Het blijven
echter zakelijke analyses, opgebouwd volgens een vast schema waarin het accent
ligt op de ‘informatie’. Aan literaire aspecten wordt vrijwel geen aandacht besteed.
Zo gaat men wel uitvoerig in op de meer of minder gewenste eigenschappen van de
personages, maar niet op de karaktertekening als zodanig. Over Op je kop in de
prullenbak van Guus Kuijer schrijft men in 1979 onder meer: ‘In het boek wordt niet
moraliserend opgetreden. Als er problemen zijn, geeft de onderwijzer geen pasklaar
antwoord, maar speelt het probleem terug naar de kinderen. Hoewel weinig kinderen
zo'n klassesituatie aan den lijve ondervinden, zullen ze toch veel dingen herkennen
en wellicht er meer over gaan nadenken.’ (Het kinderboek vanuit een andere hoek,
3: 51).
Zoals hier al enigszins blijkt, gaat de werkgroep ervan uit dat een realistische
situatie de lezer meer identificatiemogelijkheden biedt dan fantasie. Duidelijker komt
dit naar voren in de bespreking van Ver van de stad van Willem Wilmink. Zonder
in te gaan op de emotionele inhoud van het verhaal, concludeert men: ‘Het is wel
jammer, dat het leven op de boerderij zo ontzettend ouderwets beschreven wordt; er
is totaal geen sprake van een modern geleid agrarisch bedrijf. Dit zal aan de
herkenbaarheid voor de lezer wel tekort doen.’ (Het kinderboek vanuit een andere
hoek, 3: 65).
Vrijwel gelijk met de Eindhovense werkgroep ontstond de Werkgroep Kinderboeken
van Man Vrouw Maatschappij te Leiden, die eveneens in 1974 haar eerste rapport
publiceerde, het Plus-min boek 1974, dat betrekking heeft op boeken voor kinderen
van drie tot zeven jaar. In de inleiding wordt uiteengezet dat men kinderboeken
onderzoekt om na te gaan ‘welke informatie het kind via zijn boeken krijgt over de
maatschappij en de rol die het [daarin] zal spelen’. Daarbij wordt aandacht besteed
aan vooroordelen ten aanzien van andere rassen en andere culturen en aan de
‘rolverdeling’ van ouders en kinderen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, maar
de werkgroep gaat ook in op andere aspecten. Zij vindt dat een boek het kind ‘een
waardevolle beleving’ moet
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geven, ‘een intens fijn gevoel’: ‘Het moet het kind de gelegenheid bieden zijn eigen
gevoelens en ervaringen te verwerken; het moet zowel qua tekst als illustratie
aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van het kind en die wereld uitbreiden
en verrijken.’ (Plus-min boek 1974: 11).
De werkgroep gaat ervan uit dat kinderen zich niet identificeren met de situatie,
maar met de emoties van de hoofdpersonen. Zij kunnen een gevoel van verlatenheid,
veiligheid of blijheid herkennen en emotioneel geraakt worden door een boek. Maar
ze kunnen ook heel goed beseffen dat het leefpatroon dat in bepaalde verhalen
beschreven wordt, afwijkt van hun eigen situatie, en daardoor gestimuleerd worden
over de dingen na te denken. In een goed kinderboek moet duidelijk worden wat de
schrijver met zijn figuren wil uitdrukken. Het moet bepaalde waarden en normen
doorgeven, zonder dat het moralistisch is.
De achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt, vindt de werkgroep ook
belangrijk. Vaak is dat de wereld waarin wij leven, en daarvan moeten kinderen een
zo genuanceerd en gevarieerd mogelijk beeld krijgen. De personages mogen geen
clichés zijn. Daarmee wordt de klassieke rolverdeling niet uitgesloten; wel keurt de
werkgroep het af dat de moeder meestal beschreven wordt als ‘iemand die het
huishouden doet’, en maar zelden als een echte levende persoonlijkheid, die haar
eigen interesses heeft.
Ook in deze gids worden kinderboeken volgens een vast schema besproken, waarbij
zowel aandacht wordt besteed aan rolverdeling en informatie over de wereld, als aan
beleving, verhaalvorm en illustraties. Bij Jip en Janneke wordt bijvoorbeeld opgemerkt
dat de personages een traditioneel jongens- en meisjesgedrag vertonen, maar dat
kinderen er veel in zullen herkennen: zij beleven dezelfde dingen als Jip en Janneke
en kunnen zich makkelijk identificeren met hun emoties.
Het Plus-min boek beperkt zich niet tot de aanbeveling van boeken die aan de
maatstaven van de werkgroep voldoen, maar bevat ook besprekingen van andere
boeken. Bij elk onderdeel wordt een plus of een min geplaatst. Hierdoor krijgt de
traditionele rolverdeling extra nadruk; in veel besprekingen is het enige minpunt:
‘Pluk, onze held, is een ondernemend jongetje, Aagje is een bangig meisje’, ‘Jobje,
de hoofdpersoon, is weer een jongen,
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het kleine zusje is onmondig’ (Plus-min boek 1974: 123, 138). Ook van deze gids
verschenen drie vervolgdelen, waarvan er twee werden samengesteld door een
werkgroep van MVM Twente.
Doordat de werkgroep van MVM meer rekening houdt met de beleving van kinderen
dan de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur uit Eindhoven, is zij meestal gematigder
in haar oordeel. De laatste concentreert zich zo sterk op de ‘informatie’ die een
verhaal bevat, dat zij soms tot merkwaardige interpretaties komt. Voor de Leidse
werkgroep geldt dit niet; wel verlangt zij dat de intentie van een verhaal
ondubbelzinnig naar voren komt.
Dit bleek bijvoorbeeld in 1979, toen er een discussie ontstond over de toekenning
van de Zilveren Griffels. Die had onder meer betrekking op Allemaal appeltaart!
van Sheila Lavelle: het verhaal van mevrouw Mulder, die geen hulp krijgt van haar
man en kinderen bij het planten van een appelboom, het plukken van de appels en
het bakken van een taart - maar wel bij het eten daarvan! Volgens de jury wordt
hiermee ‘de traditionele rolverdeling onnadrukkelijk en op heel humoristische wijze
aan de orde gesteld’. De Werkgroep Eindhoven leest dit verhaal echter als ‘een ode
aan de zichzelf wegcijferende moeder’, die zich ‘laat uitbuiten’ en daarmee heel
tevreden schijnt te zijn (Griffel 1979: 7-8). De werkgroep van MVM Leiden, die in
De Groene protesteert tegen de bekroning, ziet wel de ironie in het verhaal, maar
neemt aan dat die kinderen ontgaat: ‘Daardoor gaat de emancipatorische werking
die het verhaal had kunnen hebben, volledig de mist in.’ (De Groene Amsterdammer,
17 oktober 1979).
In alle recensies die ik heb gevonden, worden de interpretatie en het oordeel van
de jury gesteund. Zo betoogt Rian Waltz in En nu over jeugdliteratuur dat er geen
misverstand kan bestaan over de intentie van het verhaal, ook al omdat het wordt
aangevuld door de illustraties: volgens de tekst is vader ‘druk bezig de krant te lezen’,
maar op het plaatje zit hij te slapen; en een van de kinderen zit strips te lezen in plaats
van huiswerk te maken. Volgens haar zijn dergelijke grapjes voor kinderen uitstekend
te begrijpen (En nu over jeugdliteratuur, 6: 180).
Beide werkgroepen hielden zich bezig met de selectie van kinder-
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boeken die ‘eigentijdse informatie’ bevatten. Vrijwel tegelijk kwamen er enkele
critici naar voren die zich toelegden op de theoretische uitgangspunten van de
maatschappijkritische benadering van kinderliteratuur. De eerste is de Vlaming Eric
Hulsens (geb. 1949), leraar Nederlands, criticus (onder meer in De Groene
Amsterdammer) en onderzoeker, met name op het gebied van het volkssprookje en
het kinderrijm.
Eind 1974 publiceerde hij een uitvoerige bespreking van Het kinderboek vanuit
een andere hoek. Hij beschouwt het als een handig lijstje van boeken waarin bepaalde
onderwerpen voorkomen, maar als poging tot ‘alternatieve jeugdboekenkritiek’ vindt
hij de brochure veel te oppervlakkig. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan de
theorie van het jeugdboek, die volgens hem een onderdeel is van ‘de theorie van de
socialisatie in de kapitalistische maatschappij’. De werkgroep legt zelfs niet uit aan
welke eisen een alternatieve jeugdliteratuur moet voldoen: het blijft bij lege formules
(‘uit een andere hoek’, ‘anders dan traditioneel’) en een opsomming van onderwerpen
of thema's die in jeugdboeken moeten voorkomen. Hoe die ‘behandeld’ moeten
worden, blijft buiten beschouwing, met als gevolg dat de besproken boeken niet
serieus worden geanalyseerd.
Hoe het dan wel moet, liet Hulsens in 1976 zien in een bespreking van Het fornuis
moet weg van Annie Schmidt (over twee kinderen die ‘timmervrouw’ en ‘huisman’
willen worden). Als motto zet hij boven zijn artikel een citaat van Brecht: ‘Je moet
de literatuur niet vanuit de literatuur beoordelen, maar vanuit de wereld, bijvoorbeeld
vanuit het stuk wereld waarover ze handelt.’ Hij gaat dan ook uitvoerig in op de
manier waarop in het verhaal wordt uitgelegd dat de kinderen zelf kunnen kiezen
wat ze willen worden, om daar zijn eigen analyse van het probleem tegenover te
stellen.
Hij vindt het positief dat Annie Schmidt vooroordelen over man en vrouw doorprikt.
Haar kritiek staat echter op een ‘burgerlijk standpunt’, stelt hij vast; zij gaat uit van
gelijke rechten, maar zegt niets over de materiële kant van de zaak: ‘Dat het beroep
van timmerman (loonarbeid) en dat van huisvrouw (onbetaald werk, gericht op de
reproduktie van de arbeidskracht) struktureel verschillend zijn blijkt nergens uit. De
arbeid zelf verschijnt als on-
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problematies. En ten slotte richt de kritiek zich op een element in ons
maatschappijsysteem, zonder verdere vragen te stellen over dat systeem.’ (Hulsens
1976: 21).
Ook in de recensies die hij heeft bekeken, wordt deze problematiek niet ter sprake
gebracht: men stelt hoogstens vast dat Annie Schmidt de kern van het probleem heeft
getroffen. Bovendien wordt het verhaal wel geestig of ironisch genoemd, maar dit
wordt nauwelijks toegelicht. Hulsens concludeert daarom dat deze recensies ‘nodeloos
oppervlakkig zijn, omdat ze niet berusten op een doorlichting van de tematiek en de
literaire techniek van het verhaal’ (Hulsens 1976: 24).
In 1980 bundelde Hulsens een aantal kritieken en essays over kinderboeken in Een
kinderhoofd is gauw gevuld. In de inleiding formuleert hij zijn visie op jeugdliteratuur
en op de taak van de criticus. Hij wijst erop dat het begrip ‘jeugd’ cultureel bepaald
is: het ontstaan van een afzonderlijke jeugdliteratuur aan het eind van de achttiende
eeuw hing samen met een nieuwe visie op kinderen, die ten slotte leidde tot de
schepping van een aparte ‘kinderwereld’. Dit roept volgens hem de vraag op of een
aparte jeugdliteratuur wel noodzakelijk en zinvol is.
Als een van de kenmerken van opzettelijke kinderliteratuur beschouwt hij de
‘asymmetrische communicatie’, die het duidelijkst naar voren komt in rechtstreekse
vermaningen. Ter illustratie citeert hij de volgende passage uit Nuk van Cyriel
Verleyen, uit 1973: ‘Misschien ben jij ook wel eens stout? Dat betert wel, als je
probeert om goed te zijn voor de mensen. Dan word jij ook goed en wijs zoals Nuk.
Laten we dat maar hopen.’ Hulsens tekent hierbij aan dat iemand als Guus Kuijer
nooit zo'n ‘sinterklaaspose’ aanneemt, maar juist probeert kinderen op voet van
gelijkheid aan te spreken.
De asymmetrie kan zich ook uiten in de aanpassing of ‘adaptatie’ van taal of
inhoud. Vanouds kende de kinderliteratuur allerlei taboes, waarmee nu steeds meer
wordt afgerekend. Dit hangt uiteraard samen met het beeld dat men van kinderen
heeft, en van de pedagogische denkbeelden die daarmee samenhangen, maar de
auteur en de volwassen lezers zijn zich dat lang niet altijd bewust. Daarom is het de
taak van de criticus hierop te wijzen. Zelf wijst
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hij een nadrukkelijke adaptatie af: ‘Kinderen leven in dezelfde wereld als volwassenen
en de jeugdliteratuur moet de jeugd helpen tot volwassenheid te komen. Daarom:
geen taboes en geen infantilisering met verkleinwoordjes en veel rozig koloriet.’
(Hulsens 1980: 12).
Iemand anders die aandacht besteedde aan de theoretische uitgangspunten van de
geëngageerde kritiek, is de Vlaming Bert Brouwers (pseudoniem van Bert Vanheste,
geb. 1937), literatuursocioloog aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, die in
1974 een lezing hield over de sociologische benadering van kinder- en jeugdliteratuur.
Naar zijn mening hanteren veel schrijvers en critici van kinderboeken ‘nog steeds’
de erkende literatuur als norm: ze propageren ‘het “betere” jeugdboek, waarbij “beter”
al te vaak in de buurt van knap geschreven en goed gestructureerd ligt’ (Brouwers
1974: 3-4). Degenen die strijden voor de bestudering van de jeugdliteratuur, hebben
volgens hem meer oog voor de functie van kinderboeken en leggen daarom het accent
op een sociologische analyse van deze ‘communicatievorm’.
Literatuur zou gericht moeten zijn op maatschappelijke bewustwording, vindt hij,
maar het gros van de televisieprogramma's, schlagers, massalectuur en jeugdliteratuur
bestaat uit ‘pogingen om de kijker, luisteraar, lezer af te wenden van een zinvolle
inrichting van zijn bestaan’ (Brouwers 1974: 5-6). Volgens hem is dit overigens geen
gevolg van een komplot van vuige kapitalisten, die het volk willen verdoven: deze
uitingen voorzien in een reële behoefte, ze zijn zelfs een middel tot ontplooiing van
bepaalde menselijke eigenschappen. Tegelijk bemoeilijken ze echter ‘de
zelfontplooiing van de complete mens’.
Als voorbeeld van een kinderboek dat, in bepaalde opzichten, die zelfontplooiing
bemoeilijkt, noemt hij De A van Abeltje van Annie Schmidt. Dat Abeltje twee boeven
én de autoritaire directrice van een kostschool onschadelijk maakt, vindt hij op
zichzelf niet laakbaar. ‘Dat wordt het pas doordat en in zoverre deze heldendaden
opgediend worden als compensatie, als evasieve ontsnapping in een gefantaseerde
zinvolle vakantie voor jongeren die in hun werk veeleer afgestompt dan ontwikkeld
worden. Of nog in
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de mate waarin scholieren onderhuids de sociaal-democratische zoethouder ingeplant
wordt dat ze het (net als de arbeiders) nog niet eens zo slecht hebben, dat het in elk
geval vroeger heel wat erger was op die strenge kostscholen, dat de school per slot
gestadig vrijer wordt en het steeds beter met de jeugd voorheeft, en vooral dat de
verbeteringen niet door de scholieren zelf bevochten, maar van buiten af aangeboden
moeten worden.’ (Brouwers 1974: 6).
Helaas zijn de meeste kinderboeken ‘aanpassingsliteratuur’. Ze propageren de
bestaande normen en bieden geen oplossing voor problemen, maar compenseren het
onbehagen en de onvrede met een ‘confectiedroom’. Aan de andere kant zijn er
boeken die bedoeld zijn om kinderen te helpen ‘de werkelijkheid te beheersen’, door
ze andere normen voor te houden. Maar als kinderen die niet herkennen, hebben ze
volgens Brouwers geen enkele waarde. Hij vindt dat ‘emanciperende’ kinderliteratuur
uit moet gaan van het kind en zijn ‘leefwereld’. Een kind moet inzicht krijgen in zijn
situatie en zich bewust worden van de verhoudingen in zijn omgeving, om de
mogelijkheid en de noodzaak van veranderingen te ontdekken. De fantasie heeft
daarin een belangrijke functie: fantasie kan een vlucht uit de werkelijkheid zijn, maar
ook ‘een vooruit denken, een verkenning van een toekomstige werkelijkheid’
(Brouwers 1974: 8).
Als een boek dat aan deze eisen voldoet, noemt hij Het wereldje van Beer Ligthart
van Jaap ter Haar (over een jongen die blind wordt). Beer is ‘een levend personage
dat reële tegenslagen doorstaan moet en daar op een persoonlijke manier op reageert’.
Volgens Brouwers wordt Beer voor de lezer zelfs ‘concreter’ dan zijn eigen vriendjes,
omdat je zijn gevoelens en gedachten van binnenuit leert kennen. Door de identificatie
met Beer kun je je voorbereiden op ‘het beter aankunnen van de toekomst, waarin
voor jezelf een dergelijk of soortgelijk bestaan weggelegd zou kunnen zijn’ (Brouwers
1974: 9).
Als we een bijdrage willen leveren tot de persoonlijke en sociale ontplooiing van
het kind, kunnen we niet volstaan met het propageren van boeken ‘die intuïtief door
onszelf of door jury's als “beter” aangeduid worden’, concludeert hij. 41 We kunnen
evenmin volstaan met het aanprijzen van boeken ‘uit een andere hoek’:
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we moeten op zijn minst ‘het globale wereldbeeld’ van het boek analyseren en
onderzoeken wat de functie van het boek zou kunnen zijn.
Vrijwel dezelfde opvattingen vinden we bij Peter van den Hoven (geb. 1945),
onderwijzer, later docent dramatische vorming en daarnaast criticus en schrijver van
kinderboeken. In 1975 publiceerde hij een artikel over taalonderwijs, ‘Kindertaal en
maatschappelijke werkelijkheid’, met een inleiding over kinderliteratuur.
De kinderliteratuur is volgens hem een onderdeel van de ‘bewustzijnsindustrie’,
die in onze maatschappij zeer grote vormen heeft aangenomen. De ‘toppen van de
uitgeversmagnaten’ bepalen wat er verschijnt. Omdat zij er belang bij hebben de
huidige maatschappelijke verhoudingen in stand te houden, trachten ze ‘het bewustzijn
van de mensen zo te vormen, dat de ongelijkheden en de tegenstellingen in de
maatschappelijke werkelijkheid worden geaccepteerd’. Weliswaar is er geen sprake
van een volledige conditionering - anders zouden maatschappelijke veranderingen
onmogelijk zijn - maar wat kinderen denken en doen wordt ‘in toenemende mate
[...] bepaald door de produkten van de massamedia, die op hen zijn afgestemd’ (Van
den Hoven 1975: 31).
In een volgend artikel, ‘Kinderteksten en kritiese pedagogie’ (1976a), citeert hij
de eis dat kinderboeken aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Van den
Hoven is het daar wel mee eens, maar hij vindt het niet voldoende: hij verlangt dat
ze ook aansluiten bij zijn lééfwereld, zijn maatschappelijke realiteit. De overdracht
van maatschappelijke normen wordt volgens hem bepaald door de belevingswereld
van het kind: door middel van de fantasie maakt het zich die normen eigen en op den
duur hebben ze zo'n invloed dat het kind ze zonder meer accepteert, óók als ze niet
overeenstemmen met zijn maatschappelijke werkelijkheid. ‘Men leert er naar
handelen. En opnieuw is er een mens geschapen naar het beeld en de gelijkenis van
de volwassenen.’ (Van den Hoven 1976a: 42).
Hij heeft geen bezwaar tegen fantasie in kinderboeken, als het kind maar niet wordt
afgeleid van de realiteit. De gebruikelijke fantasie spiegelt kinderen volgens hem
een droomwereld voor, ze
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geeft slechts een compensatie voor zijn onvervulde wensen en is daarom ‘aanpassend’
of ‘kompensatories’. Maar er bestaat ook ‘veranderende’ of ‘emancipatoriese’ fantasie,
die betrekking heeft op de werkelijkheid, ‘waarbij het kind affektief én kognitief
wordt aangesproken en waardoor hij mogelijkheden krijgt aangereikt om zijn eigen
leefwereld te onderzoeken en te verkennen en zo nodig, beetje bij beetje, te
veranderen’ (Van den Hoven 1976a: 43). Hierdoor leert het kind volgens hem
nadenken over de wereld om hem heen en wordt het zich bewust van de samenleving
waarin het later een plaats moet vinden.
In zijn artikel ‘Kindertijdschrift en pedagogiese praktijk’ (1976b) wijst Van den
Hoven erop dat wij in Nederland - anders dan in Duitsland - nooit een socialistische
kinderliteratuur hebben gekend. Er zijn alleen boeken verschenen vanuit een
sociaal-democratische visie, bijvoorbeeld van Nellie van Kol en Nienke van Hichtum.
Ook in de afgelopen jaren kwamen de eerste linkse kinderboeken uit Duitsland. Ze
werden geschreven om kinderen informatie te geven over de kapitalistische
maatschappij, maar volgens Van den Hoven zijn ze pedagogisch niet sterk: ze hebben
een puur cognitieve benadering, die niet aansluit bij de maatschappelijke realiteit
waarin kinderen leven, spelen en werken. Volgens de ideologie mocht bovendien
geen enkele concessie worden gedaan aan zuiverheid van de informatie: spanning
en vooral humor werden afgewezen. Deze boekjes bieden daardoor geen enkele
idenficatiemogelijkheid: ze geven alleen droge informatie over de
arbeidsomstandigheden in fabrieken, stakingen en dergelijke. Als voorbeeld noemt
hij De fabriek is van ons van Sven Wernström (een uitgave van ‘De Uytbuyt’).
De werkgroep ‘De Rode Biet’ uit Gent geeft datzelfde jaar een positiever oordeel
over dit boekje. Zij deelt het bezwaar dat het gegeven van dit verhaal, een groep
arbeiders die een gesloten fabriek bezet en in eigen beheer heropent, niet aansluit bij
de directe ervaringen van het kind. Maar aan die eis mag niet al te strikt worden
vastgehouden, we moeten de capaciteiten van kinderen niet onderschatten: ‘De
situatie in fabrieken bijvoorbeeld is een situatie waar een deel van de kinderen, als
ze er nu nog niet via het beroep van hun ouders mee in kontakt komen, toch later
zelf
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als volwassenen mee gekonfronteerd worden. Als dusdanig is dit onderwerp een
tema dat zeker niet vermeden mag worden.’ (De Rode Biet 1976: 28).
Bovendien beantwoordt de uitwerking volledig aan de criteria van de werkgroep:
er wordt veel nadruk gelegd op de solidariteit van de werknemers, die nodig is om
veranderingen tot stand te brengen; het verhaal geeft een radicale oplossing, zonder
compromis; en de hoofdpersoon neemt wel eens het initiatief, maar hij vervult geen
leidersrol (wat in strijd zou zijn met ‘het demokratisch principe’). De werkgroep
vindt het boekje daarom zeker bruikbaar, al acht zij begeleiding bij het lezen gewenst.
De laatste vertegenwoordiger van deze benadering is de schrijver Karel Eykman
(geb. 1936). In zijn lezing ‘Progressieve kinderboeken: wat is dat?’ (1977) sluit hij
zich aan bij de opvatting dat kinderboeken betrekking moeten hebben op de realiteit.
Volgens hem is er een tijd geweest dat je al heel progressief was als je maar héél
mooi schreef: de tijd dat kinderboekenschrijvers ‘vochten om erkenning door de
“echte” literatuur’ (Eykman 1977: 17). Naar zijn mening hielden veel kinderboeken
uit die tijd kinderen af van de werkelijkheid: ze gingen over blauwe olifanten en roze
konijnen, over rijke prinsen en verwende prinsessen. We hebben ‘de wereld van het
kind’ uitgevonden en het kind daarin opgesloten. Maar kinderen hebben nu eenmaal
deel aan de maatschappij: ‘daar worden ze verdrukt en gemanipuleerd, daarom moet
je ze helpen hun eigen situatie te doorzien en hun omgeving te hanteren’ (Eykman
1977: 18).
Hij vindt dat je uit moet gaan van de reële situatie van het kind en dus niet schrijven
over eenzame beren of eenzame prinsen, maar over eenzame kinderen. Dat wil niet
zeggen dat je kinderen moet ‘vastpinnen’ op de realiteit. Integendeel, je moet de
fantasie gebruiken om de werkelijkheid ‘te lijf te gaan’: ‘Ik wil kinderen materiaal
geven waardoor ze op het idee komen dat ze zich niet bij hun situatie hoeven neer
te leggen. [...] Ze moeten er brutaal van worden in plaats van gehoorzaam, lastig in
plaats van tevreden. Het plezier van het verzet in plaats van de saaiheid van de
aanpassing wens ik ze toe.’ (Eykman 1977: 19).
Kinderboeken moeten bijdragen tot de emancipatie van het
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kind, zegt hij. Dat betekent dat je kinderen serieus moet nemen: we moeten het
aandurven hen deelgenoot te maken van wat onszelf bezighoudt, onze angsten, onze
zorgen en onze hoop. Natuurlijk moet je ze ook wakker houden met een spannend
verhaal en mag je ook wel eens grappen maken, om meteen daarna iets belangrijks
te zeggen. Het gaat erom dat je ‘volwaardig’ met ze omgaat. ‘Dat moet iedereen
eigenlijk, dus kinderboekenschrijvers zeker.’
Kritiek op de werkgroepen Aanvankelijk had de maatschappijkritische benadering
veel invloed. Maar onmiddellijk kwamen er ook kritische reacties. Die hadden
grotendeels betrekking op de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur uit Eindhoven,
die in de media de meeste aandacht kreeg. Al op 21 oktober 1972, een week na het
interview met Tonne Cox in De Volkskrant, wijdde Piet Grijs (pseudoniem van H.
Brandt Corstius, geb. 1935) er een column aan in Vrij Nederland.
‘Wat me ook ontzettend de keel begint uit te hangen,’ zo begint hij, ‘is dat geëtter
over hoe kinderboeken eigenlijk moeten wezen.’ Vorig jaar trokken drie marxistische
literatuurtheoretici in het Zweedse blad Ord och Bild van leer tegen Pippi Langkous
van Astrid Lindgren, omdat het een ‘prestatie-ideologie’ zou uitdragen, en nu is er
weer een actiegroep die vindt dat kinderboeken aan specifieke maatschappelijke
eisen moeten voldoen. Hij citeert de lijst van onderwerpen die Tonne Cox in De
Volkskrant opsomt. ‘Ik weet niet of al die dingen volgens de aktiegroep in één
kinderboek moeten voorkomen, of dat het goed is als alleen maar bijvoorbeeld de
rolpatronen worden omgekeerd. Ik weet wel dat alle leuke kinderboeken over heel
andere dingen gaan.’ (Brandt Corstius 1972, ongepagineerd).
Volgens hem is de werkgroep geen haar beter dan de ouders die vroeger zo
verontwaardigd waren over Pietje Bell, of de onderwijzers die Dick Bos afpakten.
Haar actie zal ook even weinig effect hebben, want kinderen maken zelf wel uit wat
ze lezen. ‘Het zijn net zulke domoren, rotzakken, huichelaars, lieverdjes, schreeuwers,
dromers en aarzelaars als u en ik, maar ze hebben één aardige eigenschap: ze vormen
geen aktiegroepen om ons voor te schrijven wat goed voor ons is.’
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Twee jaar later werd Het kinderboek vanuit een andere hoek in het tijdschrift School
besproken door M.J. Raymakers-van der Put. Zij vindt het onjuist dat de werkgroep
zich heeft beperkt tot boeken van de laatste tien jaar. Kinderen lezen net zo lief
boeken die al wat ouder zijn. ‘En er zijn weinig verhalen over sterven die méér indruk
maken dan de dood van Joli Coeur in Alleen op de wereld, of de dood van Beth in
Op eigen wieken, of de dood van Oom Tom, of de dood van Jet in Schoolidyllen, of
de dood van het Ros Beyaert in De vier Heemskinderen. En een hele sliert onvolledige
gezinnen geven deze boeken op de koop toe, voor wie daar prijs op stelt.’ (School,
2, nr. 3: 46).
De eerste die een langere beschouwing aan dit onderwerp wijdde, was de schrijver
Willem Wilmink (geb. 1936). In zijn artikel ‘Het kinderboek van elfenland tot
echtscheiding’ (1978) zet hij zich af tegen de eenzijdige aandacht voor
maatschappelijke problemen.
Het idee dat je kinderen moet weghouden van de boze wereld, is gelukkig
achterhaald, stelt hij vast. Dat is mede te danken aan de werkgroepen, die verlangen
dat kinderboeken op de realiteit betrokken zijn. Hun benadering doet hem denken
aan Hieronymus van Alphen, die ook vrijelijk met de kinderen sprak over alles wat
er in de wereld omging. Van Alphen liet zich leiden door zijn liefde voor het kind.
In veel recente kinderboeken ontdekt Wilmink dezelfde houding, maar daarnaast
zijn er nogal wat ‘probleemboeken’, waarin niet het kind centraal staat maar de
gedachte aan een ‘alternatieve maatschappij’.
Bij een indeling in thema's, zoals die wordt gemaakt in Het kinderboek vanuit een
andere hoek, valt dit verschil volgens hem onder tafel. Men heeft alleen oog voor
de thematiek en niet voor de manier waarop die is verwerkt; er wordt ook te weinig
gekeken of de gerubriceerde boeken een oplossing bieden voor de problemen die ze
aan de orde stellen. We moeten niet vergeten ‘dat kinderen zich zonder alcohol en
nicotine door het leven moeten slepen, en dat ze toch óók recht hebben op wat
ontspanning en geborgenheid’ (Wilmink 1978: 3).
Hij vindt dat kinderboeken de werkelijkheid geen geweld mogen aandoen, maar
dat ze ook niet ontmoedigend mogen zijn.
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Bovendien bestrijdt hij het idee dat ook sprookjes, fantasieën en dagdromen de
werkelijkheid geweld aandoen: sprookjes zijn geen válse realiteit, maar ‘een realiteit
naast de onze’, en de overeenkomst tussen de gefantaseerde en de echte wereld is
soms verrassend groot.
Ook de schrijfster Gertie Evenhuis (geb. 1931) maakt bezwaar tegen de eis dat
kinderboeken ‘maatschappijgericht’ zijn. Volgens haar kun je iemand niet dicteren
waarover hij moet schrijven. ‘Een goed boek wordt namelijk niet geconstrueerd,
maar het ontstaat. Dat vraagt tijd, eenzaamheid en vrijheid voor de auteur.’ (Evenhuis
1979: 26).
Zij is het dan ook niet eens met de Franse minister van vrouwenzaken, Françoise
Giraud, die onlangs over kinderboeken zei: ‘Mannen moeten nu maar eens de keuken
in en vrouwen moeten de auto's kopen.’ Volgens Evenhuis zou er dan in wezen niets
veranderen. Wat betreft de rol van man en vrouw moet alles kunnen, maar het moet
niet voorgeschreven worden: anders gaan we terug naar het moralisme van De brave
Hendrik. In beginsel kan in een kinderboek alles aan de orde komen, maar dat moet
met veel vakmanschap gebeuren: anders wordt het verhaal ‘platgedrukt door de
moraal, de Boodschap’ (Evenhuis 1979: 29).
Een kinderboek moet in de eerste plaats een goed boek zijn. Het moet met dezelfde
normen beoordeeld worden als een boek voor volwassenen. ‘Het is een hardnekkig
misverstand dat het voor kinderen wel wat minder kan. Op vele terreinen. Het heeft
met de houding ten opzichte van kinderen te maken, die nog allerlei te wensen
overlaat.’ (Evenhuis 1979: 26).
Het kinderboek als gevaar Hoewel het aantal waarschuwingen tegen het gevaar van
slechte lectuur in deze periode niet vermindert, is er op dit punt een duidelijke
verschuiving waar te nemen. De traditionele waarschuwingen tegen avonturenromans
heb ik niet meer gevonden. Niet dat de angst voor het geweld in deze verhalen
verdwenen zou zijn; de aandacht heeft zich echter van avonturen- en stuiverromans
via strips verplaatst naar avonturenseries op de televisie. Ook het wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied richt zich op dit medium: na Charlie's Angels, The A-Team
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en Miami Vice maakt men zich niet meer druk over Dick Bos en De dood van
Winnetou. (Zie bijvoorbeeld: Van der Voort 1982, met verdere literatuurverwijzingen.)
Over kwajongensstreken kan men zich nog wel opwinden. Als Pietje Bell in 1976
wordt behandeld in een aantal ‘boekbesprekingskernen’ van jeugdbibliothecarissen,
worden alle bekende bezwaren nog eens opgesomd. Maar daarnaast ontdekt men
nieuwe gebreken in het boek: het is ‘erg zwart-wit’, ‘slecht geschreven’ en
‘rolbevestigend’ (Moerkercken van der Meulen 1976: 2). Het wordt dus ingedeeld
bij de lectuur die men in één woord afdoet: de ‘triviale’ literatuur.
Daarmee behoort het dan meteen tot de categorie die in deze periode vrij algemeen
als schadelijk wordt beschouwd. Omdat de meeste maatschappijkritische opvoeders
de ‘erkende’ literatuur als norm afwijzen, past het begrip ‘triviaal’ niet in hun
opvattingen, maar hun kritiek op ‘het gros van de kinderboeken’ komt sterk overeen
met de bezwaren die tegen triviale literatuur worden gemaakt: die houdt de lezer
immers een schijnwereld voor, een ‘surrogaatwereld’, en staat vol stereotypen en
vooroordelen. Het gebruik van de term ‘triviaal’ werkt echter relativerend: hoe
omvangrijk de triviale literatuur ook mag zijn, met deze aanduiding heeft ze afgedaan,
zodat ze nooit maatgevend kan zijn voor het peil van dé (kinder)literatuur. 42 Voor
de maatschappijkritische opvoeders is ze dat kennelijk wel: volgens Brouwers en
Van den Hoven spiegelt het gros van de kinderboeken de lezer een schijnwereld
voor; en de constatering van de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur dat negers in
‘de meeste’ kinderboeken rieten rokjes dragen, is alleen gebaseerd op Oki en Doki.
Alleen de Werkgroep Kinderboeken van MVM Leiden maakt onderscheid tussen
serieuze en triviale kinderboeken. Zij keurt een klassieke rolverdeling niet zonder
meer af, maar maakt bezwaar tegen clichéfiguren. (Bovendien is in het Plus-min
boek 1974 een samenvatting opgenomen van een artikel over triviale kinderliteratuur.)
De kritiek uit de literaire hoek gaat verder. Zoals de term ‘triviaal’ al aangeeft, heeft
ze betrekking op het alledaagse, banale karakter van deze lectuur. Deze kritiek wordt
onder meer naar voren ge-
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bracht door Rudolf Geel (geb. 1941), een neerlandicus die ook bekend werd als
romanschrijver. In zijn artikel ‘Dromen die vertellen wat je zelf al droomt’ (1973)
zet hij zich af tegen de maatschappijkritische benadering, om het op te nemen voor
de fantasie.
Hij constateert dat sinds kort propaganda wordt gemaakt voor het zogenaamde
alternatieve kinderboek. ‘Dat wil zeggen: het kinderboek van de waarheid, van ouders
die gaan scheiden, of vaders die opeens doodgaan, de alledaagse problemen; kortom:
de kale werkelijkheid.’ Nu kan hij zich wel voorstellen dat dergelijke boeken helpen
kinderen op te voeden tot bewust levende volwassenen, maar daarmee is nog niet
gezegd dat alle andere boeken verkeerd zijn.
Kinderen zijn volgens hem meer gediend met kwaliteit dan met
werkelijkheidsgetrouwheid: ‘Is Alice in Wonderland werkelijkheidsgetrouw? En
Winnie-the-Pooh? Nee. Maar hoe spiritueel zijn die verhalen niet! Mensen die de
harde kijk op de werkelijkheid propageren, vergeten in hun zendingsijver wellicht
al te gemakkelijk het bestaan van een wereld die op een fantastische wijze iets
toevoegt aan de kale werkelijkheid, een wereld van verhaal- en taalvondsten, van
“logische” grapjes zoals in Alice, van ongeremde emoties over de liefde van een
koning, maar dan wel een koning die door de schrijver uniek is gemaakt.’ (Geel
1973: 126).
Die andere wereld prikkelt mensen volgens hem om iets te veranderen aan de
werkelijkheid ‘die de zendelingen aan de lezertjes willen voorleggen’. Het gaat er
niet om of de werkelijkheid aan kinderen moet worden onthouden, maar of ze aan
hen moet worden opgedrongen. Schadelijk is niet de lectuur die een andere
werkelijkheid laat zien, zegt hij, maar de clichélectuur ‘die onmiddellijk in het
verlengde ligt van de wereld die getoond moet worden zoals hij is’. Het stripblad
Tina bijvoorbeeld biedt zijn lezeressen een surrogaatwereld: ‘Dromen die je vertellen
wat je zelf al droomt’. Hij vindt dat het taal- en literatuuronderwijs erop gericht moet
zijn, de leerlingen vanuit deze surrogaatwereld te brengen tot ‘fantasieën die een
integraal deel vormen van de werkelijkheid, dat wil zeggen een nieuwe werkelijkheid
die je met behulp van die fantasie verandert of zinvoller maakt’ (Geel 1973: 127).
Deze conclusie wordt gedeeld door Annerieke Freeman (geb.

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

251
1922), jeugdbibliothecaresse in Hilversum, in haar artikel ‘Kinderen en triviale
literatuur’ (1976). Zij bekijkt het onderwerp vanuit de praktische vraag of men deze
lectuur al dan niet in de bibliotheek moet opnemen.
Anders dan volwassenen kan men kinderen volgens haar niet indelen in ‘literaire’
en ‘triviale’ lezers: alle kinderen lezen (ook) triviale literatuur; vooral serieboeken
zijn erg populair. Deze boeken laten zich nu eenmaal makkelijk lezen: de personages
en de omstandigheden zijn al bekend, ‘het verhaal kan meteen beginnen’. Ook nieuwe,
onbekende series beantwoorden qua uitvoering (omslag), stijl en verhaalstructuur
aan het vertrouwde verwachtingspatroon.
Als kinderen ook andere boeken lezen, is er volgens haar weinig reden tot
bezorgdheid. Als ze alleen triviale boeken lezen, ligt het anders, omdat deze lectuur
niets toevoegt aan de ervaring van de lezer en kinderen niet helpt om inzicht te krijgen
in hun eigen situatie: het blijft ‘wegdromen’; de ‘schijnwereld’ die de lezer wordt
voorgespiegeld, werkt als een verdovingsmiddel. Bovendien is zo'n eenzijdige lectuur
‘emotioneel en cultureel verarmend’, doordat de fantasie en het gevoel voor humor
en ironie niet geprikkeld worden (Freeman 1976: 568).
Zij is van mening dat de bibliotheek wel triviale boeken in de jeugdafdeling moet
opnemen, omdat alle kinderen ze graag lezen, maar niet te veel en nooit complete
series. Bovendien moet je kinderen zoveel mogelijk stimuleren tot een gevarieerde
lectuur.
Een tegendraads materialistisch pedagoge: Lea Dasberg Een markante figuur in de
discussie van deze periode is Lea Dasberg (geb. 1930), van 1980 tot 1987 hoogleraar
in de theoretische en historische pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In
haar boekje Grootbrengen door kleinhouden (1975) presenteerde zij een
materialistische visie op de geschiedenis van de opvoeding. Zij betoogt dat de
opvoedingspraktijk niet alleen wordt bepaald door pedagogische opvattingen, maar
ook door de economische en politieke situatie. Sterker nog: de opvattingen komen
voort ‘uit het huwelijk van economie en politiek’ (Dasberg 1975: 46).
In haar opvattingen over kinderliteratuur bestrijdt zij echter de eenzijdig
materialistische visie dat kinderboeken de lezer moeten
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confronteren met zijn eigen realiteit: ‘Een invalide kind wil, als het na alle
fysiotherapie eens eindelijk aan een uurtje lezen toe is, wel wat anders dan Beugeljong
en zal genieten van de stoere avonturen van de oergezonde Zeven jongens en een
oude schuit. Het goede kinderboek zal zeker terugmoeten naar een wereldoriënterende
functie, maar zal daarnaast ook de kinderlijke behoefte aan avontuur, fantasie, poëzie
en kolder moeten bevredigen. We moeten oppassen niet in hetzelfde gemoraliseer
te vervallen als de Verlichters in de eerste periode van het kinderboek.’ (Dasberg
1975: 70-71).
In Het kinderboek als opvoeder (1981) werkt zij deze opvattingen verder uit. Naar
haar mening hebben het onderwijs en het jeugdbibliotheekwerk behoefte aan ‘een
pedagogische theorievorming om beter te weten wat nu “goede” en wat “slechte”
kinderboeken zijn’ (Dasberg 1981: 15). Hiertoe geeft zij een beknopte bloemlezing
van opvattingen uit het verleden, om bouwstenen voor zo'n theorie te vinden, gevolgd
door een eigen beschouwing over de invloed en de functie van kinderliteratuur.
Naast het gezin, de school en de vriendenkring beschouwt zij het boek als het
‘vierde pedagogische milieu’. Wil het kind zich hierin thuis voelen, dan moet het
zich kunnen identificeren. Maar de jonge lezer identificeert zich anders dan men
vaak denkt, zegt zij: ‘Niet met wat hij is, maar met wat hij wil zijn, niet met wat hij
kent en beleeft, maar met wat hij zou willen kennen en beleven.’ (Dasberg 1981:
83). De eis dat kinderboeken aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid vindt zij
daarom een lelijke inconsequentie in het pedagogisch denken: een kinderboek moet
‘grensverleggend’ zijn, het moet het kind niet opsluiten in zijn leefwereld, maar het
daarbuiten voeren. De aanpassing van kinderboeken aan het milieu van het
arbeiderskind is volgens haar ‘een reactionaire daad’, die de klassenmaatschappij
bestendigt (Dasberg 1981: 87).
Boeken geven het kind de kans zich terug te trekken uit de dagelijkse realiteit.
Dasberg beschouwt het kinderboek daarom als een ‘verborgen plaats’, een term die
zij ontleent aan de pedagoog M.J. Langeveld. Deze heeft hierbij een concrete plaats
op het oog: een privé-domein, waar het kind zich kan afsluiten van zijn omgeving,
waar het zichzelf kan zijn zonder dat iemand hem ziet, waar het zijn eigen realiteit
kan creëren, zijn eigen illusie, en vanwaar
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het kan uitkijken over de wereld. Volgens Dasberg heeft het boek dezelfde functie:
als een kind zit te lezen, sluit het zich eveneens af en schept het zijn eigen realiteit;
het verlaat de kamer waar het zit, om de oceaan over te varen of door de prairie te
draven; het verplaatst zich naar de middeleeuwen; en door de identificatie met een
volwassen hoofdpersoon kan het zijn eigen leeftijd overschrijden. Al lezende schept
het zijn eigen illusie, vanuit zijn eigen wensen en zijn eigen verwachtingen. Iedere
leeservaring is daarom uniek: ‘Geen twee kinderen lezen hetzelfde boek!’ (Dasberg
1981: 96).
Deze verborgen plaats is ook een ‘uitkijkpost’: al lezende breidt het kind zijn
ervaringen uit en oriënteert het zich op de wereld. Het bereidt zich mentaal voor op
zíjn eigen stellingname daarin, maar dat blijft zijn geheim: ‘Het hoeft dan pas “naar
buiten te treden” met zijn definitieve keuze of wens voor een bepaald beroep of
opleiding of godsdienst of politieke stellingname of wat dan ook, als het de
argumentatie ervoor goed heeft doordacht en voorbereid.’ (Dasberg 1981: 100).
Haar beschrijving van het leesproces komt dus overeen met die van Louise Boerlage
(die door Dasberg overigens niet wordt vermeld). Ook Boerlage gaat ervan uit dat
kinderen ervaringen zoeken die ze in de werkelijkheid (nog) niet kunnen beleven,
en dat ze zich op die manier oriënteren op de toekomst. Maar anders dan Boerlage
trekt Dasberg hieruit niet de conclusie dat de invloed van een boek van de lezer
afhangt. Hoewel zij opmerkt dat iedere lezer het boek vanuit zijn eigen
belevingswereld herschept, gaat zij uit van de ‘positieve en negatieve invloed van
respectievelijk goede of slechte jeugdliteratuur’ (Dasberg 1981: 74). 43
Het kinderboek als kunstwerk Zoals ik hiervoor beschreven heb, verliet J.G. Bomhoff
in 1974 de opvatting dat de meeste kinderboeken min of meer kitscherig zijn, een
afvalprodukt van de literatuur. Daarmee was deze opvatting echter niet van de
aardbodem verdwenen. Nog geen half jaar later vinden we haar terug bij de columnist
(en kinderboekenschrijver) Jan Blokker (geb. 1927), die in De Volkskrant uitlegt dat
‘het kinderboek niet bestaat’.
De aparte kinderlectuur bestaat nu ongeveer tweehonderd jaar, zegt hij, en in al
die tijd heeft ze niets nieuws opgeleverd. Voor de
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‘eigen belevingswereld’ van het kind zijn geen genres, thema's en literaire
gezichtspunten ontwikkeld die niet al lang bestonden in de lectuur voor zogenaamde
volwassenen. Van Alphen ontleent zijn inspiratie volgens hem ‘regelrecht aan vader
Cats’, alleen zijn woordgebruik wijkt af, ‘het hurkt een beetje’. De stroom
jongensboeken die in de negentiende eeuw op gang kwam, bestaat geheel uit
‘kinderlijke’ pastiches van historische verhalen en avonturenromans voor
volwassenen. ‘En als in de loop van de 20ste eeuw steeds meer bezorgde mevrouwen
zich zorg gaan maken over de kinderziel en het geestelijk voedsel dat er voor nodig
is, rijzen eerst de elfen, kabouters en paddestoelen gehoorzaam uit de grond en dienen
zich bij nieuwe afroepen de ethische realisten aan om de “escape” naar kitsch en
klatergoud te verhinderen en het kind te confronteren met de werkelijkheid van
Vietnam, de Palestijnse vluchtelingetjes en Pedro of Makoetoe die in Peru of Zambia
droog brood en stromend water ontberen.’ (Blokker 1974, ongepagineerd).
Ook het meisjesboek bevat volgens hem niets nieuws na Courths-Mahler, Marie
Corelli en Eva de Raedt-Canter. Na twee eeuwen is het kinderboek nog steeds niet
boven het niveau van de verdienstelijke namaak gekomen: het ‘autonome’ kinderboek
bestaat niet. Misschien zal het er ook nooit komen. ‘Misschien zelfs zal het fenomeen
op een dag, als gevolg van een Nieuwe Verlichting, geheel uit onze cultuur
verdwijnen.’
Als we ervan uitgaan dat Blokker enigszins chargeert, en dus bedoelt dat 99 of 99,9
procent van de kinderboeken niet boven het niveau van de verdienstelijke namaak
uitkomt, wordt zijn mening gedeeld door de criticus Kees Fens (geb. 1929), die in
De Volkskrant tweemaal de boeken besprak die met een Gouden Griffel waren
bekroond, en beide malen een vernietigend oordeel velde.
In 1972 noemt hij De kleine kapitein van Paul Biegel slechts in zoverre literair dat
het aan allerlei kinderlectuur herinnert, wat het tot ‘een typisch kunstprodukt’ maakt.
Het boek is volgens hem een aaneenrijging van avonturen, die op geen enkele manier
op elkaar betrokken zijn: ze zijn verwisselbaar en tot in het oneindige uitbreidbaar.
De figuren worden na enkele hoofdstukken ‘stereotypen van zichzelf’ en het verhaal
is geschreven in een ‘levenloze
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taal’, die correspondeert met een ‘levenloze inhoud’. Over Koning van Katoren van
Jan Terlouw oordeelt hij niet veel gunstiger.
Zijn bespreking van de Gouden Griffels van 1974 opent hij met de klassiek
geworden constatering: ‘Aan veel auteurs van kinderboeken is een slecht schrijver
verloren gegaan. Daar kunnen de literatuurcritici blij mee zijn, maar de kinderen
zitten ermee. Later dan, als ze zullen pogen levend Nederlands te schrijven, maar
moeten bekennen helaas te veel kinderboeken te hebben gelezen.’ (Fens 1974,
ongepagineerd).
Het wereldje van Beer Ligthart van Jaap ter Haar typeert hij als een aaneenrijging
van gemeenplaatsen. De auteur heeft niets te vertellen en dat zou ook moeilijk kunnen
‘want hij bezit geen taal’. Wat overblijft is een hoop sentiment: het boek is een
smartlap voor kinderen, die hen ongetwijfeld diep zal raken. Dat dit boek bekroond
is als het beste kinderboek van het jaar, vindt hij kenmerkend voor de maatstaven
die bij de beoordeling van kinderboeken worden gehanteerd. Ook verhaaltechnisch
en inhoudelijk loopt het boek volgens hem enkele decennia achter, maar dat is
eigenlijk niets bijzonders: net als tweederangs literatuur voor volwassenen blijven
de meeste kinderboeken achter bij de echte literatuur. Je zou een geschiedenis kunnen
schrijven over het kinderboek als ‘schaduwloper’, waarbij ‘de weinige
oorspronkelijken, dat wil zeggen de echte schrijvers onder de kinderboekenschrijvers,
eindelijk ook literair recht wordt gedaan’.
Tot die weinigen rekent hij in ieder geval niet Thea Beckman, die dat jaar een
Gouden Griffel kreeg voor Kruistocht in spijkerbroek: volgens hem niet meer dan
een verzameling vooroordelen en gemeenplaatsen over de middeleeuwen. De leeuw
van Vlaanderen is hiernaast een meesterwerk, om maar te zwijgen van De
schaapherder van Oltmans.
Veel relativerender is Fens in zijn lezing ‘Het beslissende boek’ (1983). Daarin
betoogt hij dat elke lezer in zijn leven vier perioden kent, waarvan alleen de eerste
en de laatste werkelijk van belang zijn. Alleen dán is het lezen namelijk wat het in
wezen is: een vorm van egotisme.
In de eerste periode, die ongeveer tot het twaalfde jaar duurt, heeft iedere lezer
volgens hem een boek dat beslissend is, ‘het boek
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dat zijn lectuur en zijn leven zal bepalen’ (Fens 1983: 20). Voor hem was dat Fulco
de Minstreel van C. Joh. Kieviet, dat hij met een schok herkende als een ‘echt’ boek.
Dat kwam in de eerste plaats door de taal, vol gemeenplaatsen die hij schitterend
vond, want zeer ‘literair’. Als hij nu in andere boeken soortgelijke beschrijvingen
tegenkomt, vindt hij ze nog altijd mooi, al beseft hij dat ze niet ‘goed’ zijn.
In de tweede periode, van twaalf tot vijftien of zestien jaar, gebeurt volgens hem
niets: het is de periode van de grote leegte, waarover de opvoeders in het duister
tasten. Daarop volgt de periode van ‘de grote vervreemding’ van het
literatuuronderwijs. Pas daarna, in ‘de periode van de vrijheid en de reflectie’, komt
de lezer weer aan bod. Dan blijkt het beslissende boek nog altijd door te werken: je
bent de lezer gebleven die je was. In die vierde periode mag je weer ‘mooi’ vinden
en ‘niet mooi’ vinden en dat is ‘een grote gelukservaring’.
Een literaire benadering vinden we ook bij de schrijver Guus Kuijer (geb. 1942). Hij
is niet minder radicaal dan Blokker en Fens, maar zijn visie op literatuur wijkt op
belangrijke punten van de hunne af. Na zijn eerste kinderboek, Met de poppen gooien
(1975) verwierf Kuijer zich een grote populariteit, ook bij de maatschappijkritische
opvoeders, die in de toon en de thematiek van zijn werk veel van hun ideeën
terugvonden. In zijn pamflet Het geminachte kind (1980) distantieert hij zich niet
alleen van hun opvattingen, maar van alle pedagogische bedoelingen.
Het kind wordt volgens hem beschouwd als een ‘schijngestalte’ of een reeks
schijngestalten (zuigeling, kleuter enzovoort): de ware verschijningsvorm van de
mens zou de volwassene zijn. Kinderlijkheid is in die opvatting iets dat overgaat,
iets dat je moet ‘afleggen’, om met de apostel Paulus te spreken: ‘Toen ik een kind
was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik
een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.’ ( 1 Korinte 13: 11).
Kuijer vindt dit verschrikkelijke woorden, omdat ze van minachting voor kinderen
getuigen. Een volwassene zou een ‘ontkinderlijkt’ mens zijn, terwijl volwassen
worden nu juist geen breuk moet betekenen met het kinderlijke.
Een kind is volgens hem onwetend en daardoor nieuwsgierig.
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De meeste volwassenen zijn ‘wetenden’, die hun nieuwsgierigheid hebben afgeleerd.
Die vorm van volwassenheid is hetzelfde als burgerlijkheid, zegt hij: ‘niet willen
zien, niet willen horen, niet willen weten’. Theo Thijssen heeft daar een schitterende
aanval op gedaan in Het grijze kind, waarin de hoofdpersoon zijn moeder introduceert
met de woorden: ‘Mijn moeder leeft nog, tenminste in d'r eigen oog.’ Veel lezers
zullen die moeder voor een karikatuur houden, ‘waarbij ze voor het gemak vergeten
dat veel volwassenen zich ten opzichte van kinderen als een karikatuur gedragen’.
Opvoeden betekent: je gedragen als iemand die het allemaal al weet. We kunnen er
daarom maar beter mee ophouden, ‘want wij leven allemaal voor het eerst en wij
weten niet hoe dat moet’ (Kuijer 1980: 120, 124).
Hij vindt dat ook de meeste kinderboekenschrijvers zich gedragen als wetenden:
ze ‘verklaren het leven voor kinderen, zoals vroeger allerlei moois voor arbeiders
werd verklaard’. In een lange boutade zet hij zich af tegen werkgroepen die verlangen
dat in kinderboeken taboes doorbroken worden. Als je kinderboeken schrijft, kan
het je overkomen dat pedagogen je werk rangschikken onder het kopje ‘gebroken
gezin’ of ‘doorbroken rolpatronen’: voor hen is een boek een ‘onderwerp’ dat wordt
‘behandeld’.
Een goed boek past volgens hem nooit in dergelijke rubriceringen, maar helaas
passen de meeste kinderboeken er wel in, want het zijn juist de burgerlijkste schrijvers
die voor kinderen schrijven, de meest ontkinderlijkte schrijvers: ‘Het kinderboek
houdt zich met de antwoorden bezig, niet met de vragen, met de oplossingen in plaats
van met de raadsels. Mensen die zich met kinderboeken bezighouden, zijn
geïnteresseerd in het “onderwerp”, het pedagogische doel van het boek, niet in het
boek als uiting van een belangwekkende persoonlijkheid.’ (Kuijer 1980: 130).
Het najagen van pedagogische doelen bevordert de middelmatigheid: literair zal
het kinderboek niets voorstellen zolang het als een middel in de opvoeding wordt
beschouwd. Opvoeden is niet fatsoenlijk, zegt Kuijer: ‘Je lééft met mensen, je voedt
ze niet op, je práát met mensen, je staat niet te woord, je probeert onder woorden te
brengen, je legt niet uit, je probeert je zoveel mogelijk bewust te zijn, je máákt niet
bewust. Opvoeden is onbeleefd, pedant en burgerlijk. “Mensen met een hart brengen
er niets
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van terecht,” schrijft Carmiggelt dan ook.’ (Kuijer 1980: 132).
Met instemming citeert hij Theo Thijssen: een schrijver van kinderboeken moet
schrijver zijn - en geen opvoeder. Die twee zitten elkaar in de weg: ‘Literatuur is
terreinverkenning van een schrijver, geen wegwijsbord.’ Opvoeden is een tactiek,
het is doen alsof. In werkelijkheid begrijpen we nergens iets van: we kunnen hoogstens
beschrijven wat we ménen te zien, te horen en te voelen. Maar als je geen
‘waarom-daarom verhaal’ schrijft, klagen de pedagogen over een ‘te hoog
abstractieniveau’: ‘Zij hebben het boek niet lief, zij hebben uitsluitend hun treurige
wetenschap lief.’ (Kuijer 1980: 134).
Hij vindt dat kinderen recht hebben op lijfelijke bescherming en voor de rest een
zo groot mogelijke vrijheid. Wij doen precies het omgekeerde: we maken de wereld
te gevaarlijk voor kinderen en beperken vervolgens hun bewegingsvrijheid. Overal
steken de opvoeders hun eigenwijze neuzen in, zelfs in de boeken die kinderen lezen.
‘Zij zitten nu mét de kinderen achter de stijve kaften. Zij moeten daar als de donder
vandaan.’ (Kuijer 1980: 136).
Over Kuijers opvattingen over de opvoeding ontstond in 1980 een stevige discussie.
Zijn belangrijkste opponent was de ontwikkelingspsycholoog Dolf Kohnstamm (geb.
1937). In artikelen en ingezonden brieven in De Volkskrant en School begon hij een
polemiek, die hij afsloot met zijn artikel ‘Uitgewerkte ergernis’ (1981).
Hoewel de termen ‘pedagoog’ en ‘opvoeder’ voor Kuijer een negatieve
gevoelswaarde hebben, is hij volgens Kohnstamm zelf ook ‘beïnvloedend, vormend,
opvoedend bezig’: zijn kinderboeken zitten vol ‘verborgen pedagogische
doelstellingen’. En wat Kuijers citaat van Carmiggelt betreft, gelooft hij dat deze
‘niet bedoeld kan hebben dat, in het algemeen, mensen met een hart niets van
opvoeden terechtbrengen’ (Kohnstamm 1981: 59). Ouders die hun kinderen opvoeden,
‘met zorg, met liefde, met aandacht’, doen dat niet alleen voor hun eigen plezier; zij
bewijzen de samenleving een dienst en verdienen daarvoor waardering. Het is dwaas
en kwetsend, te suggereren dat zij hun kinderen ‘eigenlijk’ minachten.
Volgens hem is Kuijers negatieve visie op de opvoeding het gevolg van zijn eigen
traumatische jeugdervaringen. Maar dan is
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het mesjogge om zo te generaliseren en ‘als een dolle te keer te gaan tegen álle ouders
en álle scholen, ook wanneer men uit de kennissenkring nog meer gruwelverhalen
kent’ (Kohnstamm 1981: 66). Hij herhaalt dat Kuijer zelf ook ‘pedagogisch bezig
is’: hij houdt zijn lezers ‘gedragsmodellen’ voor, of hij dat nou wil of niet. Als hij
zich afzet tegen schrijvers die kinderen ‘willen opvoeden’, richt hij zich volgens
Kohnstamm ook tegen zichzelf. 44
Het meningsverschil is dus grotendeels te herleiden tot de definitie van ‘opvoeden’.
Kuijer reserveert deze term voor een opzettelijke bezigheid, gericht op de overdracht
van normen en regels. Kohnstamm breidt het begrip uit tot de hele omgang met en
begeleiding van kinderen. Thijssens onderscheid tussen ‘opzettelijke opvoederij’ en
‘je als mens aan een kind geven’ lijkt hij niet te kennen; hij lijkt het verschil ook niet
te zien. Mede daardoor vat hij Kuijers uitspraken over de minachting voor het kind
in onze cultuur op als persoonlijke kritiek op ouders en onderwijzers.
Benadering vanuit het kind De tegenstelling tussen de pedagogische en de literaire
benadering wordt in deze periode dus weer aangescherpt. Kuijer zet zich even fel af
tegen pedagogische eisen als Thijssen, terwijl sommige maatschappijkritische
opvoeders zich nadrukkelijk distantiëren van literaire eisen. Ook over de vraag in
hoeverre men rekening moet houden met de eisen die kinderen aan hun boeken
stellen, ontstaat voor het eerst in veertig jaar weer een discussie.
In 1972 betoogt de onderwijzer Pieter Quelle in zijn artikel ‘Vinden ze dat mooi?’
dat kinderboeken niet alleen door volwassenen beoordeeld kunnen worden, ook al
proberen zij zich misschien te verplaatsen in de belevingswereld van een kind. We
moeten weten wat kinderen er zélf van vinden. Uiteraard is de smaak van een kind
aan verandering onderhevig, maar een kind moet zelf (leren) uitmaken wat het goed
of slecht vindt.
Een jaarlijkse bekroning van kinderboeken kan een stimulans zijn voor het goede
kinderboek. Maar als kinderen niet mee mogen beslissen over de toekenning van de
prijs, ‘anders gezegd, als we de smaak van het kind en daarmee het kind zelf nog
steeds niet au serieux nemen’, is er volgens hem iets mis (Quelle 1972; 3-4). Je kan
kinderen alleen opvoeden tot ‘het goede boek’, als je uitgaat
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van de manier waarop zij hun boeken beleven en als je bereid bent je eigen normen
zonodig aan te passen aan die van het kind.
In 1976 kreeg Quelle steun van Marleen Wijma-van der Laan (geb. 1946), die in
Levende Talen rapporteerde over de kinderjury die zij in Schagen had georganiseerd.
Zij noemt de bekroning van kinderboeken door volwassenen ‘een merkwaardig
bedrijf’. Ook al proberen de juryleden rekening te houden met kinderen, zij nemen
onvermijdelijk hun volwassen deskundigheid mee. Dit heeft weliswaar het voordeel
dat ze ‘minder gemakkelijk hun sentimenten laten bespelen’ en dus objectiever
kunnen oordelen, maar ze moeten zich wel voortdurend realiseren dat de boeken
voor kinderen bestemd zijn en dat een volwassene in wezen een ‘overbodige
tussenpersoon’ is.
In 1977 besprak de kinderjury in Schagen onder meer twee boeken die dat jaar
door de griffeljury werden bekroond. De Gouden Griffel, Kon hesi baka van Henk
Barnard, eindigde bij hen in de middenmoot; een van de Zilveren Griffels, Wim van
Wim Hofman, op de achtste en laatste plaats. In een open brief aan de griffeljury
maakte de kinderjury bezwaar tegen de toekenning van deze Griffels: ‘U bekroonde
Kon hesi baka waarschijnlijk omdat u het een leerzaam boek vond. Maar wij houden
niet van boeken die alléén maar leerzaam zijn. Het boek Wim [...] vonden wij héél
slecht. We vonden het een slecht onderwerp, en zwaar geschreven. Wij kozen het
boek Geef me de ruimte van Thea Beckman, omdat het mooi, spannend, goed
geschreven, avontuurlijk en toch óók nog een beetje leerzaam is. Wij hopen dat u in
't vervolg een beetje rekening met onze wensen wilt houden. Anders kunnen we
voortaan beter soep van grote mensen koken!!!’ (Wijma-van der Laan 1977b: 504).
De Volkskrant legde deze kritiek voor aan Henk Barnard, die zegt dat de
opmerkingen van kinderen waardevol kunnen zijn, maar dat je de beoordeling van
boeken toch niet aan hen kunt overlaten: ‘Kinderen hebben begrijpelijk niet
onmiddellijk oog voor de technische of zeg literaire kwaliteiten van een boek. Als
je kinderen zou vragen wat zij het liefst eten, dan is dat toch bijna altijd patat mét.
Daar heb ik niets op tegen maar er zijn smakelijker dingen. En wij zijn in de
gelegenheid ze daar kennis mee te laten maken.’ (Wijma-van der Laan 1977b: 504).
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De kinderjury was diep verontwaardigd. Marleen Wijma tekende de volgende
uitspraken op: ‘Wie zegt dat wij altijd patat mét kiezen? Dat doen kinderen van vijf
jaar misschien, maar wij niet meer...!’ ‘Met “patat mét” bedoelt hij zeker Arendsoog
en zo. Nou, dat hebben we toch ook beoordeeld en dat heeft heus niet gewonnen!’
Zij constateert dat er in deze discussie ‘heel wat goals [zijn] gemaakt, zowel aan de
kant van de kinderen als aan die van de volwassenen’, maar dat de eindstand nog
niet in zicht is.
Inderdaad bleven kinderjury's de gemoederen bezighouden. Een jaar later kwam
Nettie Heimeriks, lerares aan de Frederik Muller Academie in Amsterdam, nog eens
op dit voorval terug. Op grond van de argumentatie van de kinderjury, met termen
als ‘mooi’, ‘spannend’, ‘avontuurlijk’ en ‘een beetje leerzaam’, constateert zij dat
kinderen vooral emotioneel bij een verhaal betrokken zijn. De volwassen jury oordeelt
volgens haar afstandelijker, besteedt ook aandacht aan de verhaalstructuur en het
taalgebruik, en baseert haar oordeel bovendien op de vergelijking van een honderdtal
boeken.
Kinderjury's kunnen heel nuttig zijn omdat volwassenen daardoor de mening van
kinderen leren kennen. Maar hun oordeel is altijd een momentopname, het is weinig
bezonken: ‘Wanneer van een gerenommeerd auteur een publikatie verschijnt, is het
aan vakmensen om te oordelen en is de mening van buren, vrienden, de loodgieter
en de melkman weinig relevant. Zolang volwassenen kinderen leren lopen en spreken,
scholen en schoenen kiezen, mogen zij ook oordelen over de waarde van
kinderboeken.’ (Heimeriks 1978: 1787).
Met deze polemiek was de zaak natuurlijk niet afgedaan. Dat volwassenen meestal
objectiever oordelen dan kinderen, had Marleen Wijma in 1976 al vastgesteld. De
vraag blijft echter in hoeverre zij daarbij rekening moeten houden met de eisen van
kinderen. Die vraag werd nog wat aangescherpt toen zich in 1985 een soortgelijk
incident voordeed.
De Gouden Griffel van dat jaar, Kleine Sofie en Lange Wapper van Els Pelgrom,
eindigde bij de meeste kinderjury's in Noord-Holland op de laatste plaats. Vrijwel
geen enkel kind bleek het te
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begrijpen (Hersch 1985). De reden daarvan is volgens Marleen Wijma dat dit verhaal
‘op een vrij abstract niveau gelezen moet worden’: als je de symboliek en de subtiele
overgang van droomwereld naar realiteit niet herkent, kun je het eenvoudig niet
volgen. En hoewel kinderjury's bestaan uit kinderen die graag lezen, bleken de
meesten van hen hiertoe niet in staat: in Schagen hadden maar twee van de
vierentwintig juryleden het verhaal begrepen; de anderen konden er geen touw aan
vastknopen. Omdat de Griffels bedoeld zijn om belangstelling te wekken voor goede
kinderboeken, vindt zij dat deze bekroning haar doel voorbijschiet: het is ‘eerder een
verhaal voor volwassen jeugdboekcritici dan voor de bedoelde leeftijdsgroep’
(Wijma-van der Laan 1985: 143).
De schrijver Karel Eykman nam het in ‘De Blauw Geruite Kiel’, de kinderkrant
van Vrij Nederland, voor de griffeljury op: ‘Bij de volwassenen is het ook zo dat een
jury uitmaakt dat Remco Campert de beste dichter is voor de P.C. Hooftprijs, terwijl
het publiek blijft roepen dat het Nel Benschop moet zijn. [...] Zullen we het bij
kinderen dan maar net zo doen?’ (Eykman 1985: ongepagineerd).
Blijkbaar roepen kinderjury's bij sommigen zulke heftige emoties op dat een
redelijke discussie onmogelijk is. Terwijl de voorstanders de tegenstelling tussen
kinderen en volwassenen proberen te analyseren, beperken de tegenstanders zich tot
badinerende uitspraken, die erop neerkomen dat het oordeel van kinderen niet ter
zake doet. Hun reacties passen dus uitstekend in de hier beschreven periode, die net als het begin van deze eeuw - geheel in het teken staat van de polarisatie.
Beoordelingen Uit dit decennium heb ik elf tijdschriften onderzocht plus vijf
dagbladen en twee weekbladen. In de tijdschriften zien we een toenemende aandacht
voor kinderliteratuur. De meeste váktijdschriften beperken zich echter tot artikelen
over kinderliteratuur; 45 slechts twee ervan bevatten recensies, die ik samen met de
beoordelingen in dag- en weekbladen zal bespreken. 46 In twee populaire pedagogische
tijdschriften vond ik korte aankondigingen, zonder kritische bespreking. 47
Van de dagbladen heb ik het laatste kwartaal van 1974 en 1979 onderzocht; van
de weekbladen de hele jaargangen. 48 Ook hier is
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een toenemende aandacht voor kinderboeken waar te nemen, zoals blijkt uit tabel 9
(blz. 264). In vijf van de zeven kranten zijn de besprekingen in 1979 uitvoeriger en
diepgaander dan in 1974; in vier van de zeven neemt ook het aantal besprekingen
toe. Het gemiddelde aantal recensies stijgt van 3,5 in 1969 tot 6 in 1974 en 8,5 in
1979. Dit laatste aantal is echter gedeeltelijk een toevalstreffer: Vrij Nederland
publiceerde in 1979 tien recensies in een eenmalig bijvoegsel ‘Kinderboeken’ (in de
kinderboekenweek). Ook in andere kranten kan het aantal besprekingen in 1979
afwijken van het normale patroon. Alleen in NRC Handelsblad, dat sinds 1970
wekelijks de rubriek ‘Kinderboek’ bevat, is het aantal recensies constant.
In 1974 vond ik in twee recensies iets terug van het engagement dat sinds kort
gepropageerd wordt. Zo maakt Petra Barnard in Vrij Nederland van 10 augustus
1974 bezwaar tegen het beeld dat Elly van Wijmen in Koerier voor Addis Abbeba
geeft van Ethiopië: ‘Het op wrede wijze onderdrukken van de studentenopstanden
wordt in het boek afgedaan als een noodzakelijk kwaad. Verder wordt de
Handels-Vereniging Amsterdam in een onverdiend gunstig daglicht gesteld. Geen
boek om kritiekloos aan te bevelen.’
In 1979 vond ik een dergelijk engagement alleen bij Peter van den Hoven in De
Groene Amsterdammer. Dit komt niet zozeer tot uiting in concrete argumenten, maar
in de selectie van de gerecenseerde boeken en zijn oordeel daarover: hij bespreekt
vooral boeken die betrekking hebben op de eigen ‘leefwereld’ van kinderen en boeken
over politieke onderwerpen. Daarbij hanteert hij vaak literaire argumenten, maar zijn
oordeel wijkt nogal eens af van dat van andere recensenten. Vrijdag komt Mikwel
van Dolf de Vries, een verhaal over een geadopteerd jongetje uit Colombia, prijst
hij bijvoorbeeld aan omdat de gedachten en gevoelens van Mikwel ‘voortreffelijk
beschreven zijn’ (De Groene Amsterdammer, 25 mei 1979). Paula Gomes oordeelt
op 28 december 1979 in de Haagsche Courant dat dit verhaal psychologisch wel
goed in elkaar zit, maar dat het te weinig vanuit het kind verteld wordt: ‘Hoe voelt
Mikwel zich? De lezer blijft wel geïnteresseerd toekijken, maar raakt er te weinig
bij betrokken, doordat hij buitenstaander blijft.’
In een groot aantal recensies wordt in 1979 bezwaar gemaakt tegen het ‘modieuze’
engagement in veel kinderboeken (een kri-
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Tabel 9 Beoordelingen in dag- en weekbladen
1969

1974

1979

1-

5-

10+

Haagsche Courant 1+

1-

6±

De Groene
Amsterdammer
NRC Handelsblad

6-/3±

12±

11+

Het Parool

4-

5-

3-

Trouw

8-

7-

9±

De Tijd

53±

8±

10±

14+

De Volkskrant
Vrij Nederland

0

De getallen geven het aantal stukken over kinderboeken aan; in één stuk kan meer
dan één boek aangekondigd of besproken worden.
Bij NRC Handelsblad zijn in 1969 de cijfers vermeld van het Algemeen Handelsblad
(links) en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (rechts).
+ duidt op recensies, met een oordeel en argumenten
- duidt op aankondigingen, met een typering van het boek of een samenvatting
van het verhaal en soms een oordeel (zonder argumenten)
± voornamelijk aankondigingen, maar ook een enkele recensie
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tiek die men in 1974 nog niet aantreft). De koppen spreken soms al boekdelen: ‘Alle
ellende in één week in één boek. Toemaar.’ (John Verhallen in Vrij Nederland, 7
juli 1979). Of: ‘Vreselijke ellende voor twaalfplussers’ ( Frans Kellendonk in Vrij
Nederland, 6 oktober 1979). De kritiek richt zich vooral op de oppervlakkige manier
waarop de problemen worden uitgewerkt. In een bespreking van zestien ‘kinderboeken
zonder taboes’ constateert John Verhallen dat het genre lijdt aan overdrijving en
overaccentuering en maar zelden een evenwichtig boek oplevert (Vrij Nederland, 6
oktober 1979). En Arno Wamsteeker stelt vast dat Dolf Verroen in De kat in de
gordijnen (bekroond met een Zilveren Griffel) veel overhoop haalt, maar het niet
uitwerkt, zodat kinderen zich volstrekt niet kunnen inleven. Ter illustratie citeert hij
een verhaaltje van vierentwintig korte zinnetjes over een Surinaams en een Nederlands
jongetje, die broertjes worden nadat de een zijn ouders heeft verloren bij een ongeluk
en de ander door zijn moeder is afgestaan voor adoptie. Volgens Wamsteeker is dit
geen verhaal, maar een synopsis (En nu over jeugdliteratuur, 6: 183-184).
In positieve beoordelingen vindt men soms de echo van deze kritiek. Zo merkt
Herman Verschuren op dat Krassen in het tafelblad van Guus Kuijer, ondanks het
moeilijke onderwerp, geen ‘kale parabel’ is maar een verhaal over levende mensen,
die worden beschreven met veel gevoel voor details. Hij prijst vooral de strakke,
zorgvuldige manier van vertellen: in korte hoofdstukjes, die ieder hun eigen
spanningsboog hebben, krijgt het drama geleidelijk gestalte, evenals het karakter van
de personages. Daardoor kunnen kinderen het niet alleen ‘snappen’, maar zich ook
inleven (En nu over jeugdliteratuur, 6: 178-180).
Net als bij Wamsteeker is een literaire argumentatie hier rechtstreeks verbonden
met argumenten vanuit de lezer. Ook buiten deze context vond ik een paar keer een
argument vanuit de lezer. Bovendien laten weer enkele kranten kinderen zelf aan het
woord. In Vrij Nederland zijn in 1974 alle recensies geschreven door volwassenen,
maar in zeven ervan is het oordeel van kinderen verwerkt. Trouw publiceert in 1979
enkele recensies van kinderen op de kinderpagina ‘De Kleine Krant’.
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Opvattingen over kinderliteratuur en over het kind
Bij de vertegenwoordigers van de pedagogisch-esthetische benadering komen na
1960 nieuwe opvattingen naar voren. Anders dan hun voorgangers willen zij kinderen
geen code meegeven van goed en kwaad, maar de voorwaarden scheppen voor een
zelfstandige keuze. Miep Diekmann besteedt daarnaast veel aandacht aan literaire
aspecten.
Na 1970 ontstaat er een duidelijke breuk in de benadering van kinderliteratuur.
De generatie die dan aan het woord komt, concentreert zich zo sterk op de vernieuwing
van de maatschappij dat zij nauwelijks kennis neemt van de bestaande kinderboeken
en de bestaande opvattingen over kinderliteratuur. Zij doet het voorkomen alsof alles
vanaf de grond moet worden opgebouwd, maar zonder het te beseffen doet zij soms
oude wijn in nieuwe zakken.
Het ‘alternatieve’ karakter van de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur (Eindhoven)
is voor een belangrijk deel te herleiden tot een gebrek aan kennis. Hoewel haar ideeën
in sommige opzichten overeenkomen met die van An Rutgers van der Loeff en Miep
Diekmann, wordt niet naar hen verwezen, laat staan dat men zich aansluit bij
geestverwanten uit het begin van deze eeuw, zoals Nellie van Kol en Mathilde Wibaut.
De eerste uitspraken over ‘de meeste kinderboeken’ wijzen eveneens op een geringe
kennis van zaken. Gaandeweg ontdekt de werkgroep steeds meer boeken die aan
haar eisen beantwoorden. In het eerste deel van Het kinderboek vanuit een andere
hoek wordt een groot deel van het werk van Rutgers van der Loeff en Diekmann
aanbevolen, samen met het recente werk van Annie Schmidt. En in 1979 wordt Ik
ben lekker stout van Annie Schmidt, uit 1955, erkend als voorloper van de
anti-autoritaire ideeën (Kok 1979: 35).
De vernieuwing van het opvoedingsideaal was dus minder radicaal dan men dacht:
geen omwenteling maar een versnelling van ontwikkelingen die al eerder op gang
waren gekomen. De werkelijke breuk met de vorige generatie betreft de benadering
van kinderliteratuur. Met uitzondering van de Werkgroep Kinderboeken van MVM
Leiden concentreren de kritische opvoeders zich geheel op de opvoedkundige waarde
van kinderboeken. Hoewel hun politieke ideeën overeenkomen met die van de
socialisten
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rond de eeuwwisseling, lijkt hun benadering meer op die van de katholieken. Als
een tweede Keurraad stelt de Werkgroep Eindhoven vast dat er nauwelijks boeken
zijn die aan haar wereldbeschouwing beantwoorden, om vervolgens een lijst op te
stellen van geschikte boeken. Net als de Keurraad past zij na verloop van tijd haar
eisen aan, maar werkt zij haar literaire eisen nauwelijks uit. Het enige verschil met
de katholieken betreft de houding tegenover boeken die in strijd zijn met haar eisen.
Hoewel zij daarin een belemmering ziet voor de maatschappelijke bewustwording
van het kind, is een verbod niet te verenigen met de anti-autoritaire beginselen. Tonne
Cox verklaart dat de werkgroep geen eenzijdigheid wil en dat kinderen moeten lezen
wat ze leuk vinden, maar tegelijk mogen kinderboeken het kritisch denken niet in
de weg staan.
Met kleine variaties is het bovenstaande eveneens van toepassing op de andere
maatschappijkritische opvoeders (ik zonder opnieuw de Leidse werkgroep uit). Zij
zetten zich af tegen literaire maatstaven, die ze alleen in verband brengen met de
vorm, en concentreren zich op de ideologische inhoud. Op dit punt tolereren zij geen
enkele afwijking. Bovendien hebben ze hooggespannen verwachtingen van de invloed
van kinderboeken, die kinderen in staat zouden stellen hun leefwereld te veranderen.
De eerste kritiek op de maatschappijkritische benadering is afkomstig van
columnisten die de draak steken met de nieuwe Verlichting. Anderen nemen het op
voor literaire kwaliteit, maar aan de literaire en emotionele ontwikkeling van kinderen
besteden zij geen aandacht: van de literair-psychologische benadering uit de vorige
periode is vrijwel niets terug te vinden. Alleen Dasberg wijdt in haar pedagogische
theorie over het kinderboek een beschouwing aan de psychologische aspecten van
het lezen. Ook dit betekent een breuk met de vorige periode: terwijl er toen nauwelijks
een onderscheid viel te maken tussen een literaire benadering en de benadering vanuit
het kind, ontstaat er nu een duidelijke tegenstelling tussen die twee.
Opvattingen over het kind Ook in deze periode wordt de benadering van
kinderliteratuur gedeeltelijk bepaald door de opvattingen over het kind. Bij Diekmann
en Rutgers van der Loeff is die relatie
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duidelijk, daarna is ze moeilijker te herkennen. Bij alle benaderingen is de grens
tussen kinderen en volwassenen vager geworden: niemand wil kinderen nog opsluiten
in een aparte kinderwereld. Toch blijft er een verschil. Eykman, Evenhuis en Quelle
vinden alle drie dat je kinderen serieus moet nemen, maar dit heeft voor elk van hen
weer andere consequenties. De vraag is dus wat men verstaat onder ‘serieus nemen’.
De maatschappijkritische opvoeders willen ogenschijnlijk de grens tussen kinderen
en volwassenen volledig doorbreken. Zij vinden dat kinderen geconfronteerd moeten
worden met alle aspecten van de volwassen wereld, zonder taboes en zonder
‘sinterklaaspose’. Maar omdat zij de nadruk leggen op de maatschappelijke
bewustwording van kinderen, bepalen volwassenen wat goed voor ze is. Hun eigen
emoties zijn alleen van belang als ze betrekking hebben op de maatschappelijke
realiteit: al het andere leidt tot ‘compensatie’, die de emancipatie in de weg staat.
Het kind wordt dus serieus genomen als lid van de maatschappij, niet als individu.
Annie Schmidt zet zich scherp af tegen dit ‘nieuwe calvinisme’, dat de
werkelijkheid reduceert tot maatschappelijke problemen. En Kuijer neemt het in een
eigenzinnig betoog op voor de waarde van de kinderlijke identiteit. Hij ziet het kind
als een individu, dat recht heeft op zijn eigen vragen en volstrekt niet gebaat is bij
de zekerheden van de kritische opvoeders. Ook bij Quelle en Wijma staan de eigen
behoeften van kinderen voorop. Een volwassene kan kinderen slechts begeleiden in
hun lectuur als hij rekening houdt met hun eisen en hun manier van lezen. Zij hebben
recht op hun eigen beleving en hun eigen smaak en er is geen enkele reden om daarop
neer te kijken.
Opvattingen over de invloed van kinderliteratuur Door de maatschappijkritische
opvoeders wordt aan kinderboeken een bijna absolute invloed toegekend. Van den
Hoven geeft weliswaar toe dat er geen sprake is van een volledige conditionering,
maar het scheelt toch niet veel. Volgens Tonne Cox worden kinderen eenvoudig
kopieën van de mannen- en vrouwenrollen in kinderboeken, volgens Van den Hoven
worden ze door middel van leer- en leesboeken ‘geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van de vol-
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wassenen’. Maar boeken kunnen kinderen ook in staat stellen de maatschappij te
veranderen. De revolutie is binnen handbereik.
Anderen relativeren de invloed van goede of slechte boeken. Volgens Annerieke
Freeman kunnen boeken de lezer wel inzicht geven in zijn eigen situatie en zijn
fantasie prikkelen, maar in een rechtstreekse invloed gelooft zij niet. Wilmink kent
aan boeken weer een andere functie toe: ze kunnen kinderen ontmoedigen, maar ook
troost en geborgenheid geven.
Kuijer, Quelle en Wijma ten slotte laten zich in het geheel niet uit over de invloed
van boeken. Die is vanuit hun visie ook niet zo belangrijk. Boeken zijn immers geen
middel in de opvoeding. Kinderen maken zelf uit wat ze lezen en hoe ze lezen. Het
laatste bepaalt ongetwijfeld ook wat ze ervan opsteken.
Opvattingen over literatuur Van de vertegenwoordigers van de
pedagogisch-esthetische benadering heeft alleen Miep Diekmann een duidelijke
kunstopvatting. Zij is veel nuchterder dan de vorige generatie en legt de nadruk op
vakmanschap. Literatuur staat bij haar in dienst van de bewustwording, maar heeft
daarnaast een esthetische functie.
Bij de vertegenwoordigers van de maatschappijkritische benadering is dit laatste
element volledig verdwenen. Bij hen zijn de opvattingen over literatuur nauwelijks
te onderscheiden van hun opvattingen over de opvoeding. Zij beschouwen literatuur
als een weergave van de maatschappelijke werkelijkheid. Daarbij houden zij geen
rekening met genres of tekstsoorten en hebben zij weinig historisch besef. Ook
sprookjes worden door Tonne Cox opgevat als informatie, die ‘eigentijds’ moet zijn:
een koning in een hermelijnen mantel geeft kinderen volgens haar een verkeerd beeld
van de realiteit. De Werkgroep Eindhoven beseft evenmin dat een deeltje uit de
triviale serie Oki en Doki geen maatstaf is voor dé kinderliteratuur en een verhaal
van Penning uit 1897 geen maatstaf voor de kinderliteratuur van 1974. In 1979
probeert de werkgroep meer aandacht te besteden aan literaire aspecten, maar zij ziet
kennelijk geen kans dit enigszins uit te werken.
Andere maatschappijkritische opvoeders zetten zich nadrukkelijk af tegen literaire
maatstaven, die zij voorstellen als een verheerlijking van mooischrijverij. Volgens
Brouwers mag literatuur
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maar één functie hebben: het bevorderen van maatschappelijke veranderingen. Wie
oog heeft voor de functie van kinderliteratuur, moet dus een sociologische benadering
kiezen, waarbij de plot en de personages worden getoetst aan strenge ideologische
eisen. Ook anderen accepteren alleen fantasie die gericht is op verandering van de
maatschappelijke werkelijkheid.
De Leidse werkgroep heeft een bredere visie op de functie van kinderliteratuur.
Zij gaat uit van de beleving van het kind, dat zich identificeert met de emoties van
de personages en niet met de maatschappelijke situatie. Bovendien maakt zij
onderscheid tussen afwijkende ideeën (een klassieke rolverdeling) en clichés. Door
het systeem van plussen en minnen krijgt de rolverdeling echter veel nadruk bij de
beoordeling.
Bomhoff geeft in 1961 blijk van een ‘hoog-literaire’ kunstopvatting, waardoor hij
geen kans ziet bij kinderboeken literaire maatstaven te hanteren. Literatuur is bij hem
een intellectuele categorie, die niet afhankelijk is van de beleving van de lezer. Na
1970 vinden we eveneens een autonome literatuuropvatting bij twee figuren die net
als Bomhoff buitenstaanders zijn in het wereldje van de kinderliteratuur. Voor Blokker
is oorspronkelijkheid kennelijk het enige criterium voor literaire waarde, Fens stelt
daarnaast hoge eisen aan de compositie. In een beschouwing over het lezen verlaat
Fens deze literatuuropvatting ten gunste van een meer psychologische benadering.
Hij maakt onderscheid tussen ‘goede’ en ‘mooie’ boeken: voor de criticus telt
kennelijk alleen de eerste maatstaf, voor de jonge lezer uiteraard de tweede.
Dezelfde tegenstelling vinden we bij Nettie Heimeriks, die suggereert dat kinderen
niet voldoende afstand kunnen nemen om een kwaliteitsoordeel te geven. De
argumentatie van Wijma-van der Laan komt erop neer dat zij hiertoe wel degelijk
in staat zijn, mits die kwaliteit voor hen relevant is. Tot op zekere hoogte wordt deze
tegenstelling overbrugd door enkele recensenten die vooral aandacht besteden aan
literaire kwaliteiten die rechtstreeks verband houden met de belevingsmogelijkheden
van kinderen.
Nog weer een andere invalshoek vinden we bij Kuijer, die ook in zijn opvattingen
over literatuur aan Theo Thijssen doet denken. Hij verlangt dat een boek de uiting
is van een belangwekkende persoonlijkheid. Anders dan Thijssen voegt hij daar niet
aan toe
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dat die uiting ook voor kinderen van belang moet zijn. Dat is in zijn geval ook
overbodig, omdat hij op dat moment al tien kinderboeken had gepubliceerd die naar het oordeel van de critici - ruimschoots aan deze eis voldoen.
Moraliseren - moraal, tendens, strekking Net als rond de eeuwwisseling is de
tegenstelling tussen de pedagogische en de literaire benadering na 1970 weer volledig
toegespitst op de wenselijkheid of toelaatbaarheid van nadrukkelijke pedagogische
bedoelingen. Ik vermijd de term ‘moraal’, omdat de kritische opvoeders zich nu juist
afzetten tegen iedere vorm van moralisme: zij willen dat kinderen zelf hun standpunt
bepalen, maar al hun eisen zijn erop gericht dat zij de juiste keuze doen.
Het enige verschil met Rombouts en de mannen van Jachin is dat er geen eisen
worden gesteld die morele (politieke) beschouwingen in het verhaal noodzakelijk
maken. Een uitzondering is Hulsens' kritiek op Het fornuis moet weg: het ‘structurele
verschil’ tussen loonarbeid en onbetaald werk ‘gericht op de reproduktie van
arbeidskracht’ kan alleen uitgelegd worden in een marxistisch preekje. Verder ben
ik dergelijke eisen echter niet tegengekomen.
Wel concentreren de kritische opvoeders zich volledig op de informatie over de
maatschappelijke werkelijkheid. Hun eisen zijn een ideologische variant van de eisen
van Salzmann: zij verlangen dat de personages zich zo gedragen als men wenst dat
jongens en meisjes doen, en dat ze vaak in omstandigheden komen waarin ze de
maatschappelijke realiteit onder ogen zien. De hele lijst van onderwerpen in Het
kinderboek vanuit een andere hoek is tot deze eisen te herleiden. Brouwers' kritiek
op De A van Abeltje roept, net als de bovengenoemde kritiek van Hulsens,
herinneringen op aan de beoordelingen van Jachin: de verlossing moet langs
dogmatisch zuivere weg tot stand komen, er moet gewezen worden op de enige
manier om werkelijk vrij te worden.
Uit de kritiek van de Werkgroep Eindhoven op de stapels ‘alternatieve’
kinderboeken die op den duur verschijnen, blijkt dat ze het allemaal niet zo bedoeld
heeft. Uit haar eisen spreekt vooral een verlangen naar meer openheid, dat aansluit
bij de eisen van Miep Diekmann. Op allerlei punten waren nu eenmaal in korte tijd
andere opvattingen en andere gewoonten ontstaan, die nog
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maar gedeeltelijk in de kinderliteratuur weerspiegeld werden. Dit verlangen werd
echter naar voren gebracht in de vorm van eenvoudige recepten, die kinderboeken
terugbrachten tot informatie over de maatschappelijke werkelijkheid. Dit betekent
een breuk met de opvattingen van Diekmann, die hoge eisen stelt aan de compositie
en met name verlangt dat de informatie in een verhaal betrekking heeft op het thema
of dient om de personages meer reliëf te geven.
Een van de eersten die protesteren tegen de eenzijdige benadering van de kritische
opvoeders, is Rudolf Geel. Volgens hem wijkt ‘de wereld die getoond moet worden
zoals hij is’, nauwelijks af van de clichélectuur die men nu juist bestrijdt. En Gertie
Evenhuis merkt enkele jaren later op dat de verplichte omkering van stereotypen
slechts nieuwe stereotypen oplevert. In een groot aantal recensies vinden we in 1979
dezelfde opvattingen. Van een goed verhaal verlangt men dat de personages ‘levende
mensen’ zijn, die worden beschreven met gevoel voor detail. Dit vereist een
zorgvuldige manier van vertellen, zodat het drama geleidelijk gestalte krijgt. Vanuit
deze opvattingen maakt men bezwaar tegen het modieuze engagement in sommige
kinderboeken: men hekelt de oppervlakkige manier waarop de maatschappelijke
thema's worden uitgewerkt, de overdrijving en de overaccentuering.
Deze kritiek komt overeen met de bezwaren die sinds het begin van deze eeuw
worden geuit tegen zondagsschoolboekjes. Opnieuw worden pedagogische
bedoelingen bestreden met literaire argumenten, die niet te scheiden zijn van de visie
op de werkelijkheid. Kuijer spreekt het duidelijkst zijn afkeer uit van pedagogische
regels en een vastomlijnd beeld van de werkelijkheid. Pedagogische bedoelingen
vindt hij burgerlijk en benepen: volgens hem kunnen ze dan ook nooit een boeiend
verhaal opleveren.
Invloed van de maatschappijkritische benadering De maatschappijkritische benadering
had aanvankelijk een grote invloed. De opvattingen die ik in dit hoofdstuk heb
beschreven, zijn slechts het topje van een ijsberg. Er waren nog verschillende andere
werkgroepen en -groepjes die zich met kinderliteratuur bezighielden. 49 Bovendien
verschenen er talloze artikelen en brochures over de maatschappelijke normen in
kinderboeken. Behalve de rol van
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man en vrouw werd onder meer het beeld van de derde wereld, de dood, echtscheiding,
gastarbeiders, gehandicapten, oude mensen, seksualiteit en zwarte mensen in
kinderboeken onderzocht.
In de juryrapporten voor de Gouden en Zilveren Griffels wordt al snel ingehaakt
op deze benadering. In 1974 gaat de jury in op het verwijt dat bijna alle kinderboeken
in een beter milieu spelen, door over Het wereldje van Beer Ligthart op te merken:
‘ Jaap ter Haar laat Beer uit een doorsnee gezin komen: zijn vader is een gewone
man zonder auto.’ En de Gouden Griffel van 1976, Met de poppen gooien van Guus
Kuijer, wordt onder andere aangeprezen met het argument: ‘De auteur heeft de
traditionele rolpatronen zowel bij kinderen als bij hun ouders doorbroken.’ Ook in
de jaren daarna komen dergelijke argumenten regelmatig voor. Zoals al bleek,
weerhield dit de werkgroepen niet van protesten tegen de toekenning van de Griffels,
omdat zij de interpretatie van de jury niet altijd deelden.
In beschouwingen neemt de kritiek op de maatschappijkritische benadering
geleidelijk toe. Interessant zijn de pedagogische bezwaren van Wilmink en Dasberg:
zij delen de opvatting dat je kinderen niet moet isoleren van de volwassen wereld,
maar zetten zich af tegen de eenzijdige aandacht voor maatschappelijke problemen.
Omdat zij vinden dat kinderen recht hebben op troost en afleiding, nemen zij het op
voor de fantasie: je moet hen niet opsluiten in de grauwe werkelijkheid. Hun aanval
heeft waarschijnlijk veel invloed gehad, evenals die van Kuijer (die door de
maatschappijkritische opvoeders altijd was bewonderd). Maar inmiddels was er ook
in recensies veel kritiek op het ‘modieuze engagement’ in de kinderliteratuur.
In 1979 is de maatschappijkritische benadering nog springlevend, zoals onder
meer blijkt uit de protesten tegen de bekroning van Allemaal appeltaart!. Na 1980
komt er langzamerhand een kentering. Dat jaar verschijnt de laatste aflevering van
Het kinderboek vanuit een andere hoek, waarin de Werkgroep Eindhoven voorzichtige
pogingen doet haar benadering aan te passen. De volgende brochure krijgt op grond
van ‘nieuwe tendensen binnen de werkgroep’ een andere titel: Boekenwijs...
boekenwijzer (1982). Omdat ‘langzamerhand het accent te veel is komen te liggen
op de opvoedkundige waarde’ van kinderboeken, willen de samenstel-

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

274
lers meer aandacht besteden aan ‘vormkwaliteiten’ (Boekenwijs 1982: 6). Daarmee
had de werkgroep in feite haar reden van bestaan verloren. Er werden ook geen
nieuwe bundels met beoordelingen gepubliceerd; op 31 december 1986 werd de
werkgroep formeel opgeheven. De andere werkgroepen zijn in alle stilte verdwenen:
de Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur (Antwerpen), die de reeks Zozo
publiceerde, heeft na deel 5 (1981) niets meer van zich laten horen; de Werkgroep
Kinderboeken van MVM heeft sinds 1983 geen Plus-min boek meer gepubliceerd.
Enkele individuele critici bleven wel publiceren, maar hun benadering veranderde
meestal ingrijpend. Zo distantieert Peter van den Hoven zich in 1987 in een artikel
over Jip en Janneke van de ideologische kritiek ‘van individuen en groepen die op
zoek waren naar rolbevestigende tendensen in het kinderboek’. Volgens hem is de
nieuwe generatie van schrijvers voor jonge kinderen in hoge mate schatplichtig aan
Jip en Janneke, ‘niet zozeer wat de inhoud maar vooral wat het perspectief, de
verteltrant, de toon en de stijl betreft’, omdat Annie Schmidt als eerste brak met de
moralistische ‘(k)leuterliteratuur’ (Van den Hoven 1987: 59).
Over de vraag wat nu per saldo de invloed is geweest van de maatschappijkritische
benadering, wordt verschillend geoordeeld. In een artikel over ‘de moeizame puberteit
van de jeugdliteratuur’ stelt Tom Baudoin in 1983 dat de werkgroepen ertoe hebben
bijgedragen dat de maatschappelijke realiteit in de kinderliteratuur is doorgedrongen.
In vergelijking met de bestaande kinderliteratuur, waarin het kind ‘werd afgegrensd
binnen een illusoire en veilige kinderwereld’, is dit volgens hem een grote vooruitgang
(Baudoin 1983: 27, 32).
Aukje Holtrop geeft in een bijdrage aan de bundel Het literair klimaat 1970-1985
een andere visie. Zij beschouwt de eenzijdige belangstelling voor de maatschappelijke
realiteit achteraf als een misverstand: ‘De grote vergissing was dat we dachten dat
kinderboeken eenvoudig te maken instrumenten waren, die de kinderen zouden
kunnen helpen in hun strijd tegen het kapitalisme. We gingen er óók van uit dat
arbeiderskinderen, als ze eenmaal gaan lezen, niet enkel voor vermaak gaan lezen,
maar ook om ervan te leren.’ (Holtrop 1986: 213).
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Toch is er volgens haar wel degelijk iets veranderd: het is vanzelfsprekend geworden
dat kinderboeken gebaseerd zijn op de realiteit: ook in fantasieverhalen, die vijftien
jaar geleden vaak ‘escapistisch en heel vrijblijvend’ waren, wordt nu indirect
commentaar geleverd op de wereld van vandaag (Holtrop 1986: 219, 221). Anders
dan Baudoin schrijft zij deze ontwikkeling echter niet toe aan een rechtstreekse
invloed van de werkgroepen.
Ik denk dat zij daarin gelijk heeft. De nieuwe kinderboeken begonnen al te
verschijnen voor de kritiek op de ‘bestaande’ kinderliteratuur losbarstte. En zoals
Van den Hoven opmerkt, sluiten deze boeken in veel opzichten aan bij ontwikkelingen
die door de vorige generatie in gang waren gezet. Annie Schmidt heeft niet alleen
de vertelstijl voor jonge kinderen vernieuwd; in de jaren vijftig schreef zij ook
vrolijk-anarchistische kinderversjes en al voor 1970 publiceerde zij fantasieverhalen
die betrokken waren op de realiteit. Schrijvers van realistische verhalen voor iets
oudere kinderen konden aansluiten bij het voorbeeld van An Rutgers van der Loeff
en Miep Diekmann. (Vooral de Caraïbische verhalen van Diekmann, die vanaf 1956
verschenen, zijn sterk betrokken op de maatschappelijke realiteit.)
Al in 1973 constateerde Joke Thiel-Schoonebeek in een overzicht van de naoorlogse
kinderliteratuur dat het kind niet langer in een afgesloten wereldje leeft: ‘De wereld
dringt zich bij wijze van spreken aan hem op. [...] Het moderne realisme probeert
eerlijk te zijn, soms bij het provocerende af! [...] Met uitsluiting van het massaal
geproduceerde ontspanningsverhaal kent het betere boek een engagement als nooit
te voren.’ (Thiel-Schoonebeek 1973: 46, 49).
De ontwikkeling die zich sinds 1970 in de kinderliteratuur heeft voltrokken, is een
voortzetting - in een versneld tempo en in verhevigde vorm, dat wel - van een proces
dat al vijftien of twintig jaar eerder was begonnen. Wat in 1973 provocerend werd
gevonden, is het nu meestal niet meer. Maar het is nogal chauvinistisch om de hele
kinderliteratuur van voor 1970 af te doen als vrijblijvende, wereldvreemde verhaaltjes.
Het belangrijkste effect van de maatschappijkritische benadering was dat ze
tegenspraak opriep. De eenzijdige aandacht voor maatschappelijke aspecten
stimuleerde anderen tot het verdedi-

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

276
gen van een literaire benadering of een benadering vanuit het kind. Daardoor ontstond
dezelfde polarisatie als in het begin van deze eeuw. Het resultaat was onder meer
dat recensenten hun oordeel beter gingen argumenteren, waarbij zij steeds meer
literaire eisen gingen stellen. Door de discussie over de maatschappijkritische
benadering is bovendien de aandacht voor kinderliteratuur toegenomen, al spelen
hierbij ook andere factoren een rol.

Eindnoten:
36 Zie de literatuurlijst van Nederlandse en Vlaamse vakboeken in En nu over jeugdliteratuur,
jaargang 10 (1983), blz. 141-144.
37 Dux, Moer (1969-1970), Onderwijs en Opvoeding, Valcooch (1968) en Vernieuwing van
Opvoeding en Onderwijs.
38 De Boeg, Jeugd in School en Wereld en Ouders van nu.
39 Het Parool, 15 oktober 1969; Algemeen Handelsblad, 17 oktober 1969.
40 Het boek van Penning (1854-1927) dateert van 1897; het werd in 1973 met twee andere verhalen
over de Boerenoorlog herdrukt in een Penningomnibus. Het boekje van Arnoldus (geb. 1919)
behoort tot een veel verkochte, ‘triviale’ serie. Het verscheen oorspronkelijk, in 1957, onder
de titel Oki en Doki bij de nikkers.
41 Het wereldje van Beer Ligthart werd in 1974 overigens bekroond met een Gouden Griffel.
42 Overigens berust het begrip uiteraard op een generalisatie. In een onderzoek van vier ‘triviale’
series komt Marleen Wijma-van der Laan (1978) zelfs tot de conclusie dat de onderlinge
verschillen groter zijn dan het verschil tussen ‘triviaal’ en ‘literair’.
43 Haar argumenten voor de pedagogische invloed van kinderboeken bespreek ik in hoofdstuk zes
(blz. 304 e.v.).
44 Interessant is dat J.H. Gunning in zijn bijdrage aan de bundel Ligthart herdacht (1916) vrijwel
hetzelfde verwijt maakt aan het adres van Jan Ligthart. Deze is volgens hem ‘bewust onbillijk’
als hij zich - niet één keer, maar steeds opnieuw - afzet tegen de ‘echte’ pedagogiek; juist
Ligtharts kritiek bewijst naar zijn mening ‘dat hij zelf een “echte”, een oer-echte pedagoog is’
(J.H. Gunning 1916: 303).
45 Dit betreft: Jeugd in School en Wereld, Levende Talen, Moer, Project Jeugdliteratuur, Refleks,
Verkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur en Vernieuwing van Opvoeding, Onderwijs
en Maatschappij.
46 En nu over jeugdliteratuur en Onderwijs en Opvoeding.
47 Ouders van nu en School.
48 Omdat De Tijd in de loop van deze periode een weekblad werd, heb ik deze krant vervangen
door De Volkskrant.
49 In overzichten van Nannings-Roozenburg (1981) en Verschuren (1982) worden in totaal acht
werkgroepen vermeld. Daaraan kunnen nog worden toegevoegd de Werkgroep ‘De Rode Biet’
en een werkgroep van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid.
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Hoofdstuk vijf Conclusie, definities
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Constanten in de benadering van kinderliteratuur De opvattingen over kinderliteratuur
zijn gedeeltelijk tijdgebonden, de benaderingen vertonen minder variatie. In de hele
periode van 1880 tot 1980 vindt men een pedagogische en een esthetische benadering,
verbonden met verschillende opvattingen over de functie van kinderliteratuur, die
op hun beurt te herleiden zijn tot verschillende opvattingen over het kind, over de
invloed van (kinder)literatuur en over literatuur in het algemeen.
De pedagogische benadering gaat terug tot de Verlichting. Ze krijgt van tijd tot
tijd nieuwe impulsen. Aan het eind van de negentiende eeuw kan men van een ‘tweede
Verlichting’ spreken, met als belangrijkste figuren Stamperius, Nellie van Kol en de
vertegenwoordigers van de Kinderbond. Tussen 1930 en 1970 zijn de opvoeders
minder bevlogen, daarna zorgen maatschappijkritische opvoeders voor een ‘derde
Verlichting’. Hoewel zij dat waarschijnlijk niet beseffen, zijn hun eisen een
ideologische variant van die van Salzmann.
De esthetische benadering heeft haar wortels in de Romantiek. De uitgangspunten
van De Genestet en Leopold vinden we niet alleen terug bij Ligthart en Thijssen,
maar ook bij Schmidt en Kuijer. Anders dan bij de pedagogische benadering is hier
soms een rechtstreekse invloed waar te nemen: Van Eck ontleent zijn eisen aan De
Genestet, Kuijer verwijst naar Thijssen, Hoeve naar Cornelis Veth. Maar daarnaast
vinden we ook hier overeenkomsten die men zich niet bewust is. Het is niet
waarschijnlijk dat Kuijer de opvattingen van Leopold kent, maar een van zijn meest
kenmerkende uitspraken zou rechtstreeks aan hem ontleend kunnen zijn. 50
De factoren die de benadering van kinderliteratuur bepalen, heb ik schematisch
weergegeven in tabel 10 (blz. 280). De kern wordt gevormd door de opvattingen
over het kind, waarbij de ene benadering de nadruk legt op wat het kind moet worden,
en de andere op wat het al is. Vooral na 1970 blijkt dat deze tegenstelling te herleiden
is tot een verschil in mensbeeld: in de verlichtingstraditie wordt de mens allereerst
gezien als lid van de maatschappij,
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Tabel 10 De factoren die de benadering van kinderliteratuur bepalen
VERLICHTINGSTRADITIE

ROMANTISCHE TRADITIE

Pedagogische benadering

Esthetische benadering

Accent op wat het kind moet worden

Accent op wat het kind is

Er zijn vaste morele regels

‘Wij leven allemaal voor het eerst en wij
weten niet hoe dat moet’

Kunst beoogt allereerst informatie
(tendens)

Kunst beoogt allereerst emotie

De invloed van lectuur wordt bepaald
door het boek

De invloed van lectuur wordt bepaald
door de lezer

Lectuur moet aansluiten bij het doel van Lectuur moet aansluiten bij de behoeften
de opvoeding
van het kind
Overwegend morele argumenten bij de
beoordeling van kinderboeken

Overwegend literaire argumenten
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in de romantische traditie als individu. Omdat een kind nog niet klaar is voor een rol
in de maatschappij, leggen de vertegenwoordigers van de pedagogische benadering
de nadruk op wat het nog moet leren. Maar als individu is een kind al iemand: het
heeft zijn eigen emoties en zijn eigen gedachten, en heeft dus recht op boeken die
daarbij aansluiten.
Dit verklaart waarom Ligthart als ‘afwijkende’ pedagoog zo dicht bij de esthetische
benadering komt: hij richt zich op het individu en zet zich af tegen de burgerlijke
maatschappij. In ieder mens schuilt volgens hem een anarchist: we zijn wel zo
verstandig ons aan te passen, maar de enige wet die we onvoorwaardelijk erkennen,
is de natuurwet. Deze romantische houding tegenover de maatschappij, waarbij men
zich distantieert van het burgerlijk fatsoen of de ‘etiquette’, vinden we ook bij
Thijssen, Schmidt en Kuijer. Het begrip voor ‘anarchistische’ helden als Dik Trom
en Pietje Bell past in dit beeld, 51 evenals de waardering voor avonturenromans: een
romantisch genre bij uitstek, over eenzame helden die ver van de beschaafde wereld
hun karakter tonen.
Volgens de verlichte opvoeders mogen boeken de lezer niet te ver wegvoeren uit
de maatschappelijke werkelijkheid (zoals Koenen het uitdrukt). Met hun morele
maatstaven conformeren zij zich in meerderheid aan de normen van de burgerlijke
maatschappij. Nellie van Kol én de maatschappijkritische opvoeders van de jaren
zeventig ontlenen hun maatstaven echter niet aan de realiteit, maar aan een
maatschappelijke utopie.
De tegenstelling in de opvattingen over het kind heeft een tijdelijk hoogtepunt in
de eerste helft van deze eeuw, door Dasberg aangeduid als de periode ‘vom Kinde
aus’, waarin de opvoeders kinderen willen isoleren van de grote-mensenwereld.
Omdat de kinderziel volgens hen uiterst teer en gevoelig is, moet het kind beschermd
worden tegen alle mogelijke gevaren. In de laatste periode blijkt echter dat dit element
niet essentieel is voor de pedagogische benadering.
In één opzicht is ‘jeugdland’ wel kenmerkend, namelijk als poging een betere
wereld te creëren door kinderen alleen positieve indrukken te geven. In de
verlichtingstraditie wordt het karakter van de mens vooral bepaald door het milieu
en dus door de opvoeding. Dit leidt soms tot een bijna onbeperkt vooruitgangsgeloof:
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zowel de vertegenwoordigers van de Kinderbond als de maatschappijkritische
opvoeders uit de laatste periode wekken de indruk dat de ideale samenleving binnen
handbereik ligt. Wie de mens ziet als een individu, wiens karakter vooral wordt
bepaald door zijn aanleg, heeft niet zulke hooggespannen verwachtingen. Het kwaad
zit in de mens zelf: de ondeugende dingen die een kind uithaalt, kan het ook zonder
Pietje Bell wel bedenken; lectuur werkt eerder als uitlaatklep.
Ook andere verschillen zijn te verklaren vanuit deze tegenstelling in mens- en
maatschappijvisie. Veel vertegenwoordigers van de esthetische benadering hebben
een romantische kunstopvatting: ‘Kunst wordt beschouwd als expressie van de
individuele kunstenaar. De verbeelding is het creatieve vermogen bij uitstek om te
ontsnappen aan het alledaagse [...]’ (Van Zonneveld 1987: 12). Het duidelijkst komt
dit naar voren bij Thijssen en Kuijer, maar ook anderen leggen de nadruk op echtheid,
levendigheid en verbeeldingskracht. Een kinderboek moet ‘waar’ zijn, zegt Annie
Schmidt. Bij de vertegenwoordigers van de pedagogische benadering heeft die term
geen artistieke, maar een morele betekenis. Zij verlangen juiste informatie en zijn
ernstig verontrust over iedere afwijking van maatschappelijke wetten en regels.
Dit is natuurlijk een schematische analyse, die wel de tegenstelling tussen de
benaderingen typeert, maar niet volledig recht doet aan alle vertegenwoordigers
daarvan. Zo vertoont Daalders beeld van de kunstenaar romantische trekken, al wordt
dit element op de achtergrond gedrongen door de eis dat boeken een code bevatten
van goed en kwaad. Voor Nellie van Kol geldt iets dergelijks: zij eist bezieling, maar
legt de meeste nadruk op wat kinderen van hun boeken moeten leren.
Een andere tegenstelling die in alle periodes voorkomt, heeft betrekking op de invloed
van lectuur. Volgens de vertegenwoordigers van de pedagogische benadering wordt
die invloed bepaald door het boek. Hun opvatting kan men schematisch weergeven
met het communicatiemodel van Jakobson:
auteur → tekst → lezer
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Lezen wordt gezien als een lineair proces: zoals je een film projecteert op het scherm,
wordt het boek geprojecteerd op de lezer. Overigens wijzen sommigen erop dat dit
proces niet altijd probleemloos verloopt. Kinderen moeten leren zorgvuldig te lezen,
zodat ze niet alleen de avonturen verslinden maar ook letten op de lessen die het
verhaal bevat. Van verkeerde lectuur wordt echter aangenomen dat ze al bij eerste
lezing een verderfelijke invloed kan hebben. En goed of slecht, een boek kan in deze
visie alleen een rechtstreekse morele invloed hebben. Want, zoals Nellie zegt, kinderen
hebben nog niet genoeg denkkracht om iets goeds te leren uit slechte boeken.
Kenmerkend in deze opvatting is het begrip ‘denkkracht’. Volgens de
vertegenwoordigers van de esthetische benadering is lezen echter geen rationeel maar
een emotioneel proces. De invloed van lectuur wordt naar hun mening bepaald door
de lezer, die zichzelf projecteert in het boek. In deze opvatting ziet het
communicatiemodel er dus zo uit:
auteur → tekst ← lezer
Lezen wordt hier gezien als een creatief proces: iedere lezer maakt zijn eigen boek,
vanuit zijn eigen ervaringen en zijn eigen emoties, en trekt daarbij zijn eigen morele
conclusies. Die kunnen natuurlijk overeenkomen met de opvattingen van de auteur,
maar van een rechtstreekse invloed kunnen we dan toch niet spreken. Volgens Louise
Boerlage kunnen we kinderen voorleggen wat we willen, zij nemen alleen op wat ze
herkennen: ‘Wat niet aansluit op hun gevoelsleven gaat aan hen voorbij.’ In deze
visie kunnen boeken de lezer hoogstens bewust maken van wat al onbewust in hem
leeft (een gedachte die we in 1869 al aantreffen bij Leopold).
De vertegenwoordigers van de pedagogische benadering besteden geen aandacht
aan psychologische aspecten van het leesproces. Daalder zegt wel dat de lectuur van
kinderen moet aansluiten bij hun emotionele behoeften, maar anders dan Boerlage
kent hij een rechtstreekse morele invloed toe aan lectuur: daarom pleit hij voor een
strenge censuur om verkeerde invloeden te weren. Dat hij in dit verband niet ingaat
op het leesproces als zodanig, is vooral opmerkelijk omdat hij elders de mening
verdedigt dat kin-
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deren geen invloed ondergaan van pornografie doordat die niet aansluit bij hun
beleving.
Na 1960 is vrijwel niets terug te vinden van de opvattingen van Boerlage. Alleen
Dasberg besteedt nog aandacht aan de psychologische kant van het leesproces. Haar
analyse komt overeen met die van Boerlage, maar zij legt geen verband met de
invloed van lectuur.
Het verschil in opvattingen over het kind en over de invloed van lectuur vinden we
terug in de eisen die men aan kinderboeken stelt. De vertegenwoordigers van de
pedagogische benadering verlangen dat kinderboeken aansluiten bij het doel van de
opvoeding, en stellen daarom vooral morele (politieke, godsdienstige) eisen; aan het
kinderboek als kunstwerk besteden ze geen aandacht. De vertegenwoordigers van
de esthetische benadering verlangen dat kinderboeken aansluiten bij de behoeften
van het kind, en besteden daarom vooral aandacht aan de herkenbaarheid en aan
literaire eisen. In de eerste periode leggen sommigen de nadruk op het kinderboek
als kunstwerk, terwijl anderen uitgaan van de beleving van het kind. Zij hebben
echter dezelfde opvatting over de functie van kinderliteratuur en ook verder wijken
hun opvattingen nauwelijks van elkaar af. Na 1930 is het hele onderscheid verdwenen:
er blijft één esthetische benadering over, waarin beide aspecten aan bod komen.
In de laatste periode ontstaat alsnog een tegenstelling tussen een literaire benadering
en een benadering vanuit de lezer, als gevolg van een autonome literatuuropvatting,
waarin de literaire waarde los staat van de beleving van de lezer. Bomhoff (1961)
kiest voor de lezer: hij verzet zich tegen de opvatting dat kinderboeken allereerst aan
literaire eisen moeten voldoen, maar vindt dat we kinderen hun kitsch moeten gunnen,
waartoe hij bijna alle kinderboeken rekent. De tegenstanders van kinderjury's
vertegenwoordigen een zuiver literaire benadering, die zich afzet tegen de lezer
omdat die nog geen oog zou hebben voor literaire kwaliteit. 52 Overigens vinden we
daarnaast weer een benadering waarin beide aspecten aan bod komen: bij Marleen
Wijma, die de mening verdedigt dat kinderen wel degelijk oog hebben voor de literaire
kwaliteit, mits die voor hen relevant is; en bij enkele recensenten die
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vooral aandacht besteden aan literaire aspecten die verband houden met de
belevingsmogelijkheden van kinderen.
Het begrip ‘esthetisch’ In hoofdstuk 2 heb ik de term ‘esthetisch’ geïntroduceerd
zonder die te definiëren. Dit maakt het noodzakelijk hier alsnog stil te staan bij dit
begrip, temeer omdat het een inhoud heeft gekregen die afwijkt van wat in de
literatuurwetenschap gebruikelijk is.
In de moderne literatuurwetenschap is men, onder invloed van het formalisme en
het structuralisme, lange tijd uitgegaan van de autonomie van het literaire werk.
Vanuit deze opvatting wordt de esthetische functie van literatuur in een inleiding in
de literatuurwetenschap omschreven als ‘het succes waarmee een fictioneel
ordeningsprincipe is uitgevoerd’ (Maatje 1977: 111). 53 Aan de beleving van de lezer
wordt hierbij geen aandacht besteed. Door de opkomst van de receptie-theorie is er
in de afgelopen decennia veel veranderd. De lezer en het leesproces zijn tot het object
van de literatuurwetenschap gaan behoren en in recente inleidingen wordt ook
aandacht besteed aan de psychologische functie van literatuur. Maar in de
omschrijving van de esthetische functie wordt nog altijd de nadruk gelegd op
structurele aspecten: ‘De wijze waarop iets meegedeeld wordt, is [...] belangrijker
dan wat de inhoud van die mededeling precies is.’ (Segers 1980: 18). Anders gezegd:
het gaat om het ‘systematisch op de voorgrond schuiven van de uitdrukking [opnieuw
in tegenstelling tot de inhoud]’ (Van Luxemburg, Bal & Weststeijn 1987: 53).
Als ik spreek van een ‘esthetische benadering’, gebruik ik de term dus in een
afwijkende betekenis. Het kenmerkende van deze benadering is dat literaire
argumenten verbonden zijn met de beleving van de lezer (degenen die een autonome
literatuuropvatting aanhangen, laat ik nog even buiten beschouwing). Dit sluit aan
bij de etymologische betekenis van ‘esthetisch’ (afgeleid van het Griekse aisthesis,
‘gewaarwording’, ‘gevoel’). In deze betekenis is de esthetische functie van literatuur
rechtstreeks verbonden met de psychologische functie. 54 Leopold verlangt in 1869
dat kinderliteratuur weerspiegelt wat er in het kind omgaat: een opvatting die we bij
de meeste vertegenwoordigers van de esthetische benadering terugvinden. Zij besteden
vooral aandacht aan de emotio-
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nele inhoud van verhalen, die moet aansluiten bij de behoeften van de lezer.
Het is niet verwonderlijk dat dit aspect juist bij kinderliteratuur naar voren komt.
Van een kinderboek mag men verlangen dat het binnen de cognitieve en emotionele
horizon van de beoogde lezers ligt. Het is niet voldoende dat een kinderboek een
kunstwerk is: het moet kunst voor kinderen zijn. Omdat dit - althans bij een esthetische
benadering - het enige principiële verschil is tussen kinderliteratuur en literatuur voor
volwassenen, ligt het voor de hand dat het in de beschouwingen relatief veel aandacht
krijgt. Hiermee is tevens verklaard waarom de vertegenwoordigers van de esthetische
benadering zich concentreren op die literaire aspecten die verbonden zijn met de
belevingsmogelijkheden van de lezer: karakteruitbeelding en plot.
De enige uitzondering hierop zijn degenen die uitgaan van een autonome
literatuuropvatting. Bij hen staan de literaire eisen in dienst van de literaire kwaliteit
als ‘objectief gegeven’, onafhankelijk van de beoogde lezer. Volgens het heersende
spraakgebruik hebben we hier eveneens te maken met een esthetische benadering.
Ter wille van de duidelijkheid zou ik liever spreken van een zuiver literaire benadering
vanuit volwassen maatstaven, zodat een wezenlijke tegenstelling ook in de termen
tot uitdrukking wordt gebracht.
In een esthetica van de kinderliteratuur is de esthetische ervaring van de beoogde
lezer een onmisbaar gegeven. Los van de vraag of er ooit sprake kan zijn van literaire
kwaliteit als ‘objectief gegeven’, leidt dit begrip bij kinderliteratuur tot problemen.
Er ontstaat onvermijdelijk een categorie van ‘goede kinderboeken’ die voor kinderen
geen goed boek zijn. Ik geef er daarom de voorkeur aan, de term ‘esthetisch’ met
betrekking tot kinderliteratuur in de etymologische betekenis te gebruiken.
Het begrip ‘pedagogisch’ Uit de reactie van Kohnstamm op het betoog van Kuijer
is al gebleken dat bij het begrip ‘pedagogisch’ (c.q. ‘opvoeding’) eveneens twee
definities mogelijk zijn. Kuijer reserveert deze termen voor een opzettelijke bezigheid,
gericht op de overdracht van normen en regels, terwijl Kohnstamm ze gebruikt voor
elke bewuste omgang met en begeleiding van kinde-
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ren. In de laatste, ruime betekenis vinden we het begrip bijvoorbeeld ook bij
Ghesquiere: ‘We kunnen stellen dat vrijwel alle jeugdboeken een pedagogische
functie vervullen, dat ze m.a.w. passen in een opvoedingsmodel, dat ze op een of
andere wijze de ontplooiing van de jongeren willen bevorderen. De meeste
volwassenen (makers en bemiddelaars) hopen heimelijk dat het jeugdboek de jongeren
zal verrijken, dat het hen iets zal bijbrengen, al was het maar gezonde ontspanning.’
(Ghesquiere 1986: 99).
Nu is het natuurlijk niet zo moeilijk om vast te stellen dat ook iemand als Thijssen
pedagoog is: hij heeft duidelijke opvattingen over de manier waarop je kinderen moet
begeleiden; bovendien is hij redacteur van een ‘tijdschrift voor practische
paedagogiek’. Wat hem net als Ligthart van de meeste andere opvoeders onderscheidt,
is zijn pedagogische methode, die weer voortvloeit uit zijn opvattingen over het kind.
Een ruime definitie van het begrip ‘pedagogisch’ heeft echter grote praktische
bezwaren. Met deze definitie wordt alles op één hoop gegooid, wat alleen maar
misverstanden oproept (zoals ook al bleek uit Kohnstamms reactie op Het geminachte
kind). Daarmee miskennen we met name het feit dat Thijssen en anderen zich afzetten
tegen opzettelijke pedagogische bedoelingen. Zijn ‘practische paedagogiek’ beperkt
zich tot begeleiding op basis van gelijkwaardigheid: je moet je als mens aan een kind
geven, meer is niet nodig (vgl. Kuijers ‘je lééft met mensen, je voedt ze niet op’).
Dezelfde gedachte vinden we bij Boerlage, die het een misverstand noemt dat we
kinderen tot iets kunnen maken: zij ‘maken’ zichzelf.
En wat Ghesquieres definitie betreft: ook veel auteurs voor volwassenen hopen en niet eens heimelijk - dat hun werk de lezer zal verrijken. Dit maakt hen nog niet
tot agogen. Omdat de opvattingen van de makers en bemiddelaars van kinderboeken
in dit opzicht niet specifiek zijn, is het misleidend hier van een ‘pedagogische functie’
of een ‘opvoedingsmodel’ te spreken. Ter wille van de duidelijkheid reserveer ik de
term ‘pedagogische benadering’ daarom voor degenen die kinderboeken beschouwen
als een middel om morele (politieke, godsdienstige) normen over te dragen.
Maar twee soorten argumenten? In een inmiddels klassiek artikel
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over ‘literaire waardeoordelen’ onderscheidt J.J.A. Mooij (1973) zes soorten
argumenten die regelmatig in recensies voorkomen, terwijl ik slechts drie
benaderingen van kinderliteratuur onderscheid. Hoewel dit op het eerste gezicht
tegenstrijdig lijkt, is het verschil eenvoudig te verklaren. Ik heb er al op gewezen dat
literaire argumenten op twee manieren voorkomen: in dienst van de literaire kwaliteit
als zodanig (autonome literatuuropvatting) of in dienst van de beleving van de lezer
(esthetische benadering). 55 De argumenten zijn identiek (of kunnen dit in ieder geval
zijn); de context bepaalt welke functie ze hebben.
Ook de meeste andere argumenten die door Mooij worden genoemd, kunnen op
verschillende manieren in een betoog gebruikt worden. 56 Zo vinden we in een
pedagogische context vaak emotivistische argumenten, meestal in combinatie met
een moreel argument: een schrijver mag alleen goede emoties opwekken.
Vertegenwoordigers van de esthetische benadering identificeren zich in hun
emotivistische argumenten meestal met de lezer. Als Andriesse opmerkt dat kinderen
graag lachen, is dat een reden om alle saaie, door en door ernstige kinderboeken af
te wijzen. En de herinnering aan zijn eigen ontroering als kind is voor Van Eck een
reden om ‘Het tederhartige kind’ van Van Alphen te verdedigen tegen de kritiek van
volwassenen.
Voor realistische argumenten geldt hetzelfde. Uit pedagogische overwegingen
verlangt Koenen ‘waarheid bovenal’, maar anderen wijzen erop dat de waarheid niet
altijd pedagogisch verantwoord is: Rombouts vindt het verhaal van de ooievaar
bijvoorbeeld beter voor kinderen dan realistische voorlichting. Realistische
argumenten kunnen echter ook gebruikt worden als maatstaf voor literaire kwaliteit
en herkenbaarheid. In tendensboekjes worden de mensen niet getekend zoals ze zijn,
maar zoals de schrijver ze voor zijn doel gebruiken kan: zo'n misvormd beeld is
volgens Gerhard onesthetisch. Ook intentionele argumenten en
vernieuwingsargumenten komen op twee manieren voor. De intenties van een schrijver
kunnen pedagogisch of esthetisch zijn en zowel de pedagogiek als de esthetica kennen
tradities die opkomen en verdwijnen.
Morele argumenten treffen we vooral aan in een pedagogische context, al zijn ze
in een esthetische benadering niet uitgesloten.
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In het laatste geval hebben ze vaak een retorische functie: om mogelijke tegenstanders
bij voorbaat de wind uit de zeilen te nemen zegt Veth dat de veelgesmade boeken
van Aimard ‘niet gansch onstichtelijk’ zijn. Maar Annie Schmidt is niet op zo'n effect
uit als ze zich afzet tegen de hypocrisie en de benepenheid die de artistieke vrijheid
bedreigen: zowel een literair als een moreel argument (al liggen de morele
overwegingen er niet dik bovenop).
Omgekeerd zijn literaire argumenten tamelijk zeldzaam in een pedagogische
context. Toch vinden we ze niet alleen bij vertegenwoordigers van de
pedagogisch-esthetische benadering. Als een boek aan hun morele maatstaven voldoet,
vermelden ook andere opvoeders soms dat het goed geschreven is. Maar literaire
bezwaren zijn voor hen zelden een reden om een boek af te keuren: een afgezaagd
verhaal wordt acceptabel door een goede moraal.
De duidelijkste voorkeur zien we overigens bij de aanhangers van een autonome
literatuuropvatting, bij wie ik alleen literaire argumenten en vernieuwingsargumenten
heb aangetroffen. Deze waarneming heeft echter een zeer beperkte geldigheid, omdat
ik deze literatuuropvatting slechts in twee recensies en drie beschouwingen heb
aangetroffen: onderzoek van een groter aantal recensies zal wellicht ook andere
soorten argumenten opleveren.
De vertegenwoordigers van de pedagogische en de esthetische benadering bedienen
zich dus grotendeels van hetzelfde soort argumenten. Expliciet pedagogische
argumenten - dat wil zeggen: uitspraken over de vermeende morele invloed van een
verhaal of gedicht - zijn betrekkelijk zeldzaam: meestal moeten we uit de context
afleiden met welke benadering we te maken hebben. De auteurs van het rapport
Pedagogische en literaire overwegingen inzake kinder- en jeugdliteratuur (1986)
houden hier geen rekening mee. Omdat zij, onafhankelijk van de ‘institutionele
context’, in recensies dezelfde of gelijksoortige argumenten aantreffen, concluderen
zij dat er ‘geen “inhoudelijke” gronden [zijn] om een gefundeerd onderscheid te
maken tussen pedagogische en literaire overwegingen’ (Baudoin, Duijx &
Verdaasdonk 1986: 42).
Zij stellen terecht vast dat er geen argumenten bestaan die exclusief tot het domein
van de pedagogiek behoren (afgezien van

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

290
de bovengenoemde expliciet pedagogische argumenten, die waarschijnlijk ontbreken
in het beperkte materiaal dat zij onderzocht hebben). Zij bekijken argumenten echter
los van de context en maken geen onderscheid tussen de verschillende soorten
uitspraken die men in recensies aantreft: typeringen, oordelen, argumenten, criteria.
Kennelijk zien zij over het hoofd dat een uitspraak niet altijd dezelfde waarde heeft
in het betoog.
Oordelen als ‘hard, cynisch en gemeen’ of ‘een absurd verhaal’ - die in dit rapport
worden geciteerd - kunnen dienst doen als typering, die geen aanwijsbare invloed
heeft op het eindoordeel, of een conclusie voorbereiden (die dan weer positief of
negatief kan uitvallen, al naar gelang de opvattingen van de recensent). Wat de functie
van zo'n uitspraak is, moeten we opmaken uit de context: zonder te interpreteren
komen we niet ver. Argumenten en criteria zijn makkelijker te scheiden. Als iemand
een boek aanbeveelt omdat het goed geschreven is en een uitmuntende strekking
bezit, hebben we met argumenten te maken, maar we kunnen niet vaststellen of de
genoemde eigenschappen alleen een pluspunt zijn of een voorwaarde voor
aanbeveling. Als hij een goedgeschreven boek afkeurt omdat de strekking niet aan
zijn eisen voldoet, weten we dat het laatste een criterium is. En als hij een afgezaagd
verhaal aanbeveelt vanwege de goede moraal, kunnen we concluderen dat literaire
kwaliteit geen voorwaarde is (geen criterium dus).
Wie uit recensies de opvattingen van een criticus wil afleiden, moet met deze
verschillen rekening houden. Anders verzamelt men slechts een groot aantal uitspraken
waarvan de functie niet duidelijk is, zodat het onmogelijk is ‘een gefundeerd
onderscheid te maken tussen pedagogische en literaire overwegingen’.
Bemiddeling en kritiek Mijn onderzoek van recensies diende om na te gaan welke
benadering in de praktijk de meeste invloed had. De kwaliteit van de kritiek heb ik
niet uitdrukkelijk onderzocht, maar bij het lezen van een paar duizend recensies heb
ik op dit punt wel enkele observaties gedaan. Kritische besprekingen zijn bijzonder
schaars. De meeste recensenten beperken zich tot aankondigingen: een typering of
samenvatting van het verhaal, soms een oordeel, maar zonder argumenten. Kennelijk
zien zij zichzelf vooral als bemiddelaars, die ouders op geschikte boeken moeten
wijzen.
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Overigens is een beredeneerd oordeel geen absolute voorwaarde voor een goede
bespreking. Ook zonder expliciete argumenten kan een recensent een uitstekende
indruk geven van de kwaliteit van een kinderboek. Uit een samenvatting kan
bijvoorbeeld blijken dat het verhaal een sterke plot heeft, maar dat de karaktertekening
oppervlakkig is. Voor de onderzoeker zijn dergelijke recensies lastig, omdat hij
moeilijk vat krijgt op de criteria, voor de lezer kunnen ze echter heel effectief zijn.
57

Zulke recensies zijn echter zeldzaam. Uit de meeste aankondigingen valt niets op
te maken over de literaire kwaliteit. Theo Thijssen velde in 1907 een scherp oordeel
over de beoordelingen in de meeste onderwijsbladen: ‘aanbevelinkjes en kletspartijtjes
van tien en een halve regel’; An Rutgers van der Loeff stelde zestig jaar later opnieuw
vast dat serieuze kritiek vrijwel ontbrak (vgl. blz. 75 en 230). Sindsdien is de situatie
wel iets verbeterd, maar kritische besprekingen zijn nog altijd schaars. In één kolom
worden vaak drie of vier titels aangekondigd, zodat er geen ruimte is voor een
behoorlijke analyse. Zelfs belangrijke auteurs krijgen nauwelijks serieuze
besprekingen. Met uitzondering van twee of drie kranten is het peil van de
kinderboekenkritiek nog altijd beschamend.

Eindnoten:
50 ‘Het burgerlijkste deel der schrijvers schrijft kinderboeken, de ontkinderlijktste schrijvers dus,
juist die.’ (Kuijer 1980: 129). ‘Evenwel zijn 't juist de bedaagden [die kinderboeken schrijven].
Zij, die uit hun ganschen levensloop dikwijls slechts verschoten tafreelen en overgeërfde
moraalformules hebben bewaard.’ (Leopold 1869: 26-27).
51 Volgens Lea Dasberg (1975: 66) is de figuur van Dik Trom, ‘de combinatie van de romantische
onschuld met de “realistische” kinderstoutigheid’, kenmerkend voor de periode ‘vom Kinde
aus’, die omstreeks 1900 begint. Dit type is echter ouder: het is een romantische idealisering,
die we al aantreffen in de ‘Hollandse jongen’ van Hildebrand.
52 Ook Rombouts maakte in 1925 al onderscheid tussen ‘echte taalkunst’ en boeken waar kinderen
op afvliegen, maar voor zijn benadering is dit niet doorslaggevend.
53 Ik citeer hier alleen inleidingen, in de veronderstelling dat die een goede maatstaf zijn voor het
wetenschappelijke spraakgebruik.
54 In de klassieke esthetica was dit ook het geval: zie bijvoorbeeld Aristoteles (ed. 1965).
55 Het begrip ‘literair argument’ komt bij Mooij overigens niet voor: hij spreekt van ‘structurele’
argumenten; of stilistische argumenten daar ook toe behoren, wordt niet duidelijk.
56 Mooijs indeling is later aangevuld door H.T. Boonstra (1979), die vijftien soorten argumenten
onderscheidt. De meeste argumenten die zij toevoegt, heb ik echter niet in recensies aangetroffen.
57 Ik ben het niet eens met de auteurs van de brochure Veel verhaal, weinig kritiek (1978), die
pleiten voor recensies met zoveel mogelijk ‘controleerbare’ uitspraken, opgebouwd volgens
een vast schema. Zoals uit hun voorbeelden blijkt, leidt dit tot lange en bijzonder droge analyses.
Als voorlichting zijn die niet geschikt, maar ook in een kritische bespreking zijn niet alle
onderdelen van zo'n schema voor ieder boek van belang.
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Hoofdstuk zes Toetsing aan empirische gegevens

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

295
In de vorige hoofdstukken is gebleken dat de opvattingen over (de functie van)
kinderliteratuur in hoge mate bepaald worden door opvattingen over de morele
invloed van lectuur en over de literaire ontwikkeling van kinderen. In dit hoofdstuk
probeer ik deze te toetsen aan de resultaten van empirisch onderzoek. Ik heb overigens
niet de pretentie volledig te zijn, omdat op beide punten zeer veel onderzoek is gedaan.
58
Er bestaan wel enkele overzichten, maar die beperken zich tot voorbeelden en
komen niet tot een samenhangende theorie. Dit is natuurlijk geen gezonde situatie:
als onderzoekers zo gefixeerd zijn op ‘grensverleggend’ onderzoek dat zij niet aan
een synthese toekomen, kan men zich afvragen wat de zin is van hun onderzoek.
Wie de grenzen wil verleggen, moet toch weten wat de stand van zaken is: anders
loopt men gevaar opnieuw het wiel uit te vinden.
Omdat een afgeronde theorie in het kader van dit hoofdstuk niet te realiseren is,
stel ik me tevreden met aanwijzingen die als bouwstenen van zo'n theorie kunnen
dienen. Wat betreft de literaire ontwikkeling van kinderen beperk ik me tot enkele
voorbeelden van empirisch onderzoek; met betrekking tot de morele invloed van
lectuur baseer ik me op vijf overzichtsartikelen (waarin ruim honderd studies worden
besproken). 59

De literaire ontwikkeling van kinderen
Leesfasen Het begrip ‘leesfasen’ wordt meestal toegeschreven aan Charlotte Bühler
(1893-1974), maar in feite dateert het uit de negentiende eeuw. Leopold merkt al op
dat men empirisch kan onderzoeken aan welke lectuur kinderen behoefte hebben,
maar hij meent dat men deze vraag ook door redenering kan beantwoorden. Volgens
hem is er een overeenkomst tussen ‘het leven des volks en dat van het individu’. 60
Allebei hebben zij hun ‘sagentijd-perk’, en voor beide ligt dit in ‘de vroege jaren
van hun bestaan’. Uit de sagen ontstaat ‘het eigenlijke heldendicht’: zoals onze
voorouders de Nibelungen en de Gudrun hadden, zo moeten we de knaap zijn
heldenverhalen gunnen, bijvoorbeeld van Marryat (Leopold 1869: 33-34).
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Ook bij Bühler was het begrip ‘sprookjesfase’ aanvankelijk niet het resultaat maar
het uitgangspunt van haar onderzoek. Omdat zij constateerde dat sprookjes in haar
omgeving de belangrijkste lectuur vormden van jonge kinderen, beschouwde zij de
analyse van sprookjes als een methode om de kinderlijke fantasie te onderzoeken.
Eerst hield zij een enquête onder een aantal Weense kinderen en hun ouders om vast
te stellen welke sprookjes op een bepaalde leeftijd favoriet waren en welke elementen
daaruit kinderen het meest aanspraken. Op grond daarvan onderscheidt zij in Das
Märchen und die Phantasie des Kindes (1918) vóór de puberteit drie leesfasen. De
‘Struwwelpeterfase’ begint met rijmpjes, al gauw gevolgd door verhaaltjes over
alledaagse belevenissen van het kind. In de eerste sprookjes - zoals ‘Roodkapje’ vindt men dezelfde elementen; betovering, heksen, reuzen en dwergen zijn vooral
populair bij iets oudere kinderen. Daarop volgt een voorkeur voor realistische
avonturen, waarin de held zijn tegenslagen door eigen handigheid overwint, zoals
Robinson Crusoe. (De leeftijd waarop deze fase begint, varieert van acht tot twaalf
à dertien jaar.) In haar studie van de puberteitspsychologie, Das Seelenleben des
Jugendlichen, noemt zij in 1922 een vierde fase: de ‘heldenleeftijd’.
In haar artikel ‘Kunst und Jugend’ (1926) geeft Bühler een nauwkeurige
beschrijving van de ontwikkeling van de literaire voorkeur, gebaseerd op een enquête
onder 8000 kinderen van acht jaar en ouder (die zij in 1923 had uitgevoerd). 61 Dit
levert een veel genuanceerder beeld op: weliswaar verloopt de ontwikkeling ongeveer
zoals zij veronderstelde, maar behalve in de sprookjesfase is er geen meerderheid
voor een bepaald genre, zoals te zien is in tabel 11 (blz. 297), waarin ik een deel van
de ‘Knabentabelle’ heb overgenomen. Er is een verschuiving van sprookjes naar
avonturenverhalen, maar er is geen sprake van scherp omlijnde fasen; vanaf een jaar
of tien worden de individuele verschillen steeds groter.
Enkele aanvullingen op deze gegevens zijn te vinden in het onderzoek van Walter
Quast (1923) onder 3600 Duitse kinderen van acht tot achttien jaar, afkomstig uit
verschillende milieus. Hij liet hen een opstel schrijven, ‘Welches Buch mir am besten
gefallen hat und warum’, zodat hij hun voorkeur beter kon interprete-
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Tabel 11 Fragment van de ‘Knabentabelle’ van Charlotte Bühler (1926)
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

Sprookjes 71

56

40

27

18

14

Robinson 10
Crusoe

13

18

16

16

11

Sagen

2

9

13

16

12

7

Avonturen 5

7

9

15

22

27

Overige
lectuur

8

13

23

28

39

8

De getallen geven percentages weer.
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ren. Robinson Crusoe wordt door hem ingedeeld bij de avonturenromans, die de
belangrijkste lectuur vormen van jongens van elf tot zestien jaar. Op grond van hun
argumenten onderscheidt hij echter twee fasen: eerst een ‘zuiver receptieve’,
kritiekloze fase van helden- en avonturenverhalen, daarna een fase van beginnende
reflectie. Anders dan Bühler publiceerde Quast ook de statistieken van de meisjes,
die vanaf hun elfde jaar hun eigen lectuur blijken te hebben: meisjesboeken
(bijvoorbeeld Heidi), bakvisromans, kostschoolverhalen.
Na 1960 is veel kritiek ontstaan op het begrip ‘leesfasen’, waarbij vooral Bühler het
moet ontgelden. Zij zou geen rekening houden met milieu-invloeden en individuele
verschillen, zodat haar indeling niet meer zou zijn dan een reeks stereotypen. 62 Deze
kritiek berust mijns inziens op een onjuiste interpretatie, die wellicht te herleiden is
tot schematische overzichten van de fasen van Bühler, Quast en anderen, die bij
oppervlakkige lezing suggereren dat men scherpe grenzen kan trekken tussen de
verschillende fasen. 63 Al in 1918 wijst Bühler op de invloed van het milieu: zij merkt
op dat de sprookjesfase bij kinderen uit een ontwikkeld milieu ongeveer van het
vierde tot het achtste jaar duurt, terwijl kinderen uit een lager milieu sprookjes pas
op de lagere-schoolleeftijd noemen (van zes tot twaalf à dertien jaar). En uit de
gegevens die zij in 1926 publiceerde, blijkt dat zij wel degelijk oog had voor
individuele verschillen.
Dahrendorf (1980: 113) meent bovendien dat Bühler de voorkeur van kinderen
tot maatstaf van hun lectuur verheft. Ik heb hier echter geen voorbeelden van
gevonden. In Das Seelenleben des Jugendlichen merkt zij wel op dat men bij de
keuze van boeken in de eerste plaats rekening moet houden met de behoeften van
kinderen zelf, maar zij suggereert nergens dat men daarbij de uitslag van haar enquête
moet volgen (die is hiervoor ook veel te gedifferentieerd).
Natuurlijk weerspiegelt Bühlers indeling de lectuurvoorziening in het Wenen van
haar tijd. Uit haar enquête blijkt met name de invloed van de ‘Kulturstufentheorie’
van J.F. Herbart (1776-1841) en diens leerlingen, die ervoor pleitten in de leesstof
van de lagere school ‘de evolutie van de mensheid’ te volgen: in de eerste
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klas de sprookjes van Grimm, in de tweede Robinson Crusoe, in de derde sagen en
legenden, in de vierde de Nibelungen of de Gudrunsage (Standaard encyclopedie
1974-1983, 11: 284). In zekere zin herhaalt zij met haar onderzoek dus de redenering
van Leopold, die zich kennelijk eveneens op deze theorie baseerde. Dankzij haar
enquête kunnen we echter vaststellen dat het ene genre veel meer succes had dan het
andere, en dus blijkbaar meer aansloot bij de belangstelling van kinderen.
Als men kinderen andere lectuur aanbiedt, krijgt men andere voorkeuren te zien,
zodat men de leesfasen anders kan benoemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de enquêtes
van Daalder (1928 en 1938), waarin Robinson Crusoe is verdrongen door Dik Trom
en Pietje Bell, wat vooral interessant is omdat deze boeken bepaald niet werden
gepropageerd, maar hoogstens oogluikend toegelaten. In twee onderzoeken bij
katholieke kinderen worden ook godsdienstige verhalen genoemd. 64 Sindsdien hebben
zich ongetwijfeld nieuwe verschuivingen voorgedaan. Die kunnen hier echter buiten
beschouwing blijven. Ik beperk me tot de constatering dat uit het bovengenoemde
onderzoek blijkt dat de lectuur van kinderen moet aansluiten bij hun cognitieve en
emotionele ontwikkeling. Afhankelijk van aanleg en milieu zal hun belangstelling
meer of minder gedifferentieerd zijn. Informatie daarover is niet alleen van belang
voor de literatuurdidactiek, maar ook voor de selectie en beoordeling van
kinderboeken.
Lezerstypen en motieven om te lezen Uit de kritiek op Bühler cum suis kan men
afleiden dat de belangstelling zich geleidelijk heeft verplaatst van de overeenkomsten
tussen kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase naar de verschillen die het gevolg
zijn van aanleg en milieu. In zijn boekje Der junge Leser (1968, 19773) doet H.E.
Giehrl een poging deze verschillen gedeeltelijk te verklaren. Voor een toetsing van
hypothesen is zijn theorie niet bruikbaar: hij baseert zich niet op empirische gegevens,
maar maakt eclectisch gebruik van uitspraken van andere auteurs. Omdat hij
regelmatig wordt geciteerd, wil ik zijn visie echter niet onbesproken laten.
Giehrl ziet drie motieven om te lezen: 1 het verlangen naar kennis; 2 de behoefte
om te ontsnappen aan de zorgen van het dagelijks leven; 3 het verlangen om zin te
geven aan het leven. Op
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grond hiervan onderscheidt hij vier leeshoudingen, die corresponderen met vier typen
lezers: de functioneel-pragmatische lezer, die informatief leest (motief 1); de
emotioneel-fantastische lezer, die evasorisch leest (motief 2); de rationeel-intellectuele
lezer, die cognitief leest (motief 3); en de literair-esthetische lezer met dito
leeshouding (motieven 2 en 3).
Als lezers van fictie zijn eigenlijk alleen het tweede en vierde type van belang. De
emotioneel-fantastische lezer heeft weinig distantie; hij laat zich meeslepen door zijn
lectuur, op zoek naar illusies, wensdromen, emotionele bevrediging, en heeft een
uitgesproken voorkeur voor triviale literatuur. De literair-esthetische lezer heeft ook
wel de behoefte zich even los te maken van zijn dagelijkse beslommeringen, maar
hij verlangt meer. Anders dan het vorige type weet hij echte literatuur te waarderen:
hij volgt niet alleen de handeling, maar heeft oog voor de vorm en de diepere
betekenis.
Hoewel Giehrl verklaart dat evasorisch lezen niet zonder meer te veroordelen is
- dat wordt het pas als de schijnwereld van de lectuur het echte leven verdringt of
belemmert - is zijn beschrijving sterk gekleurd. Zijn typen zijn stereotypen, afgeleid
van de tegenstelling tussen ‘lectuur’ en ‘literatuur’. Dit bezwaar wordt gedeeltelijk
ondervangen doordat hij opmerkt dat de lezerstypen alleen theoretisch te
onderscheiden zijn: in de praktijk komen allerlei mengvormen voor. Maar wie
emotioneel leest, met weinig distantie, stelt zich volgens hem per definitie tevreden
met een schijnwereld. De mogelijkheid dat ‘geleende’ emoties de lezer voorbereiden
op ervaringen die hij in de werkelijkheid nog niet kan opdoen, zoals Boerlage
veronderstelt, wordt door hem niet verworpen: ze komt eenvoudig niet in hem op. 65
Ik meen daarom dat zijn indeling niet bijdraagt tot een beter inzicht in de psychologie
van de lezer.
In Nederland is op dit gebied empirisch onderzoek gedaan door Saskia Tellegen &
Ineke Catsburg (1987), die ruim 1500 kinderen van tien tot veertien jaar enquêteerden
over hun motieven om te lezen, waarbij zij zich concentreren op de eerste twee
motieven van Giehrl. Aan evasorisch lezen kennen zij een positieve functie toe: geen
fopspeen maar een overlevingsstrategie. Zij spreken van
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‘hanteergedrag’: door je problemen even te ontvluchten kun je daarna de werkelijkheid
weer aan. Zij veronderstellen dat lezen een middel is om je stemming te verbeteren:
tot rust te komen, angst of verdriet te vergeten en verveling te verdrijven. Daarnaast
onderzoeken zij onder meer of kinderen ook lezen om er iets van te leren.
Op grond van de enquête concluderen zij dat kinderen vooral lezen om hun emoties
de baas te blijven. Mijns inziens hebben zij dit echter niet aangetoond: daarvoor zijn
hun vragen te vaag en te eenzijdig. Wel blijkt uit hun onderzoek dat verveling of een
slecht humeur vaak een aanleiding is om te gaan lezen (en dat lezen hiertegen helpt),
maar de motieven zijn complexer: 77 procent van de kinderen zegt tot rust te komen
door te lezen, en 47 procent noemt lezen als een manier om boosheid of verdriet te
vergeten; 78 procent zegt echter wel eens te lezen om zijn blik te verruimen, en 52
procent zegt uit boeken te leren hoe andere mensen zijn en hoe je met anderen kunt
omgaan.
Kinderen hebben waarschijnlijk wel meer motieven om te lezen, maar daar hebben
Tellegen & Catsburg niet naar gevraagd. Bovendien krijgt men via een enquête nooit
een volledig beeld van de functie van literatuur. Je kunt kinderen moeilijk vragen of
zij lezen om in het leven vooruit te zien, te anticiperen op emoties die ze in de realiteit
nog niet ervaren. Als lezen die functie heeft, realiseert men zich dat waarschijnlijk
pas later. Om deze hypothese te toetsen kan men dus beter jeugdherinneringen
onderzoeken. 66
Literaire aspecten van de voorkeur van kinderen Hoewel Bühler alleen ingaat op
psychologische aspecten van het lezen, kan men haar onderzoek ook anders
interpreteren. Als belangrijkste element in de lectuur van alle leesfasen noemt zij het
avontuur; alleen de voorstelling daarvan verandert. Dit betekent dat kinderen in alle
fasen een voorkeur hebben voor verhalen met de volgende kenmerken: een duidelijke
plot, spanning, actie, personages met een duidelijk karakter (een held die het opneemt
tegen de slechterik). Kortom: de oervorm van het verhaal, met een zeer eenvoudige
structuur. Gezien de beperkte literaire ervaring van kinderen is deze voorkeur heel
begrijpelijk.
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In grote trekken wordt deze interpretatie door empirisch onderzoek bevestigd. Een
van de eerste voorbeelden daarvan is een enquête die in 1958 werd gehouden door
de Haagse onderwijzer F.C. Haalebos. Hij vroeg 488 kinderen van een jaar of twaalf
- leerlingen van de zesde klas van de lagere school - welke eisen zij aan boeken
stelden (‘Wanneer vind je een boek mooi?’). Zoals hij verwachtte, verlangen zij in
de eerste plaats dat een boek spannend is (51%). Daarnaast noemt 40 procent genres
of onderwerpen: onder andere boeken over de natuur (12%), over geschiedenis (11%),
avontuurlijke verhalen (10%), verhalen ‘vol humor’ (6%). Ruim 13 procent noemt
emotivistische eisen: het verhaal moet een happy end hebben (4%), droevig zijn
(5%), aangrijpend (3,5%), tragisch (1%). Eisen met betrekking tot de vorm zijn
minder frequent: 8,4 procent noemt een goede stijl, de ik-vorm wordt door 0,6 procent
afgewezen. 67 Andere eisen: een boek moet leerzaam zijn (5%), van sociaal gevoel
getuigen (4%), een goede moraal hebben (2%).
Een overzicht van de literaire eisen van kinderen van tien tot twaalf jaar vinden
we bij Marleen Wijma-van der Laan (1981), die veertig beoordelingen van de Schager
kinderjury analyseert. Hoewel zij individuele verschillen constateert - hét kind van
tien tot twaalf bestaat niet - vindt ze duidelijke gemeenschappelijke kenmerken.
Opnieuw blijkt spanning de belangrijkste eis. Meestal is dit gekoppeld aan een
avontuurlijke handeling, maar dat is niet noodzakelijk: ook een ‘hoge zieligheidsgraad’
of een dramatische situatie leidt tot betrokkenheid bij het verhaal. Alles wat het
verhaal onderbreekt, wordt als storend ervaren: uitvoerige beschrijvingen zijn saai,
ze onderbreken het verhaal en worden dus overgeslagen. Een eenvoudige, lineaire
verhaalstructuur vergroot de betrokkenheid: een verhaal moet een duidelijke plot
hebben en het moet chronologisch verteld worden, zonder ‘open plekken’. Een
duidelijke, enigszins schematische karaktertekening wordt eveneens op prijs gesteld:
dat maakt het verhaal overzichtelijk. Verder constateert zij een voorkeur voor een
conventioneel taalgebruik: moeilijke woorden onderbreken de gang van het verhaal,
clichés werken versterkend, redundantie is beter dan soberheid. Ook dit gegeven
heeft geen absolute geldigheid: oorspronkelijk, levend taalgebruik kan kinderen wel
degelijk boeien, maar dit vereist een groot meesterschap.
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Al deze eisen kan men onder één noemer brengen: het verhaal moet spannend zijn,
de lezer moet meegetrokken worden naar de (goede) afloop. Als aan die eis is voldaan,
gelden er enkele secundaire overwegingen. Als je iets leren kunt van een verhaal, is
dat een pluspunt; humor wordt altijd op prijs gesteld.
Het is duidelijk dat de criteria van deze kinderen niet overeenkomen met die van
literaire critici. 68 Dit wordt bevestigd door Nilsen, Peterson & Searfoss in hun artikel
‘The adult as critic vs. the child as reader’ (1980). Aan de hand van gegevens van
bibliotheken in Phoenix (Arizona) onderzochten zij de populariteit van een honderdtal
kinderboeken die door de critici vrijwel unaniem waren aanbevolen: de meeste
daarvan bleken het bij kinderen niet of nauwelijks te ‘doen’. De onderzoekers
veronderstellen dat deze boeken werden aanbevolen op grond van de thematiek en
de manier waarop die is uitgewerkt, maar dat ze voor kinderen meestal niet
toegankelijk genoeg zijn. Recensenten zouden nauwelijks aandacht besteden aan de
aantrekkelijkheid van de plot en de geloofwaardigheid van de personages, maar zich
concentreren op de diepere betekenis van het verhaal; iets waaraan kinderen niet
zouden toekomen.
Deze veronderstelling wordt gedeeltelijk bevestigd door Wijma-van der Laan
(1983), die de recensies van een zevental boeken vergelijkt met de rapporten van de
kinderjury uit Schagen. Het komt regelmatig voor dat intenties die voor volwassenen
duidelijk zijn, door de kinderen niet herkend worden. Maar de Nederlandse
recensenten besteden wel aandacht aan de aantrekkelijkheid van het verhaal en de
geloofwaardigheid van de personages. De oordelen staan dan ook minder scherp
tegenover elkaar dan in het Amerikaanse onderzoek, al zijn er duidelijke verschillen
(mede omdat de aantrekkelijkheid van het verhaal door de recensenten vaak anders
wordt getaxeerd dan door de kinderen).

De morele invloed van lectuur
Geloof en argumentatie Het fundament van de pedagogische benadering is de
opvatting dat lectuur een rechtstreekse morele invloed heeft. Dit uitgangspunt wordt
nooit ter discussie gesteld:
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zoals Ligthart al vaststelt, baseren de opvoeders zich op hun ethische principes en
niet op psychologische inzichten. Ze leveren hoogstens een bewijs uit het ongerijmde:
volgens Stamperius is het ‘een stout beweren’ de rechtstreekse invloed van lectuur
te ontkennen. Vrijwel hetzelfde argument vinden we veertig jaar later bij Wertham,
die er - volgens Hijmans van den Bergh - van uitgaat ‘dat het dwaasheid is, om 2 à
3 leesuren per dag [...] te verwaarlozen als invloed in een kinderleven’.
Als zo'n bewijs maar vaak genoeg herhaald wordt, krijgt het een zeker gezag. In
Het kinderboek als opvoeder belijdt Lea Dasberg haar geloof in de ‘positieve en
negatieve invloed van respectievelijk goede of slechte jeugdliteratuur’. Zij geeft toe
dat die invloed niet onomstotelijk te bewijzen is, maar volgens haar ‘mag men niet
aannemen dat al die autoriteiten op pedagogisch, literair en politiek gebied zich twee
eeuwen lang druk hebben gemaakt om niets, namelijk om een invloed die toch niet
zou bestaan’ (Dasberg 1981: 74). Opnieuw een bewijs uit het ongerijmde, dat
bovendien op selectieve waarneming berust: op deze manier kan men ook bewijzen
dat de zon om de aarde draait.
Dasberg staaft haar overtuiging met een aantal uitspraken van volwassenen over
de lectuur van hun jeugd. Vooral aan favoriete boeken wordt daarin een grote invloed
toegekend: niet alleen hebben ze vaak een blijvende belangstelling voor literatuur
gewekt, volgens sommige getuigen hebben ze emoties opgeroepen die beslissend
waren voor hun leven. Zo verklaart Geert van Beek: ‘Talloze boeken van Karl May
heb ik “gevreten”, op die manier onbewust de grondslag leggend voor humaniteit,
anti-racisme en een wat wereldvreemd romantisch levensgevoel, voorbereidend werk
verrichtend voor de PSP’ (Dasberg 1981: 68, 77; Van Beek 1972: 7).
Het feit dat Karl May in PSP-kringen niet erg geliefd is, versterkt volgens Dasberg
de geloofwaardigheid van dit getuigenis. Ik ben het daar graag mee eens. Maar is
Karl May ook niet een schrijver over wie de autoriteiten op pedagogisch gebied zich
jarenlang druk hebben gemaakt? Als we de verklaring van Geert van Beek serieus
nemen, is het een aanwijzing dat avonturenromans niet de verderfelijke invloed
hebben die bezorgde opvoeders eraan toeschrijven.
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Hetzelfde geldt voor een andere herinnering die Dasberg citeert: het verhaal van
Rinus Ferdinandusse, die tijdens het lezen van Winnetou's dood geloofde ‘dat er niets
edelers en zuiverders op de wereld was (of is, ik weet het ineens niet meer) dan de
hoge vriendschap van twee personen, die een gemeenschappelijk ideaal hadden: het
bestrijden van het kwaad’ (Dasberg 1981: 79; Ferdinandusse 1972: 40). Als
volwassene ontdekt hij zeer verwerpelijke opvattingen in het boek, die hem als kind
waren ontgaan omdat ze ver buiten zijn begripsvermogen lagen. Dit bevestigt de
opvatting van Boerlage dat kinderen alleen opnemen wat aansluit op hun gevoelsleven.
Dasberg demonstreert dus opnieuw dat men een probleem pas kan analyseren als
men de begrippen duidelijk definieert. Onder de positieve invloed van ‘goede’ boeken
kan men bijna alles verstaan. Wil men het kinderboek echter als ‘opvoeder’ gebruiken,
dan moet de pedagogische invloed voorspelbaar zijn. Dit betekent dat lectuur een
rechtstreekse morele invloed moet hebben. Daarom zal ik me in deze paragraaf tot
die invloed beperken. Anders gezegd: het gaat erom welke visie op het leesproces
juist is (of welke visie de werkelijkheid meer benadert), die van de pedagogische of
van de esthetische benadering.
Empirisch onderzoek Zoals gezegd baseer ik me in deze paragraaf op enkele
overzichten van de resultaten van empirisch onderzoek. Dit betekent dat ik uit de
tweede hand moet citeren: een riskante onderneming, zoals bij de bespreking van
het onderzoek van Charlotte Bühler is gebleken. Met uitzondering van één
kenmerkend voorbeeld vermeld ik daarom alleen conclusies waarvan in de
samenvatting duidelijk wordt waarop ze berusten.
Men leest soms dat de onderzoekers elkaar tegenspreken (bijvoorbeeld bij Dasberg
1981: 74). Dit zegt niet zoveel als men niet nagaat hoe hun conclusies tot stand zijn
gekomen. 69 Shafer (1965: 346) vat een onderzoek van Lorang (1946) als volgt samen:
‘Sister Lorang studied the impact of reading in books and magazines on 2300 high
school students in both Catholic and public high schools. She concluded that if a
book or magazine is classified as good or bad, it will almost certainly have good or
bad effects on the reader.’
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Bekijken we de bron, dan blijkt Lorang zich te bedienen van suggestieve vragen
waarin de begrippen ‘goed’ en ‘slecht’ niet gedefinieerd worden, zoals: ‘Have books
ever had a bad effect on you? How?’ Dit levert onder meer de volgende antwoorden
op: ‘Gave me ideas that the Catholic religion isn't better than others.’ ‘Some books
I read kept me awake nights thinking about them.’ ‘It sometimes caused me to discuss
sex with my friends.’ ‘Once in a while I get the “idea” but I never “try” it. For example
how a person could easily rob a bank etc.’ (Lorang 1946: 58-59, 62).
Waarmee is aangetoond dat lectuur allerlei effecten kan hebben. Om vast te stellen
hoe dat in zijn werk gaat, zou men moeten onderzoeken hoe verschillende kinderen
op hetzelfde boek reageren. Russell (1958: 409), die daarvan enkele voorbeelden
bespreekt, concludeert dat de invloed van lectuur strikt persoonlijk is: ‘the same
passage may produce different effects on different students. As Squire concludes,
“The evidence seems largely to support the point of view that readers respond to
literature in a unique and selective way”.’ Een mening die door enkele andere
onderzoekers wordt gedeeld.
Maar misschien kan men toch bepaalde categorieën lezers onderscheiden die min
of meer gelijk reageren op bepaalde boeken? Met name in de jaren vijftig probeerde
men deze vraag te beantwoorden door middel van statistisch onderzoek. Volgens
Van Bergen (1966), die een aantal voorbeelden bespreekt, blijkt hieruit dat er geen
eenvoudig causaal verband bestaat tussen lectuur en gedrag. Hij noemt bijvoorbeeld
een onderzoek uit 1953 waarbij 260 jongens van twaalf jaar werden geënquêteerd.
Vervolgens werden twee groepen geselecteerd van vijfentwintig jongens, die de
meeste, respectievelijk minste stripverhalen lazen. Tussen de twee groepen bleek
geen enkel verschil te bestaan wat betreft schoolprestaties, schoolbezoek, gedrag in
de klas, baldadigheid of delinquentie. In een ander onderzoek werd wel een correlatie
gevonden tussen leesgewoonten en gedrag: kinderen die weinig contact hadden met
leeftijdgenoten, bleken meer belangstelling te hebben voor avonturenfilms en
-verhalen met veel geweld, actie en agressie dan degenen die regelmatig met andere
kinderen speelden. (Het verschil is overigens niet zo groot: bij de jongens 55 tegen
47 procent, bij de meisjes 47 tegen 34 procent.) Het is echter de vraag
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hoe dit verschil geïnterpreteerd moet worden: is er een oorzakelijk verband - en zo
ja, wat is dan oorzaak en wat gevolg? Maken te veel avonturenverhalen de lezer
ongeschikt voor de omgang met andere kinderen, of zijn ze een compensatie voor
het gemis van avontuurlijke spelletjes? Van Bergen meent dat ‘frustratie de bron kan
zijn van de voorkeur voor agressieve tema's in de lektuur’. Hij wijst hierbij op een
derde onderzoek, waarbij werd vastgesteld dat de belangstelling voor een irreële
superheld bij tieners geleidelijk afneemt, behalve bij neurotische, onaangepaste
kinderen, ‘voor wie in hun fantasie de superheld bleef fungeren als de agressieve
kracht tegenover wat in hun wereld als bron van frustratie werd ervaren’ (Van Bergen
1966: 417).
Zowel de enquêtes van Lorang als het statistisch onderzoek zijn met name gericht
op de slechte invloed van verkeerde lectuur (tegen de achtergrond van de heftige
discussie over strips). Geen van beide methoden levert eenduidige conclusies op.
Als de onderzoekers elkaar tegenspreken, komt dit doordat ze de uitkomsten anders
interpreteren.
Een duidelijker resultaat vinden we bij een onderzoeksmethode genoemd door
Kimmel (1970), die betrekking heeft op pogingen om door middel van lectuur de
attitude van kinderen te beïnvloeden. Hij bespreekt drie voorbeelden, waarbij in
enkele klassen van een middelbare school een verhaal werd voorgelezen met een
positief beeld van een etnische minderheid (respectievelijk Negers, Eskimo's en
Indianen); eenmaal werd het verhaal bovendien in sommige klassen besproken. Na
het voorlezen bleek de houding tegenover de betreffende minderheidsgroep positiever
te zijn dan bij een controlegroep die niet was voorgelezen; in klassen waar het verhaal
ook was besproken, was het effect sterker. Helaas heeft maar een van de drie
onderzoekers twee weken later de attitude van de kinderen opnieuw onderzocht,
waarbij bleek dat het effect inmiddels was verdwenen. Dit zou erop kunnen wijzen
dat het effect samenhangt met de stemming die het verhaal (tijdelijk) oproept.
Slechts een van de onderzoekers had ook vantevoren een attitudetest afgenomen.
Hij constateert dat het effect vooral bestaat uit een versterking van reeds bestaande
positieve attitudes. Dit beves-
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tigt de hypothese van andere onderzoekers, dat de invloed die kinderen ondergaan
van massamedia (televisie en film) afhankelijk is van hun voorkennis. Bestaande
attitudes zijn niet zo makkelijk te veranderen; de kans op beïnvloeding is het grootst
als kinderen geen voorkennis hebben, terwijl er nauwelijks invloed is op gebieden
waar de ouders model staan voor het gedrag van de kinderen (Kimmel 1970: 213).
Dit klinkt aannemelijk en het stemt volledig overeen met de resultaten van enkele
experimenten die betrekking hebben op selectieve waarneming en selectieve
herinnering. Het eerste werd bijvoorbeeld aangetoond met een variatie op een bekend
spelletje, ‘telefoontje’. Hierbij werd aan blanke volwassenen gevraagd een afbeelding
te beschrijven van een blanke en een kleurling, waarvan de eerste een mes in zijn
hand heeft. De toehoorder moest de beschrijving doorgeven aan een volgende,
enzovoort, waarbij het mes op den duur naar de hand van de kleurling bleek te
verhuizen. In een ander experiment kregen proefpersonen twee artikelen te lezen,
respectievelijk met een pro-communistische en een anti-communistische strekking.
Daarna moesten zij de inhoud zesmaal navertellen, met tussenpozen van een week.
Niet alleen bleken zij het artikel dat bij hun eigen opvattingen aansloot, beter te
onthouden; het verschil werd ook steeds groter (Van Bergen 1966: 418-419).
Hoewel deze experimenten betrekking hadden op non-fictie, is het zeer
waarschijnlijk dat ook fictionele informatie selectief wordt waargenomen en
onthouden. Elke interpretatie van een verhaal berust onvermijdelijk op de voorkennis
die de lezer bezit (waarbij ook de nodige vooroordelen meespelen). De man die bij
zijn vrouw onder de plak zit, een populair thema in Middelnederlandse kluchten en
latere volksprenten, heeft een komisch effect omdat het afwijkt van de norm (net als
de haas die de jager schiet op prenten van ‘de verkeerde wereld’). Er is alle reden
om aan te nemen dat voor ‘roldoorbrekende’ kinderverhalen hetzelfde geldt. Als een
kind afwassende vaders en werkende moeders kent, bevestigt zo'n verhaal zijn
waarnemingen; zo niet, dan is het komisch of ‘raar’.
Cognitieve en morele ontwikkelingsfasen In 1794 toonde een ano-
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nieme recensent in de Vaderlandsche Letteroefeningen zich teleurgesteld over de
morele invloed van kinderboeken (vgl. blz. 22). Twee eeuwen later vinden we dezelfde
scepsis bij Hughes Moir, in zijn artikel ‘If we've always had books that taught all
these virtues, why is our society in such lousy shape?’ (1977). Volgens hem hebben
de meeste kinderboeken niet het gewenste effect omdat ze niet zijn afgestemd op het
bevattingsvermogen van kinderen. Hij verwijst hierbij naar het werk van Lawrence
Kohlberg, een ontwikkelingspsycholoog die zich bezighoudt met de cognitieve en
morele ontwikkeling van kinderen.
Kohlberg onderscheidt drie niveaus in het morele denken, die elk weer verdeeld
kunnen worden in twee fasen: 70
Preconventioneel niveau. Het kind is zich bewust van goed en kwaad, maar deze
begrippen zijn verbonden met hun fysieke gevolgen.
1 Fase van straf en gehoorzaamheid. Wat beloond wordt, is goed; wat gestraft
wordt, is stout.
2 Instrumentele fase. Goed is wat je behoeften bevredigt. Er ontstaat ‘ruilhandel’:
aardig gedrag wordt beantwoord.

Conventioneel niveau. De verwachtingen van ouders, vrienden, de samenleving zijn
de belangrijkste maatstaf voor goed en kwaad.
3 De fase van ‘good boy, nice girl’. Wat anderen prettig vinden, is goed; wat de
meerderheid doet, is normaal.
4 De fase van ‘law and order’. Goed en kwaad hangen samen met vaste regels en
de handhaving van de maatschappelijke orde.

Postconventioneel niveau. Individuele opvattingen van goed en kwaad.
5 Fase van het ‘maatschappelijk contract’. Je moet je aan de regels houden, maar
deze kunnen veranderd worden op grond van redelijke argumenten of
maatschappelijk nut.
6 Principiële fase. Goed en kwaad zijn afhankelijk van een gewetensbeslissing
gebaseerd op algemene ethische principes.

Volgens Kohlberg zijn deze fasen universeel (en dus niet afhankelijk van culturele
of sociale factoren). Iedereen doorloopt ze in
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deze volgorde, zonder er een over te slaan; maar de een ontwikkelt zich sneller dan
de ander en niet iedereen bereikt de laatste fase: de ontwikkeling kan op ieder punt
stoppen. In het algemeen bereiken kinderen echter tussen hun tiende en dertiende
jaar het conventionele niveau, terwijl de overgang naar het postconventionele niveau
doorgaans na het zestiende jaar valt.
De hypothese dat deze fasen een rol spelen bij de interpretatie en de waardering
van verhalen, wordt door Moir niet getoetst. Wel constateert hij dat het recht om zelf
te bepalen hoe je wilt leven, een belangrijk thema is in kinderboeken: een probleem
dat voor kinderen in fase 2 of 3 totaal niet herkenbaar is. Dit wordt bevestigd door
een onderzoekje van Rita Ghesquiere (1981), dat betrekking heeft op Geen kus voor
moeder van Tomi Ungerer: het verhaal van het opstandige poesje Pijper Poot, dat
weigert zijn moeder een kusje te geven, en allerlei kattekwaad uithaalt. 's Avonds
maakt hij het goed met een bosje bloemen - maar zónder kusje (fase 6). Recensenten
waarderen dit verhaal om de anti-autoritaire strekking, die zou aansluiten bij de
beleving van kinderen. Maar de kinderen aan wie zij het voorlas, herkenden zich er
helemaal niet in en vonden Pijper erg onaardig (fase 1 of 2). Zij citeert een Amerikaans
onderzoek, waarin dit eveneens naar voren kwam: kinderen van zeven en negen jaar
bleken de pointe van het verhaal niet te snappen en wensten Pijper de meest
boosaardige straffen toe.
Wijma-van der Laan (1983) constateert hetzelfde. De interpretaties van haar
kinderjury zijn gebaseerd op conventionele morele opvattingen. Dit verklaart waarom
intenties die voor volwassenen duidelijk zijn, door de kinderen niet herkend worden.
Conclusie De onderzoekers mogen elkaar soms tegenspreken, als we alle gegevens
op een rij zetten, ontstaat toch een duidelijk beeld. Dit is in overeenstemming met
de opvatting van Louise Boerlage dat kinderen alleen opnemen wat aansluit op hun
gevoelsleven.
Uit statistisch onderzoek valt niet met zekerheid op te maken wat het verband is
tussen lectuur en persoonlijkheidskenmerken. Uit het feit dat de voorkeur voor
‘superhelden’ geleidelijk afneemt, kan men echter afleiden dat de voorkeur voor
bepaalde
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lectuur voortvloeit uit de emotionele gesteldheid van de lezer, en niet omgekeerd.
Bovendien blijken attitudes niet zo gemakkelijk overgenomen te worden: de invloed
van de omgeving is veel groter dan die van lectuur, waarbij bovendien sprake is van
selectieve waarneming (zoals Boerlage al suggereert). Dit laatste wordt niet alleen
bevestigd door de leeservaringen van Geert van Beek en Rinus Ferdinandusse, maar
ook door Kohlbergs theorie over de morele en cognitieve ontwikkeling.
Deze theorie is volledig in overeenstemming met de waarnemingen van Bühler.
Het geweld in sommige avonturenverhalen mag dan in strijd zijn met de morele
opvattingen van bezorgde opvoeders, in de conventionele rechtsopvatting van de
lezer is het gerechtvaardigd om het kwaad te straffen. We hoeven ons daar geen
zorgen over te maken, tenzij kinderen in deze fase blijven steken. Uit alle onderzoeken
blijkt echter dat de voorkeur voor superhelden een tijdelijk karakter heeft.
Dat lectuur geen rechtstreekse morele invloed heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat
elke invloed ontbreekt. Kinderen moeten echter hun eigen conclusies trekken: het
verhaal interpreteren en de strekking afwegen tegen hun eigen opvattingen. Met een
paradox: een rechtstreekse morele invloed is alleen mogelijk als de strekking van
het verhaal overeenkomt met de opvattingen van de lezer. Zo niet, dan heeft de lectuur
vermoedelijk een averechts effect: Geen kus voor moeder stimuleert kinderen niet
tot een grotere zelfstandigheid, maar roept hun verontwaardiging op.
Boeken kunnen soms een blijvende indruk maken. In de regel hangt die
waarschijnlijk samen met de stemming die door het verhaal wordt opgeroepen - niet
met de morele inhoud. Wie als volwassene de favoriete boeken van zijn kinderjaren
herleest, moet zich erop voorbereiden dat die misschien zeer verwerpelijke ideeën
bevatten: een verschijnsel dat al werd gesignaleerd door Cornelis Veth.
Dit alles laat de mogelijkheid open van een ‘beslissend’ boek, ook in morele zin.
Volgens de theorie van Kohlberg is dit alleen mogelijk bij het juiste boek op het
juiste moment. Het ‘beslissende’ boek in literaire zin moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen. Fulco de Minstreel maakte een diepe indruk op Kees Fens, omdat de
gemeenplaatsen beantwoordden aan zijn smaak van dat
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moment. Volwassenen kunnen de smaak van kinderen wel stimuleren door hun
boeken in handen te spelen, maar ook dit is slechts mogelijk als men rekening houdt
met hun eisen.

Eindnoten:
58 Purves & Beach (1972) vermelden circa tweehonderdvijftig studies over ‘response to literature’
en vierhonderd over ‘reading interests’. Zij beperken zich echter tot Amerikaans onderzoek en
zijn, blijkens enkele steekproeven, zeker niet volledig.
59 De selectie van deze bronnen is onder meer gebaseerd op de overzichten in handboeken.
60 De gedachte dat het individu de ontwikkeling van de menselijke soort herhaalt, werd vooral
populair onder invloed van het darwinisme, hoewel zij net als de evolutiegedachte zelf al veel
ouder is (Noordman 1982:144-145 en 154, noot 6).
61 Een samenvatting van deze gegevens is vanaf de vierde druk (1927) opgenomen in Das
Seelenleben des Jugendlichen.
62 Uitvoerige overzichten van deze kritiek vindt men onder meer bij Göte Klingberg (1973:
164-166) en Malte Dahrendorf (1980: 109-113).
63 Deze veronderstelling wordt gesteund door het feit dat de bronvermelding vaak onzorgvuldig
is, alsof men uit de tweede of derde hand citeert. Dahrendorf (1980) baseert zich bijvoorbeeld
uitsluitend op Das Märchen und die Phantasie des Kindes, maar vermeldt wel de ‘heldenleeftijd’,
die door Bühler pas in Das Seelenleben des Jugendlichen werd geïntroduceerd. Jacques Vos
(1981) heeft kritiek op Bühler en Quast, maar vermeldt hun werk niet in zijn bibliografie.
64 Bij frater Ivo (1925b) blijft dit genre bij kinderen van zeven tot veertien jaar vrijwel constant
(rond de twintig procent); in een enquête van Fritschy (1954: 28-35) zien we een duidelijke
daling: vijfentwintig procent bij kinderen van zes tot negen jaar, tien procent bij de groep van
negen tot dertien.
65 Deze gedachte vinden we overigens ook bij Bühler, in Das Seelenleben des Jugendlichen. Haar
opvatting dat men bij de keuze van boeken moet uitgaan van de behoeften van kinderen
(jongeren) zelf, licht zij toe met de opmerking: ‘Er will ins Leben vorausschauen, will begeistert
sein, will gespannt sein, will seiner Sehnsucht ein Ziel finden.’ (Bühler 1922: 95).
66 Zo'n onderzoek is hier niet op zijn plaats. In de bundels Dát was nog eens lezen! (1972 en 1987)
vindt men echter verschillende voorbeelden van lezen als anticipatie op het leven.
67 Hierbij moet men bedenken dat Haalebos een open vraag stelde: anders was dit percentage
waarschijnlijk hoger geweest.
68 Het zou interessant zijn, te weten of ze ook verschillen van de criteria van volwassenen die na
de middelbare school geen specifieke literaire vorming hebben genoten. Bij mijn weten zijn
die echter nooit onderzocht.
69 Dat is ook de reden dat ik geen gebruik maak van het werk van Bakker & Tellegen (1984): zij
geven een nuttig overzicht van de theorieën over de invloed van lezen, maar maken helaas geen
onderscheid tussen speculatieve visies en resultaten van empirisch onderzoek.
70 Voor de indeling van Kohlberg worden in de literatuur allerlei bronnen genoemd. Ik baseer mij
op Kohlberg 1971.
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Het is evident dat kinderboeken in ieder geval aan één eis moeten voldoen: ze moeten
aansluiten bij de belangstelling van de lezer, bij zijn literaire eisen en zijn emotionele
en cognitieve ontwikkeling. Een boek dat kinderen niets te bieden heeft, kan men
tenslotte moeilijk een goed kinderboek noemen. Maar als men deze eis gaat
concretiseren, verliest hij zijn algemene geldigheid. Hét kind bestaat nu eenmaal
niet: ook kinderen van dezelfde leeftijd hebben niet allemaal dezelfde belangstelling.
Dit neemt niet weg dat er bij kinderboeken een afstand bestaat tussen criticus en
beoogde lezer. Behalve de afstand tussen professionele lezer en het gewone
lezerspubliek, die we ook aantreffen bij literatuur voor volwassenen, is er een verschil
in cognitieve en emotionele ontwikkeling. Men mag van de criticus verlangen dat
hij zich hiervan rekenschap geeft. Dit betekent dat hij kennis moet hebben van de
eisen die kinderen aan boeken stellen en hun manier van lezen.
De vertegenwoordigers van de pedagogische benadering voldoen niet aan deze
eis. Kinderboeken kunnen ongetwijfeld een grote vormende waarde hebben en
bijdragen tot de literaire, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Maar uit empirisch
onderzoek blijkt dat kinderboeken geen middel zijn om attitudes over te dragen. Er
is niets tegen morele argumenten, maar een beroep op de rechtstreekse invloed van
lectuur, dat aan deze argumenten de schijn van objectiviteit geeft, berust op een
onjuist beeld van het leesproces. Bovendien hebben de meeste vertegenwoordigers
van deze benadering te weinig belangstelling voor literaire aspecten. Zij concentreren
zich op de moraal en besteden nauwelijks aandacht aan elementen als karaktertekening
en plot. Ook wat dit betreft houden zij onvoldoende rekening met de eisen van
kinderen en hun manier van lezen.
Ook de autonome literatuuropvatting die we bijvoorbeeld aantreffen bij Bomhoff
(1961), biedt weinig perspectief. Bomhoff vindt wel dat we moeten voldoen aan de
eisen van kinderen, maar vanuit zijn verheven literatuuropvatting leidt dit automatisch
tot kitsch. Tot een literair onderscheid tussen goede en slechte kin-
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derboeken is hij niet in staat. Kees Fens hanteert wel literaire maatstaven voor
kinderboeken en zijn literatuuropvatting is minder verheven. Maar omdat hij
nauwelijks rekening houdt met de eisen van kinderen en hun manier van lezen, is
zijn oordeel wel erg absoluut: hij ziet weinig grijs tussen een meesterwerk en een
totale mislukking. De lange reeks avonturen in De kleine kapitein is voor de beoogde
lezers juist heel aantrekkelijk. En Het wereldje van Beer Ligthart mag dan vol staan
met gemeenplaatsen, dat wil nog niet zeggen dat de taal van kinderen erdoor bedorven
wordt, zoals hij veronderstelt. Overigens toont Fens met zijn prikkelende recensies
vanuit een volwassen standpunt wel de tekorten van de kinderboekenkritiek, waarin
vaak eenzijdig wordt gekeken naar de ‘bruikbaarheid’ van boeken.
Vanwege de afstand tussen volwassen recensent en beoogde lezer is bij de beoordeling
van kinderboeken enige relativering gewenst. Eigenlijk zou men een tweeledig
oordeel moeten geven: op grond van volwassen maatstaven en vanuit de eisen van
kinderen en hun manier van lezen. De spanning tussen die twee is nu eenmaal
onvermijdelijk, en geïsoleerd zijn ze allebei ontoereikend. Wie zich tot volwassen
maatstaven beperkt, oordeelt over de hoofden van kinderen heen; en wie alleen
aandacht besteedt aan hun eisen, ontdekt een grote massa ‘bruikbare’ boeken, zonder
oog te hebben voor de verschillen in literaire kwaliteit.
Men probeert vaak deze spanning op te lossen door te stellen dat goede
kinderboeken aantrekkelijk moeten zijn voor kinderen én volwassenen. Dit is echter
een schijnoplossing. Het leidt tot de afwijzing van boeken die voor kinderen zeer
waardevol kunnen zijn, en dus tot een miskenning van hun beleving. Overigens is
er natuurlijk niets op tegen om deze eis bijvoorbeeld te hanteren bij de keuze van
voorleesboeken: ook de kinderen zijn erbij gebaat als volwassenen met plezier
voorlezen.
Afgezien daarvan is er geen enkele reden om te verlangen dat alle kinderboeken
ook nog waardevol zijn voor volwassenen. Zoals gezegd is het omgekeerde wel waar:
een boek dat kinderen niets te bieden heeft, kan men moeilijk een goed kinderboek
noemen. Maar natuurlijk hoeft een kinderboek niet voor alle kinderen aantrekkelijk
te zijn. Daarom is het jammer dat nooit serieus is inge-
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gaan op de kritiek van Wijma-van der Laan (1985) op de bekroning van Kleine Sofie
en Lange Wapper. De vraag is hoeveel kinderen een boek moeten begrijpen om het
een goed kinderboek te kunnen noemen. Bovendien bestaan er boeken die voor veel
kinderen te moeilijk zijn om zelf te lezen, maar die als voorleesboek zeer geslaagd
zijn. Of dat ook opgaat voor Kleine Sofie en Lange Wapper, is niet onderzocht.
De positie van de recensent van kinderboeken is tamelijk gecompliceerd. Bij de vraag
wat goede kinderboeken zijn, lopen bijna altijd twee vragen door elkaar. De ene heeft
betrekking op de beoordeling van kinderboeken, de andere op de selectie van boeken
voor kinderen. Terwijl de recensent van literatuur voor volwassenen een persoonlijke
visie geeft, waaraan de lezer zijn eigen oordeel kan toetsen, doet een recensent van
kinderboeken uitspraken over boeken die niet - of niet in eerste instantie - voor hem
bestemd zijn. Bovendien schrijft hij meestal niet voor de beoogde lezers, maar voor
andere volwassenen, ouders of professionele bemiddelaars.
Dit leidt ertoe dat veel recensenten zich concentreren op hun rol van bemiddelaar.
Aan een kritische bespreking komen zij nauwelijks toe: zij beperken zich vrijwel
volledig tot het aanbevelen van ‘bruikbare’ boeken. De kinderboekenkritiek lijdt
hierdoor enigszins aan gezapigheid. Er is weinig gefundeerde kritiek, te weinig
botsing van meningen. Als gevolg hiervan vertoont ook de theorie van de
kinderboekenkritiek weinig ontwikkeling.
Dit is overigens niet alleen de schuld van de recensenten. De redacties van kranten
en literaire bijlagen gunnen hun vaak zo weinig ruimte dat zij niet meer kunnen doen
dan de aardigste boeken aanbevelen. Dat we in Nederland op dit gebied weinig
traditie hebben, is vooral ook te wijten aan de literatuurwetenschap, die nauwelijks
aandacht besteedt aan kinderliteratuur. De laatste studies van enige omvang dateren
van tachtig en zestig jaar geleden (Pomes 1908, Wirth 1926). Wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs op dit gebied zouden de ontwikkeling van de
kinderboekenkritiek stimuleren. Met dit boek heb ik daartoe een aanzet willen geven.
Hopelijk duurt het ditmaal geen zestig jaar voor de volgende studie verschijnt.
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Gerofrmedre Orgaan tot keuring en aanbeveling van volkslectuur. Zwijndrecht: 1910-1911.
Recenesibode. (Voortzetting van: Filippus' Recensiebode.) Geheel geïnventariseerd.
De Amsterdam: 1837-. Geïnventariseerd: registers jaargang 1-100 (1837-1936).
Gids.
GorN
o-tedaerlnd. Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam. Amsterdam:
1903-1944. Geïnventariseerd: jaargang 1 (1903) - 8 (1910), 13 (1915) en 18
(1920).
IDIL-gids Tilburg [enz.]: 1949-1970. Geheel geïnventariseerd.
voor
ejugdelcutur.
Jeugd Maandblad gewijd aan het pedagogische denken en handelen in katholieke
in geest. Tilburg: 1965-. (Voortzetting van: Ons Eigen Blad.) Geïnventariseerd:
School jaargang 49 (1965) - 64 (1979-1980). Onderzocht: jaargang 53 (1969).
en
Wereld.
De Noordwijk: 1903-1908. (Voortgezet als: Het Katholieke Schoolblad.)
Kahtoeilke Onderzocht: jaargang 4 (1906-1907) en 5 (1907-1908).
Onderwzejir.
Het Orgaan van het Katholieke Onderwijzers-Verbond in Nederland. Noordwijk:
Kahtoeilke 1908-1934. Onderzocht: jaargang 2 (1909-1910), 3 (1910), 10 (1912) en 22
Schooblald. (1924). (Vanaf 1911 werd de nummering van De Katholieke Onderwijzer
overgenomen.)
De Orgaan der Federatie van R.K. Vrouwenbonden in Nederland. Haarlem:
Kahtoeilke 1920-1939. Geïnventariseerd: jaargang 1 (1920-1921) - 6 (1925-1926), 10
Vrouw. (1929-1930) en 19 (1938).
Het Veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders. Utrecht [enz.]: 1902-1955.
Kind. (Voortzetting van: Maatschappelijk Werk.) Geheel

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

355
geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang 3 (1902), 4 (1903), 10 (1909), 20 (1919),
30 (1929), 40 (1939) en 49 (1949).
Leesetkens. Culemborg: 1980-1986, Geheel geïnventariseerd.
Levende Groningen: ca. 1920-. Geïnventariseerd: nr. 274 (1971) - 357 (1980).
Talen.
Maascthappkjeil Afdeeling B. Opvoedkunde en Hygiëne. Utrecht: 1900-1901. (Voortgezet als:
Werk. Het Kind.) Geheel geïnventariseerd.
Moer. Tijdschrift voor het onderwijs in het Nederlands. Purmerend [enz.]: 1969 -.
Geïnventariseerd: jaargang 1 (1969-1970)- 11 (1980).
Nieuwe Rotterdam: 1901-1906. Geheel geïnventariseerd.
Paedagogscihe
Bdjiragen.
De Tijdschrift voor practische paedagogiek. Amsterdam: 1905-1917. Geheel
Nieuwe geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang 1 (1905) - 4 (1909), 10 (1914) en 13
School. (1917).
Het Amsterdam: 1883-1908. Geïnventariseerd: jaargang 1 (1883) - 3 (1885), 6
Nieuwe (1888) - 9 (1891) en 17 (1899) - 20 (1902). (Voor de hierin verschenen
Schooblald. beoordelingen: zie de bundels Wat mogen onze kinderen lezen? 1899 en 1904.)
Onderwsji Orgaan van het Paedagogisch Centrum. Groningen [enz.]: 1950-.
en Geïnventariseerd: jaargang 1 (1950) -31 (1979-1980). Onderzocht: jaargang 30
Opvoednig. en 31.
Ons Tijdschrift voor onderwijsgevende kloosterlingen. Tilburg: 1913-1964.
Eigen (Voortgezet als: Jeugd in School en Wereld.) Geheel geïnventariseerd.
Blad. Onderzocht: jaargang 1 (1913) - 2 (1914), 4 (1916), 11 (1923) - 13 (1925), 17
(1929), 22 (1934), 27 (1939), 33 (1949) en 43 (1959).
Ons Maandblad uit en voor het leven. Rotterdam [enz.]: 1896-1914. Geheel
Tijdschrift. geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang 9 (1904) en 18 (1913).
Onze Gratis advertentieblad voor scholen met den Bijbel. Nijverdal [enz.]: 1907-1919.
Vacautres. (Voortgezet als: Christelijk Schoolblad ‘Onze Vacatures’.) Onderzocht: jaargang
1 (1907-1908) - 3 (1909-1910).
De 's-Gravenhage: 1958-1972. (Voortgezet als: Bibliotheek en Samenleving.) Geheel
Openbare geïnventariseerd.
Bbioilhteek.
Ouders Het tijdschrift voor de mooiste jaren van het leven. Wageningen: 1967 -.
van Geïnventariseerd: jaargang 1 (1967-1968) - 8 (1974-1975) en 12 (1979).
nu.
Paedagogscihe Amsterdam [enz.]: 1873-1899. Geheel geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang
Bdjiragen. 1 (1873) - 6 (1878) en 17 (1889).
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Project Culemborg: 1976-1980. Geheel geïnventariseerd.
Jeugdetirlautur.
De Blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen. Amsterdam: 1905-1940.
Proelatrsiche Geïnventariseerd: jaargang 1 (1905-1906) - 5 (1909-1910), 8 (1912-1913), 9
Vrouw. (1913-1914), 14 (1918-1919), 19 (1923-1924), 24 (1929) - 26 (1931) en 34
(1939).
Refleks. Lier [enz.]: 1976-1984. Geheel geïnventariseerd.
School. Maandblad waarin school en thuis elkaar ontmoeten. Wageningen: 1973 -.
Geïnventariseerd: jaargang 1 (1973-1974), 2 (1974-1975) en 7 (1979-1980).
School Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. Groningen:
en 1899-1921. Geheel geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang 1 (1899-1900), 5
Leven. (1903-1904), 10 (1908-1909) en 11 (1909-1910).
De Weekblad voor het christelijk onderwijs. Goes: 1903-1943. Onderzocht: jaargang
School 1 (1903-1904), 7 (1909-1910), 17 (1919-1920), 27 (1929-1930) en 37
met (1939-1940).
den
Bijbel.
Tijdschrift Amsterdam: 1898-1904. Geheel geïnventariseerd.
voor
Onderwsji
en
Opvoednig.
Vaktijdschrift Amsterdam [enz.]: 1897-1908. Geheel geïnventariseerd.
voor
Onderwzejirs.
Vaclooch. Maandblad voor opvoeding en onderwijs. Groningen: 1929-1968.
Geïnventariseerd: jaargang 1 (1929) - 4 (1932) en 11 (1939), alsmede nr. 1-4
(1949), 58-63 (1959) en 112-116 (1968).
Van Weekblad voor staatkunde, letteren en kunst. 's-Hertogenbosch: 1900-1920.
Onzen Geheel geïnventariseerd. Onderzocht: jaargang 5 (1904-1905), 8 (1907-1908)
Tijd. en 12 (1911-1912).
Verkennnigen Zeist: 1970-1982. Geheel geïnventariseerd.
op
het
gebied
van
de
ejugdetirlautur.
Verneiuwnig Purmerend: 1938-1973. (Voortgezet als: Vernieuwing van Opvoeding, Onderwijs
van en Maatschappij.) Geïnventariseerd: jaargang 1 (1938-1939) - 31 (1972-1973).
Opvoednig Onderzocht: jaargang 1 en 8 (1949-1950).
en
Onderwsj.i
Verneiuwnig Purmerend: 1973-. (Voortzetting van: Vernieuwing van Opvoeding en
van Onderwijs.) Geïnventariseerd: jaargang 32 (1973-1974) - 39 (1980-1981).
Opvoednig,
Onderwsji
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Maascthap.pji
De Socialistisch Maandblad. Rotterdam: 1893-1922. Geheel geïnventariseerd.
Vrouw. Onderzocht: jaargang 6 (1898-1899) - 8 (1900-1901), 17 (1909-1910), 18
(1910-1911) en 28 (1920-1921).
De Maandblad ter bespreking van de belangen der gereformeerde zondagsschool.
Zondagschoo.l Winterswijk [enz.]: 1903-1962. Onder-
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zocht: jaargang 20 (1922), 26 (1928), 30 (1932) - 37 (1939), 46 (1948), 47
(1949), 56 (1958), 57 (1959) en 60 (1962).

Dag- en weekbladen
Bij dagbladen heb ik steeds het laatste kwartaal van de vermelde jaargang onderzocht,
bij weekbladen de hele jaargang.
Aglemeen 1889, 1899, 1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959 en 1969. (Voortgezet als: NRC
Handesblald. Handelsblad.)
De 1898, 1899, 1909, 1919. (Voortgezet als: De Groene Amsterdammer.)
Am
deratsmme.r
De 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1974 en 1979.
Groene
Am
deratsmme.r
Haagsche 1939, 1949, 1959, 1969, 1974 en 1979.
Couran.t
Nieuwe 1899, 1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959 en 1969. (Voortgezet als: NRC
Roetrdamsche Handelsblad.)
Couran.t
Het 1899, 1909, 1919 en 1929.
Nieuws
van
den
Dag.
NRC 1974 en 1979.
Handesblald.
Het 1949, 1959, 1969, 1974 en 1979.
Parool.
De 1899, 1909, 1919, 1929 en 1939. (Zie ook: Trouw.)
Satndaard.
Trouw. 1949, 1959, 1969, 1974 en 1979.
De 1899, 1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959 en 1969.
Tijd.
Het 1899, 1909, 1919 en 1929.
Vaderalnd.
Het 1899, 1909, 1919, 1929 en 1939.
Volk.
De 1974 en 1979.
Voklskran.t
Vrij 1949, 1959, 1969, 1974 en 1979.
Nederalnd.
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Werken geraadpleegd voor personalia
Aplhen
(Van)
Chrsietkjile
encycolpedei
Daalder
1950
Does
(Van
der)
1949
ENSIE

M.W.L. van Alphen Jr., Nieuw kerkelijk handboek. Tevens compleet
predikantenboek. 's-Gravenhage [enz.]: 1878-.
Christelijke encyclopedie. Tweede, geheel herziene druk. Kampen: J.H. Kok,
1956-1961.
D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de
Nederlandse kinderliteratuur. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1950.
J.C. van der Does, Biografisch woordenboek van het protestants-christelijk
onderwijs. Zeist: Dijkstra, [1949].

Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopaedie. Deel 10. Lexicon
en register. Amsterdam: ENSIE, 1952.
De katholieke encyclopaedie. Tweede druk. Amsterdam: Uitgeverij Joost van
den Vondel/Antwerpen: Standaard-boekhandel, 1949-1955.
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Tweede,
vermeerderde druk. 's-Gravenhage/Djakarta: G.B. van Goor Zonen, 1952.

Kahtoeilke
encycolpaedei
Laan
(Ter)
1952
Leuctuer-pouetirm Lectuur-repertorium [1900-1952]. Tweede druk. Drie delen. Antwerpen:
19001-952 Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen [enz.] / Tilburg: Nederland's
Boekhuis, 1952-1954.
Leuctuer-pouetirm Lectuur-repertorium 1952-1966. Drie delen. Antwerpen: ASKB / Tilburg:
19521-966 Nederland's Boekhuis, 1968-1970.
Leuctuer-pouetirm Lectuur-repertorium 1967-1978. Drie delen. Antwerpen: ASKB /Den Haag:
19671-978 NBLC, 1980-1981.
Lexcion Lexicon van de jeugdliteratuur. Alphen aan den Rijn: Samsom / Groningen:
van Wolters-Noordhoff, 1982-.
de
ejugdetilrautur
Lexkion Lexikon der Kinder-und Jugendliteratur. Herausgegeben von Klaus Doderer.
der Vier Bände. Weinheim/Basel: Beltz, 1975-1982.
Kinderund
Jugendetirlautr
Nedearlnds' Nederland's patriciaat. 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie en
patriciaat Heraldiek, 1910-.
Pioniers Pioniers van het jeugdbibliotheekmerk. Dertien portretten. Den Haag: Nederlands
1986 Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1986.
Wnikelr Winkler Prins encyclopaedie. Zesde druk. 18 delen. Amsterdam: Elsevier,
Prins 1947-1954.
19471-954
Wnikelr Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 20 delen. Zevende druk. Amsterdam:
Prins Elsevier, 1966-1975.
19661-975
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Summary
This thesis contains a study of the views on children's literature in The Netherlands
after 1880. My aim was to examine what views were formulated in theoretical essays
on the subject, what approaches one can distinguish and by what factors these were
determined. In addition I examined to what extent the various approaches can be
found in reviews. This part is meant only as a supplement to the above: it is used to
determine what the views boil down to in practice and which approach had the greatest
impact. I did not aim at a comprehensive description of the practice of evaluation.
I limited myself to the period after 1880 because before then only a few theoretical
essays on children's literature were published, which I discuss in the introduction.
During the Enlightenment children's literature was seen as an instrument in moral
or religious education. Because it was assumed that children would immediately
imitate the characters, people wanted to give them stories about model children. The
demands made on children's books were of a moral kind: the characters had to judge
and act the way children were expected to do; they were allowed to make a mistake
once in a while, but then the reader had to be shown ‘the sad consequences which
every false step has for the culprit’. Gradually, in the nineteenth century more demands
were made on the literary value and the childlike qualities. In 1838, for instance, the
critic E. J. Potgieter observed in a review that ‘a noble goal is no license for poor
art’. Others demanded that a children's author be able to enter into a child's feelings
and ‘reflect what is going on in their minds’.
Ironically enough, this means that the most important antithesis has already been
described in the introduction. During the whole period which I investigated one finds
two approaches to children's literature, the exponents of which repeatedly reacted
against each other: a pedagogical approach - in which the children's book is seen as
a means of passing on moral, political or religious values - and an aesthetic approach.
In the latter some lay the emphasis on the children's book as a work of art, others
start from the experience of the child. However, they have the same views on the
function of children's literature and in other respects as well their views hardly differ.
After 1960 one also finds a ‘purely literary’ approach, based on an autonomous
conception of literature.
The first theoretical essays on children's literature after 1880 came from teachers,
who started setting up school libraries and wondered what
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books they ought to include in them. In 1899 Nellie van Kol (1851-1930) published
an article in a literary journal, ‘Wat zullen de kinderen lezen?’ (What should children
read?), which brought the subject to the attention of a wider audience. In the next
decade many theoretical essays on children's literature appeared, in a number of
which one again finds a pedagogical approach. A significant part was played by
people who thought that children's literature could contribute to the creation of a
better world. Because, like the educationalists of the Enlightenment, they assumed
that reading had a direct moral impact, they emphasized moral standards when
evaluating children's books. They paid much attention to combatting unsuitable
books, seeing the main danger in adventure novels, which contained too much violence
‘to cultivate sound concepts of tolerance and love of one's fellow-man’, and stories
about naughty children.
The exponents of the aesthetic approach reacted strongly against any form of
moralism. According to the author Theo Thijssen (1879-1943) there was only one
demand which children's books must fulfil: ‘A children's writer must be a writer.’
In other words, only literary standards should apply in evaluation. He saw no reason
for concern about ‘dangerous’ books, but could fully understand the preference many
children showed for Indian novels and other adventure stories. For the author and
painter Cornelis Veth (1880-1962) this was the main starting point. He thought that
we should not begrudge boys their ‘real boy's books’ and that we should not trouble
them with moral strictures. We should realize that reading is only a form of play.
The young reader is an art lover: ‘He does not read to learn. He reads not to learn.’
Although Thijssen started from the book as a work of art and Veth took up die
cudgels for the enjoyment a boy gets out of his books, their views hardly differed.
This also applied to the other exponents of the aesthetic approach: their literary
demands were not there to serve an abstract literary value, but the experience of the
reading child.
When it comes to the concrete demands which children's books should meet, the
antithesis between the pedagogical and the aesthetic approach was concentrated on
one point: the desirability or acceptability of an emphatic moral. The exponents of
the pedagogical approach only made demands on the contents of the moral and paid
no attention to the way in which it was incorporated in the story. The exponents of
the aesthetic approach had exactly the opposite views. They rejected moral lessons
and ethical considerations because these were at the expense of vitality: they claimed
that the moral must remain ‘hidden in the story’, and placed high demands on
characterisation and plot. Moreover, they did not ap-
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preciate explicit moral rules. They made a distinction between ethics and etiquette,
and stated that good and evil could not be reduced to rules and prescriptions.
The most important development in the second period, from 1930 to 1960, was the
increased interest in the emotional development of children, as a result of the research
of Charlotte Bühler and others. However, the antithesis between the approaches
remained the same. When the most important pedagogue of this period, D. L. Daalder
(1887-1963), stated that books should fit in with the emotional needs of children, he
added that we need not meet all their wishes: strict censorship was required to avoid
bad influences. The need for adventure, for instance, should be met with stories about
adventurers who have dedicated their lives to a just cause. Generally, he demanded
from children's books that they provide children with a code: ‘this is proper and that
is improper, this is decent and that is indecent, this is good and that is evil’. He
rejected an explicit moral, however, and paid so much attention to literary aspects
that one is justified in speaking of a pedagogical-aesthetic approach.
Alongside this we again find a purely aesthetic approach, for example with the
children's librarian Louise Boerlage (1884-1968). Like Daalder, she thought that
reading matter should fit in with the emotional needs of children, but she proved less
worried and called censorship unnecessary, arguing that we can give children to read
whatever we want, but they will only take in what fits in with their emotions, what
satisfies a need or fulfils a desire. She was of the opinion that children used their
reading to explore their feelings, thereby anticipating reality. And because they went
their own way in this, she saw censorship as not only unnecessary but also pointless:
children would read what they wanted to anyway.
After the Second World War there were clear developments in children's literature
itself, but I did not find a caesura in the views on the subject: this did not appear until
1960, when even the exponents of the pedagogical approach no longer drew a sharp
line between children and adults. Because children were taken more seriously, the
pedagogical ideal changed: one did not want to provide them with a code of good
and evil anymore, but sought to create the conditions for independent choice.
After 1970 a split occurred in the approach to children's literature. This was a
result of the social developments in the sixties, which caused a remarkable change
of attitude and gave new impulses to the pedagogical approach. Once again, some
people completely concentrated on moral
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and social demands. Seminars were formed which demanded children's books in
which the traditional division of roles between men and women was broken down,
in which sex was no longer taboo, and in which discrimination was combatted by a
positive attitude towards other races and cultures. Others elaborated a theory of
committed children's literature, arguing that children's books should show social
reality, in order to make children conscious of the balance of power in this world.
None of them paid any attention to the emotional needs of children.
It was not long before the views of the committed educationalists were criticised.
The author Annie M. G. Schmidt reacted strongly against this ‘new Calvinism’,
which reduced reality to social problems. Her colleague Guus Kuijer supported Theo
Thijssen's demand that ‘a children's writer must be a writer’. According to Kuijer,
pursuing pedagogical goals would never produce an interesting story: we cannot
explain life to children, ‘because we are all living for the first time and we do not
know how it should be done’. And in reviews objections were raised to the fashionable
commitment in children's books, with an accumulation of social problems which
were hardly ever developed, so that children were unable to immerse themselves in
these books.
For these reviewers, therefore, the literary arguments were there to serve the
experience of the reading child. For the first time there also were critics who appealed
to an ‘autonomous’ literary value. Some of them explicitly rejected the judgements
of children, alleging that they were only emotionally involved in their reading and
blind to literary quality. This has been rejected by someone who organised a children's
jury for many years. She argues that children actually do have an eye for literary
quality, providing that it is relevant to them, that is to say, providing it lies within
their horizon. If one does not take their way of reading into account, she claims, one
runs the risk of recommending books which are in fact no children's books at all.
The approaches to children's literature can be reduced to views on the function of
children's literature, which in turn can be reduced to views on the child, on the impact
of reading and sometimes views on literature in general. In all respects one can
distinguish between an Enlightenment tradition (pedagogical approach) and a
Romantic tradition (aesthetic approach).
The exponents of the pedagogical approach lay the emphasis on what the child
should become. Initially, the child was seen virtually as a tabula rasa. But when, after
1960, the pedagogues no longer drew a sharp line between children and adults, their
approach remained the same. Then it
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becomes clear that views on the child can be reduced to views on man in general. In
the Enlightenment tradition man is seen primarily as a member of society. Because
children are not yet ready for a role in society, the emphasis is laid on what they still
have to learn. In the evaluation of children's books moral (political, religious)
standards are applied; even from the characters not a single step out of line is accepted.
In the Romantic tradition, man is seen as an individual. And as an individual a
child already is somebody: it has its own emotions and its own thoughts, and therefore
has a right to books which fit in with these. Consequently, the exponents of the
aesthetic approach put higher demands on the artistic value of children's books.
Because they also dissociate themselves from the ‘etiquette’ of bourgeois society,
they can identify very well with the preference for stories about naughty children
and adventure novels (a pre-eminently Romantic genre, about solitary heroes who
display their character far from the civilised world).
The approach to children's literature is also determined to a large extent by the
views on the impact of reading. The exponents of the pedagogical approach assume
that reading has a direct moral impact. In other words, according to them the impact
of reading is determined by the book. Their view can be represented in Jakobson's
‘communication model’:
author → text → reader
Reading is seen as a linear process: just as one projects a film on the screen, so the
book is projected at the reader. The exponents of the aesthetic approach reject this
view, arguing that the impact of reading is determined by the reader. In their view,
therefore, the communication model would look like this:
author → text ← reader
Reading is seen here as a creative process: every reader creates his own book, from
his own experiences and his own emotions, and draws his own moral conclusions.
These can, of course, be similar to the ideas of the author, but even then we cannot
speak of a direct moral impact. Louise Boerlage claims that children only take in
what they recognise. This means that books can only make them conscious of what
they already know or feel unconsciously.
It will be clear that such views on the impact of reading are of a hypotheti-
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cal nature. Therefore I attempted to test them against empirical data, using articles
which give a survey of research in this field. This research has not yielded any
unequivocal conclusion: the researchers contradict each other and they do not always
seem to mean the same thing by ‘impact’. But if we limit ourselves to the question
whether reading has a direct moral impact, a provisional conclusion proves possible.
On the basis of empirical data there is no reason to assume that such an impact
does occur. In statistical research one has never been able to prove a direct link
between reading and attitudes or behaviour. On the contrary, there are grounds for
assuming that a preference for particular reading matter derives from the emotional
state of the reader, and not the other way around. Moreover, attitudes turn out not to
be taken over easily: the impact of the surroundings is much greater than that of
reading, in addition to which there appears to be selective perception in the reading
process (which seems to confirm the view that the impact of reading is determined
by the reader). This is confirmed by autobiographical data about reading experiences
as well as by Lawrence Kohlberg's theory of moral development.
Of course, this leaves the possibility open that reading has an educational value,
also in a moral sense. However, this will only be possible with the right book at the
right moment, for the right reader. This also applies to literary education. One can
stimulate children to widen their literary horizon by providing them with books, but
this too will only be possible if one takes account of their demands.
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Register
Het register bevat persoonsnamen en namen van instellingen. Titels van kinderboeken
zijn alleen opgenomen als het anonieme werken betreft (bewerkingen van klassieke
boeken zijn behandeld als anonieme werken; bij titels die in de tekst zonder
auteursnaam worden vermeld, is een verwijzing opgenomen). Namen van
geïnventariseerde tijdschriften zijn alleen opgenomen als er in de tekst naar wordt
(terug)verwezen.
In het register zijn alleen passages opgenomen die (nieuwe) informatie bevatten.
Vermeldingen in noten zijn alleen opgenomen als de betreffende naam niet in de
tekst voorkomt.
Aa, P.B.J.C. van der: 21
Aalst, George van: 144, 168
Abkoude, Chr. van: 59, 69, 101, 119, 124, 126, 143-145, 149, 153, 154, 157, 158,
159, 168, 169, 176, 181, 188, 198, 208, 246, 249, 299
Abramsz, S.: 155
Afke's tiental: zie Hichtum, Nienke van
Aimard, Gustave: 34, 39, 43, 59, 60, 74, 78, 85, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 171,
192, 208/324 (noot 35)
Alberdingk Thijm, J.A.: 115
Albrecht, Kurt von: 92
Alcott, Louisa: 60, 69, 247
Alice in Wonderland: zie Carroll, Lewis
Alleen op de wereld: zie Malot, Hector
Allernieuwste dierenboek, Het: 41
Alphen, Hieronymus van: 19, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 84, 170, 247, 254
Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur: 274
Andersen, H.C.: 81
Andriesse, K.: 43, 44, 45, 87
Andriessen, P.J.: 33
Annelèn: 192
Anslijn, Nicolaas: 25, 26, 248
Arendsoog: zie Nowee, J.
Aristoteles: 285/325 (noot 54)
Arnoldus, H.: 235
Arsène Lupin: zie Leblanc, Maurice
As, G.G. van: 110, 113-114, 127
Avonturen van Tom Sawyer, De: zie Twain, Mark
Bakker, Piet: 305/327 (noot 69)
Bal, Mieke: 285
Balen, J.H. van: 110, 151, 152, 155, 156
Bandietenbruid, De: 59
Barnard, Henk: 260
Barnard, Petra: 263
Baron Von Münchhausen: 81, 169
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Bato: 33
Baudoin, Tom: 274, 289-290
Beach, Richard: 295/326 (noot 58)
Beckman, Thea: 255, 260
Beecher Stowe, Harriet: 33, 247
Beek, Geert van: 304
Been, Joh. H.: 98, 100, 159
Beets, Nicolaas: 25-27, 110, 111
Bekker, F.H.J.: 115
Bekkering, Harry: 226, 227
Belinfante, Emmy: 190
Berg, J.H. van den: 17
Bergen, J.M.S. van: 306, 307, 308
Bergh, W. van den: 210
Bergsma, E.: 114
Berken, Tine van: 41
Beugeljong: zie Hers, Anna
Biegel, Paul: 254
Blokker, Jan: 253-254, 270
BNO: zie Bond van Nederlandsche Onderwijzers
Boccaccio, G.: 17
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Boeken veroveren de jeugd: 211, 213
Boerlage, Louise: 180-183, 186, 215, 283, 300, 311
Boissevain, A.: 66
Bol, P.J.: 71, 143
Bomans, Godfried: 184-185
Bomhoff, J.G.: 227-230, 270
Bond van Gereformeerde Knapenleiders: 112/322 (noot 15), 124/323 (noot 17)
Bond van Nederlandsche Onderwijzers: 151, 153
Boonstra, H.T.: 288/326 (noot 56)
Borg, G.: 115
Bos-Meilink, J.: 59, 148
Bosboom-Toussaint, A.L.G.: 100
Braakensiek, Joh.: 45, 142
Brandt Corstius, H.: 246
Brave Hendrik, De: zie Anslijn, Nicolaas
Brecht, Bertolt: 239
Bredée (Uitgeverij): 111
Bree, L.W. de: 29, 30
Brouwers, Bert: 241-243, 249, 269, 271
Bruggen, G. van der: 124-125
Bruijn, Cor: 169, 172-174, 215, 217
Bruijn, Margreet: 174-175
Buffalo Bill: 59, 149, 185, 201
Bühler, Charlotte: 163, 197, 295-299, 300/326 (noot 65), 311
Busken Huet, Cd.: 22, 29
Callenbach (Uitgeverij): 111
Cals, J.M.L. Th.: 163
Cambon-van der Werken, M.G. de: 19, 21
Carmiggelt, S.: 258
Carroll, Lewis: 250
Catsburg, Ineke: 300-301
Christelijk Jonge Mannen Verbond: 200
Clement, Bertha: 97
Cooper, James Fenimore: 33, 149, 151, 152, 156, 168, 184, 185, 208/324 (noot
35)
Cosmopoliet, Een': 20, 22, 28
Cox, Tonne: 233-235, 246, 267, 269
Daalder, D.L.: 40, 49, 115, 167-172, 175-176, 177, 190, 213, 214, 216, 217, 218,
282, 283, 299
Dahrendorf, Malte: 298, 298/326 (noot 62 en 63)
Dasberg, Lea: 11, 13, 17, 22, 28/321 (noot 2), 29, 31/321 (noot 4), 37/321 (noot
5), 50, 80, 136, 251-253, 267, 281, 281/325 (noot 51), 284, 304-305
Deken, Agatha: 20, 28
Dick Bos: 185, 201, 246
Dickens, Charles: 100
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Diekmann, Miep: 192, 221, 224-227, 266, 269, 275
Diels, C.H.M.: 114
Dik Trom: zie Kieviet, C. Joh.
Dominik, Hans: 100
Don Quichot: 184
Donald Duck: 186
Doodkorte, J.J.: 115, 116-118, 126, 127, 128, 148
Doorman, Christine: 58
Doorn, M.C. van: 75/322 (noot 10)
Dorp, J. van: 172
Doyle, Arthur Conan: 86
Dulieu, Jean: 225
Dumas, A.: 82
Duijx, Toin: 289-290
Dynamiet-serie: 201
Eck, P.L. van: 84, 130, 279
Emich, M.: 117
Engelbewaarder, De: 114, 209
Evenhuis, Gertie: 248
Eykman, Karel: 245-246, 262
Faber, J.: 56
Feith, Jan: 92
Fens, Kees: 254-256, 270
Ferdinandusse, Rinus: 305
Ferry, Gabriel: 33
Finn, Francis: 118

Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880

367
Frapié, Léon: 201
Freeman, Annerieke: 250-251
Fritschy, Martinio: 118, 207, 209, 210, 213, 299/326 (noot 64)
Fulco de Minstreel: zie Kieviet, C. Joh.
Gaay Fortman, Louise de: 157, 159
Gebhard, Annie: 150
Gebhard, Annie: zie ook Onze kinderen en hun boeken
Geel, Rudolf: 250
Genestet, P.A. de: 24-25, 28, 84, 86, 111, 130, 170, 279
Gerdes, Eduard: 33
Gerhard, J.W.: 38, 71, 75, 76-80, 82-83, 87, 88, 89, 93, 128, 130, 133, 136, 148
Ghesquiere, Rita: 287, 310
Giehrl, H.E.: 299-300
Gielen, A.B.H.: 119, 120, 127, 150, 151, 153, 154, 155, 208
Goeverneur, J.J.A.: 33, 52
Gomes, Paula: 263
Grimm, J. en W.: 299
Groshans, Suze: 54-56, 57, 137
Grijs, Piet: zie Brandt Corstius, H.
Gudrunsage: 295, 299
Gullivers reizen: 81, 184
Gunning, J.H.: 63-64, 109, 120, 144, 259/325 (noot 44)
Gunning, O.: 65
Gunning-de Vries, H.C.: 112-113
Haalebos, F.C.: 302
Haar, Jaap ter: 242, 255, 273
Heimeriks, Nettie: 261
Hellinga, G.: 151, 153
Hellinga-Zwart, T.: 151, 153
Herbart, J.F.: 298
Herder, J.G.: 200, 202
Hers, Anna: 252
Hersch, Franca: 262
Hertogh, W.: 204-205, 207, 209, 210, 213
Heije, Jan Pieter: 23, 33
Heijermans, Ida: 55, 57-59, 62-63, 68, 69, 71, 73, 79, 81, 87, 93, 112, 120, 129,
131, 137, 148, 173
Heijmans, T.G.: 31
Heyningen Bosch, M. van: 25
Hichtum, Nienke van: 38, 47, 55, 57, 66, 70, 79, 94-98, 101, 109, 127, 136, 148,
169, 171, 186, 198, 244
Hildebrand: zie Beets, Nicolaas
Hilhorst-Haars, J.E.: 23
Hinse, H.: 41-43, 54, 73, 137
Hoen, Pieter 't: 20
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Hoeve, K.: 200-202, 212, 215, 279
Hoffmann, Heinrich: 188
Hofman, Wim: 260
Holtrop, Aukje: 274
Hoogenbirk, A.J.: 110
Hooykaas, C.E.: 71, 80-81, 87, 130
Hopman-de Jong, A.: 230
Hoven, Peter van den: 243-244, 249, 263, 274
Hucht-Kerkhoven, C.C.A. van der: 53-54, 56, 57
Huet, Cd. Busken: zie Busken Huet, Cd.
Hulsens, Eric: 239-241, 271
Hulst, W.G. van de: 108, 165, 194-196, 203, 212, 216, 217
Hijmans van den Bergh, A.H.: 178-179, 304
IDIL: 209, 211, 213
Ivo (frater): 118, 299/326 (noot 64)
Ivoi, Paul d': 60, 110, 151, 152, 156, 185
Jachin: 103-106, 127, 137, 147, 203, 217
Jacobi, H.: 18, 20
Jakobson, R.: 282
Jansing, J.W.G.: 29
Janssen, J.F.P.: 209
Jeugd: 99
John Pitt: van krantenjongen tot millionair: zie Dominik, Hans
Jolmers, C.S.: 61-62
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Jungius, Marie: 56
Kaakebeen, C.G.: 64
Kamps, Jan: 172
Kautsky, Karl: 94, 95
Keetelaar, J.L.: 74
Kellendonk, Frans: 265
Keuning, J.: 113
Keurraad voor Roomsche Jeugdlektuur: 118, 126, 205, 206, 207, 209
Key, Ellen: 86
Kieviet, C. Joh.: 41, 44, 45, 55, 59, 61-62, 64, 67-69, 75, 78, 79, 81, 97, 101, 119,
124, 140-147, 149, 153, 154, 155, 158, 159, 168, 169, 171, 176, 181, 198, 208, 256,
299
Kimmel, Eric A.: 307
Kinderboek vanuit een andere hoek, Het: zie Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur
Kinderbond: zie Nederlandsche Kinderbond
Kinderlectuur NOG: zie Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap
Kleine kapitein, De: zie Biegel, Paul
Kleine Sofie en Lange Wapper: zie Pelgrom, Els
Kleine vuurtoren, De: 151, 152, 153, 154, 165, 174-175
Klingberg, Göte: 298/326 (noot 62)
Kloosterman, A: 107-108
Kluit, Henriëtte: 152, 157
Kluitman, P.: 141
Knuttel-Fabius, Elize: 18
Knuvelder, G.: 115
Koenen, M.J.: 43, 111, 129, 281
Kohlberg, Lawrence: 309-310
Kohnstamm, Dolf: 258-259, 286, 287
Kok, Jeannette: 155/323 (noot 23), 266
Kok, Truida: 52
Kol, Nellie van: 44, 45, 46-53, 55, 57, 72, 73, 75, 80, 81, 90, 92, 93, 109, 112,
129, 132, 142, 148, 170, 171, 182, 244, 279, 281, 282, 283
Kossmann, Alfred: 159
Kraan, R.G.K.: 50/321 (noot 8), 110
Kramer, J.G.: 70
Kranendonk, A.: 145
Krienen, Charles: 72, 74, 124, 168
Kruimeltje: zie Abkoude, Chr. van
Kruitwagen, B.: 115
Kruyt-Hogerzeil, Fr.: 108, 109, 127
Kuitenbrouwer, Henk: 121-122, 127, 128, 135
Kuijer, Guus: 236, 240, 256-259, 265, 268, 270, 273, 279, 281, 282, 286, 287
Laban, H.A.: 68
Lagerlöf, Selma: 186
Langeveld, M.J.: 252
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Lans, J.R. van der: 126
Lavelle, Sheila: 238
Leblanc, Maurice: 86
Leeuwen, Jetta van: 231-232
Lennep, Jacob van: 32, 86
Lens, J.: 144, 151, 153
Leopold, Joh. A.: 27-28, 29, 279, 283, 295, 299
Lessing, G.E.: 77
Lever-Brouwer, J.A.: 202
Liefde, Jan de: 33
Liefde, J.L.F. de: 105, 138
Liefde en wraak: 199
Ligthart, Jan: 31/321 (noot 4), 64-71, 88, 89, 120, 123, 130, 133, 140, 168, 169,
228, 259/325 (noot 44), 279, 281, 287, 304
Ligthart, Marie: 67, 69
Linde, Ernst: 57
Linders-Nouwens, Joke: 189
Lindgren, Astrid: 246
Lobo, Saskia: 100, 145, 145/323 (noot 21), 151, 152, 153, 157
Locke, John: 19
Lofting, Hugh: 112
Lokhorst, Emmy van: 58
Looy, S. L. van: 102
Lorang, Mary Corde: 305, 306
Lord Lister: 149, 185
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Louwerse, P.: 33
Luiken, Jan: 18
Luxemburg, Jan van: 285
Lijst BNO: zie Bond van Nederlandsche Onderwijzers
Lijst ‘Ons Huis’: zie Ons Huis
Maatje, Frank C.: 285
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: 31, 37, 150, 151, 153, 155
Malot, Hector: 116, 119, 126, 228, 247
Man Vrouw Maatschappij: zie Werkgroep Kinderboeken MVM
Mare, Stella: 52
Mariac (frater): 122
Marissing, Lidy van: 233
Marryat, Frederick: 33, 60, 74, 81, 151, 152, 156, 208/324 (noot 35), 295
Marxveldt, Cissy van: 93, 153, 154, 158, 208
Marijo: 106
May, Karl: 92, 123, 126, 149, 151, 152, 156, 157, 168, 183, 184, 185, 192, 208,
208/324 (noot 35), 304, 305
Mérode, Willem de: 202
Milne, A.A.: 186, 250
Moens, Petronella: 18
Moerkercken van der Meulen, A.J.: 249
Moir, Hughes: 309-310
Molkenboer, B.H.: 115
Molt, E.: 74
Montaigne, M. de: 17, 29
Mooij, J.J.A.: 288
Naeff, Top: 55, 64, 67-69, 79, 101, 153, 154, 158, 189, 208, 247
Nannings-Roozenburg, Elly: 272/325 (noot 49)
Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap: 38-41, 44, 89, 90, 150, 151, 153
Nederlandsche Kinderbond: 53-57, 71, 89, 129, 279, 282
Negerhut van Oom Tom, De: zie Beecher Stowe, Harriet
Nellie: zie Kol, Nellie van
Nes, W. van: 103, 104, 105
Nevin, E.C.: 192, 226
Nibelungen: 295, 299
Nick Carter: 59, 82, 121, 149, 201
Niels Holgersson: zie Lagerlöf, Selma
Nieuwe Schoolblad, Het: 40
Nilsen, Alleen Pace: 303
NOG: zie Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap
Noordman, Jan: 295/326 (noot 60)
Nowee, J.: 261
Oltmans, J.F.: 32
Ons Blaadje: 46, 47
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Ons Huis: 150, 151, 153, 154
Ons Weekblaadje: 114
Onze kinderen en hun boeken: 151, 153
Oosterlee, P.: 109-111, 127, 130, 196
Op eigen wieken: zie Alcott, Louisa
Otterloo, M.D. van: 37/321 (noot 5)
Pallieter: zie Timmermans, Felix
Palm, J.H. van der: 30
Panter-serie: 201
Pas, W. van de: 115
Pease, Howard: 226
Pelgrom, Els: 261, 262
Penning, L.: 235
Perponcher, W.E. de: 20
Peterson, Ralph: 303
Piet de smeerpoets: zie Hoffmann, Heinrich
Pietje Bell: zie Abkoude, Chr. van
Plus-min boek: zie Werkgroep Kinderboeken MVM
Pomes, H.: 18
Post, Toos: 116, 205, 207
Potgieter, E.J.: 22, 110
Pressensé, E. de: 65, 92
Prikkebeen: zie Töpffer, Rodolphe
Purves, Alan C.: 295/326 (noot 58)
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Quast, Walter: 296
Quelle, Pieten: 259, 268
Rafaël-catalogus: 115, 119, 123, 151, 153, 205, 211, 213
Ratisbonne, Louis: 23
Raymakers-van der Put, M.J.: 247
Reid, Th. M.: 78
Reynders, Jos M.: 126
Reyneke van Stuwe, Jeanne: 92
Riemens-Reurslag, J.: 154
Robinson Crusoe: 19, 78, 81, 85, 96, 184, 296, 299
Roggeveen, Leonard: 165, 167, 169, 170, 190, 198
Rombouts, S.: 60, 118, 120, 122-124, 125, 127, 128, 135, 136, 137, 155, 163, 204,
207, 208
Romein, Jan: 50
Rousseau, Jean-Jacques: 19
Russell, David H.: 306
Rutgers van der Loeff-Basenau, An: 221, 222-224, 230, 266, 275, 291
Sage ten Broek, J. le: 115
Salzmann, C.G.: 21, 279
Schalkhaar, C.H.M.: 114
Scheepstra, H.: 123, 228
Schenkeveld, M.H.: 23, 110
Schevenhels, Leo: 179-180
Schiller, F.: 76
Schippers, W.: 112
Schmid, C. von: 33, 118
Schmidt, Annie M.G.: 185-189, 215, 216, 217, 218, 231, 232-233, 237, 239, 240,
241, 266, 268, 274, 275, 279, 281, 282
Schoevers, S.E.: 144
School-idyllen: zie Naeff, Top
Schrijver, G.: 109
Schrijver, G.: zie ook As, G.G. van
Schuil, J.B.: 159, 173
Searfoss, Lyndon W.: 303
Segers, Rien T.: 285
Shafer, Robert E.: 305
Sherlock Holmes: 59
Sherlock Holmes: zie ook Doyle, Arthur Conan
Slooten, Augusta van: 92
Smelik, J.: 31, 38, 102-103, 111
Smit, J.: 176-177
Spiegel, D. van der: 106
Sprookjes van Moeder de Gans: 25, 184
Stamperius, J.: 37/321 (noot 6), 38-40, 41-43, 47, 52, 54, 58, 60, 71, 72, 73, 74,
79, 85, 111, 129, 137, 148, 150, 152, 170, 279, 304
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Standaard catalogus: zie Gielen, A.B.H.
Steenhoff-Smulders, Albertine: 206
Ster, Jac. van der: 192
Steuben, Fritz: 192
Stoop-Snouck Hurgronje, J.: 100-101, 127, 145/323 (noot 22), 148
Storm, Theodor: 38, 77
Tadema, Johanna Wilhelmina: 56
Tante Lize: 75
Tazelaar, J.P.: 104
Tellegen-van Delft, Saskia: 300-301, 305/327 (noot 69)
Terlouw, Jan: 255
Thiel-Schoonebeek, Joke: 275
Thijssen, Theo: 31/321 (noot 4), 32-33, 58, 70, 71-75, 79, 83, 87, 93, 130, 135,
136, 140, 257, 258, 279, 281, 282, 287, 291
Tichelen, H. van: 147-149, 151, 152, 153, 154, 196, 198
Timmermans, Felix: 198
Tina: 250
Tolstoj, L.N.: 48, 50
Tom Sawyer: zie Twain, Mark
Töpffer, Rodolphe: 117
Trelker, A.: 143
Troelstra-Bokma de Boer, Sjoukje: zie Hichtum, Nienke van
Twain, Mark: 59, 60, 67, 81, 153, 154, 158
Twee gebroeders, De: 112
Tijl Uilenspiegel: 81, 169
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Uit het leven van Dik Trom: zie Kieviet, C. Joh.
Ungerer, Tomi: 310
Vader Jacob en zijne kindertjes: zie Heyningen Bosch, M. van
Valkema Blouw, J.P.: 211
Van krantenjongen tot millionair: zie Dominik, Hans
Vanheste, Bert: zie Brouwers, Bert
Velsen-Quast, M.: 192
Venema, Adriaan: 177/324 (noot 29)
Verdaasdonk, Hugo: 289-290
Verhallen, John: 265
Verleyen, Cyriel: 240
Verne, Jules: 33, 34, 39, 43, 51, 59, 60, 74, 86, 111, 121, 123, 149, 151, 152, 156,
184, 208/324 (noot 35)
Verroen, Dolf: 265
Verschuren, Herman: 265, 272/325 (noot 49)
Veth, Cornelis: 84-86, 87, 88, 133, 142, 152, 184, 202, 279, 311
Vetter, Christine: 117, 124
Vier Heemskinderen, De: 247
Viola, Maria: 115
Vletter, A.C.C. de: 56, 86-87, 119, 252
Voor 't Jonge Volkje: 33
Voort, Tom H.A. van der: 249
Vos, Jacques: 298/326 (noot 63)
Vries, Anne de (1904-1964): 165, 196-200, 212, 214, 215, 216
Vries, Dolf de: 263
Waltz, Rian: 238
Wamsteeker, Arno: 265
Warnsinck, W.H.: 18
Wat mogen onze kinderen lezen?: 40-41
Wegwijzer, De: 208
Wereldje van Beer Ligthart, Het: zie Haar, Jaap ter
Werkgroep Eindhoven: zie Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur
Werkgroep Kinderboeken MVM: 236-238, 249, 266, 270, 274
Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur: 233-236, 238, 239, 247, 249, 257, 266, 269,
271, 273
Werkgroep Leiden: zie Werkgroep Kinderboeken MVM
Werkgroep ‘De Rode Biet’: 244-245
Wernström, Sven: 244, 245
Wertham, F.: 177, 179, 304
Weststeijn, Willem: 285
Wibaut-Berdenis van Berlekom, Mathilde: 47, 92, 98-100, 126, 148, 151, 153
Wilkerdon, W. van: 113
Wilkeshuis, C.: 178
Wilmink, Willem: 236, 247-248
Winkler-Vonk, Annie: 192
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Winnie-de-Poeh: zie Milne, A.A.
Wirth, L.J. Th.: 33
Wolff, Hannie: 164
Wolff-Bekker, Elisabeth: 20
Wolgast, Heinrich: 37, 66, 77, 96, 97, 128, 136, 229
Wörishöffer, S.: 149, 151, 152, 155, 156
Wouters, D.: 176
Wuite, H.: 143
Wijma-van der Laan, Marleen: 249/325 (noot 42), 260-262, 268, 270, 302, 303,
310
Wijmen, Elly van: 263
Zedekundig leesboek: 69
Zeven jongens en 'n ouwe schuit: zie Vletter, A.C.C. de
Zonneveld, Peter van: 282
Zoomers-Vermeer, J.P.: 57
Zwarte Christoffel of Liefde en wraak: 199
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