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Woord vooraf  
 

In our country a stream of children’s picture-books has appeared… By reading, our 

children are already acquiring a new plastic language; they are growing up with a 

different relationship to the world and to space, to shape and to colour; they will surely 

create another book (Lissitzky-Küppers 359. Geciteerd in Higonnet 105).  

 

Nog niet zo lang geleden had ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat er zoiets als avant-garde 

kinderboeken zou kunnen bestaan. Dat geldt waarschijnlijk voor veel mensen. Hoewel een 

aantal van de kunstenaars en kunstwerken uit de periode van de historische avant-garde 

vandaag de dag nog steeds de nodige bekendheid genieten, lijkt er over het mogelijke bestaan 

van avant-garde kinderboeken weinig te worden nagedacht. Toch hebben heel wat avant-

garde kunstenaars zich aan de productie van kinderboeken gewaagd. Op een aantal 

uitzonderingen na, zijn de meeste van die boeken vergeten geraakt en verdwenen in de nevels 

van de geschiedenis. Dat is misschien ten onrechte. Wie een avant-garde kinderboek 

openslaat, ziet een op het eerste gezicht vaak vreemd verhaal, dat bij dieper graafwerk echter 

heel wat boeiende en complexe lagen bevat. Avant-gardisten wilden breken met de 

traditionele ideeën die tot dan toe over het kind en het kinderboek bestaan hadden, en voegden 

op die manier heel wat nieuwe thema’s, stijlen en narratieve technieken toe aan het 

kinderboek. Zo breidden ze de creatieve uitdrukkingsmogelijkheden van het kinderboek flink 

uit, iets waar mogelijk ook kinderboeken vandaag nog de vruchten van plukken. Bovendien 

maakten avant-garde kinderboeken deel uit van een ambitieus project om via kinderboeken te 

bouwen aan de toekomst en een nieuwe wereld. Die energie en dynamiek is ook in de boeken 

zelf voelbaar. Via deze masterproef hoop ik een klein steentje bij te dragen aan het onderzoek 

naar avant-garde kinderboeken. Zo kunnen de nevels die rond deze boeken nog bestaan 

hopelijk wat optrekken, en kan het begrip groeien over wat deze ‘rare’ kinderboeken te 

vertellen hebben.  

Op de eerste plaats wil ik mijn promotor professor Sascha Bru bedanken voor alle hulp en 

waardevolle feedback die hij me in de loop van het jaar gegeven heeft. Daarnaast bedank ik 

professor Bettina Kümmerling-Meibauer voor de suggesties en interessante publicaties die ze 

me bezorgde. Tot slot bedank ik graag alle anderen die me op de een of andere manier 

geholpen hebben om deze masterproef tot een goed einde te brengen – al was het maar door 

interesse te tonen in het onderwerp of even afleiding te bieden tijdens het soms vermoeiende 

schrijfproces.  
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1. Inleiding 
In 1927 verschijnt er in Nederland een prentenboekje van de hand van Lou Loeber en 

S.Franke. Gouden Vlinders bevat 18 gedichten van Franke over dieren en dagelijkse taferelen 

uit het kinderleven, steeds gecombineerd met illustraties van Loeber. De traditionele en vrij 

brave gedichtjes komen overeen met wat je in een kinderboek uit 1927 verwacht aan te 

treffen. In een passage uit het gedicht “Sneeuwpret” schrijft Franke bijvoorbeeld:  

Witte sneeuw was o zo zoetjes 

Als op zachte donzen voetjes 

Uit de grauwe, grauwe lucht 

Naar de aarde toegevlucht (39). 

Loebers bijhorende illustraties ogen echter heel wat minder conventioneel. De prenten zijn 

grotendeels tweedimensionaal. De figuren op de prenten zijn opgebouwd uit hoekige, 

geometrische vormen en het gebruikte kleurenpalet is beperkt. De illustratie bij “Sneeuwpret” 

(Fig. I), bijvoorbeeld, toont kinderen met vierkante hoofden (en driehoekige mutsen) die op 

verschillende plaatsen van het blad in de sneeuw spelen. De kinderen hebben slechts twee 

verschillende kleuren van kleding en lijken rond te zweven in de ruimte. Gouden vlinders 

toont een voorbeeld van een avant-garde kinderboek. Loeber, een kunstschilderes met 

interesse voor abstracte kunst, hanteert in haar illustraties een constructivistische stijl. 

Tegelijk roept het ook vragen op over dit begrip van avant-garde kinderboek. Want hoe rijm 

je Loebers avant-gardistische stijl met de meer traditionele inhoud van het boek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur I: Illustratie door Lou Loeber, In Gouden Vlinders door Lou Loeber en S.Franke (De Waelburgh, 1927).  

 

Gouden Vlinders is slechts één van de talrijke avant-garde kinderboeken die in de eerste helft 

van de 20e eeuw verschijnen. In deze periode ontstaan in veel landen in (en buiten) Europa 

jonge kunststromingen die op zoek gaan naar nieuwe creatieve expressiemiddelen. Ze 

verzetten zich tegen allerhande burgerlijke conventies en de opgelegde regels aan de 

kunstacademies. Hoewel avant-garde en kinderliteratuur doorgaans niet direct met elkaar 

geassocieerd worden, drukten heel wat avant-gardisten hun bewondering uit voor het 

‘primitieve kind’. Veel van de metaforen en technieken die zij hanteerden houden verband 

met het kinderlijke en aanverwante eigenschappen, zoals naïviteit, irrationaliteit en 

preverbaliteit. Bij een deel van de avant-gardisten vertaalden die interesses zich in werken die 

geproduceerd werden voor een publiek van kinderen. Ondanks het relatief grote aantal avant-
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garde kunstenaars dat aan dit soort kinderboeken heeft meegewerkt, heeft onderzoek tot nog 

toe vrij weinig aandacht besteed aan avant-garde kinderboeken. In recente jaren is het aantal 

publicaties gegroeid en zijn er pogingen ondernomen om deze leemte in het onderzoek te 

vullen. Als reactie op de toegenomen aandacht wil deze masterproef in een status quaestionis 

een overzicht en synthese brengen van de belangrijkste publicaties die in de afgelopen jaren 

over het onderwerp verschenen zijn. Het overige deel van de inleiding onderzoekt eerst een 

mogelijke definitie van het begrip avant-garde kinderboek, waarbij gekeken worden naar de 

definitie van de twee onderdelen (‘kinderboek’ en ‘avant-garde’), de mogelijkheid van 

mengvormen en de stand van het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal 

voorlopers en invloeden en op het beeld van het kind in de avant-garde. Hoofdstuk twee gaat 

op zoek naar mogelijke kenmerken van avant-garde kinderboeken, waarbij respectievelijk 

gekeken wordt naar de vermenging van kunstvormen, de relatie beeld-tekst, vorm- en 

stijlkenmerken, verhaalinhouden, de narratie, de aanspreking van het kind, een dubbel 

leespubliek en tot slot materiële kenmerken. Het derde hoofdstuk bespreekt de makers en hun 

motieven, waarna het vierde hoofdstuk aansluitend ingaat op internationaliteit en 

tentoonstellingen. Het vijfde hoofdstuk, tot slot, stelt vragen over de avant-garde constructie 

van het kind en mogelijke discrepanties met een leespubliek van ‘echte’ kinderen.  

      

 

1.1. Naar een definitie van het avant-garde kinderboek 

1.1.1. De definiëring van ‘avant-garde kinderboek’ 

Wat precies wordt bedoeld met ‘avant-garde kinderboek’? Een poging tot het definiëren van 

dit begrip is niet onproblematisch. Dat komt doordat de twee onderdelen, ‘avant-garde’ en 

‘kinderboek’, zich al niet zo gemakkelijk laten omschrijven. Behalve het gegeven dat een 

kinderboek in de eerste plaats bestemd is voor kinderen, lijkt een eenduidige definitie ervan te 

ontbreken. Peter Hunt (1991) richt zich in zijn kerndefinitie van kinderliteratuur voornamelijk 

op de aanwezigheid van een doelpubliek van kinderen: “Children’s literature, disturbingly 

enough, can quite reasonably be defined as books read by, especially suitable for, or 

especially satisfying for, members of the group currently defined as children” (61). Een 

definitie van het kinderboek als “een boek voor kinderen” is in feite niet meer dan een 

parafrase van de naam zelf. De definitie geeft geen informatie over de intrinsieke kenmerken 

van het kinderboek zelf of over wat, afgezien van het doelpubliek, een kinderboek 

onderscheidt van een boek voor volwassenen. Miles McDowell somt verschillende 

kenmerken op die dikwijls terug te vinden zijn in kinderboeken:  

Children’s books are generally shorter; they tend to favour an active rather than a 

passive treatment, with dialogue and incident rather than description and introspection; 

child protagonists are the rule; conventions are much used; the story develops within a 

clear-cut moral schematism which much adult fiction ignores; children’s books tend to 

be optimistic rather than depressive; language is child-oriented; plots are of a 

distinctive order, probability is often discarded; and one could go on endlessly talking 

of magic, and fantasy, and simplicity, and adventure (McDowell 1973. Geciteerd in 

Hunt 63).  

Met de kenmerken die McDowell vermeldt, geeft hij een aantal algemene tendensen die vaak 

in kinderboeken terug te vinden zijn. Zelden zijn echter al deze kenmerken in een kinderboek 

aanwezig, waardoor McDowells opsommingen niet als sluitende definitie kunnen worden 
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beschouwd. Bovendien blijkt, wat betreft het doelpubliek, de grens tussen kinderboeken en 

volwassenboeken flou, wanneer een boek door zowel kinderen als volwassenen gelezen 

wordt. Ook bij avant-garde kinderboeken zal die vraag over een dubbel leespubliek naar 

voren komen.            

 De term ‘avant-garde’ verwijst oorspronkelijk dan weer naar de voorhoede van een 

leger en kreeg gaandeweg de betekenis van vernieuwende kunst en literatuur die zijn tijd 

vooruitloopt. De term werd vanaf de 19e eeuw gebruikt in Frankrijk en verspreidde zich van 

daaruit verder naar andere landen. Algemeen omvat de naam ‘avant-garde’ kunstenaars, 

schrijvers, intellectuelen en uitgevers die via experiment en radicale hervormingen willen 

breken met traditionele conventies en normen en de regels opgelegd door de academie 

(Druker & Kümmerling-Meibauer 1). Druker en Kümmerling-Meibauer geven volgende 

omschrijving van de avant-garde: “Thus, the avant-garde constitutes a dense network of 

groupings, movements, and tendencies that aspire to achieve an eradicative renewal of artistic 

forms as well as to establish a completely new conception of art and its position in society” 

(Druker & Kümmerling-Meibauer 1). Barringer geeft een soortgelijke definitie van de avant-

garde als “an organized grouping with a self-conscious, radical, collective project of 

overturning current orthodoxies in art and replacing them with new, critical practises” 

(Barringer & Rosenfeld 2012. Geciteerd in Olson 2015, 1).    

 Onder ‘avant-garde’ vallen heel wat verschillende bewegingen of ‘ismen’, waaronder 

constructivisme, expressionisme, dadaïsme en surrealisme. Deze kunstbewegingen verzetten 

zich tegen de heersende conventies en normen in de traditionele burgerlijke kunst en aan 

kunstinstituten. De verzameling van avant-garde groepen is vrij heterogeen. Sommige 

bewegingen waren erg klein en kortstondig, waar andere voor een langere tijd invloedrijk 

bleven. De verschillende bewegingen volgden elkaar in een snel tempo op en kenden vaak 

ook onderlinge competitie (Druker & Kümmerling-Meibauer 1-2). Niet alle avant-gardisten 

omschreven zichzelf als ‘avant-gardistisch’. Een aantal andere termen die gebruikt werden 

waren onder andere ‘nieuwe kunst’, ‘(ultra-) moderne kunst’, en ‘jonge kunst’. Vanaf de late 

twintigste eeuw werd het gebruikelijker voor kunstenaars om zichzelf als ‘avant-gardistisch’ 

te omschrijven en werd de term door onderzoekers in toenemende mate gebruikt (Druker & 

Kümmerling-Meibauer 2). Niet alle onderzoekers gebruiken de benamingen ‘avant-garde’ en 

‘modernisme’ op dezelfde wijze. Met name in het Verenigd-Koninkrijk worden de avant-

garde stromingen dikwijls onder de noemer van het modernisme besproken. In de 

Scandinavische landen is het gebruik van de term ‘modernisme’ eveneens gangbaar (Druker 

& Kümmerling-Meibauer 3). De precieze wijze waarop in onderzoek de termen ‘modernisme’ 

en ‘avant-garde’ van elkaar onderscheiden worden, verschilt dus. In navolging van Albert kan 

de avant-garde gedefinieerd worden als een radicale vorm van het modernisme, als “The 

extreme forward edge of Modernism, the region of visual and aesthetic experimentation, 

moving forward from and building on Modernism as it evolves” (Albert 79). Op soortgelijke 

wijze beschrijft ook Weld in haar definitie de avant-garde als radicaler dan het modernisme: 

 If both modernism and the avant-garde might be characterized as aesthetic 

movements in literature and art that sought to break with the past and find new, 

experimental forms to express the new sensibilities of the twentieth century, then the 

avant-garde can be characterized as more radical and extreme in its efforts – across 

literature, art, music, theater, and film – to position itself at the forefront or vanguard 

of artistic experimentation and aesthetic renewal (Weld 2018, 18). 
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Precies definiëren wat wel en wat niet onder de avant-garde valt, is niet altijd even eenvoudig. 

Zo zijn ook mengvormen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer Europese avant-garde invloeden 

zich vermengen met plaatselijke kunst in niet-Europese landen (Druker & Kümmerling-

Meibauer 3). Bij het bespreken van de avant-garde kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen de historische avant-garde (tot ongeveer eind jaren ’30), de ‘neo-avant-garde’ en de 

‘post-avant-garde’, de termen gebruikt voor de latere uitlopers van de avant-garde. In deze 

masterproef zal gefocust worden op de periode van de historische avant-garde.   

 De vraag rijst dan op welke manier de begrippen ‘avant-garde’ en ‘kinderboeken’ 

kunnen worden samengebracht, en wat onder een ‘avant-garde kinderboek’ begrepen zou 

kunnen worden. Druker en Kümmerling-Meibauer geven een brede omschrijving die focust 

op het doorbreken van heersende conventies en normen: “Avant-garde ideas about children’s 

literature often reflect a general desire to break free from artistic boundaries and labels, but 

also from previous norms in children’s literature and traditional constructions of childhood” 

(Druker & Kümmerling-Meibauer 5). Deze omschrijving blijft eerder vaag, aangezien 

normdoorbrekende kinderboeken niet beperkt zijn tot de (historische) avant-garde. De 

omschrijving geeft nog geen nadere informatie over terugkerende specifieke kenmerken of 

maatstaven die gehanteerd kunnen worden om een kinderboek al dan niet als avant-garde te 

benoemen. Een vraag die gesteld zou kunnen worden is: wat zijn, specifiek voor avant-garde 

kinderboeken, strategieën die gebruikt worden om bestaande normen, ideeën en conventies te 

doorbreken? Die gespecialiseerde studie van het avant-garde kinderboek dient samen te gaan 

met een bredere studie van de avant-garde zelf.     

 Druker & Kümmerling-Meibauer stellen dat de vraag wat een werk avant-gardistisch 

maakt misschien nog wel moeilijker te beantwoorden is in de studie van avant-garde 

kinderboeken dan in de studie van de avant-garde in het algemeen. Naast artistieke ideeën, 

spelen ook pedagogische, ideologische en sociale ideeën een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van dit soort kinderboeken (5). Daarnaast is wat als revolutionair en 

normdoorbrekend beschouwd wordt afhankelijk van de regionale, culturele en ideologische 

context waarin het kinderboek tot stand komt. Verder is de rol die deze boeken in de 

maatschappij en markt hebben ingenomen verschillend. In de jaren na de Russische revolutie 

van 1917 werden avant-gardistische kinderboeken een tijdlang aanvaard en ondersteund door 

de overheid. Hierdoor nam dit soort boeken een centrale plaats in binnen de jonge Sovjet-

Unie, wat bijdroeg tot het ‘Gouden decennium’ van het Russische kinderboek (Druker & 

Kümmerling-Meibauer 5). Aan dat gouden decennium kwam eind jaren ’20 en begin jaren 

’30 een einde toen het kinderboek volledig opgeëist werd door de communistische partij en 

het sociaal realisme de enige toegelaten inhoud werd. In andere landen waren avant-

gardistische publicaties voor kinderen veeleer op zichzelf staande experimenten, die een 

eerder marginale plaats innamen in de markt (Druker & Kümmerling-Meibauer 7). Ondanks 

de beperkte aandacht die avant-garde kinderboeken tot nog toe gekregen hebben, valt hun rol 

in de modernisering van het kinderboek in de 20e eeuw moeilijk te negeren: 

It is uncontested that avant-garde works for children paved the way for the modernization 

of children’s literature starting at the beginning of the twentieth century. They introduced 

new aesthetic and narrative concepts into children’s books an can therefore be considered 

milestones in the history of European and even non-European children’s literature (Druker 

& Kümmerling-Meibauer 7).  
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1.1.2. Mengvormen  

 1.1.2.1. De aanwezigheid van traditionele verhaalinhouden en stijlen 

De definiëring wordt verder bemoeilijkt doordat er zich soms mengvormen lijken voor te 

doen, kinderboeken die zowel avant-gardistische als meer traditionele elementen bevatten. In 

een aantal gevallen, zoals het eerder besproken Gouden vlinders wordt een avant-gardistische 

stijl gecombineerd met een traditionele verhaalinhoud. Andere kinderboeken met dit soort 

combinaties zijn bijvoorbeeld de kinderboeken van Bortnyik en Nerman (zie 2.1.1.). Het is 

eveneens mogelijk dat de inhoud en/of stijl een vermenging bevat van traditionele motieven 

en avant-garde kenmerken, zoals het geval is in de Britse kinderboeken besproken door 

Reynolds (zie volgende paragraaf). Een voorbeeld van een traditionele stijl waarvan soms 

invloeden terug te vinden zijn, is de art nouveau. Die stijl was populair eind 19e eeuw/ begin 

20e eeuw en werd onder meer in tijdschriften en kinderboeken gebruikt. Art nouveau is 

bijvoorbeeld sterk aanwezig in Édy Legrands Macao et Cosmage où L’expérience du bonheur 

(Macao en Cosmage of de ervaring van het geluk, 1919, Fig. II). Het prentenboek is op 

verschillende vlakken innovatief geweest. Vernieuwingen zijn te vinden in de inhoud, het 

formaat, grafisch ontwerp, de aandacht voor typografie, heldere kleurvlakken, de woord-

beeldrelatie en het weglaten van perspectief (Beckett 218-219). Omwille van die 

vernieuwende kenmerken beschouwt Beckett het boek als een vroeg voorbeeld van de avant-

garde in kinderliteratuur. Daarnaast is er echter een duidelijke invloed van de art deco en de 

art nouveau. Art nouveau invloed is onder meer te vinden in decoratieve elementen als 

vlinders en bloemen, in de combinatie van natuurlijke vormen met hoekige vormen, in de 

paginaschikking en in het kleurengebruik (Beckett 219). Ook in Einar Nermans vroege werk 

is de art nouveau aanwezig. In Kråkdrömmen (De kraaiendroom, 1911, Fig. III) vertonen 

bijvoorbeeld de zwarte achtergrond en omtreklijnen gelijkenissen met art nouveau en art deco 

illustraties in de tijdschriften uit Nermans tijd, waarin gebruik werd gemaakt van scherpe, 

vloeiende omlijningen en contrasten tussen witte en zwarte vlakken (Druker 49). Naast art 

nouveau zijn er in het werk van Nerman invloeden uit de karikatuurkunst, zoals 

overdrijvingen en reducties (Druker 51). Invloed van de karikatuurkunst in kinderboeken was 

niet nieuw. Reeds in de 19e eeuw waren er heel wat illustratoren die zowel kinderboeken als 

karikaturen tekenden, waarbij hun illustraties voor beide media vaak gelijkend waren (Olson 

2015, 31).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur II: Illustratie door Eddy Legrand, In Macao et cosmage où l’expérience du bonheur (NRF, 1919).  

Figuur III: Illustratie door Einar Nerman, In Kråkdrömmen (Ljus, 1911).  
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1.1.2.2. Groot-Brittannië: romantisch modernisme 

Het idee van vermenging komt ook naar voren in Reynolds’ concept van “romantic 

modernism”. Zij bespreekt een specifiek Britse vorm van avant-garde invloed in 

kinderboeken: “[…] there was a specifically British response to avant-garde arts and letters in 

which overthrowing convention and reinvigorating the arts was achieved through re-

engagement with tradition and reconnection with place” (Reynolds 2015, 90). Sommige 

Britse kinderboeken nemen een aantal avant-gardistische kenmerken over, maar vermengen 

die met meer traditionele genres en verhaalmotieven. Daardoor worden de boeken minder 

radicaal in opzet en aanvaardbaarder voor een breed publiek. De boekjes bewegen zich tussen 

traditie en innovatie, en zijn vaak eerder hervormend dan revolutionair (Reynolds 2015, 97; 

Reynolds 2016, 102-103). Reynolds wijst bijvoorbeeld op een landelijke omgeving en 

aandacht voor de natuur die vaak te vinden is in experimentele Britse kinderboeken uit de 

periode. Die wijkt af van de gebruikelijke focus op machines, snelheid en een stedelijke 

omgeving in avant-garde werken. Toch hoeft dit voor Reynolds geen afwijzing van de 

stedelijke elementen te betekenen, maar eerder een integratie van beide aspecten (Reynolds 

2015, 107).            

 De beperkte avant-garde invloed in Britse kinderboeken hangt samen met de algemene 

beperktheid van avant-garde activiteit in Groot-Brittannië. Bij Vorticisme, de meest avant-

gardistische Britse stroming, was er volgens Reynolds weinig tot geen wisselwerking met 

kinderen of kinderboeken (Reynolds 2015, 90). Algemeen leek de Britse kunst vooral 

aangetrokken tot stromingen en avant-garde bewegingen die gericht waren op de psychologie 

en het innerlijke leven, zoals surrealisme, symbolisme en imagisme. Avant-garde stromingen 

gericht op vormelijke abstractie zoals het kubisme en constructivisme hadden minder succes. 

Het vorticisme had, ondanks een vormelijke abstractie, eveneens banden met het imagisme en 

symbolisme (Reynolds 2015, 90). Hoewel beperkt open voor de avant-garde, kende Groot-

Brittannië wel een sterke bloei van het modernisme. Ook op kinderboeken heeft het 

modernisme een invloed gehad. In haar definitie van de avant-garde gebruikt Reynolds een 

specifiek Britse definitie, waarin ze modernisme en avant-garde samenneemt: “For the 

purposes of this discussion, then, the term ‘avant-garde’ refers to the British context in which 

literary Modernism was pre-eminent and where overthrowing the traditions of the past 

focused on the rejection of Victorianism” (Reynolds 2015, 90).     

 Onder de noemer van “romantic modernism” bespreekt Reynolds een aantal 

uiteenlopende kinderboeken. In Alice and Thomas and Jane (1930, Fig. IV) verzorgt Enid 

Bagnold de illustraties samen met haar negenjarige dochter Laurian. Hoewel een interesse 

voor kinderkunst op zich niet ongewoon was, was het wel ongewoon dat kinderen 

daadwerkelijk als kunstenaars konden meewerken aan boeken. Laurian heeft ongeveer een 

kwart van de illustraties getekend. In de illustraties die door Enid Bagnold zelf werden 

gemaakt imiteert ze de kinderlijke stijl van haar dochter. Het is dus de kinderlijke esthetiek 

die als leidraad dient (Reynolds 2015, 93). Verder zijn er nog een aantal andere avant-

gardistische invloeden in het boek. Op een aantal pogingen tot perspectief na zijn de 

illustraties grotendeels platte vlakken. Het gebruik van tekstlabels bij de illustraties betekent 

een zekere doorbreking van de grenzen tussen tekst en beeld. Daarnaast ziet Reynolds een 

kinderlijke speelsheid in die combinatie van beeld en woord. Voorts neemt het boek 

grotendeels een naïef kinderlijk perspectief in, waarbij gebeurtenissen en spelletjes 

geëvalueerd worden vanuit het standpunt van het kind. Er is ook perspectiefwisseling en een 

weergave van de subjectiviteit van tijd. Deze avant-gardistische kenmerken combineert 

Bagnold met motieven uit eerder traditionele genres als de avonturenroman en familieroman, 
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en met een lichte, humoristische toon (Reynolds 2015, 93-97; Reynolds 2016, 109-114).  

 In een aantal andere boekjes vindt Reynolds een soortgelijke combinatie van 

traditionele en modernistische elementen. Een kinderlijke esthetiek is onder meer te vinden in 

het werk van de illustratoren ‘Klara’ (pseudoniem van Klara Szánto) en Lewitt-Him 

(pseudoniem van het uit Polen afkomstige duo Jan Le Witt en George Him). Gelijkaardig aan 

Bagnold imiteert Klara in 7 jolly days (1942, Fig.V) kindertekeningen, hetzij zonder 

medewerking van echte kinderen. Haar werk lijkt ook op dat van Bagnold in het gebruik van 

labels, hoewel haar tekstlabels explicieter zijn en lezers direct aanspreken. Inhoudelijk is er in 

dit geval wel een interesse voor snelheid en transport (Reynolds 2015, 97-98; Reynolds 2016, 

115-119). Avant-gardistische tekentechnieken zijn verder terug te vinden in The football’s 

revolt (1939, Fig. VI) van Lewitt-Him. Een aantal kenmerken die door Reynolds beschouwd 

worden als avant-gardistisch zijn onder meer het expressieve kleurengebruik, 

collagetechnieken, het creëren van een dynamisch effect, overdrijving, ongewone 

perspectieven en de nadruk op de tweedimensionaliteit van het geschilderde oppervlak. Die 

technieken worden opnieuw gecombineerd met een eerder traditioneel verhaal (Reynolds 

2015, 99-100; Reynolds 2016, 123-126). Andere boeken opgenomen in Reynolds bespreking 

zijn onder meer The Emperor’s new clothes (1945, met foto’s van Zoltan Wegener, zie 2.1.2. 

fotografie), Fanny Penquite (1932, Edith Saunders), The little train (1946, Graham Greene) 

en Hermit in the Hills (1945, David Severn) (Reynolds 2015,102-108; Reynolds 2016, 119-

123, 126-127).          

 Niet alle Britse kinderboeken beïnvloed door de avant-garde vallen voor Reynolds 

onder de term ‘Romantic modernism’. In haar bespreking van Jean de Bosschères The City 

Curious (1920, Fig. VII) komt ze tot de conclusie dat het boek niet romantisch modernistisch 

maar eerder (volledig) avant-gardistisch is (Reynolds 2015, 92). The City Curious is een 

boekje geschreven door de Belgische kunstenaar Jean de Bosschère, die tijdens de eerste 

wereldoorlog naar het Verenigd koninkrijk vluchtte. Zijn boek The City Curious verschijnt in 

1920, in het Engels ‘herteld’ door Tennyson Jesse. Het boek gaat over een kinderloos koppel 

dat op zoek gaat naar 3 dochters, een verhaallijn die gelijkenissen vertoont met de traditionele 

queeste in sprookjes (Reynolds 2015, 91). Reynolds pleit echter dat het boekje daarnaast op 

verschillende vlakken vooral schatplichtig is aan het surrealisme. Surrealistische invloeden 

zijn te vinden in de illustraties, tekst en verbeelding. De verhaallijn wordt verstoord door 

associatieve gedachtegangen en bevat verschillende absurde, vreemde, dromerige en 

griezelige gebeurtenissen (waaronder vliegende vissen, gewelddadige executies en allerlei 

merkwaardige gedaanteveranderingen van de personages). Personages bestaan uit gevonden 

objecten en het bestaan wordt als arbitrair ervaren. Op sommige plaatsen zijn er ook 

kubistische invloeden te vinden in de illustraties (Reynolds 2015, 91-92; Reynolds 2016, 104-

107). Reeds in recensies kort na het verschijnen werd het experimentele karakter van het boek 

erkend (Reynolds 2015, 92; Reynolds 2016, 105). Weird islands (1921), een ander kinderboek 

van de Bosschère, bevat eveneens avant-gardistische invloeden uit het surrealisme en kubisme 

(Reynolds 2016, 107).          

 Er kan tot slot opgemerkt worden dat verschillende van de auteurs die Reynolds 

bespreekt immigranten waren. Zij brachten mogelijk invloeden mee uit buitenlandse avant-

gardes en integreerden die in een Britse context.  
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Fig. IV: Illustratie door Laurian Jones, In Alice and Thomas and Jane door Enid Bagnold en Laurian Jones (William 

Heinemann, 1930). 

Fig. V: Illustratie door Klara, In 7 Jolly Days (William Collins, 1942). 

Fig. VI: Illustratie door Lewitt-Him, In The Football’s Revolt (Country Life, 1939). 

Fig. VII: Illustratie door Jean de Bosschère, In The City Curious (W. Heinemann, 1920). 

 

1.1.2.3. Twijfelgevallen en schemerzone 

De besproken voorbeelden tonen aan dat niet alle kinderboeken die in onderzoek als avant-

garde kinderboeken besproken worden even radicaal of avant-gardistisch zijn in hun opzet. 

Waar bij sommige kinderboeken, zoals Schwitters’ Die Scheuche en Lissitzky’s Pro dva 

kvadrata (zie 2.2.3.) het avant-garde karakter snel vaststaat, zijn er ook kinderboeken die zich 

veeleer in een schemerzone bevinden. De mate waarin werken experimenteel zijn en kiezen 

voor vernieuwende technieken en/of inhouden verschilt. Waar sommige auteurs en/of 

illustratoren voluit de kaart van het nieuwe trekken, zetten anderen voorzichtigere stappen en 

blijven, ondanks een aantal vernieuwingen, dichter aanleunen bij het traditionele kinderboek. 

Dat kan deels te maken hebben met de posities van de makers van de boeken. Kunstenaars als 

Schwitters en Lissitzky namen een centrale positie in binnen de avant-garde, terwijl bij 

kunstenaars als Nerman of de Britse auteurs de banden met de avant-garde zwakker waren. 

Legrand kan weliswaar als voorloper beschouwd worden, maar was nog geen avant-gardist. 

Bortnyik en Loeber hadden wel sterke banden met de avant-garde, maar lijken zich in hun 

illustraties voor kinderboeken dan weer voornamelijk op vorm geconcentreerd te hebben. 

 Bij mengvormen is er vaak discussie mogelijk over de vraag of een bepaald 

kinderboek wel of niet ‘avant-garde kinderboek’ genoemd mag worden. Eerder dan een binair 

model, waarbij een werk volledig wel of volledig niet avant-gardistisch is, is een gradueel 

model vermoedelijk interessanter om te hanteren. Zo’n model zou toelaten om te onderzoeken 

in welke mate avant-garde kenmerken in een kinderboek aanwezig zijn, zonder daarbij de 
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mogelijke aanwezigheid van ook meer traditionele of commerciële invloeden uit het oog te 

verliezen.  

 

1.1.3. De stand van het onderzoek 

Tot slot is de moeilijke definiëring ook te wijten aan de beperktheid van het bestaande 

onderzoek. Er is tot nog toe relatief weinig geschreven over het fenomeen van avant-garde 

kinderboeken, en het onderzoek dat wel bestaat is vrij versnipperd. Bij de bestaande 

publicaties over avant-garde kinderboeken is een aanzienlijk deel gewijd aan de Russische 

avant-garde, wat samengaat met de centrale positie die deze Russische avant-garde 

kinderboeken innamen. Over soortgelijke experimenten in andere Europese landen is minder 

geschreven. Onderzoek naar avant-garde invloed op niet-Europese/Russische kinderboeken is 

al zeker erg beperkt, hoewel er wat de Verenigde Staten betreft wel verschillende publicaties 

verschenen zijn (zie bijvoorbeeld Op de Beeck 2010, Rust 1996 en Watts 1993) (Druker & 

Kümmerling-Meibauer 6). Deze masterproef zal enkel focussen op de Europese avant-garde 

en andere regio’s buiten beschouwing laten. In het algemeen richten onderzoeken zich 

voornamelijk op specifieke werken en auteurs en, in een aantal gevallen, specifieke 

taalgebieden. Hoewel die onderzoeken op zich waardevolle gegevens opleveren, lijken ze 

ontoereikend om het fenomeen van het avant-garde kinderboek in een breder internationaal 

perspectief te vatten. De avant-garde was immers een bij uitstek internationaal fenomeen dat 

boven taal- en landgrenzen uitsteeg. Wanneer avant-garde kinderboeken uitsluitend binnen 

het kader van een bepaald taalgebied besproken worden, gaat een deel van dit belangrijke 

grensoverschrijdende aspect verloren. Hoewel elk taalgebied zijn eigenheden en accenten 

kent, zijn er ook heel wat tendensen en invloeden die voorbij landsgrenzen reiken. In 

Children’s literature and the Avant-Garde wijzen Druker & Kümmerling-Meibauer op de 

nood aan onderzoek dat grensoverschrijdende aspecten mee in rekening brengt (6).

 Verschillende mogelijke factoren kunnen de beperktheid van het onderzoek verklaren. 

Druker & Kümmerling-Meibauer wijzen op de gespletenheid van onderzoeksdisciplines. Het 

onderzoek dat zich richt op de avant-garde heeft tot nog toe doorgaans weinig aandacht 

besteed aan kinderboeken. Onderzoekers van jeugdliteratuur, van hun kant, hebben dan weer 

weinig aandacht voor de avant-garde (Druker & Kümmerling-Meibauer 5; Kümmerling-

Meibauer 2017, 120). Voor een diepgaande studie van avant-garde kinderboeken is echter 

juist een combinatie van expertise en onderzoekdisciplines nodig. Een andere mogelijke reden 

is het lagere aanzien dat kinderboeken dikwijls krijgen. Avant-gardisten zelf zagen hun werk 

voor kinderen vaak niet als hun hoofdwerk en spraken zich in het algemeen weinig uit over 

hun kinderboeken of de doeleinden waarmee ze die geschreven hebben. Ook onderzoekers 

richten zich doorgaans voornamelijk op werken geproduceerd voor volwassenen, of negeren 

in hun bespreking van een werk voor kinderen het feit dat het voor kinderen gecreëerd werd 

(Druker & Kümmerling-Meibauer 7; Weld 2015, 120). Doordat kinderboeken minder aanzien 

hebben, staan ze vaak buiten de canon. Die marginale canonpositie zorgt er mee voor dat 

avant-garde kinderboeken genegeerd worden in literatuurgeschiedenissen en naslagwerken 

(Kümmerling-Meibauer 2017, 135). Daarnaast werden avant-garde kinderboeken vaak in 

kleinere oplages geproduceerd dan andere kinderboeken. Daardoor waren ze dikwijls duurder 

en circuleerden eerder in de marge van de kinderboekenmarkt. Vandaag worden veel van deze 

boeken gezien als zeldzame objecten voor verzamelaars (Druker & Kümmerling-Meibauer 7).                           
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  Westman (2007) vermeldt algemeen voor het modernisme nog een aantal factoren die 

bijdragen tot de beperktheid van het onderzoek. Op de eerste plaats stelt ze dat bij 

kinderboeken vooral de nadruk gelegd wordt op genre, en minder op historische periode. 

Waar bij volwassenboeken de aandacht voor historische context groter is, worden 

kinderboeken vaak vanuit een meer ahistorisch perspectief benaderd (283-284). Net als 

Druker & Kümmerling-Meibauer wijst ze ook op het lagere aanzien dat kinderboeken in de 

canon krijgen. Die twee zaken, afwezigheid in de canon en ahistorische benadering, zijn voor 

haar twee belangrijke factoren die het beperkte onderzoek moeten verklaren: “between its 

exclusion from literary canons and its emphasis on genre, children’s literature has been absent 

from many discussions of modernism—a gap in the scholarly conversation that is slowly 

being filled by scholars of modernism and scholars of children’s literature” (Westman 2007, 

284).              

 Een eerste stap tot het onder de aandacht brengen van het avant-garde kinderboek en 

het samenbrengen van onderzoek over verschillende taalgebieden, werd in 2012 genomen in 

Zweden. In Nörrköping vond toen een conferentie plaats over het kinderboek en de avant-

garde. Naar aanleiding van deze conferentie verscheen het boek Children’s literature and the 

Avant-Garde (2015), geredigeerd door Elina Druker en Bettina Kümmerling-Meibauer. Via 

een bundeling van essays brengt dit boek onderzoek uit verschillende taalgebieden samen, al 

worden deze slechts beperkt geïntegreerd.  

 

1.2. Voorlopers en invloeden: een veranderend kindbeeld 
Hoewel avant-garde kinderboeken enerzijds als breuk met het verleden kunnen worden 

bekeken, kunnen ze anderzijds in een bredere tijdscontext worden geplaatst. Vanuit dat 

perspectief kunnen verschillende eerdere tendensen, instituten of personen aangewezen 

worden die invloed hebben gehad op de avant-garde kinderboeken aan het begin van de 20e 

eeuw. Daarbij kan het gaan om eerdere tendensen in de (kinder)literatuur of de kunst, maar 

ook om pedagogische tendensen of invloedrijke theorieën in andere wetenschappen. Tijdens 

de periode van de avant-garde zelf gaat de creatie van avant-garde kinderboeken eveneens 

samen met allerlei politieke, sociale, artistieke en culturele discussies. Waar avant-gardisten 

enerzijds voortbouwen op al bestaande tendensen, gaan ze er anderzijds ook van afwijken. De 

discussies hebben geleid tot veranderingen van de traditionele ideeën over het kind (Druker & 

Kümmerling-Meibauer 8). Heel wat avant-gardisten die werk creëerden voor kinderen 

steunden op ideeën van psychologen en onderwijzers, die op hun beurt beïnvloed werden door 

hervormingsbewegingen in de pedagogie. Die invloeden uit de psychologie en pedagogie 

zorgden algemeen voor een verhoogde interesse in het kind en de kindercultuur, een interesse 

die zich ook manifesteerde in de kunst. ‘Kindercultuur’ is breed, en bevat onder meer films, 

toneel, meubels, architectuur, kleding en speelgoed voor kinderen. Bij de aandacht voor 

kindercultuur heeft de Duitse Bauhaus eveneens een belangrijke rol gespeeld doordat 

studenten aangemoedigd werden om dit soort voorwerpen voor kinderen te creëren (Druker & 

Kümmerling-Meibauer 6).          

 Dit hoofdstuk tracht zeker geen volledig beeld te geven van alle factoren die op de een 

of andere manier van belang zijn geweest. Wel worden er een aantal factoren geselecteerd en 

kort besproken, waarbij voornamelijk wordt gekozen voor invloeden die gelden voor vele 

Europese avant-gardes. De eerste paragraaf gaat in op pedagogische tendensen in de 19e en 

20e eeuw die tot een nieuw kindbeeld hebben geleid, en op de toepassingen van dat nieuwe 
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kindbeeld in de kunst. De tweede paragraaf schetst beknopt een beeld van een aantal 

tendensen in de kinderliteratuur in de 19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.   

 

1.2.1. Pedagogische tendensen en reacties in de kunst 

Een belangrijk kantelpunt voor het kinderboek, onder invloed van pedagogische 

vernieuwingen, kan gesitueerd worden rond de 18e en 19e eeuw. Voor het einde van de 18e 

eeuw waren er in feite geen echte kinderboeken. Dat hangt samen met een veranderend 

kindbeeld: voor de 18e eeuw werd er geen (of weinig) onderscheid gemaakt tussen de wereld 

van volwassenen en de wereld van kinderen. Kinderen werden beschouwd als mini-

volwassenen en moesten zich zo snel mogelijk nuttig maken (Van Coillie 257-258). Zolang 

het kind nog niet volledig ontwikkeld was, bekeken volwassenen het niet als een ‘echt mens’ 

met eigen gevoelens en een eigen leefwereld, maar eerder als een dierlijk wezen, “bepaald 

door negatieve driften die beteugeld moesten worden” (Van Coillie 258). Bij de verandering 

van dat kindbeeld heeft de Franse opvoedkundige Jean Jacques Rousseau en zijn werk Emile 

ou de l’Education een belangrijke rol gespeeld. Rousseau gaat ervan uit dat het kind een eigen 

persoonlijkheid heeft, die verschillend is van de persoonlijkheid van volwassenen. Bovendien 

stelt Rousseau dat het kind van nature goed is. Dat heeft tot gevolg dat de volwassene het kind 

daadwerkelijk kind moet laten zijn, en niet te snel moet willen opvoeden (Van Coillie 264-

265). Die ideeën staan in contrast tot de eerdere ideeën over het kind, waarbij het kind zo snel 

mogelijk tot volwassene gevormd moest worden. Verschillende invloedrijke pedagogen, 

waaronder Herbart, Pestalozzi en Froebel verlegden in de loop van de 19e eeuw de focus naar 

het perspectief van het kind zelf en haar/zijn empirische waarnemingen en emoties. Froebel 

was onder meer van belang door zijn aandacht voor het kinderspel (Van coillie 271). 

 Verschillende onderzoekers, waaronder Olson (2012, 2015) en Weld (2014), hebben 

gewezen op het belang van de ideeën van John Ruskin voor de avant-garde. Voortbouwend op 

de nieuwe inzichten in de pedagogie, paste John Ruskin de belangstelling voor de eigen 

belevingswereld van het kind toe op de kunstkritiek. Door zijn interesse voor het kinderlijke 

waarnemen lijkt hij in de 19e eeuw reeds mee de weg te hebben vrijgemaakt voor de komst 

van de latere avant-garde kinderboeken. Ruskin had een interesse voor kinderen en voor wat 

hij “the innocence of the eye” noemde: “a sort of childish perception of these stains of colour, 

merely as such, without consciousness of what they signify – as a blind man would see them 

if suddenly gifted with sight” (Ruskin 1857, 18-19. Geciteerd in Olson 2015, 22). Ruskin 

stelde dat het waarnemen veeleer berust op gewoonte dan op daadwerkelijk zien, en wilde dat 

de mens opnieuw zou waarnemen als het kind dat alles voor de eerste keer ziet. Ook in de 

kunst moet werkelijke schilderkunst trachten om, net als het kind, kleuren te schilderen zoals 

men ze werkelijk ziet in plaats van zoals men aangeleerd is ze te zien. Ruskin bekritiseerde 

het theoretisch onderbouwde kleurengebruik van de academie en vond dat het kleurengebruik 

in de schilderkunst bedorven werd door het kunstonderwijs. In zijn handboek The Elements of 

Drawing (1857) benadrukt hij het belang van te kijken met een kinderlijk oog. Doordat het 

kind nog niet onderwezen is, zou het kleuren nog waarnemen zoals ze werkelijk te vinden zijn 

in de natuur. De schilder die een opleiding genoten heeft, daarentegen, schildert op basis van 

techniek en gewoonte. Het geavanceerde gebruik van technieken als tussentinten en 

schaduwen zou op onderwijs berusten, in de praktijk neemt de mens vooral vlakke kleuren 

waar (Olson 2013, 6; Olson 2015, 22; Weld 2014, 108). De prerafaëlieten, soms gezien als 

een vroege avant-garde groep, associeerden zich met het gedachtegoed van Ruskin (Olson 
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2015, 22). Bij de avant-gardisten in de 20e eeuw zouden ideeën als kinderlijke waarneming en 

het gebruik van vlakke kleurvlakken eveneens een centrale positie innemen, algemeen en 

specifiek bij het creëren van kinderboeken. Verder zijn Ruskins ideeën nog op een aantal 

andere manieren van belang geweest voor de ontwikkeling van kinderboeken. Zo had hij 

aandacht voor het belang van prenten en goede illustraties voor kinderen (Olson 2015, 22). 

Daarnaast interesseerde Ruskin zich voor het groteske en de transformerende kracht van het 

groteske (Olson 2015, 24).          

 De nieuwe interesse voor de wereld van het kind ontwikkelde zich verder in de 20e 

eeuw. In 1900 verscheen Ellen Keys’ invloedrijke Barnets århundrade (De eeuw van het 

kind). In navolging van Rousseau ging Keys uit van de goedheid van het kind. Daarnaast 

benadrukte ze net als Rousseau dat het kind voldoende ruimte moet krijgen om zichzelf te 

ontwikkelen en haar/zijn eigen natuur te volgen, zonder al te veel inmenging van de opvoeder 

(Van Coillie 271). Net als in de 19e eeuw schonken pedagogen in de loop van de 20e eeuw 

aandacht aan de belevingswereld en creativiteit van het kind. Voortbouwend op de nieuwe 

pedagogische ontwikkelingen ontstond vanaf het einde van de 19e eeuw de Nieuwe 

Schoolbeweging. In verschillende Europese landen uitten pedagogen kritiek op de 

onderwijsmethodes die gebruikt werden in de 19e eeuw. Volgens hen legden die methodes te 

sterk de nadruk op kennisverwerving en moesten kinderen te veel alles passief ondergaan. Er 

waren sterke hiërarchische relaties in het onderwijs waarbij kinderen zelf weinig inspraak 

kregen. In hun nieuwe onderwijsmethodes stelden ze de aandacht voor de natuur van het kind 

centraal en benadrukten het belang van de zelfredzaamheid van het kind in de opvoeding. 

Onder de vertegenwoordigers van de hervormingsbewegingen bevonden zich onder meer 

John Dewey (Verenigde Staten), Maria Montessori (Italië), Peter Petersen (Duitsland) en 

Rudolf Steiner (Duitsland) (Van Coillie 271-272; Martens 112-114). De Nieuwe 

Schoolbeweging heeft een rechtstreekse invloed gehad op kinderboeken. Hoewel de 

opvoedende waarde van kinderboeken niet in twijfel werd getrokken, werd de moraal vaak 

minder expliciet en kwam er meer ruimte voor versjes en verhalen zonder duidelijke moraal 

(wat niet betekent dat de expliciete moraal volledig verdween). De interesse voor het kind was 

eveneens terug te vinden in de psychologie of ‘zielkunde’, waar er een toenemende 

wetenschappelijke aandacht was voor de gevoelens, de verbeelding en het spel van kinderen 

(Van Coillie 271-272). Daarnaast was er in de kunst een groeiende aandacht voor de kunst 

van het kind en voor de mogelijkheden om die kunst toe te passen in boekillustratie. Ook het 

belang van heldere kleuren en vormen die aangepast zijn aan het kind werd benadrukt. De 

nieuwe pedagogische ideeën vonden eveneens hun weg naar de Bauhaus, waar ze werden 

toegepast in het ontwerpen van moderne kunst voor kinderen zoals meubels, kleding, poppen 

en ander speelgoed (Kümmerling-Meibauer 2017, 130; Olson 2013, 156).  

 De vorming van een nieuw kindbeeld is van cruciaal belang geweest voor het avant-

garde kinderboek. Men zou kunnen stellen dat de avant-garde erop voortbouwde door zich 

nog radicaler op het kinderlijk perspectief te richten, met een nog grotere aandacht voor het 

spel en de creativiteit van het kind. Anderzijds kan het beeld van de avant-garde niet zomaar 

gelijkgesteld worden aan het geromantiseerde beeld van het onschuldige kind zoals dat in de 

traditie van Rousseau ontstaat. Zoals in 1.4. aangetoond wordt, vertoont het beeld van het 

kind in de avant-garde een duidelijke dualiteit, waarbij ook aan een meer gewelddadige zijde 

van het kind aandacht gegeven zal worden. Daarnaast zijn de drijfveren van avant-gardisten 

niet louter te herleiden tot pedagogische. Hoewel pedagogische ideeën bij verschillende 

avant-gardisten zeker niet afwezig zijn, staat in de avant-garde nog steeds een creatieve en 
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artistieke dimensie voorop, waarbij gebroken wordt met bestaande normen en regels in de 

kunst.  

 

1.2.2. Kinderliteratuur rond de eeuwwisseling en externe invloeden 

In haar studie over de wisselwerking tussen kindercultuur en de vroege wortels van de avant-

garde (2013), bestudeert Olson een aantal tendensen die sinds de 19e eeuw aanwezig zijn in 

kinderliteratuur. Een belangrijk element is het groteske. Reeds vanaf de 19e eeuw verschijnen 

er redelijk wat ‘rebelse’ carnavaleske en groteske kinderboeken die gericht zijn op het 

ondermijnen van de sociale orde, heersende conventies en hiërarchische relaties (Olson 2013, 

2). Door af te wijken van de normale verwachtingen geeft het groteske een nieuwe, en ook 

vervreemdende blik op de wereld (Olson 2013, 12-13). Een manier waarop het groteske tot 

stand kan komen, is door aan niet-menselijk materiaal menselijke intelligentie toe te kennen. 

Dat is bijvoorbeeld het geval voor poppen. Hoewel poppen geassocieerd worden met 

entertainment en kindertijd, roepen ze soms ook ongemak, afkeer of angst op (Olson 

2013,14). Niet-menselijke personages, zoals knuffels en poppen, zijn in de 19e eeuw al 

populair in kinderboeken. Olson bespreekt bijvoorbeeld het groteske in de populaire 

Golliwogg boeken rond de eeuwwisseling, waarin gekleurde poppen de hoofdrol spelen 

(Olson 2013, 19-34). In de avant-garde werd het gebruik van poppen en maskers eveneens 

populair, onder meer in het werk van Klee en Picasso (Olson 2013, 30). Het groteske en een 

zekere rebellie kunnen dus al langer opgemerkt worden in de kinderliteratuur. In het 

transformerende karakter van het groteske ziet Olson een link met de avant-garde: “The idea 

that such imagery has the power, drawn from simpler times or unformed sensibilities, to 

overthrow an irrelevant status quo connects children’s literature with the avant-garde” (2015, 

28). Olson suggereert dat het ook zinvol kan zijn te kijken naar het soort boeken waar avant-

gardisten zelf mee opgegroeid zijn. Mogelijk heeft het rebelse en groteske karakter van 

sommige 19e-eeuwse kinderboeken mee bijgedragen aan het vernieuwende karakter van de 

avant-garde: “Because of the degree to which children’s book publishers incorporated the 

popular culture of the day, the spirit of the avant-garde seems to have been taught and 

encouraged in the illustrations of children’s books” (Olson 2015, 35). Rebellie ten opzichte 

van de heersende orde was in de vorm van het groteske dus al langer aanwezig in 

kinderliteratuur. Avant-garde kinderboeken gaan nog verder in hun verzet tegen alle 

heersende conventies. Daarnaast gaat het bij avant-garde kinderboeken niet enkel om rebellie 

tegen maatschappelijke conventies, maar ook om verzet tegen artistieke regels en 

verwachtingen (Olson 2013, 3).        

 Verder zijn verschillende wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën in de 19e eeuw 

van belang geweest in de ontwikkeling van kinderboeken. Zo kan kort gewezen worden op de 

invloed van het werk van Sigmund Freud. Freuds ideeën hebben hun sporen achtergelaten in 

heel wat domeinen van de samenleving en kunst, waaronder de kinderliteratuur en later de 

avant-garde. Freud is op de eerste plaats belangrijk geweest voor de wijze waarop het kind 

met een ‘oorspronkelijke’ en voorbewuste staat geassocieerd wordt, een associatie die 

eveneens terug te vinden is in romantische ideeën over het primitieve kind. In zijn theorieën 

verbond Freud de kindertijd met het archaïsche, primitieve en onderbewuste. Ook vergeleek 

hij de psychologie van het kind met dat van primitieve volkeren. In avant-garde kringen 

zouden Freuds ideeën invloedrijk blijven (Olson 2013,156; Kümmerling-Meibauer 2016, 

103). Een ander belangrijk deel van Freuds theorieën voor de kunst waren zijn werken rond 
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dromen. Olson wijst erop dat in de kinderliteratuur verschillende auteurs in de 19e eeuw 

gebruik maken van de imaginaire droom, waaronder Lewis Caroll en Jules Verne (Olson 

2013, 43). In de avant-garde, en met name in het surrealisme, zou de droom een belangrijke 

inspiratiebron worden (Olson 2013,156). Ook in een aantal avant-garde kinderboeken als Le 

Cœur de Pic wordt een surrealistische droomwereld gecreëerd.     

 Er kan verder kort gewezen worden op het belang van de erfelijkheidsleer van Darwin 

en andere wetenschappelijke vernieuwingen. Samen met een aantal andere nieuwe theorieën 

uit de biologie leidde Darwins erfelijkheidsleer tot een donkerder beeld van natuur en wereld, 

waarin de wereld gezien werd als een plaats gekenmerkt door competitie en biologische 

drijfveren. Nieuwe vragen rezen over de krachten van de natuur en het mogelijk gebrek aan 

rationaliteit van die krachten. Daarnaast kwam er een verhoogde aandacht voor ziektes en 

bacteriën. Nieuwe ontdekkingen in de wetenschappen brachten vanaf de 19e eeuw een 

groeiende secularisatie teweeg, wat op het einde van de 19e eeuw weer tot een religieuze 

revival en zoektocht naar nieuwe spiritualiteit leidde (Olson 2013, 11). Naast een donkerdere 

kijk op de natuur bracht Darwins evolutietheorie ook andere, meer positieve reacties teweeg. 

Een daarvan is een geloof in een betere toekomst en in de mogelijkheden van het individu om 

de krachten van de natuur te overwinnen. Daarbij hoorde een meer positieve interpretatie van 

de evolutietheorie, een interpretatie waarin de mens naar een alsmaar beter stadium 

ontwikkelt (Olson 2013, 12). Dit soort reacties op het Darwinisme waren ook terug te vinden 

in kinderboeken en andere vormen van kindercultuur. Zo is er bijvoorbeeld in Burnetts 

kinderboek The Secret Garden (begin 20e eeuw) een overwinning te vinden van de mens op 

de krachten van de natuur. Een andere manier om in kinderliteratuur de natuur te verslaan 

vindt Olson in het bedenken van verzonnen werelden waarin de mens kan ontsnappen aan 

natuurkrachten als veroudering en dood. Een bekend voorbeeld waarin zo’n verzonnen land te 

vinden is, is Barries Peter Pan (Olson 2013, 12). Kinderobjecten als knuffels en poppen zijn 

populaire personages in kinderliteratuur. Door hun niet-menselijke vorm worden die 

personages automatisch buiten de normale kringloop van leven en dood geplaatst. Daardoor 

slagen ze erin hun jeugdige en primitieve kenmerken blijvend te behouden (Olson 2013, 12). 

 Olson (2013, 2015) wijst tot slot nog op de invloed van de Britse arts-and-

craftsbeweging op de vormgeving van kinderboeken aan het einde van de 19e eeuw. 

 

1.3. Het kind en de avant-garde 

1.3.1. Het kind als metafoor en als model 

Het kind lijkt op verschillende wijzen een centrale plaats te hebben ingenomen in het 

gedachtegoed en werk van de avant-garde. Op de eerste plaats is het kind interessant als 

metafoor voor een nieuwe en jonge kunst. Avant-gardisten trokken de parallel tussen het kind 

en de avant-garde als hergeboorte van de kunst. Net als het kind zag de avant-garde zich als 

jong en dynamisch. Doordat het kind nog niet bezoedeld was door aangeleerde tradities en 

conventies, zou het een grotere openheid hebben voor de toekomst en het nieuwe. De 

stroming van het primitivisme, dat een belangrijke invloed had in de avant-garde, was nauw 

verbonden met het kind en bijhorende associaties. Het ‘primitivisme’ verwijst naar een meer 

oorspronkelijke staat die vooraf gaat aan de geciviliseerde samenleving. De primitieveling 

wordt nog niet belemmerd door de artificiële conventies van de geciviliseerde samenleving en 

zou daardoor nog een oorspronkelijkere en spontanere beleving hebben. Het idee van de 

‘primitieveling’ werd vaak verbonden met inheemse of ‘exotische’ volkeren. Westerse 
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kunstenaars haalden bij hun zoektocht naar nieuwe kunstvormen inspiratie uit niet-Westerse 

tradities (Weld 2014, 8). De gedachte daarbij was dat in ‘primitieve’ kunst de meest 

primitieve of oorspronkelijke driften van de mens bewaard waren gebleven. Daarbij werd 

primitieve kunst soms vergeleken met de kunst van het kind  (Kümmerling-Meibauer 2016, 

104). Ook het kind kon als ‘primitieveling’ worden gezien:  

For, indeed, within the frame of infantile primitivism, the avant-garde constructs the 

child as ‘primitive’ in a way that valorizes the primitive subject’s more direct access to 

the primal world of emotions. It also idealizes the freedom of the primitive subject, 

who lives as if before civilization and is not restricted by conventions that hamper 

expression (Weld 2014, 94). 

Kümmerling-Meibauer (2016) heeft gewezen op de invloed van de négritude beweging in een 

aantal avant-garde kinderboeken, waaronder Petits contes nègres pour les enfants des blancs 

(1928, Blaise Cendrars) en Popo and Fifina (1932). In die boeken komen interesses voor het 

kind, Afrikaanse cultuur en surrealisme samen. Door interesse te tonen voor niet-Europese 

kunsten en culturen wilden sommige avant-gardisten zich verzetten tegen heersende koloniale 

ideeën in het Westen, waarin het Westen zichzelf als een hoogstaandere cultuur zag dan 

andere culturen. Antikoloniale ideeën zijn ook in een aantal sovjetkinderboeken terug te 

vinden (Steiner 2015, 196).          

  Het primitivisme was steeds verbonden met het idee van kinderlijke naïviteit. Het 

naïeve kind ziet alles voor de eerste keer en heeft nog geen eerder verworven kennis om op 

voort te bouwen. Voor de avant-garde staat de kinderlijke waarneming voor een waarneming 

die, nog niet bepaald door conventies en verwachtingen, de dingen ziet zoals ze werkelijk 

zijn. Naast het idee van het naïeve kind is er het idee van het stemloze kind, het kind dat nog 

geen taal geleerd heeft om mee te communiceren. Doordat het jonge kind zich in een 

preverbaal, voorafgaand aan de taal, stadium bevindt, ziet de avant-garde in het kind een mens 

die nog ongedwongen is door de conventionele betekenissen verbonden aan taal. Het idee van 

het stemloze kind is op zich niet uniek voor de avant-garde. Reeds in de oudheid gebruikt 

Augustinus het symbool van het stemloze kind dat taal verwerft in zijn Confessiones. Ook de 

20ste-eeuwse taalfilosoof Wittgenstein gebruikt het stemloze kind wanneer hij de grenzen van 

taal en betekenis verkent (Weld 2014, 3). In de avant-garde komt er een versterkte interesse 

voor het stemloze van het kind. De constructie van het kind wordt een manier om de 

materialiteit van taal te beklemtonen en los te komen van de vaste betekenissen verbonden 

aan taal (Weld 2014, 4). Door terug te willen keren naar de preverbale staat van het kind, een 

staat die voorafgaat aan vaste betekenissystemen in de kunst of taal, probeert de avant-garde 

zich te bevrijden van dat soort betekenissystemen. Op die manier proberen ze tot een nieuwe 

vorm van kunst te komen, met nieuwe relaties tussen vorm en betekenis (Weld 2014, 5). In 

bepaalde contexten, met name in de Russische avant-garde, kan het idee van het stemloze 

kind ook een politieke lading krijgen bij de avant-gardist die zich het zwijgen opgelegd en 

onderdrukt voelt (Weld 2014, 5)        

 De ideeën over het kind werden door verschillende avant-garde stromingen op hun 

eigen wijzen gehanteerd en varieerden van abstract tot meer concreet. Een gedetailleerde 

bespreking van de manieren waarop avant-garde stromingen het kind en het kinderlijke 

gebruikten, valt buiten het bestek van deze masterproef, maar een aantal voorbeelden kunnen 

worden vermeld. Het futurisme legde met behulp van het beeld van het kind de nadruk op het 

jeugdige en energieke van de stroming. In het manifest van futuristische schilders (1910) valt 

te lezen “Make room for youth, for violence, for daring!” (Boccioni et al. Geciteerd in 
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Higonnet 86 en in Steiner 2015, 191). In het suprematisme hanteerde Malevitsj op 

soortgelijke wijze metaforen als “embryo of all possibilities” en “regal infant” voor het 

vierkant (Weld 2015, 113, 115). Het surrealisme beklemtoonde dan weer de link tussen het 

(jonge) kind en een voorbewust denken. In zijn manifest over het kind schrijft André Breton: 

C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la ‘vraie vie’; l’enfance au delà de 

laquelle l’homme ne dispose, en plus de son laisser-passer, que de quelques billets de 

faveur; l’enfance où tout concourait cependant à la possession efficace, et sans aléas, 

de soi-même (Premier manifeste 56. Geciteerd in Higonnet 87).   

In het Dadaïsme verwijst de naam ‘dada’ naar een speelgoedpaardje voor kinderen. Tegelijk 

doet de naam denken aan het brabbelen van een kleuter (Higonnet 89). Aansluitend daarbij 

zou Tristan Tzara taal omschreven hebben als het spel van kinderen (Le Bon 434. Geciteerd 

in Higonnet 89).          

 Ondanks de verschillende accenten die de avant-garde groepen legden, zijn er ook 

gelijkenissen in de wijze waarop ze het kind en het kinderlijke hanteerden in hun werk. Naast 

metafoor gingen heel wat avant-gardisten het kind meer concreet als model gebruiken. Zij 

bestudeerden kindertekeningen, kindertaal, kinderspel en folklore (Higonnet 87). Tot de 

verzamelaars van kindertekeningen behoorden onder meer Natalya Goncharova, Aleksei 

Kroetsjonych, Mikhail Larionov en Paul Klee (Higonnet 87). In de periode van de avant-

garde werden in Europa en Rusland op regelmatige basis kindertekeningen tentoongesteld, al 

dan niet als deel van een grotere tentoonstelling. Dit soort tentoonstellingen bleven 

plaatsvinden tijdens de eerste wereldoorlog en kregen zowel de aandacht van kunstenaars als 

van psychologen en politici (Higonnet 87; Weld 2014, 34). Ook in het werk van avant-

gardisten zelf doken kinderlijke objecten en materialen op zoals tekeningen, versjes, verhalen 

en allerlei speelgoedobjecten (waaronder poppen). Kinderlijke voorwerpen werden niet enkel 

verzameld en tentoongesteld, maar ook bewust geïmiteerd en geïntegreerd in het eigen werk. 

De klankdichten of zaumdichten van de avant-garde tonen dan weer gelijkenissen met het 

preverbale brabbelen van het kind. Russische avant-gardisten als Aleksei Kruchenylh en 

Velimir Khebnikov werkten samen met de taalkundigen Viktor Shklovsky en Roman 

Jakobson bij het bestuderen van kindertaal en linkten die kindertaal aan hun eigen experiment 

met zaum. Daarbij was er interesse voor kenmerken als herhalingen en spel met klanken. De 

Duitse avant-gardist Kurt Schwitters, die onder meer het klankdicht Ursonate schreef, gaf 

eveneens aandacht aan kinderrijmpjes en kinderlijke klanknabootsingen (Higonnet 89). Ook 

op het vlak van schilder- en tekentechnieken drukten avant-gardisten hun bewondering uit 

voor (veronderstelde) kinderlijke eigenschappen als naïviteit, irrationaliteit en associatief spel. 

Zo zou Picasso tijdens een voorstelling van kindertekeningen tegen Henry Read hebben 

gezegd: “Toen ik zo oud was als deze kinderen kon ik tekenen zoals Raphael. Het heeft me 

heel wat meer tijd gekost om te leren tekenen als deze kinderen” (Fineberg, Innocent Eye 133. 

Geciteerd in Higonnet 88, eigen vertaling). Kinderlijke technieken fungeerden als model, 

onder meer in het versimpelen van vormen, het gebruik van heldere platte kleurvlakken en het 

weglaten van (conventioneel) perspectief. Ook in het gebruik van geometrische vormen en 

contrasterende kleuren kan de link met het kind gelegd worden. Cognitief onderzoek toont 

gelijkenissen met de waarneming van pasgeboren kinderen. Doordat ze kleuren nog minder 

goed onderscheiden, tonen ze een voorkeur voor contrasterende kleuren. Ook symmetrie en 

bepaalde geometrische vormen krijgen hun voorkeur (zie 2.3. en 5.2). De link tussen 

modernistische technieken en de perceptie van het kind werd al vroeg gelegd en kan 

bijvoorbeeld worden teruggevonden in catalogussen van tentoonstellingen rond de 
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eeuwwisseling (zie 4.2.1).          

 Af en toe werden pogingen ondernomen om het kind zelf aan het woord te laten, door 

bijvoorbeeld samen te werken met kinderen als ‘kunstenaars’ en tekeningen en/of gedichten 

van echte kinderen te integreren in een werk of bundeling. Zo zou Kroetsjonych voor zijn 

gedichtenbundel Porosiata (Biggetjes, 1913, met illustraties door Kazimir Malevitsj) 

samengewerkt hebben met de dertienjarige Zina.v. In de bundel Sobstvennye razskazy i 

risunki detei (eigen verhalen en tekeningen van kinderen, 1914) zouden naast Zina nog 

verschillende andere (jongere) kinderen aan het woord gekomen zijn. Dat het om werkelijk 

bestaande kinderen gaat, is echter niet met zekerheid te zeggen. Bovendien merkt Weld op dat 

er hoe dan ook heel wat redactionele ingrepen gebeurd zijn door Kroetsjonych (Weld 2014, 

80-86). Op de eerste plaats heeft Kroetsjonych bij de verzameling en selectie vermoedelijk 

enkel datgene opgenomen wat in een futuristische agenda past. Daarnaast zijn er 

waarschijnlijk ingrepen gebeurd in het transcriberen en het maken van de precieze 

vormgeving (Weld 2014, 90). Het aan het woord laten van echte kinderen was eerder 

uitzonderlijk. Wanneer het toch gebeurde, was het uiteindelijk de avant-gardist die de 

touwtjes in handen hield en vooral de eigen stem en agenda liet doorschemeren.  

 De associatie tussen avant-garde en het kind was breed verspreid en ging in 

verschillende richtingen. In een aantal gevallen werd het kind zelfs zelf als avant-gardist 

omschreven. Zo schreef bijvoorbeeld Suren Gaisarsian dat de eerste Russische zaum-futurist 

al lang voor Kroetsjonych verscheen, in vorm van het vier jaar oude broertje van Baron 

Delvig. Hij zou voor Aleksandr Pushkin de dichtregels “Indiiadi, Indiiadi, Indiia!/Iniiadi, 

Indiiadi, Indiia” opgezegd hebben voor Aleksandr Pushkin ze zelf neerschreef (Sukhoparov 

1994. Geciteerd in Weld 2014, 76). Roman Jakobson stuurde Kroetsjonych op een bepaald 

moment het toondicht van een zevenjarige jongen onder de naam “Futuist” [sic]. Kornei 

Chukovsky noemde het kind dan weer een betere futurist/avant-gardist dan de avant-gardist 

zelf (Futuristy, 1914. Geciteerd in Weld 76). Daarnaast leefde bij een aantal avant-gardisten 

als Igor Terentyev het idee dat het kind automatisch beter reageerde op avant-garde werk dan 

volwassenen (Terentyev 1919. Geciteerd in Weld 2014, 76-77). Het kind werd geïdealiseerd 

als ideaal publiek voor avant-garde kunst. De volwassene moest worden ‘geïnfantiliseerd’: 

zij/hij moest worden/kijken als het kind om een juiste houding aan te nemen ten opzichte van 

een kunstwerk. Opmerkelijk daarbij is dat de traditionele verhoudingen tussen kind en 

volwassene worden omgedraaid. Het is niet langer het kind dat leert van de volwassene, maar 

de volwassene die moet leren van het kind (Weld 2014, 77). De ideeën van de avant-garde 

over het kind worden gekenmerkt door een sterke mate van artificialiteit en liepen niet altijd 

gelijk met wat een kind werkelijk is of doet. Zo wijst Weld erop dat avant-garde klankdichten 

wel degelijk verschilden van de brabbeltaal van kinderen, doordat avant-gardisten soms 

klankcombinaties hanteerden die een echt kind niet gemakkelijk zou maken (Weld 2014, 98). 

Ondanks de toenemende belangstelling voor de eigen belevingswereld van het kind, kan het 

kind van de avant-garde toch voornamelijk gezien worden als een constructie of projectie van 

de avant-gardist die een middel zocht om zijn/haar eigen ideeën te legitimeren. Op die 

constructie wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 5. 

 

1.3.2. De kinderlijke esthetiek: een schaalmodel 

In haar beschrijving van de infantiele esthetiek in de avant-garde gebruikt Weld de termen 

“infantile primitivism” en “infantilist aesthetic” om de manier te omschrijven waarop de 
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avant-garde het kind en het kinderlijke gebruikt. Welds omschrijving kan als een schaalmodel 

gezien worden waarbij de termen “infantile primitivism” en “infantilist aesthetic” aan de twee 

uiterste zijden staan. Avant-gardisten bewegen zich tussen die twee termen afhankelijk van de 

mate waarin zij zich interesseren voor de eigen belevingswereld van het kind en het kind als 

object, dan wel als subject zien. Op een eerste niveau, “infantile primitivism”, bestuderen en 

verzamelen avant-gardisten kinderobjecten als tekeningen en stellen deze bijvoorbeeld 

tentoon. Daarbij wordt het kind voornamelijk door de ogen van de volwassene bekeken en 

geobjectiveerd. In een tweede stap gaan avant-gardisten iets verder door kinderlijke 

technieken te imiteren en te integreren in het eigen werk. In een derde stap, tot slot, proberen 

avant-gardisten zich op een dieper niveau in te leven in het denken en waarnemen van het 

kind. Bij “infantile aesthetic” wordt dan het denken van het kind zelf als uitgangspunt 

genomen in het werk en wordt het kind in toenemende mate als een subject met een eigen 

denkwereld en creativiteit erkend (Weld 2015, 118). Hoewel Weld deze termen specifiek voor 

de Russische avant-garde hanteert, geeft ze aan dat ze ook breder toepasbaar zijn (Weld 2014, 

214).  

 

1.3.3. De dualiteit van oud en nieuw 

In tegenstelling tot eerdere stromingen als de romantiek, was het kind van de avant-garde niet 

louter een naïef kind. Het kind in de avant-garde was een stuk complexer, en mogelijk 

tegenstrijdiger. Higonnet (2009) ziet in het avant-garde beeld van het kind een duidelijke 

dualiteit, waarin de avant-garde het kind gelijktijdig met zowel het oude als met het nieuwe 

verbindt. Enerzijds wordt het kind geassocieerd met het oorspronkelijke, naïeve, en 

onschuldige. Anderzijds staat het kind tegelijk symbool voor het dynamische, toekomstige, 

revolutionaire en zelfs gewelddadige. Higonnet is niet de enige die een dualiteit ziet in de 

manier waarop de avant-garde naar het kind kijkt. Ook Weld wijst op het dubbele beeld van 

het kind: “Thus, the Avant-garde, which by its very nature occupies the forefront of 

experimentation […] finds in the infantile a frontier that is both new and final and, as 

constructed by primitivism, first or original” (Weld 2015). In dezelfde lijn schrijft Steiner:  

The child, as imagined by avant-gardists, was perceived as an alluring image of the 

past that has slipped away -either their own childhood or the blessed folkloric 

childhood of the people. At the same time, the child was an image of the bright, 

mechanized future, which, thanks to technological progress, would be relieved of the 

burdens of the present (Steiner 2015, 192).  

De dualiteit van het kind hangt voor Higonnet samen met de dualiteit van de avant-garde zelf. 

Ze schrijft dat “the modernist embrace of the child as metaphor reveals inner tensions and rifts 

that expose themselves in the depiction of children and the construction of literature for 

children” (Higonnet 92). De dualiteit van het beeld van het kind en de dynamiek die daaruit 

ontstaat, kan verbonden worden met de eigen dynamiek en instabiliteit van de avant-garde. De 

avant-garde is een periode van verandering die zowel terugkijkt als vooruitblikt: “Just as the 

child is Janus-faced, so too is Modernism itself, standing on the threshold and looking 

backward as well as forward. The impetuous energies of the child offer promise in a world 

darkened by war” (Higonnet 105).        

 Higonnet voert de dualiteit van het kind terug tot de periode van de (late) 18e en 19e 

eeuw. Tijdens de Franse revolutie wordt het kind tot symbool van de nieuwe, ideale burger 
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verheven en geassocieerd met de toekomst. Het kind wordt beschouwd als een wit blad dat 

nog onbeschreven is (Higonnet 90). Tegelijk zijn er in deze periode ook romantische 

associaties met het kind die voornamelijk het oorspronkelijke, authentieke of tijdloze 

benadrukken. Daarbij wordt het kind gezien als drager van een orale traditie en het verleden 

van een staat. Romantische dichters gebruiken graag het beeld van het onschuldige, naïeve en 

oorspronkelijke kind (Higonnet 90-91). In de industriële revolutie valt eveneens een dualiteit 

op te merken. Enerzijds kan het kind op negatieve wijze gecontrasteerd worden met 

technische vernieuwingen. Daarbij ziet men het kind als slachtoffer van kapitalisme, fabrieken 

en mechanisering. Anderzijds kan het kind ook op een meer positieve manier in verband 

gebracht worden met ontdekking en wetenschappelijk experiment. In die interpretatie is het 

kind via spel zelf ontdekker en meester van de wereld (Higonnet 91). 

 

1.3.4. Spel en geweld 

Ook in de avant-garde is het spel van het kind een belangrijke metafoor. Het spel van 

vernieling en wederopbouw dat kinderen spelen wordt vergeleken met de afbraak en 

wederopbouw in de avant-garde zelf. Daarbij is geweld een belangrijke factor. Waar eerdere 

periodes vooral de onschuld en naïviteit van het kind zagen, zien avant-gardisten ook een 

duistere zijde in het kind. In 1928 schrijft Walter Benjamin: “People have now discovered the 

grotesque, cruel, grim side of children’s life” (Old Toys, 1928. Geciteerd in Higonnet 93). 

Avant-gardisten merken bijvoorbeeld op hoe kinderen met negatieve zaken lachen en plezier 

halen uit vernielspelletjes (Higonnet 93). Tot de wredere bezigheden van het kind behoren 

onder meer het stukmaken van speelgoed, het scheuren van boeken of het mishandelen van 

insecten. Steiner wijst op verschillende oorzaken voor dit gedrag. De vernielspelletjes kunnen 

samenhangen met een aangeboren nieuwsgierigheid en een nog “onschuldige onhandigheid” 

door niet beter weten. Daarnaast kan het geweld voortkomen uit een primitieve drift die 

aanwezig is bij het kind en door opvoeding en cultivatie nog niet onderdrukt wordt (Steiner 

2015, 199). Avant-gardisten waren niet helemaal de eerste om de meer gewelddadige zijde 

van het kind op te merken. Olson wijst erop dat er reeds in de 19e eeuw een brede groep van 

auteurs en kunstenaars was, waaronder Max Beerbohm en G.K. Chesterton, die het kind niet 

langer enkel als kwetsbaar en onschuldig wilden zien. Zij verbonden het kind met humor, het 

groteske en het gewelddadige (Olson 2013, 58). Toch kan gesteld worden dat de avant-garde 

een stap verder ging in de wijze waarop ze de gewelddadige zijde van het kind benadrukte. 

Bovendien was het traditionele beeld waar de avant-garde tegenin ging nog steeds 

voornamelijk dat van het louter onschuldige en kwetsbare kind.     

 Het spel van afbraak en opbouw is niet enkel een zaak van geweld. Het spel heeft ook 

een meer positieve dimensie: bij het spel hoort creativiteit en dynamiek, positieve energie en 

de bereidheid om zaken in vraag te stellen. Het kind is daarbij een dankbare metafoor doordat 

het met een nieuwe blik naar zaken kijkt zonder vast te zitten in gewoontes en conventies. Net 

als het kind wil de avant-garde de wereld herordenen:  

Children’s play, of course, also involves re-assemblage or bricolage […] The 

revolutionary theme of breaking and remaking the world around us capitalizes on the 

inquisitive energies of children and their readiness to ask questions, to challenge and 

rearrange the social order […] (Higonnet 94).  
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Afbraak en opbouw is een tegenstelling die hand in hand gaat. Het is immers pas na de 

afbraak dat opbouw opnieuw mogelijk is. Zo zal het kind dikwijls, na de afbraak, weer aan de 

opbouw van een nieuw spel beginnen. Higonnet brengt het bricolagespel van het kind in 

verband met collagetechnieken in de avant-garde (94). Ook in avant-gardistische 

kinderboeken zullen elementen van spel, (de)constructie en participatie vaak een rol spelen.   
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2. Kenmerken van het avant-garde kinderboek 
Aangezien er bij avant-garde boeken voor kinderen sterke onderlinge variatie bestaat, lijkt het 

niet mogelijk vaste kenmerken op te sommen die op alle gevallen van toepassing zijn. Wel 

kunnen er een aantal kenmerken vermeld en besproken worden die regelmatig terugkeren. In 

2.1. zal gekeken worden naar de wijze waarop avant-garde kinderboeken, in navolging van 

avant-garde kunst voor volwassenen, verschillende kunstvormen vermengen. 2.2. gaat dieper 

in op beeld-tekst relaties. In 2.3. tot en met 2.5. wordt gekeken naar vorm- en stijlkenmerken, 

verhaalinhoud en het narratieve. 2.6. gaat in op de aanspreking van het kind die terugkeert in 

verschillende boeken. 2.7., ten slotte, bespreekt de wijze waarop verschillende avant-garde 

boeken voor een dubbel leespubliek van zowel kinderen als volwassenen lijken gefungeerd te 

hebben. 

 

2.1. Vermenging van kunstvormen 
In verschillende avant-garde kinderboeken zien we vermengingen met andere kunstvormen. 

Die vermengingen passen in de zoektocht van avant-gardisten naar een totale kunst. De avant-

garde toonde interesse voor de relaties tussen verschillende kunstvormen en experimenteerde 

met grenzen die tussen die verschillende kunsten bestonden. In traditioneel onderwijs waren 

kunstenaars doorgaans geschoold in één kunstvorm. Avant-gardisten trachtten de grenzen te 

doorbreken en verschillende kunsten samen te brengen. Op institutioneel vlak creëerden ze 

hun eigen netwerken, instituten en infrastructuren. Daarnaast werden een aantal 

onderwijsinstituten opgericht die zich toelegden op multidisciplinair onderwijs en het 

verkennen van een totale kunst. Tot de belangrijkste behoren de Bauhaus in Duitsland en 

VKhUTEMAS in Rusland (Bru 27). De zoektocht naar een totale kunst betekende niet het 

einde van de aparte kunstvormen. Avant-gardisten bleven zich in meer of mindere mate ook 

toeleggen op de individuele kunstvormen. Toch doorbraken heel wat avant-gardisten in hun 

werk de conventionele grenzen tussen kunstvormen. Ook die avant-gardisten die zich 

uitsluitend op één kunstvorm toelegden, werkten doorgaans in een interdisciplinaire context. 

Alle avant-garde bewegingen kenden een bepaalde mate van interdisciplinariteit, wat inhoudt 

dat in feite elke avant-gardist bijdroeg aan de totale kunst (Bru 27-28). Wanneer die ruimere 

context van de avant-garde in rekening wordt gebracht, verbaast het niet dat avant-gardisten 

in hun werken voor kinderen eveneens (in verschillende mate) de grenzen tussen de kunsten 

doorbraken. Met name de grafische kunst (met onder meer posterstijl en typografie) lijkt een 

bron van inspiratie te zijn geweest. Voorts hebben verschillende andere kunstvormen als 

fotografie of theater hun sporen achtergelaten. Wat kinderboeken onderscheidt van (de 

meeste) volwassenboeken, is dat kinderboeken ook traditioneel beeld en tekst combineren. 

Die combinatie van beeld en tekst wekte de interesse van avant-garde kunstenaars op en bood 

materiaal voor experimenten in de combinatie van beide aspecten.  

 

2.1.1. Grafische kunst 

Invloeden uit de grafische kunst zijn in sterke mate aanwezig in avant-garde kinderliteratuur. 

Verschillende makers van avant-garde kinderboeken waren actief in de grafische kunst, onder 

meer met het ontwerpen van posters, boekomslagen en advertenties. Die bezigheden in de 

grafische kunst lieten in veel gevallen hun sporen na in de kinderboeken die ze creëerden. 

Twee case studies van de wijze waarop de grafische kunst zich vermengde met kinderboeken 
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zijn terug te vinden in de onderzoeken van Samuel D. Albert en Elina Druker, over 

respectievelijk de kinderboeken van Sándor Bortnyik en Einar Nerman.   

 Samuel D. Albert heeft gewezen op de invloed van de grafische kunst in Potty és 

Pötty, kalandos utazása (Potty en Pötty, een avontuurlijke reis, geen datering, tussen 1926 en 

1929, Fig. VIII), een kinderboek van de Hongaarse avant-gardist Sándor Bortnyik. Bortnyik 

was vooral bekend voor zijn schilderijen en zijn grafische kunst, maar heeft daarnaast 

meegewerkt aan kinderboeken. Hoewel hij verschillende kinderboeken vormgegeven en 

geïllustreerd heeft, is Potty és Pötty het enige kinderboek waarvan hij het verhaal zelf 

gecreëerd heeft en waarbij zijn illustraties primair lijken te zijn geweest (Albert 65). Vandaag 

de dag zijn gedrukte exemplaren van het boekje zeldzaam (Albert 66).    

 Bornyiks carrière begon voornamelijk met het ontwerpen van commerciële posters. 

Zijn eerste artistieke erkenning behaalde hij met een advertentieposter voor de parfumfabriek 

Savoly. Gedurende zijn leven bleef Bortnyik zich interesseren voor grafische kunst en 

posterontwerp. Zo ontwierp hij verschillende verpakkingen voor Savoly (Albert 71). Vanaf 

1918 begon Bortnyik nauwe contacten te onderhouden met Kassák en de Hongaarse avant-

garde groep Ma. Deze contacten brachten zowel vormelijk als ideologisch een radicale 

verandering teweeg in Bortnyiks werk en zorgden ervoor dat hij vertrouwd raakte met 

verschillende avant-garde stromingen (waaronder het expressionisme, kubisme en 

constructivisme). Voorts begon zijn werk op politiek vlak een steeds meer linkse voorkeur te 

tonen en ging hij gebruik maken van een vereenvoudigde tekentechniek (Albert 72). Door zijn 

politieke ideeën verliet Bornyik na de opkomst van de Witte Terreur noodgedwongen 

Hongarije en vestigde zich in Vienna, waar hij zich in de Ma kringen bleef begeven. In 1922 

brak hij met Ma en vestigde zich in Weimar. Daar onderhield hij nauwe contacten met de 

Bauhaus. In 1925 kon hij terugkeren naar Hongarije, maar werd noodgedwongen minder 

expliciet in zijn politieke opvattingen (Albert 75-76). Vanaf de late jaren ’20 werd hij alsmaar 

succesvoller als grafisch ontwerper. Albert omschrijft hem als “one of the most active and 

influential graphic artists in Hungary and Europe” (77). Bortnyik was aanhanger van de 

Duitse nieuwe benadering Gebrauchsgraphiker waarbij de grafisch ontwerper niet enkel 

geïnteresseerd is in het esthetische aspect, maar ook in commerciële winst (Albert 77). Een 

aantal kenmerken in Bortnyiks posters zijn het gebruik van tweedimensionale vlakken, een 

helder maar beperkt kleurenpalet, eenvoudige geometrische vormen en een beperking van 

geschreven tekst tot een minimum (Albert 80). Naast grafische kunst was Bortnyik 

geïnteresseerd in boekontwerp en werkte hij mee aan het avant-garde tijdschrift Új Szin. 

Verder richtte hij een kunstschool (Mühely) op naar voorbeeld van de Bauhaus (Albert 77-

78).           

 Bortnyiks Potty és Pötty gaat over een jongen en een meisje die tijdens het vliegeren 

weggeblazen worden en terecht komen in een magisch land. Daar maken ze kennis met de 

koning en zijn hofhouding. Het verhaal is geografisch niet gespecificeerd waardoor het een 

zekere universaliteit krijgt (Albert 69-70). Voor de weergave van de kinderen en het magische 

land maakt Bortnyik gebruik van heldere kleuren en simpele geometrische vormen (Albert 

69). Naast de Hongaarse versie van het boekje zijn er een Duitse en een Amerikaanse versie 

van het boekje bekend. Daarnaast is er nog een tweede speciale Hongaarse versie van het 

boekje gevonden dat gediend lijkt te hebben als auteursversie. Waar de andere versies een 

prent uit het verhaal als cover gebruiken, heeft deze versie een veeleer sobere cover. De cover 

is donkerblauw met daarin een lichter vierkant waarin de titel en naam van de auteur gedrukt 

staat. Albert vergelijkt deze vormgeving met Moholy-Nagy’s vormgeving van de covers van 

de Bauhausbücher serie (Albert 66- 67). Bijzonder aan deze versie is dat in het boek zelf de 
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geschreven tekst ontbreekt. Wel is er een extra typoscript toegevoegd dat de tekst van het 

verhaal bevat. Waar de tekst van de Hongaarse marktversie van het boekje geschreven is door 

László Harangi, wordt in de speciale versie de tekst toegeschreven aan Szép Ernö. Het is niet 

helemaal duidelijk wie dat geweest is. Hoewel er een auteur bekend is onder die naam, had hij 

geen banden met Bortnyik of kinderboeken (Albert 66, 69). De twee Hongaarse versies 

hebben geen datering, maar zijn later dan 1926 verschenen. De Duitse versie is gedateerd in 

1929 en de Amerikaanse versie in 1933 (Albert 71). De twee Hongaarse versies, de Duitse 

versie en de Amerikaanse versie verschillen op een aantal vlakken. De versies gebruiken 

dezelfde illustraties maar verschillende teksten. De Duitse en Amerikaanse boeken zijn 

ingekort. Daarnaast mist de Amerikaanse versie de rijm van de andere versies en omschrijft 

het de kinderen als poppen in plaats van als echte kinderen. De verschillen tonen dat de 

verschillende versies geen vertalingen zijn maar eerder onafhankelijk van elkaar zijn 

geschreven, telkens gebaseerd op de afbeeldingen van Bortnyik (Albert 69).   

 Op het vlak van stijl vertonen Bortnyiks illustraties in Potty és Pötty verschillende 

overeenkomsten met zijn posters. Hoewel de personages zich bewegen in een drie-

dimensionele wereld, zijn ze zelf grotendeels tweedimensionaal. Daarnaast zijn hun hoofden 

gereduceerd tot eenvoudige cirkels. Voorts wordt gebruik gemaakt van symmetrie en een 

helder maar simpel kleurenpalet. Zowel in het boekje als in zijn posters streeft Bortniyk naar 

een grotere visuele impact door het beperken van details (Albert 82,86). Een verschil is dat 

waar advertenties minstens een naam moeten bevatten, Bortnyik in zijn illustraties de tekst 

helemaal weglaat. Daardoor kan hij het visuele volledig laten spreken. Het idee dat hij al bij 

zijn posters had, met zo weinig mogelijk tekst zo veel mogelijk communiceren, kan hij 

daardoor verder doorvoeren in zijn kinderboek (Albert 82-83, 86). Uit de verschillen die 

bestaan tussen de verschillende taalversies van het boekje kan men afleiden dat Bortnyiks 

illustraties vooraf zijn gegaan en dat begeleidende teksten pas later op basis van de illustraties 

zijn toegevoegd (Albert 69).          

 Elina Druker heeft gewezen op de invloed van de grafische kunst in het werk voor 

kinderen van de Zweedse Einar Nerman. Naast de grafische kunst waren nog verschillende 

andere invloeden, stijlen en kunstvormen in zijn werk terug te vinden, wat wijst op het 

gemengde en vaak complexe karakter van avant-garde kinderboeken. Nerman was actief in 

commercieel gerichte kunstvormen als grafische kunst en cartoonkunst. Zijn werkzaamheden 

als kunstenaar omvatten onder andere het ontwerpen van posters, boek covers en 

tijdschriftillustraties. Daarnaast oogstte hij succes met het tekenen van karikaturen van 

beroemdheden. Nerman tekende niet enkel voor Zweedse, maar ook voor Engelstalige 

tijdschriften en kranten waaronder The Tattler, Eve en New York Journal-American (Druker 

46). Verder werkte hij mee aan verschillende dans- en theaterproducties, zowel mainstream 

als avant-garde. Naast zijn andere bezigheden publiceerde Nerman in de eerste helft van de 

twintigste eeuw verschillende boeken voor kinderen, waaronder zijn debuut Kråkdrömmen 

(De kraaiendroom, 1911) en zijn latere werk Riddaren Finn Komfusenfej (De ridder Finn 

Komfusenfej, 1923). Een vergelijking van Nermans kinderboeken met de rest van zijn werk 

toont verschillende interacties, zowel tussen verschillende vormen van media als tussen 

populaire cultuur en de avant-garde (Druker 45).       

 De invloed van de grafische kunst in zijn kinderboeken neemt gaandeweg toe. In zijn 

debuut voor kinderen, Kråkdrömmen, is invloed uit de posterkunst al in beperkte mate 

aanwezig, maar gaat vergezeld van invloeden uit de karikatuurkunst en de art décor. Invloed 

uit de grafische kunst is te vinden in het gebruik van platte figuren en vlakke vormen, een stijl 

die gelijkenissen vertoont met de stijl van de posters die hij voor theater maakte. In Nermans 
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latere werken voor kinderen (waaronder Den Lustiga a-b-c boken [Het leuke abc boek], 1920, 

Fig. IX) gaat Nerman alsmaar meer gebruik maken van een versimpelde en gereduceerde stijl. 

De invloed van zijn grafische werk groeit, waar de invloed uit de karikatuurkunst en art 

nouveau afneemt. Ook de invloed van (avant-garde) dans en theater neemt toe, een aspect dat 

in een latere paragraaf besproken zal worden.       

 De kinderboeken van Bortnyik en Nerman tonen twee voorbeelden van invloeden uit 

de grafische kunst, maar ze zijn zeker geen uitzonderingen. Heel wat andere auteurs van 

avant-garde kinderboeken, waaronder bekende avant-gardisten als Kurt Schwitters en El 

Lissitzky, waren actief in de grafische kunst en creëerden onder meer advertenties en posters.  

Schwitters maakte bijvoorbeeld advertenties voor pelikaan. In 1927 richtte hij een organisatie 

op, ring neuer werbegestalter, voor het ontwerp van moderne advertenties (Atzmon 23). Ook 

Lebedev was actief in de grafische kunst en creëerde honderden posters (Steiner 199, 52). 

Weld en Steiner wijzen op de gelijkenissen tussen Lebedevs posters en kinderboeken. In 

beide maakt hij gebruik van sterke visuele effecten en versimpelde, geometrische vormen 

(Steiner 1999, 43; Weld 2018, 55). Weld ziet verder bewijs van wisselwerking tussen zijn 

posters en kinderboeken in de manier waarop arbeiders worden afgebeeld. Zowel in zijn 

posters als in verschillende van zijn kinderboeken komen dezelfde arbeiders terug (Weld 

2018, 55). Specifiek voor de Sovjet-Unie wijst Weld erop dat er een breder verband was 

tussen Sovjet-kinderboeken en propagandaposters. Massaal geproduceerde posters waren een 

manier om een breed publiek te bereiken. Door het gebruik van simpele vormen en een 

beperkt maar helder kleurenpalet kon een grotendeels ongeletterd publiek aangesproken 

worden. Verschillende Russische avant-gardisten hebben in meer of mindere mate 

meegewerkt aan het maken van dat soort propagandaposters. De manier waarop 

sovjetkinderboeken geproduceerd werden lijkt op de productiewijze van de posters. Door het 

gebruik van goedkope materialen konden ze in grote getallen bij een breed publiek verspreid 

worden, terwijl een helder en simpel kleurenpalet ook een ongeletterd publiek van kinderen 

kon aanspreken (Weld 2018, 13). Bij typografie in kinderboeken (zie 2.2.3.) waren er 

eveneens wisselwerkingen met de grafische kunst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII: Illustratie door Sándor Bortnyik, In Potty és Pötty kalandos utazása (Ifjuság kiadása, n.d).  

Fig. IX: Illustratie door Einar Nerman, In Den lustiga ABC-Boken (Ernst Frick & Co, 1920).  
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2.1.2. Fotografie 

Hoewel zeldzamer dan invloeden uit de grafische kunst, zijn er ook voorbeelden van 

vermenging met de fotografie te vinden in avant-garde kinderboeken. Fotografie was een van 

de nieuwe mediavormen die opkwam vanaf het begin van de 20e eeuw. Fotografie bestond 

reeds in de 19e eeuw, maar werd pas vanaf de eeuwwisseling gecommercialiseerd. In de kunst 

riep het medium van de fotografie vragen op met betrekking tot werkelijkheidsweergave: had 

het nog zin te trachten de werkelijkheid realistisch weer te geven wanneer de schilderkunst er 

toch nooit in zou slagen dit even realistisch te doen als de fotografie (Bru 51-52)?  

 Het Franse surrealistische boekje Le Cœur de Pic (Het hart van Pic, 1937, Fig. X) is 

mogelijk een van de belangrijkste resultaten van de wisselwerking tussen fotografie en 

kinderliteratuur. Het boekje bestaat uit korte gedichten voor kinderen geschreven door Lise 

Deharme. Die gedichten gaan vergezeld van zwart-witfoto’s met stilleven, genomen door 

Claude Cahun. Beiden maakten deel uit van de Parijse avant-garde (Beckett 221). De foto’s 

zijn bevreemdend en onbehaaglijk en passen bij de gedichten van Deharme. Uiteenlopende 

voorwerpen (waaronder bijvoorbeeld klokken, bestek, bloemen en veren) zijn afgebeeld 

(Beckett 222). Cahun wilde door middel van de fotografie de objectiviteit van het medium in 

vraag stellen. Door de fotografie van alledaagse voorwerpen creëert zij een suggestieve 

verbeeldingswereld waarin fantasie, mysterie, humor en wreedheid samenkomen (Beckett 

222). Af en toe zijn in de foto’s verwijzingen naar sprookjes terug te vinden, onder andere 

naar Rapunzels toren, naar het schoentje van Assepoester en naar Doornroosje. In haar foto’s 

worden die verwijzingen naar sprookjes echter donker en huiveringwekkend. Naast sprookjes 

zijn er, eveneens op een donkere manier, verwijzingen naar kinderrijmpjes als Humpy 

Dumpy. Daarnaast zijn er nog verwijzingen naar kindercultuur in bijvoorbeeld de vorm van 

clowns of poppen. Die kindercultuur vermengt zich met surrealistische ideeën en motieven, 

bijvoorbeeld door het uiteen halen van de lichaamsdelen van de poppen (Beckett 223-224). 

 In de Britse context heeft Reynolds gewezen op avant-garde invloeden in de foto-

illustraties van Zoltan Wegner. Wegner maakt in zijn werk gebruik van gevonden voorwerpen 

en creëert door middel van speciale belichtingstechnieken (waaronder technieken lijkend op 

die uit de cinéma) een bevreemdend effect. Wegner heeft verschillende sprookjes, waaronder 

The little mermaid (De kleine zeemeermin) en The emperor’s clothes (De kleren van de 

keizer, 1945, Fig. XI) geïllustreerd aan de hand van foto’s. Reynolds legt het verband met 

Bretons oproep om illustraties te vervangen door foto’s (Reynolds 2015, 100). Naast 

gevonden voorwerpen, maakt Wegner gebruik van avant-gardistische composities en speelt 

met tijd en verschillende perspectieven. Ondanks de statische figuren creëert hij een gevoel 

van beweging. Daarnaast toont hij interesse voor typische avant-garde attributen als poppen 

en spiegelende oppervlakten of voorwerpen. Reynolds maakt de vergelijking tussen zijn werk 

en kubistische bewegingen, en wijst voorts op de gelijkenissen met het werk van de 

Amerikaanse fotograaf Alvin Langdon Coburn, die verbonden was met het Britse Vorticisme 

(Reynolds 2015, 100; Reynolds 2016, 127).       

 In de Deense context kan gewezen worden op Jørgens Hjul. En moderne Billedbog for 

Børn (Jørgens wiel, een modern prentenboek voor kinderen, 1932, Fig. XII), geschreven door 

Hans Kirk en geïllustreerd door Arne Ungermann en Edvard Heiberg. Het boek bevat 

fotocollages van moderne transportmiddelen, die steeds gecontrasteerd worden met illustraties 

van de oude transportmiddelen. Omdat het boek (vermoedelijk) beïnvloed werd door de 

tentoonstelling van Sovjetkinderboeken in Kopenhagen (1932) wordt het uitgebreider 

besproken in hoofdstuk 4.        

 Kümmerling-Meibauer wijst kort op het kinderboek Drei Jungen erfoschen eine Stadt 
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(Drie jongens bestuderen een stad, 1933) door Friedrich Boër, dat fotocollages in de Duitse 

kinderliteratuur introduceerde (Kümmerling-Meibauer 2017, 137).  

 

 

 

Figuur X: Foto door Claude Cahun, In Le Cœur de Pic door Lise Deharme & Claude Cahun (José Corti, 1937).  

Figuur XI: Foto door Zoltan Wegner, In The Emperor’s New Clothes (Hans Christian Andersen, Collins, 1945). 

Figuur XII: Illustraties door Arne Ungermann en Edvard Heiberg, In Jørgens Hjul. En moderne Billedbog for Børn door 

Hans Kirk (Monde, 1932).  

 

2.1.3. Dans en theater 

Hoewel eerder beperkt, zijn er een aantal voorbeelden terug te vinden van wisselwerking 

tussen dans/theater en kinderboeken. Zo heeft Druker gewezen op de wisselwerkingen met 

dans en theater in het werk van de eerder besproken Nerman. Reeds in zijn vroege werken 

voor kinderen zijn invloeden uit het (dans)theater terug te vinden. Verschillende kenmerken in 

de tekeningen van Nerman doen denken aan dans en theater, waaronder Nermans gebruik van 

expressieve gezichtsuitdrukkingen, overdreven bewegingen, podium-achtige composities, 

interesse voor belichting en contrasten tussen licht en donker. Typisch voor Nermans stijl is 

het gebruik van silhouetten, waarmee hij in zijn posters en kinderboeken verschillende 

kleuren en vormen contrasteert (Druker 52).       

 In Nermans latere werken neemt de invloed uit (avant-garde) danstheater toe. Die 

interactie met dans en theater ging in twee richtingen. Enerzijds konden Nermans 

kinderboeken als inspiratie dienen voor voorstellingen, anderzijds konden zijn voorstellingen 

ook als basis genomen worden voor zijn kinderboeken. In 1912 creëert Nerman zijn tweede 

prentenboek, Per Svinaherde (Per de varkenshoeder, gebaseerd op het sprookje van Hans 

Christian Andersen). Datzelfde verhaal wordt door Nerman later omgevormd tot een 

gelijknamige pantomime balletvoorstelling, waarvoor hij samen met Anna Behle de 

kostuums, het decor en de choreografie ontwierp (Druker 53). Ook in omgekeerde richting 

zijn er interacties. Samen met de avant-garde componist Kurt Atterberg creëerde Nerman de 

voorstelling De fåvitska jungfrurna (De wijze en dwaze maagden), waarvoor Nerman 

opnieuw decor, kostuums en choreografie ontwierp. Het verhaal vertelt de parabel van de tien 

maagden die met olielampen in de hand op de bruidegom wachten. De voorstelling werd door 

Les Ballets Suédois opgevoerd in het Théatre des champs-Elysées in Parijs in 1920 (Druker 

53). Reviews schreven over de mechanische bewegingen van de dansers en hun popachtige 
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gezichtsuitdrukkingen (Druker 56). Druker stelt dat de voorstelling op verschillende vlakken 

aansloot bij andere dadaïstisch en surrealistisch geïnspireerde voorstellingen van Les Ballets 

suédois, onder andere door de mechanische bewegingen en choreografie en door de 

overdreven geometrische vormen gebruikt in de decors en kostuums (56). Drie jaar later 

publiceerde Nerman het prentenboek Riddaren Finn Komfusenfej (De ridder Finn 

Komfusenfej, 1923, Fig. XIII). Druker argumenteert dat dit prentenboek verscheidene 

gelijkenissen vertoont met de voorstelling van De fåvitska jungfrurna. Op het vlak van inhoud 

is het boek eerder traditioneel, met een verhaal over een ridder op zoek naar een prinses. Toch 

ontstaat een zekere afstand door het gebruik van overdrijvingen. Bij de keuze voor decoraties, 

kleuren en patronen is er een interesse voor Zweedse folklore aanwezig. Die folklorische 

elementen combineert Nerman met geometrische vormen en haast mechanisch lijkende 

composities (Druker 56-57). Druker wijst op verschillende overeenkomsten met De fåvitska 

jungfrurna. De composities zijn vaak repetitief en statisch van aard. Het kinderboek en de 

voorstelling delen een sterke interesse voor symmetrische en geometrische vormen. Daarnaast 

lijken de kleding en punthoeden van de prinsessen op de kleding die gedragen werd door de 

maagden. Voorts zijn de gebruikte kleuren (oranje, groen, zwart) soortgelijk en keren 

verschillende details in zowel de voorstelling als het boek terug. Ook wordt de zwarte 

horizontale lijn onderaan de pagina overgenomen in het boek. In de ontwerpen voor de 

voorstelling diende deze om de plaatsing van de personages en objecten op het podium weer 

te geven. In het boek lijkt deze echter geen echte functie meer te hebben (Druker 58).  

 Al bij al lijken directe invloeden uit dans en theater eerder zeldzaam. Voor Pro Dva 

kvadrata (Over twee kwadraten, El Lissitzky 1922) wijst Railing op gelijkenissen met de 

balletvoorstelling Suprematicheskiyi balet (Suprematistisch ballet) en de opera Pobeda nad 

Solntsem (Overwinning op de zon). Beiden werden rond 1920, de periode dat Pro Dva 

kvadrata vermoedelijk door Lissitzky bedacht werd, opgevoerd. Suprematicheskiyi balet 

bestond uit een balletvoorstelling met gekleurde geometrische vormen. Pobeda nad Solntsem 

was een futuristische opera die voor het eerst werd opgevoerd in 1913. Ook op de 

ontwikkeling van het suprematisme heeft de opera een belangrijke invloed gehad, een van de 

medewerkers van de opera was Malevitsj (Railing 25-26). Deze invloeden lijken echter 

veeleer indirect, en minder duidelijk in het verhaal aanwezig dan bij Riddaren Finn 

Komfusenfej het geval was. 

 

Figuur XIII: Illustratie door Einar Nerman, In Riddaren Finn Komfusenfej (Svensk läraretidning, 1923).  

 

2.2. Relatie beeld en tekst 
Belangrijk in prentenboeken, is de manier waarop beeld en tekst gecombineerd worden en in 

een bepaalde relatie staan tot elkaar. Avant-gardisten werden aangetrokken door de 
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combinatie van woord en beeld in prentenboeken. Hoewel vooral het visuele in kinderboeken 

hun aandacht trok, kon ook het kinderlijk woordspel aanwezig in dit soort boeken op de 

interesse van avant-gardisten rekenen (Higonnet 89). In hun eigen kinderboeken was het 

visuele eveneens belangrijk. Daarnaast was er in verschillende mate vaak een integratie van 

tekst en beeld aanwezig, waarbij de traditionele grenzen tussen beide doorbroken werden.  

 

2.2.1. Belang van het visuele 

Verschillende avant-gardisten toonden een interesse voor het visuele in boeken voor kinderen. 

Ook onderzoekers benadrukken het belang van het visuele in avant-garde kinderboeken. Zo 

draagt voor Albert de centrale rol van het visuele in Bortnyiks Potty és Pötty bij aan het avant-

gardistische karakter van het boek: “In the case of Bortnyik’s book, a fundamental aspect of 

its modernity is its lack of text, its sole reliance on the visual. Unlike advertising, where the 

word generates the image, here, the image generates the word” (Albert 83). Zoals eerder reeds 

aangehaald werd (zie 2.1.1. grafisch kunst), tonen de verschillende versies van Potty és Pötty 

aan dat Bortnyiks illustraties vooraf zijn gegaan aan de verschillende teksten. Het visuele is 

dus primair geweest in zijn boek. Voor Albert betekent dit een omkering van de traditionele 

verhoudingen tussen beeld en tekst, waarbij het traditioneel gebruikelijker was dat illustraties 

in functie van de geschreven tekst werden gemaakt: 

In the case of the image, and ultimately the book as a whole, the generative 

relationship between text and image is the inverse of the usual relationship. Rather 

than the artist illustrating a text which has been already written, here the artist and his 

creativity are given primacy, with the author creating a text for already-existing 

images. By its very nature, this inverted relationship underscores the significance 

Bortnyik placed on the power of the image, as evidenced in his poster work (Albert 

85). 

De interesse van avant-gardisten voor het visuele uitte zich dus in het benadrukken en naar 

voren schuiven van dat visuele. Daarnaast kon ook aan tekst een visueel karakter gegeven 

worden. Die visualisering van geschreven tekst zorgde voor een doorbreking van de 

traditionele grenzen die bestonden tussen beeld en tekst. Bovendien ontstond er een 

verweving van tekst en beeld, waarbij die twee elementen in meer of mindere mate 

afhankelijk van elkaar werden en in sommige gevallen zelfs niet meer uit elkaar te halen 

waren. Gangbare termen voor dit soort verwevingen van beeld en tekst in 

prentenboekenonderzoek zijn ‘iconotext’ of ‘imagetext’ (Weld 2018, 21). Bij verwevingen 

van tekst en beeld is er sprake van een complexe wisselwerking en wederzijdse 

afhankelijkheid. Beide elementen hebben elkaar nodig, en het is pas uit de samenvoeging en 

interactie van beeld en tekst dat de uiteindelijke betekenis tot stand kan komen:  

By limiting each other, words and pictures together take on a meaning that neither 

possesses without the other – perform the completion of each other that Barthes calls 

“relaying” [...] each tells us of something the other is incapable of telling or that the other 

could tell only with difficulty; together, they mean something quite different and a lot 

more specific than each on its own (Perry Nodelman 1988, 221. Geciteerd in Weld 2018, 

22). 
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2.2.2.  Doorbreken van de grenzen tussen beeld en tekst 

In verschillende avant-garde werken zijn pogingen te vinden tot het doorbreken van de 

conventionele grenzen tussen beeld en tekst. Voor Higonnet is deze doorbreking een van de 

wezenlijke kenmerken van het avant-garde kinderboek. Ze stelt dat de verweving van beeld 

en tekst aan het hart ligt van modernistische experimenten voor kinderen (96). Toch gaan niet 

alle avant-garde kinderboeken even ver in dit soort van verwevingen; pogingen tot het 

doorbreken van de grenzen tussen beeld en tekst zijn in verschillende gradaties terug te 

vinden.           

 Een vroege (voorzichtige) poging is te vinden in Legrands Macao et Cosmage ou 

L'expérience du bonheur (Macao en Cosmage of de ervaring van het geluk, 1919), waarin 

Legrand handgeschreven tekst toevoegt aan de afbeeldingen. Het boek is sterk beïnvloed door 

de art nouveau. Bovendien lijkt de handgeschreven tekst nog geen radicale doorbreking. Toch 

is die handgeschreven tekst voor Beckett een belangrijke factor (naast andere) om het boek als 

een (vroeg) voorbeeld van avant-garde werk voor kinderen te zien. Gelijkend op Alberts 

opmerkingen over Bortnyiks werk, wijst Beckett op de belangrijke rol van het visuele, op het 

doorbreken van de grenzen tussen beeld en tekst, en op de omkering van de traditionele tekst-

beeldverhouding:  

Like many European artists of the early twentieth century, Legrand sought to break 

down the traditional border between non-visual and visual art, but he did so in a book 

targeted at young readers. Macao et Cosmage is one of the first picturebooks to 

reverse the conventional text-image relationship and privilege the latter, 

revolutionizing the conception of the children’s book (Beckett 218).  

Legrand is niet de enige die in deze periode experimenteert met handgeschreven tekst. Weld 

wijst bijvoorbeeld op de aanwezigheid van handgeschreven letters in Prikliucheniia Chuch-lo 

(De avonturen van de vogelverschrikker, 1922) van de Russische Lebedev. Net als Albert en 

Beckett benadrukt Weld het belang van de handgeschreven letters voor de wijze waarop tekst 

en beeld onderling verweven en afhankelijk zijn. Door de handgeschreven tekst krijgt immers 

ook de tekst zelf een visueel karakter (Weld 2018, 65).     

 Het toevoegen van tekstlabels in de illustraties kan een andere manier zijn om de 

grenzen tussen tekst en beeld te doorbreken. Reynolds heeft gewezen op het gebruik van 

labels in een aantal Britse kinderboeken, waaronder Alice and Thomas and Jane (1930, Enid 

Bagnold) en 7 jolly days (1942, Klara). In haar discussie over het gebruik van labels legt 

Reynolds zowel de link met kindertekeningen als met collagetechnieken in ander werk van 

avant-gardisten: “such mingling of text and image is typical of both children’s drawing and 

avant-garde artworks as in the way newspapers, tickets, and other print materials are 

incorporated in collages by Picasso and Braque” (Reynolds 2015, 97).  

 

2.2.3. Typografisch experiment 

Het doorbreken van de grenzen tussen beeld en tekst wordt nog naar een verder niveau getild 

in een aantal typografische experimenten gericht op kinderen. In hun werken voor 

volwassenen experimenteerden heel wat avant-gardisten met typografie. Typografisch 

experiment was een manier om woord- en beeldkunst te combineren en geschreven tekst een 

visuele dimensie te geven. Het is dus niet onlogisch dat in een aantal gevallen typografisch 

experiment ook opduikt in avant-garde kinderboeken. De mate waarin geëxperimenteerd 
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wordt met typografie kan verschillen van boek tot boek. Typografische experimenten zijn te 

vinden in de kinderboeken van verschillende avant-gardisten, waaronder Lissitzky, 

Majakovski, Schwitters en Van Doesburg.        

 Een van de bekendste typografische experimenten voor kinderen is Lissitzky’s 

Suprematicheskii skaz pro dva kvadarata v shesti postroikakh (Suprematistisch verhaal over 

twee kwadraten in zes constructies, 1922, Fig. XIV). Het boek vertelt het verhaal van twee 

vierkanten, een rood en een zwart, die vanuit een onbekend punt in de ruimte komen 

aanvliegen. Wanneer ze bij de aarde komen, treffen ze daar zwarte chaos aan. Daarop 

besluiten de vierkanten tegen de aarde op te botsen en zo alles tot puin te reduceren. Het rode 

vierkant blijft achter op aarde om een nieuwe (rode) stad op te bouwen, terwijl het zwarte 

vierkant alleen weer wegvliegt. In zijn zes ‘constructies’ integreert Lissitzky beeld, tekst en 

klank zowel inhoudelijk als visueel tot één geheel waarin elk deel onmisbaar is voor de 

uiteindelijke betekenis. Railing beschrijft hoe door Lissitzky’s gebruik van typografie beeld 

en tekst onafscheidelijk en onderling afhankelijk worden: 

Neither one is an understudy for the other. Both derive meaning and vitality from the 

other. The word and letter have visual form as does the image: separate and together 

they create movement and space; Lissitzky’s language and his typography, therefore, 

are derived out of the content of the story itself, which is expressed by the inner 

content of letter and word (Railing 3). 

Met Pro Dva kvadrata was Lissitzky niet aan zijn typografisch proefstuk toe. Vermoedelijk 

experimenteerde hij rond 1919-1920 voor het eerst met typografie, onder meer in de 

propaganda poster “sla de witten met de rode wig” (Railing 37). Na Pro Dva kvadrata zette 

hij zijn typografische experimenten verder. In 1922 verzorgt hij bijvoorbeeld de vormgeving 

van Majakovski’s Dlia Golosa (Steiner 1999, 33). In 1928 ontwerpt hij een ander kinderboek 

Chetyre arifmeticheskie deistviya (vier rekenkundige operaties), dat destijds ongepubliceerd 

bleef. Het doel van het boek was om kinderen op speelse wijze over wiskundige bewerkingen 

te leren. Het boek gaat op het vlak van typografie mogelijk nog verder dan Pro Dva Kvadrata 

doordat personages als letters worden afgebeeld. Toch vindt Steiner minder betekenis in de 

typografie dan in Pro Dva Kvadrata. In Pro Dva kvadrata maakte de typografische weergave 

zelf steeds een belangrijk deel uit van de betekenis, waarbij er een onmisbare wisselwerking 

was tussen klank, beeld en tekst. In 4 operaties lijkt er echter vrij weinig betekenis vast te 

hangen aan de weergave van de personages als letters (Steiner 1999, 34). Een interesse voor 

typografie is terug te vinden in meerdere Russische avant-garde kinderboeken, hoewel die niet 

noodzakelijk even ver gingen als Lissitzky’s experimenten. Weld wijst bijvoorbeeld op 

typografisch experiment in Majakovski’s kinderboek Chto ni stranitsa, to slon to l’vitsa 

(Geen pagina zonder een olifant of leeuwin, 1928, met illustraties door Kirill Zdanevich) dat 

ze beschouwt als Majakovski’s meest experimentele kinderboek (Weld 2018, 167). Het boek 

gaat over dieren, maar bevat in feite verschillende politieke en revolutionaire verwijzingen. 

Majakovski maakt gebruikt van een rode kleur en groter lettertype om bepaalde woorden te 

benadrukken. Volgens Weld verwijzen die beklemtoonde woorden naar de personages die de 

idealen van de revolutie omarmd hebben (Weld 2018, 170).     

 Onder Europese avant-gardisten was er eveneens interesse voor het combineren van 

kinderboeken en typografisch experiment. Die Scheuche Märchen (Het sprookje van de 

vogelverschrikker, 1925, Fig. XV) gaat nog een stap verder dan Pro Dva kvadrata in de 

vermenging van beeld en tekst. De afbeeldingen in het verhaal zijn uitsluitend samengesteld 

uit letterzetelementen, waaronder letters, staven, cirkels, decoratieve boorden en ornamenten. 
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De woorden zijn in verschillende richtingen gedrukt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 

vetgedrukte letters, verschillende groottes en verschillende lettertypes. Doordat de typografie 

emoties weergeeft is verder nog weinig interpunctie nodig. Beeld, tekst, typografie en 

materiële kwaliteit zijn nauw verbonden met elkaar en in de bladschikking zijn beeld en tekst 

op elkaar afgestemd (Kümmerling-Meibauer 2017, 122-124). Schwitters schreef de tekst en 

werkte voor de vormgeving samen met Käte Steinitz en Theo Van Doesburg, waarvan die 

laatste de oorspronkelijke typografie bedacht (Atzmon 1996. Geciteerd in Kümmerling-

Meibauer 2017, 121). De letterzetting werd verzorgd door Paul Focht. Op het vlak van inhoud 

ziet Steiner gelijkenissen met Vladimir Lebedevs Church-lo (Vogelverschrikker, 1922). Die 

Scheuche gaat over een ijdele vogelverschrikker die eerst vernederd wordt door een haan en 

kippen. Vervolgens wordt hij geslagen en bestolen door een boer die zijn stok wegneemt. Tot 

slot komt er een jongen die op zijn beurt de boer slaat en zijn stok steelt (Steiner 2015, 195). 

Atzmon schrijft dat Schwitters voor de vorm vermoedelijk inspiratie haalde uit andere 

dadaïstische typografische experimenten (Atzmon 32). Het gebruik van letters in Die 

Scheuche stemt overeen met Schwitters ideeën over het primaire belang van letters. Letters, 

en niet woorden, waren voor hem de bouwstenen van poëzie. Ook in de beelden in Die 

Scheuche fungeren letters als bouwstenen (Kümmerling-Meibauer 2017, 124). Atzmon citeert 

in zijn bespreking van Die Scheuche Käte Steinitz’ herinneringen aan de totstandkoming van 

het boek:  

Hardly was Paradise Fairy Tales finished when Nelly and Theo Van Doesburg came to 

visit. We talked about typography and architecture, and about the journals Stijl and 

Merz. Suddenly, Theo Van Doesburg pointed to the Hahnpeter book. Couldn’t we 

make another picture book, an even more radical one using nothing but typographical 

elements? (Ibid 41. Geciteerd in Atzmon 26).  

Net als Lissitzky hadden zowel Schwitters als Van Doesburg in hun eerder werk al 

geëxperimenteerd met typografie. Schwitters toonde reeds in de dadaïstische boekcovers die 

hij tussen 1917-1920 ontwierp interesse voor typografie (Atzmon 17). Zelf schreef hij over 

die typografische experimenten: “I pasted words and sentences into poems in such a way as to 

produce a rhythmic design. Reversing the process, I pasted up pictures and drawings so that 

sentences could be read in them” (Rubin, Dada, Surrrealism and Their Herritage, 53. 

Geciteerd in Atzmon 18). Schwitters zette zijn typografisch experiment verder, onder meer in 

het ontwerpen van een fonetisch alfabet. In het Merz nummer “Typloreklame” (1924) zette hij 

zijn ideeën over een nieuwe typografie uiteen (Atzmon 23). Ook in de sprookjes die hij 

schreef voor kinderen, waaronder Der Hahnpeter zijn al pogingen te vinden om typografie op 

onconventionele wijze te gebruiken, hoewel die nog niet zo ver gaan als Die Scheuche 

(Atzmon 26). Net als Schwitters maakte Van Doesburg in zijn werk voor volwassenen 

gebruik van typografisch experiment, onder meer in de klankdichten in de serie beelden 

(1920) (Atzmon 19). Daarnaast was hij via zijn Nederlandse bewerking van Lissitzky’s Pro 

dva kvadrata al eerder met typografisch experiment voor kinderen in contact gekomen.

 Avant-gardisten die met typografie experimenteerden in hun kinderboeken, hadden 

doorgaans dus ook elders in hun werk al interesse getoond voor typografisch experiment. In 

het medium van het kinderboek, dat traditioneel een combinatie van tekst en beeld bevat, 

vonden die avant-gardisten een nieuwe plaats om hun experimenten met typografie voort te 

zetten.  
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Figuur XIV: Illustratie en tekst door El Lissitzky, In Pro 2 kvadrata: suprematicheskii skaz v6i postroikakh (Skify, 1922). 

Figuur XV: Illustratie en tekst door Kurt Schwitters, Käte Steinitz & Theo van Doesburg, In Die Scheuche Märchen (Aposs 

Verlag, 1925). 

 

2.2.4. Andere vormen van samenhang 

Bij het bespreken van de samenhang van beeld en tekst werd tot nog toe de nadruk gelegd op 

vormelijke experimenten en grensdoorbrekingen. De samenhang en wisselwerking tussen 

beeld en tekst hoeft echter niet noodzakelijk enkel op vormelijk experiment te berusten. Ook 

op basis van inhoud kan een sterke samenhang ontstaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gewezen 

worden op de relaties tussen tekst en beeld in Le Cœur de Pic (1937, Lise Deharme en Claude 

Cahun). Het surrealistische boekje bevat een combinatie van gedichten en foto’s, waarbij er 

op vormelijk vlak geen grensdoorbrekingen zijn. Toch wijst Oberhuber voor Le Cœur de Pic 

eveneens op de belangrijke samenhang van beeld en tekst: 

The collaborative work in Le Cœur de Pic results in a four-handed oeuvre that enables 

a dialogue between the poetic word and the photographic image: the collaboration is  

even and complementary, the visual and the textual in such a state of ‘complete 

coincidence’ as to become inseparable, echoing each other, at times, in the most  

casual manner (Oberhuber 2011). 

Oberhuber ziet een sterke eenheid in de wijze waarop beeld en tekst complementair zijn aan 

elkaar. Beeld en tekst kunnen elkaar aanvullen, herhalen of tegenspreken, maar vormen 

uiteindelijk samen één betekenisgeheel en visueel geheel. In dat geheel dragen beide mee aan 

de surrealistische droomwereld die ontstaat in het boek. Hoewel het boekje tot stand is 

gekomen door een samenwerking van twee verschillende kunstenaars, lijken voor Oberhuber 

beeld en tekst gemaakt voor elkaar (Oberhuber 87). Beeld en tekst lijken voort te komen uit 

één enkele creatieve kracht, “as if, after Deharme’s numerous novels and Cahun’s many 

aesthetic experimentations, the moment had come to combine word and image in a single, 

indefinite space-time, at once the time of recreation and the spatial re-creation of the child’s 

universe” (Oberhuber 2011).  
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2.2.5. Kloof tussen beeld en tekst 

Niet altijd was de samenhang tussen beeld en tekst even sterk. Een kloof tussen beeld en tekst 

kon bijvoorbeeld ontstaan doordat tekst en beeld niet even experimenteel of avant-gardistisch 

waren. Met name bij boekjes die een samenwerking waren tussen twee personen, schrijver en 

illustrator, ontstond soms de situatie waarbij één van beide aspecten vernieuwender was dan 

het andere. In de praktijk lijkt het vooral om vernieuwende illustraties bij eerder traditionele 

teksten te gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Nederlandse boekje Gouden vlinders, 

verschenen in 1927 bij De Waelburgh in Blaricum. Het boek bevat versjes van Simon Franke, 

geïllustreerd door de constructiviste Lou Loeber (De Bodt 2004, 37). In de hoekige en 

geometrische vormen van Loebers illustraties is een duidelijke invloed uit het constructivisme 

aanwezig. Loebers avant-gardistische illustraties voor kinderen zijn uniek voor het 

Nederlandse taalgebied: het is een van de weinige Nederlandse avant-garde kinderboeken uit 

de jaren twintig, mogelijk het enige (De Bodt 2014, 79, 81). Andere Nederlandstalige 

kinderboeken met avant-garde invloeden zouden pas in de volgende decennia volgen. De 

experimentele illustraties van Loeber vormen een wat vreemde combinatie met de vrij 

traditionele versjes van Simon Franke. Daarnaast wijst De Bodt op het contrast tussen de 

kwaliteit van de platen en de typografie, waarbij de kwaliteit van Loebers platen duidelijk 

veel beter is (De Bodt 2004, 37). Toch valt al bij al de kloof tussen beeld en tekst mee. Op het 

vlak van inhoud sluiten de illustraties vrij goed aan bij de versjes. De Bodt schrijft dat 

Loebers illustraties niet te experimenteel en abstract waren om met de traditionele versjes 

gecombineerd te kunnen worden (De Bodt 2014, 79). Er kunnen nog een aantal voorbeelden 

aangehaald worden waar de vorm meer experimenteel lijkt te zijn dan de tekst. In zijn 

bespreking van Bortnyiks Potty és Pötty legt Albert vooral de nadruk op het belang van het 

visuele en Bortnyiks vormelijke innovaties. De begeleidende teksten zijn toegevoegdè door 

andere, niet avant-gardistische auteurs en verschillen bovendien van vertaling tot vertaling 

(Albert 2015). Af en toe illustreerden avant-gardisten al bestaande, niet avant-gardistische 

kinderboeken. Lissitzky illustreerde verschillende Jiddische kinderverhalen, waaronder een 

Jiddische vertaling van Kiplings The Elephant’s child. Lebedev illustreerde van dit verhaal 

eveneens een (Russische) vertaling, Slonenok. Met zijn gedeconstrueerde dieren plaatst 

Lebedev duidelijk avant-gardistische illustraties bij het verhaal van Kipling. Toch passen de 

illustraties bij de inhoud van het verhaal, en zijn er mogelijk zelfs wisselwerkingen tussen het 

geweld in het boek en de deconstructie van de dieren in de illustraties (Weld 2018, 54). 

  Een zogenaamde ‘kloof’ tussen beeld en tekst in deze boeken moet dus gerelativeerd 

worden. Ook wanneer tekst en beeld niet even avant-gardistisch waren, pasten ze doorgaans 

vrij goed samen. Toch is de samenhang en wisselwerking tussen beeld en tekst in deze boeken 

mogelijk niet zo sterk als in boeken als Le Cœur de Pic of Die Scheuche, boeken die een 

avant-gardistische vorm en inhoud combineerden.   

 

2.3. Vorm- en stijlkenmerken: een kinderlijke esthetiek  
Hoewel vorm- en stijlkenmerken in avant-garde kinderboeken ook elders bij individuele 

voorbeelden vermeld worden, is het interessant om ze nog eens algemeen te behandelen. 

Daarbij moet meteen worden opgemerkt dat er heel wat individuele verschillen tussen de 

boeken te vinden zijn, waardoor voorzichtig moet omgesprongen worden met het te zeer 

veralgemenen van bepaalde vormkenmerken. Daarom zijn, met het oog op esthetische 

coherentie, de besproken vormkenmerken in deze paragraaf voornamelijk van toepassing op 
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boekjes uit kunststromingen gericht op vormelijke abstractie, zoals het constructivisme, 

kubisme en suprematisme. Sommige boeken, zoals bijvoorbeeld het surrealistisch 

geïnspireerde Le Cœur de Pic, kunnen ervan afwijken maar worden elders besproken.  

 Tot de meest opvallende vormkenmerken behoren het gebruik van vlakke 

kleurblokken, geometrische vormen, een versimpeld kleurenpalet en het (gedeeltelijk) 

weglaten van conventioneel perspectief. Dat zijn kenmerken die te verwachten zijn, aangezien 

ze eveneens terug te vinden zijn in avant-garde werk voor volwassenen. Het zijn ook 

kenmerken die dikwijls door onderzoekers vermeld worden bij het bespreken van het avant-

gardistische karakter van een kinderboek. De mate waarin dit soort technieken in een boek 

toegepast worden kan wel verschillen. Zo kunnen figuren in verschillende mate tot 

geometrische vormen herleid zijn. In bijvoorbeeld Potty és Pötty, Riddaren Finn Komfusenfej 

en Kai og Anne i den store By is een interesse aanwezig voor geometrische vormen en het 

versimpeld afbeelden van de personages (met bijvoorbeeld cirkels als hoofden), maar de 

personages blijven toch duidelijk als menselijk herkenbaar. Dat lijkt het geval te zijn in de 

meeste avant-gardistische boeken voor kinderen. Een iets verdere geometrisering is te vinden 

in Ronds et Carrés (1932, Fig. XIV) van Nathalie Parain (Natalia Chelpanova), waarin de 

personages duidelijk tot enkel geometrische vormen zijn teruggebracht. Door het combineren 

van verschillende geometrische vormen ontstaan echter toch nog steeds menselijke 

omtrekken. Radicaler nog is dan Pro Dva Kvadrata, waarin de hoofdpersonages vierkanten 

zijn zonder enige schijn van menselijke vorm. Voorts kan de mate waarin het kleurenpalet 

gereduceerd wordt eveneens verschillen. Het kleurenpalet in Potty és Pötty is simpel, maar 

nog steeds uitgebreider dan het kleurenpalet in Pro Dva Kvadrata, dat enkel uit rood, zwart en 

wit bestaat. Er zijn ook verschillen op het vlak van perspectief. Die verschillen kunnen zelfs 

binnen eenzelfde boek bestaan. Albert vermeldt bijvoorbeeld dat in Potty és Pötty de 

personages zich bewegen in een driedimensionale wereld, maar zelf voornamelijk 

tweedimensionaal zijn (Albert 86). Voor Pro Dva Kvadrata wijst Weld er dan weer op dat de 

aanvankelijk tweedimensionale stad aan het einde perspectief krijgt, alsof het proces van 

opbouw daadwerkelijk begonnen is (Weld 2015, 123).  

 

 

 

 

 

 

 

Herhaling figuur VIII: Illustratie door Sándor Bortnyik, In Potty és Pötty kalandos utazása (Ifjuság kiadása, n.d). 

Figuur XVI: Cover door Nathalie Parain, In Ronds et carrés (Flammarion, Père Castor, 1932).  

Herhaling figuur XIV: Illustratie door El Lissitzky, In Pro 2 kvadrata: suprematicheskii skaz v6i postroikakh (Skify, 1922). 

 

Zoals eerder aangehaald werd (1.4), lieten veel avant-gardisten zich inspireren door een 

kinderlijke esthetiek en perceptie. Weld (2015) bespreekt verschillende (recente) onderzoeken 

naar de perceptie en tekentechnieken van kinderen. Uiteraard kan dit soort hedendaags 
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onderzoek niet zomaar met terugwerkende kracht worden toegepast op de avant-garde, 

aangezien avant-gardisten niet noodzakelijk van al deze zaken kennis hadden. Toch tonen de 

onderzoeken heel wat interessante gelijkenissen met het werk van avant-gardisten. Kinderen 

vertrekken vanuit centrale regio’s in de tekening en leggen zo de ruwe geometrische vormen 

bloot die aan de basis liggen van een beeld (Weld 2015, 116). Onderzoek wijst verder op de 

verschillende wijzen waarop jonge en oudere kinderen te werk gaan. Daarbij vertrekken jonge 

kinderen bij het perspectief dat ze innemen nog vanuit het object zelf. Oudere kinderen 

daarentegen beginnen voorwerpen af te beelden vanuit het perspectief van de waarnemer. Het 

jonge kind lijkt dus vooral te vertrekken vanuit wat het kent, terwijl een ouder kind gaat 

afbeelden wat het ziet (Willats 1997, 150. Geciteerd in Weld 2015, 116). Voorts toont 

onderzoek het belang aan van herkenbare vormen in tekeningen van jonge kinderen (Willats 

1997, 299-300. Geciteerd in Weld 2015, 116). De veranderingen houden een verschuiving in 

van topologische geometrie naar projectieve geometrie. De verschuiving ontstaat door het 

bewust worden van het eigen gezichtspunt, een bewustzijn dat bij jonge kinderen nog niet 

aanwezig is (Willats 1997, 152; Piaget & Inhelder 1956, 178. Geciteerd in Weld 2015, 117). 

Ander cognitief onderzoek naar de perceptie van kinderen is evenzeer interessant om in 

beschouwing te nemen bij het bestuderen van de infantiele esthetiek in de avant-garde. Zo 

toont onderzoek aan dat het zicht van baby’s nog niet goed ontwikkeld is, waardoor ze moeite 

hebben verschillende vormen en kleuren te onderscheiden. Bijgevolg worden ze voornamelijk 

aangetrokken door contrasterende kleuren en vormen. Verder ontwikkelen kinderen al vroeg 

een interesse voor symmetrie, kromme lijnen en cirkels, vermoedelijk voortkomend uit de 

interesse voor het gezicht (Bjorklund 2012, 108-111. Geciteerd in Weld 2015, 118).  

 Verschillende kenmerken uit het werk van jonge kinderen werden in de avant-garde 

geïmiteerd. Avant-garde kunstenaars trachtten het eigen gezichtspunt te elimineren in hun 

werk; onder meer in het kubisme streefde men ernaar om zaken af de beelden zoals ze 

werkelijk zijn. Het afbeelden vanuit bepaalde gezichtspunten en perspectieven behoorde 

immers tot de arbitraire technieken die onderwezen en getraind moesten worden. Net als 

kinderen probeerden avant-gardisten terug te keren tot een basis van geometrische vormen. 

Ook het gebruik van vlakke kleurblokken en simpele, contrasterende kleuren kan in verband 

gebracht worden met het kinderlijke waarnemen. Andere kenmerken die teruggevonden 

kunnen worden zijn contrasten tussen licht en donker, simpele composities en patronen, 

gebogen lijnen, omlijningen en verticale symmetrie (Weld 2015, 119). Naast de grote 

overeenkomsten, wijst Weld op een aantal verschilpunten. Avant-gardisten maken 

bijvoorbeeld vaak gebruik van hoekige geometrische vormen, terwijl kinderen doorgaans het 

meeste interesse hebben voor cirkels en gebogen lijnen (Weld  2015, 117). Dat verschil lijkt 

eerder klein, aangezien zowel avant-gardist als kind verschillende soorten geometrische 

vormen gebruikt. Ook ronde vormen en gebogen lijnen zijn in avant-garde kinderboeken terug 

te vinden.            

 Een infantiele esthetiek komt algemeen vaak voor in het werk van de avant-garde, 

zowel voor volwassenen als voor kinderen. Weld (2018) heeft het verband tussen kinderlijke 

waarneming en de kinderlijke esthetiek van de avant-garde specifiek toegepast op avant-garde 

kinderboeken: 

I would argue that some of these same visual preferences, our earliest visual grammar, 

also predominate in the art of the Russian avant-garde, including in the geometric art 

and picturebooks of avant-garde artists and illustrators such as Malevich, El Lissitzky, 

Majakovski, and Lebedev (Weld 2015, 118). 
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Wat speciaal is aan avant-garde kinderboeken, is dat deze kinderlijke esthetiek door de avant-

gardist wordt gebruikt voor een publiek dat zelf uit kinderen bestaat. Er is dus sprake van een 

soort cirkelbeweging. De avant-garde ontleent kinderlijke technieken uit het werk van 

kinderen en tekent zoals het kind zou tekenen en waarnemen. Die kinderlijke technieken en 

waarnemingen worden vervolgens weer gebruikt in boeken bestemd voor die kinderen. Toch 

zijn de avant-garde tekeningen niet noodzakelijk volledig gelijk aan echte kindertekeningen of 

aan echte kinderlijke waarnemingen. Dit soort imitaties van volwassenen blijven altijd in 

grote mate artificieel, en berusten op een constructie van wat het kind voor de avant-garde is. 

Die constructie van het kind wordt verder besproken in 5.2.    

 

2.4. Verhaalthema’s: afbraak en opbouw 
Meer nog dan bij vormkenmerken, lijkt het op het vlak van verhaalinhouden moeilijk om 

algemene lijnen aan te duiden. Stellen dat er vaste onderwerpen zijn die in alle avant-garde 

kinderboeken terugkomen, zou een onjuiste veralgemening zijn. Net als andere kinderboeken 

kunnen avant-garde kinderboeken een brede waaier aan onderwerpen behandelen. Wat 

mogelijk als terugkerend kenmerk aangehaald kan worden, is dat heel wat avant-garde 

kinderboeken op verschillende manieren interesse tonen voor ‘het nieuwe’. Gezien de wijze 

waarop de avant-garde in het algemeen zichzelf als nieuw begin positioneerde, valt het te 

verwachten dat ook in kinderboeken deze interesse voor het nieuwe naar voren komt. Toch 

valt zelfs een brede categorie als ‘het nieuwe’ niet op alle avant-garde kinderboeken toe te 

passen. Zoals eerder vermeld, hangen vernieuwingen in vorm niet noodzakelijk samen met 

vernieuwingen in inhoud. Waar sommige kinderboeken zich op het vlak van vorm 

vernieuwend vertonen, blijven ze op het vlak van inhoud eerder bij het traditionele aanleunen. 

Dat is bijvoorbeeld het geval voor het magische land in Bortnyiks kinderboek of voor Lou 

Loebers Gouden Vlinders. Ook Nermans kinderboeken of de Britse kinderboeken besproken 

door Reynolds kunnen vrij moeilijk of toch beperkt als representaties van het nieuwe gezien 

worden. Toch zijn er een aantal wijzen waarop verschillende boeken zich wel in meer of 

mindere mate op het nieuwe richten. Bij de opbouw van het nieuwe hoort eerst de afbraak van 

het oude. Daardoor lijkt ook geweld een terugkerende factor in een aantal avant-garde 

kinderboeken te zijn.  

 

2.4.1. Afbraak en geweld  

Wie het nieuwe wil bereiken, moet eerst het oude afbreken. Die afbraak kan op zachte wijze 

gebeuren, maar ook op extreme of gewelddadige wijze. Gezien het revolutionaire karakter 

van de avant-garde, ligt het in de lijn der verwachting dat het avant-garde kinderboek vaak 

voor de harde breuk kiest. Daardoor is geweld een factor die aanwezig is in verschillende 

avant-garde kinderboeken. Een bijkomende mogelijke oorzaak voor de terugkerende 

aanwezigheid van geweld is de avant-garde interesse voor het sprookje. In sprookjes is 

traditioneel behoorlijk wat geweld aanwezig (Weld 2018, 67)    

 Weld merkt op dat geweld een dikwijls voorkomend thema is in Sovjet kinderboeken 

na de Russische revolutie (2018, 54), maar ook in avant-garde kinderboeken uit andere 

taalgebieden is het te vinden. Verschillende gewelddadigheden kunnen vermeld worden. In 

Lebedevs Slonenok (Het Olifantenkind, 1922) is er een scène waarin het olifantenkind door 

andere dieren mishandeld wordt. Het geweld in het verhaal is niet volledig toe te schrijven 
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aan Lebedev, want Slonenok is in feite een Russische vertaling van het verhaal van Rudyard 

Kipling (The elephant’s child). Geweld is evenwel ook inherent aan de illustraties van 

Lebedev door de wijze waarop hij dieren volledig deconstrueert. Weld ziet een samenspel 

tussen het geweld in het verhaal en de deconstructies van lichamen in Lebedevs avant-garde 

illustraties (2018, 54). In Schwitters’ Die Scheuche moet een vogelverschrikker, symbool 

voor de burgerij, net als het olifantenkind een aframmeling ondergaan. In Lissitzky’ Pro Dva 

kvadrata is geweld eveneens duidelijk aanwezig. De twee vierkanten leggen door hun botsing 

met de aarde de oude stad eerst in puin voor een nieuwe gebouwd kan worden. Ook in Le 

Cœur de Pic is geweld op meer subtiele wijze aanwezig, bijvoorbeeld in de deconstructie van 

poppen of in de aanwezigheid van een met lucifers spelende clown (Beckett 224).  

 

2.4.2. Opbouw: een nieuwe wereld 

Na het spel van afbraak volgt het spel van opbouw. Verschillende avant-garde kinderboeken 

tonen een visie op een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is niet noodzakelijk altijd even 

expliciet. Beïnvloed door de achtergrond van de Russische revolutie, bevatten heel wat 

Russische avant-garde kinderboeken revolutionaire verwijzingen naar een nieuwe wereld, 

waaronder Majakovski’s Chto ni stranitsa, to slon to l’vitsa (Geen pagina zonder een olifant 

of leeuwin, 1928) (zie 2.2.3). Ook Lissitzky’s Pro dva kvadrata is dikwijls gelezen als een 

vertelling van de Russische revolutie voor kinderen. Het boek toont hoe twee vierkanten een 

stad op aarde tot puin reduceren om vervolgens een nieuwe, rode stad weer op te bouwen. De 

discussie die in onderzoek over het boek gevoerd wordt betreft vooral de precieze 

symbolische betekenissen van de twee vierkanten, rood en zwart, in het verhaal. Het zwarte 

vierkant vormt vermoedelijk een verwijzing naar het bekende nulpunt van Malevitsj, en 

daarmee dus naar het suprematisme en breder de kunst van de avant-garde. Omwille van de 

belangrijke symbolische betekenis van de kleur rood in de Sovjet-Unie wordt het rode 

vierkant in het verhaal dan weer vaak gezien als symbool van het communisme en de 

Russische revolutie. Rode vierkanten zijn evenwel ook terug te vinden in andere 

suprematistische werken en in het symbool van Unovis (de kunstenaarsgroep rond Lissitzky 

en Malevitsj). De discussies over de betekenissen van de vierkanten tonen vooral dat het 

revolutionaire in het kinderboek van Lissitzky niet louter als een politieke revolutie gezien 

kan worden. Dat geldt wellicht evenzeer voor andere Russische avant-garde kinderboeken. 

Verwijzingen naar een politieke revolutie zijn aanwezig, maar onderdeel van een groter 

geheel. De nieuwe wereld voor de avant-garde was veeleer een totale revolutie van een nieuw 

mens- en wereldbeeld, een visie op een nieuwe wereld waarin maatschappij en kunst 

verweven zijn.           

 In Europese avant-garde kinderboeken zijn eveneens visies op een nieuwe wereld 

terug te vinden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Die Scheuche, waarin (op ietswat verhulde 

wijze) een afrekening met de oude wereld van de burgerij kan gelezen worden. Atzmon ziet 

de vogelverschrikker in het verhaal als het symbool van het verleden of de burgerij. Attributen 

van de vogelverschrikker, zoals de kleding en de stok, zijn symbolen van de hoge cultuur of 

bourgeoisie. De vogelverschrikker is niet langer angstaanjagend, maar wordt gekleineerd en 

geridiculiseerd (Atzmon 29). In die lijn beschrijft Steiner als centraal thema een klassenstrijd: 

“This is the ironic attitude of a worker towards a dandy who, as a result of the turn of the 

wheel of history and the ensuing social marginalization, has become a scarecrow – not scary 

enough even to repel chickens” (Steiner 2015, 195).  Het afnemen van de stok is daarbij 
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symbool voor het afnemen van autoriteit. Uiteindelijk is het een jongen die met de stok aan de 

haal gaat. Het verhaal toont dus een revolutie van de jeugd, ten koste van de verouderde 

bourgeoisie (Steiner 2015, 195). Atzmon merkt op dat de keuze voor een vogelverschrikker 

aansluit bij de belevingswereld van kinderen, waarin een angst voor vogelverschrikkers niet 

ongewoon is. Zoals de vogelverschrikker niet langer angstaanjagend is, moet ook de autoriteit 

van de burgerij niet langer gevreesd worden: “In Die Scheuche, Van Doesburg and Schwitters 

encourage their readers not to fear the spectacle of historical precedent. The ‘scarecrow’, the 

meaningless values of the past, must be eliminated” (Atzmon 29). De ochtend op het einde 

kan bekeken worden als een metafoor voor nieuw licht en een nieuw tijdperk (Kümmerling-

Meibauer 2017, 125). Die metafoor kan nog versterkt worden door een mogelijke 

genesisverwijzing die erin te vinden is. De woorden “En toen was er licht” doen denken aan 

Gods woorden “laat er licht zijn” wanneer hij de wereld creëert (Atzmon 32). De 

genesisverwijzing maakt eveneens deel uit van een bredere kritiek op het christendom die in 

het boek gelezen kan worden. Steiner merkt nog een andere christelijke verwijzing op in de 

typografie. De combinatie van de letter x (het personage van de vogelverschrikker) met een 

verticale lijn en vierkant (de staf en de hoed) doet denken aan een combinatie van de Griekse 

letters X en P. Die twee letters vormen ☧, het symbool van Christus. Wanneer de 

vogelverschrikker in het verhaal aangevallen wordt, is dit tegelijk dus ook een aanval op God 

(Steiner 2015, 193). In het gebruik van het woord ‘forchte’ ziet Steiner nog een andere 

verwijzing naar de Bijbel (2015, 194). Een afrekening met de dogma’s en ideologie van het 

christendom kan gezien worden als deel van een bredere afrekening met de tradities en 

conventies van de burgerij.   

 

2.4.3. Machines en snelheid in de moderne samenleving 

Soms neemt de interesse voor het nieuwe de vorm aan van expliciete verwijzingen naar de 

moderne samenleving. Populair daarbij zijn snelheid, moderne transportmiddelen en 

machines. Onderzoekers als Steiner en Reynolds verwijzen naar die moderne elementen en 

zien het als terugkerend kenmerk in avant-garde kinderboeken. Dit soort moderne 

verwijzingen lijken vooral in Russische avant-garde kinderboeken (en Europese kinderboeken 

beïnvloed door de Russische avant-garde) populair. Verwijzingen naar snelheid en moderne 

transportmiddelen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in Osip Mandelstams Dva Tramvaia: Klik 

i Tram (Twee tramwagens: Klik en Tram, 1925) met illustraties van de avant-gardist Boris 

Ender (Weld 2018, 66). In het geval van de Sovjetunie mag bij die moderne verwijzingen een 

politieke dimensie niet uit het oog verloren worden. Het promoten van moderne machines en 

de moderne samenleving gebeurde in de Sovjetunie immers ook met 

politieke/propagandistische doeleinden. Een populair genre in de Sovjet-Unie was het 

productieboek. Productieboeken hadden tot doel kinderen te leren hoe zaken gemaakt worden 

en hoe machines werken. Zo was bijvoorbeeld de stoomtrein een geliefd onderwerp (Steiner 

2015, 201). Een interesse voor snelheid, moderniteit en de opbouw van de toekomst was 

echter eveneens eigen aan de avant-garde zelf (Weld 2018, 66). Heel wat avant-gardisten 

waren geïnteresseerd in machines en snelheid, zowel in Europa als in Rusland. Tot de 

bewonderaars van machines behoorde bijvoorbeeld Kurt Schwitters (Steiner 2015, 192). De 

fascinatie voor machines en snelheid beperkte zich dan ook niet tot Russische avant-garde 

kinderboeken. Ook in Europa en de Verenigde staten is er in verschillende kinderboeken uit 

de jaren ’20 en ’30 een interesse voor machines aanwezig (Steiner 2015). Reynolds (2015, 
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2016) bijvoorbeeld maakt in haar bespreking van Britse kinderboeken beïnvloed door de 

avant-garde melding van snelle transportmiddelen. In een aantal Deense kinderboeken, 

waaronder Jørgens hjul en Kai og Anne i den store By zijn eveneens verwijzingen naar de 

moderniteit terug te vinden (Christensen 176, 183, zie 4.2.2.). Desondanks zijn dit soort 

expliciete verwijzingen naar de moderne samenleving en machines zeker niet in alle avant-

garde kinderboeken aanwezig.  

 

2.4.4. Meer nieuws en het nieuwe in het oude 

De interesse voor het nieuwe neemt niet noodzakelijk de vorm aan van verwijzingen naar een 

nieuwe (in de betekenis van toekomstige) wereld of naar de moderniteit. Ook op andere 

manieren kan het nieuwe aanwezig zijn. Daarvoor kan de bestaande wereld bijvoorbeeld 

vanuit een andere blik bekeken worden. De Russische taalkundige Shklovsky schreef 

verschillende kinderverhalen waarin hij zijn ideeën over ostranenie of vervreemding toepaste. 

Die verhalen tonen gelijkenissen met de kinderverhalen van de Russische avant-gardisten 

waarmee Shklovsky nauwe banden onderhield. Een van zijn verhalen, Skazka o teniakh (Een 

verhaal over schaduwen, 1931), is een prentenboek voor kinderen dat handelt over een drie 

maanden oude puppy die de wereld voor het eerst ziet. De puppy wordt overweldigd door 

alles wat hij waarneemt. Hij heeft nog geen enkele kennis of ervaring om op terug te vallen, 

en kijkt daardoor met een naïeve en kinderlijke blik naar de wereld. De wereld is een volledig 

nieuwe wereld, die door het kinderlijke perspectief op een bevreemdende wijze weergegeven 

wordt (Weld 2014, 145-149). Het nieuwe is ook op interessante wijze aanwezig in Kurt 

Schwitters’ Die Geschichte vom Hasen (Het verhaal van de haas, 1934). De haas 

transformeert blad na blad in andere zaken. Op het einde luidt het dat het geen verhaal was, 

maar een gedaanteverwisseling. De nood aan voortdurende transformatie en vernieuwing lijkt 

dus letterlijk te worden in het verhaal.        

 Verder kan het nieuwe teruggevonden worden in het oude. Waar de avant-garde 

zichzelf graag als radicale breuk en volledige vernieuwing positioneerde, lijkt het in de 

praktijk niet mogelijk om volledig nieuw en origineel te zijn. Er is altijd een bepaalde traditie 

aanwezig waarop verder gebouwd wordt of waartegen men zich afzet, en men kan enkel die 

zaken gebruiken waar men kennis van heeft. Voor een deel wordt het nieuwe in de avant-

garde dus bereikt door het anders gebruiken, ordenen en combineren van reeds bestaande 

elementen. In feite zorgt alleen al het doorbreken van conventies voor ‘het nieuwe’. Het 

doorbreken van bepaalde verwachtingen dwingt mensen immers met een nieuwe blik naar het 

verhaal en de wereld te kijken, zonder dat ze daarbij kunnen putten uit eerdere kennis en 

ervaring. Ook in avant-garde kinderboeken kan het nieuwe soms in het oude gevonden 

worden, dat wil zeggen: door traditionele elementen op een nieuwe manier te gebruiken. Net 

als in traditionele kinderboeken zijn in avant-garde kinderboeken typische motieven en 

thema’s uit kinderboeken en kindercultuur breed verspreid. Typisch zijn kinderlijke objecten 

als poppen of ander speelgoed en folkloristische elementen als het sprookje. Niet alleen in 

avant-garde werken voor kinderen zijn dit soort zaken uit de kindercultuur terug te vinden. 

Zoals in 1.4. besproken werd, maakte een interesse voor kinderobjecten en folklore deel uit 

van het primitivisme in de avant-garde. Het nieuwe bestaat er dan in om die traditionele 

elementen op een nieuwe manier te gebruiken. Zo kunnen typische motieven uit het sprookje 

gecombineerd worden met nieuwe thema’s, narratieve technieken en vormgevingen. 

Verschillende van Kurt Schwitters’ absurde Merz spookjes maken bijvoorbeeld gebruik van 
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typische clichés uit het traditionele sprookje, zoals het verhaalbegin “Er was eens”. Clichés en 

patronen uit het sprookje zijn ook in andere kinderverhalen van avant-gardisten te vinden, 

waaronder Zolotoe yaichko (Het gouden ei, 1923, door Lebedev) en Dva Tramvaia (Twee 

tramwagens, 1925, door Mandelstam en Ender) (Weld 2018 72, 84). Avant-garde werken 

voor kinderen kunnen daarnaast verwijzingen naar bestaande sprookjes en kindercultuur 

bevatten. In Le Cœur de Pic zijn bijvoorbeeld onder meer verwijzingen te vinden naar de 

sprookjes Rapunzel, Doornroosje en Assepoester. Ook andere elementen uit de kindercultuur 

als poppen en rijmpjes komen voor. Door de donkere en surrealistische wijze waarop al die 

bekende zaken geportretteerd worden in de foto’s, komen ze echter in een heel ander licht te 

staan (Beckett 223-224). Herschrijvingen zijn eveneens mogelijk. Hoewel het niet specifiek 

gericht is op kinderen, kan Majakovski’s Skazka o krasnoi shapochke (Het verhaal van 

roodkapje, 1923) als voorbeeld vermeld worden. Het gedicht bevat een typische 

sprookjesopening die echter al snel gevolgd wordt door een revolutionaire herschrijving van 

het verhaal van roodkapje. Het meisje met het rode kapje wordt vervangen door een soldaat 

met een rode kap, een kleur die een duidelijke politieke lading krijgt (Weld 2018, 57).  

 Het avant-garde kinderboek lijkt dus een plaats te zijn waar de interesses van de avant-

gardist en het kind samenkomen via een eerder vermelde cirkelbeweging. De avant-gardist, 

die ook voor ‘volwassen’ werken elementen uit de kindercultuur ontleende, gebruikt deze 

kinderlijke elementen nu opnieuw in een vertelling voor kinderen. Groteske bewerkingen van 

het spookje kunnen een middel tot maatschappijkritiek zijn. Daarnaast lenen ze zich goed 

voor narratief of vormelijk experiment. Vragen die bij dit alles kunnen worden gesteld, zoals 

de manier waarop het kind door de avant-garde wordt gebruikt (of misbruikt) komen aan bod 

in hoofdstuk 5. Verder rijst de vraag in welke mate avant-garde werken voor volwassenen en 

kinderen nog te onderscheiden zijn, een vraag die uitgebreider behandeld wordt in 2.7.  

 

2.5. Narratie en het kinderlijke denken 
De vraag naar de kenmerken van het avant-garde kinderboek, roept ook de vraag op naar 

narratieve kenmerken. Het lijkt moeilijk om algemene narratieve kenmerken te beschrijven, 

omdat er op de eerste plaats veel variatie is. Algemeen hebben de teksten hun eigen stijl en 

vertelstem. Een mogelijke tendens die in een aantal avant-garde kinderboeken terug te vinden 

is, is dat een interesse voor het kind en het kinderlijke denken zich vertaalt in de vertelstijl. 

Sommige avant-garde kinderboeken vertonen kenmerken die doen denken aan een kinderlijke 

vertelstem, zoals klankspel, een verstoorde en/of vreemde plotlijn, absurditeiten en 

overbodigheden. Vergelijkingen met een kinderlijke stem zijn op de eerste plaats te vinden in 

taal en klank. Die Scheuche bevat bijvoorbeeld rijmen, woordspelletjes, alliteraties, 

herhalingen en neologismen (Kümmerling-Meibauer 2017, 122). Die kenmerken zijn typisch 

voor avant-garde, maar doen ook denken aan kindertaal. Kümmerling-Meibauer verbindt Die 

Scheuche zowel omwille van de taal als het vreemde verhaal met de dadabeweging en de 

nonsenstraditie. In Kai og Anne i den store by ziet Christensen eveneens gelijkenissen tussen 

de toon en klanknabootsingen in het boek enerzijds en het kinds manier van spreken en eigen 

spel met taal en klank anderzijds (184). Voorts noemt Weld zowel het abrupt beginnen als het 

overbodige vermelden van ‘einde’ op het einde typisch voor avant-garde kinderboeken (2014, 

149, 154). Een abrupt verhaalbegin is bijvoorbeeld terug te vinden in Shklovsky’s verhaal 

over de puppy (Weld 2014, 149). Ook overbodige vermeldingen van het einde komen in tal 
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van avant-garde voor, waaronder opnieuw Shklovsky’s verhaal over de puppy (Weld 2014, 

154), verschillende van Schwitters’ Merz sprookjes en El Lissitzky’s Pro Dva kvadrata.  

Verder kunnen absurditeiten, afgebroken plotlijnen en cognitieve spelletjes, vaak 

terugkomend in de avant-garde, met het kinderlijke denken en vertellen in verband worden 

gebracht. Pankenier Weld heeft bijvoorbeeld uitgebreid de absurde vertellingen voor kinderen 

van Kharms en de OBERIU groep bestudeerd (2015, 2018, zie 2.6.). Ook Schwitters’ 

kinderverhalen ogen vaak absurd. Vreemde en onderbroken plotlijnen zijn eveneens terug te 

vinden in surrealistische kinderboeken als The City Curious van de Bosschère in de vorm van 

associatieve gedachtegangen en vreemde gebeurtenissen (Reynolds 2015, 91-92). In zijn 

bijdrage aan Children’s Literature and the Avant-Garde (2015) stelt Nel dat de 

belevingswereld van het kind automatisch al dichter bij het surrealisme staat dan die van de 

volwassene. Ook in niet avant-garde kinderboeken vloeien de grenzen tussen realisme en 

fantasie gemakkelijk in elkaar over, en kunnen er heel wat onmogelijke zaken mogelijk 

worden (Nel 268). In Radical Children’s literature merkt Reynolds in dezelfde lijn de lossere 

grenzen tussen fantasie en realisme voor het kind op: “For children, the world often seems 

bewildering and its rules illogical. Children move more readily than adults between the modes 

of reality and fantasy, particularly when involved in play and story[tell]ing” (Reynolds 2010, 

60. Geciteerd in Nel 268). In het surrealisme lijken er dus sterke parallellen te bestaan tussen 

het kinderlijke denken en het surrealistische denken. In een surrealistische vertelling voor 

kinderen worden beide dan samengevoegd. Toch lijken parallellen tussen het kinderlijke 

denken/vertellen en de avant-garde zich niet te beperken tot het surrealisme. Ook in andere 

avant-garde stromingen was er een interesse voor het kinderlijke denken, dat nog niet beheerst 

zou worden door allerlei conventies en gewoontes. Door opnieuw te denken als het kind 

trachtten avant-gardisten terug te keren naar die vroegste staat.     

 Bij de bespreking van vormkenmerken en verhaalinhouden werd melding gemaakt van 

een soort cirkelbeweging. In hun werk voor volwassenen ontlenen avant-gardisten artistieke 

technieken en verhaalmotieven die normaal gezien voornamelijk geassocieerd worden met het 

kind. In avant-garde verhalen voor kinderen worden die ontleende kinderlijke elementen 

opnieuw ingezet voor een publiek van kinderen. Op het vlak van narratie lijkt er iets 

soortgelijk te gebeuren. Avant-gardisten hanteren soms een absurde en speelse vertelstem die 

doet denken aan de stem van een kind. In sommige avant-garde kinderboeken wordt die stem 

opnieuw gebruikt voor een publiek van kinderen. Net als bij de infantiele esthetiek, moet 

echter opnieuw op de artificialiteit en onmogelijkheid gewezen worden van de poging van de 

volwassene om het kinderlijke tekenen, denken en vertellen na te bootsen (zie 5.2). Olson 

(2013) schrijft over het narratieve in avant-garde kinderboeken: “Thus, the avant-garde, 

already diverse at its conception, might be said to have both greatly benefited narrative style 

in picture books – and also taken story away” (157). Door te breken met de vroegere 

eenduidige vertellingen en rechtlijnige plotlijnen verstoort de avant-garde de verhaallijn en 

doorzichtigheid van het verhaal. Tegelijk voegt de avant-garde met deze afwijkingen ook 

nieuwe narratieve technieken toe aan het kinderboek, die de creatieve 

uitdrukkingsmogelijkheden verhogen en het medium blijvend vernieuwen.  

 

2.6. De aanspreking van het kind 
Wat terugkeert in verschillende boeken, is een aanspreking van het kind. Het kind zelf wordt 

een geadresseerde en wordt, in verschillende gevallen, opgeroepen tot participatie. Daarbij 

vraagt de avant-gardist het kind om actief deel te nemen aan een creatief en constructief 
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proces. “Indeed, like their rhetoric and art itself, avant-garde artists engaged themselves in the 

act of cultivating a youthful audience of actual children through children’s books in order to 

involve them in the process of constructing a new world and new artistic aesthetic” (Weld 

2015, 114, 123). De aanspreking van het kind toont de interesse van de avant-garde in het 

potentieel van het kind. Het kind wordt gezien als drager van de toekomst die een essentiële 

rol zal uitoefenen in de opbouw van die toekomst.        

 Een bekende aanspreking van het kind is aanwezig in Lissitzky’s Pro Dva Kvadrata. 

Reeds in het begin van het werk is er een opdracht aan “alle(n), alle(n)” kinderen. De 

opdracht steunt op typografisch experiment en herhaling en erkent het kind als publiek. “The 

composition thus emphasizes little children as an audience and as a significant white presence 

in a field of blackness” (Weld 2015, 120). Even later worden die kinderen aangesproken met 

gebruik van een imperatief: “don’t read// take up // scraps of paper// little posts // blocks of 

wood // stack // paint // build” (geciteerd in Weld 2015, 123). Lissitzky nodigt kinderen uit 

om, samen met het rode vierkant, deel te nemen aan de opbouw van een nieuwe toekomst 

(Weld 2015, 123). Een ander, minder bekend werk van Lissitzky bevat eveneens een 

aanspreking van het kind. Chetyre deistviia (4 operaties) verscheen in 1928, maar werd 

destijds niet gepubliceerd. Net als Pro dva kvadrata bevat het een opdracht “aan alle(n), 

alle(n) kinderen”. In de conclusie bevat het nogmaals een rechtstreekse aanspreking van het 

kind, in het Engels vertaald als “This is how to use letters to put together every kind of 

arithmetical method – try it yourself!” (Khardzhiev 1968, 387. Geciteerd in Weld 2015, 123). 

Net als in zijn eerdere werk Pro Dva Kvadrata roept Lissitzky dus opnieuw het kind op om 

actief deel te nemen aan het verhaal.        

 Ook andere avant-garde boeken spreken het kind rechtstreeks aan. Aansprekingen van 

het kind zijn bijvoorbeeld terug te vinden in verschillende van de kinderboeken van 

Majakovski, waaronder zijn Eta knizhechka moia pro moria i pro maiak (Dit is mijn boek 

over de zeeën en over een vuurtoren, 1927) (Weld 2018, 165, 166). Een van de gedichten in 

het boek bevat een expliciete aanspreking van het kind, waarin Majakovski kinderen oproept 

om als een vuurtoren het pad te verlichten: “My book cries out: / – Children, / To all, who 

cannot move at night, / be like a lighthouse! / light up their path with fire” (Geciteerd en 

vertaald in Weld 2018, 165). Een aanspreking van het kind kan eveneens teruggevonden 

worden in zijn kinderboek Chto ni stranitsa, to slon to l’vitsa (Geen pagina zonder een olifant 

of leeuwin, 1928), waarin hij kinderen uitnodigt de ogen te openen en de wereld van het 

verhaal binnen te treden (Weld 2018, 173). Hoewel het niet specifiek bedoeld is voor 

kinderen, bevat ook Majakovski’s gedicht Skazka o krasnoi shapochke (Het verhaal van 

roodkapje, 1923) een expliciete aanspreking van een publiek van kinderen: “When you are 

going to engage in politics, children,/don’t forget the tale about this cadet” (Vertaald en 

geciteerd in Weld 2018, 57). Niet enkel Russen spraken het kind rechtstreeks aan. Zo kan 

bijvoorbeeld het Deense kinderboek Hvad lærer vi i skolen? (Wat leren we op school?, 1933) 

van Hans Scherfig vermeld worden. In een voorwoord spreekt Scherfig kinderen expliciet 

aan. Daarbij verdedigt hij communistische idealen en schept een positief beeld van de Sovjet-

Unie (Christensen 178). Hoewel het boek interesse toont in een transformatie van de 

samenleving via educatie van het kind, merkt Christensen op dat het kind niet aangespoord 

wordt om als een individu te denken. Daarvoor legt de auteur het kind te veel bepaalde ideeën 

op. Wel spreekt het boek de creativiteit van het kind aan met de oproep om de zwart-

wittekeningen zelf in te kleuren (Christensen 178).      

 De aanspreking van het kind kan dus zowel pedagogisch/didactisch, politiek als 

artistiek gemotiveerd zijn. In veel gevallen lijkt het om een combinatie van verschillende van 
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die zaken te gaan. Dat de aansprekingen van het kind niet altijd vrij waren van politieke 

motieven, blijkt uit de besproken voorbeelden. Het idee daarbij is dat als het kind de 

volwassene van morgen is, het maar beter zo vroeg mogelijk de juiste (politieke) ideeën en 

het juiste engagement kan worden bijgebracht. De mate van de politieke dimensie verschilt. In 

het boek van Scherfig is politiek erg expliciet aanwezig. Ook Majakovski wijst kinderen op 

hun mogelijk rol in de politiek later. De aanspreking kan evenwel ook gericht zijn op de 

creatieve capaciteiten van het kind. In de oproep in Pro dva kvadrata is een politieke 

dimensie niet uitgesloten, maar worden ook de creatieve capaciteiten van het kind 

aangesproken. Dat is eveneens bij Scherfig, met zijn oproep tot het inkleuren van de zwart-

wittekeningen, het geval. Wat de aansprekingen gemeen hebben, is dat ze een interesse tonen 

in het kind als subject en participant. Het kind wordt erkend als handelend subject en drager 

van de toekomst, en krijgt daarom een waardige rol in het verhaal toebedeeld.    

 De aanspreking van het kind is niet noodzakelijk expliciet aanwezig in het verhaal. 

Weld wijst erop dat een boek het kind ook impliciet kan aanspreken en betrekken in het 

verhaal. Dat kan op verschillende wijzen. Door het gebruik van geometrische vormen kan het 

kind uitgenodigd worden tot een spel van opbouw of herordening. Maar ook op een dieper, 

cognitief niveau kan het kind aangesproken en uitgedaagd worden. Beide vormen van 

aanspreking zijn te vinden in de avant-garde: 

Just as artists like El Lissitzky and Majakovski not only address the child through the 

work, but also invite the child into the process of manipulating materials, assembling 

things, or engaging in politics, so Lebedev’s geometric compositions engage the child 

on an aesthetic and cognitive level, as well as in a kinesthetic one. His deconstruction 

of form into geometric shapes creates a participatory role for the child reader who 

must cognitively engage in the kinesthetic reconstruction of the image and 

construction of meaning, as if mentally manipulating geometric blocks (Weld 2015, 

132).  

Door het kind aan te spreken en uit te nodigen tot deelname, wordt het zelf participant in het 

verhaal. Na de expliciete oproep tot participatie in Pro dva kvadrata, wordt verschillende 

keren op meer impliciete wijze gesuggereerd dat het kind inderdaad in het verhaal aanwezig 

is. Weld schrijft dat de aanvankelijk tweedimensionale vormen in de stad op het einde van het 

verhaal een derde dimensie krijgen, en merkt op dat het daardoor lijkt alsof het kind inderdaad 

aan een proces van opbouw begonnen is op een manier die doet denken aan het blokkenspel 

(Weld 2015, 123). Daarnaast wordt het belang van het kind als participant in de opbouw van 

de toekomst getoond in de vorm van een rood vierkantje, dat zich op het einde van het verhaal 

onder de vleugels van het grote rode vierkant bevindt. De tekst die de afbeelding vergezelt, 

“this is the end // onward”, lijkt nogmaals het belang van de nieuwe generatie voor de 

toekomst aan te geven (Weld 2015, 123). Beckett schrijft over het Franstalige Ronds et carrés 

(Nathalie Parain) dat het boek op soortgelijke wijze als Lissitzky’s Pro Dva Kvadrata het 

kind uitnodigt tot spel en actieve participatie. Door het gebruik van geometrische vormen 

worden kinderen (impliciet) uitgenodigd om zelf een schaar te nemen en figuren uit te 

knippen, waarmee ze figuren uit het boek kunnen namaken, maar ook hun eigen figuren 

kunnen uitvinden. Het boek bevat een voorwoord door Père Castor, waarin Castor expliciet 

wijst op dit participatieve spelaspect (Beckett 225).      

 Een aanspreking van het kind op dieper cognitief niveau vindt Weld in de illustraties 

van de Russische Lebedev. In bijvoorbeeld Slonenek (Het olifantenkind, 1922) deconstrueert 
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hij de dieren tot geometrische vormen. De afbeeldingen doen opnieuw denken aan het 

blokkenspel van het kind, en het kind lijkt ook hier weer uitgenodigd te worden tot eigen spel. 

Het weer juist samenbrengen van de verschillende onderdelen tot de originele vorm brengt 

evenwel ook een cognitieve inspanning met zich mee (Weld 2018, 53). Lebedev lijkt het kind 

op cognitief uitdagende wijze te willen betrekken in het creatieproces en stap voor stap te 

tonen hoe de illustraties van het verhaal tot stand komen. Dat Lebedev het kind wil betrekken 

in het constructieproces valt ook op te maken uit wat hij zelf zegt over illustratie: “the 

drawing must be made so that the child can enter into the work of the artist, that is, can 

understand what the skeleton of the drawing was and how its construction took place” 

(Glotser 1987, 133. Geciteerd in Weld 2018, 53-54). Ook over Majakovski’s Chto ni 

stranitsa, to slon to l’vitsa (1928) schrijft Weld dat het boek het kind betrekt in de 

verhaalwereld en in het illustratieproces (Weld 2018, 173).     

 Raadsels en absurditeiten kunnen het kind eveneens cognitief en/of creatief uitdagen 

en betrekken in het verhaal. Weld (2015, 2018) bespreekt bijvoorbeeld de absurde 

vertellingen voor kinderen van de Russische avant-gardist Daniil Kharms. Via metatekstueel 

spel daagt hij het kind uit en betrekt het in het schrijfproces (Weld 2018, 193). Dit soort 

cognitieve en logistieke spelletjes waren typisch voor OBERIU, de late Russische avant-garde 

groep waartoe Kharms behoorde (Weld 2014, 164). Soortgelijke raadsels waren terug te 

vinden in het tijdschrift Ezh (Egel), een Russisch avant-garde tijdschrift voor kinderen. 

Verschillende avant-gardisten van de groep OBERIU, waaronder Kharms, werkten eraan mee. 

Via allerlei cognitieve en visuele puzzels werden kinderen uitgedaagd en op speelse wijze in 

het creatieve proces betrokken. Ezh ondernam ook pogingen om kinderen daadwerkelijk te 

betrekken door hen om reacties te vragen. Af en toe werden inderdaad reacties van kinderen 

geplaatst (Weld 2014, 192-193). Op soortgelijke wijze zou ook van Schwitters’ absurde Merz 

sprookjes gezegd kunnen worden dat ze kinderen cognitief aanspreken en uitdagen. 

 Hoewel de aanspreking van het kind niet noodzakelijk aanwezig (of toch niet expliciet 

aanwezig) is in elk avant-garde kinderboek, lijkt het wel een belangrijk terugkerend kenmerk 

te zijn. Dat blijkt ook uit de wijze waarop Philip Nel in zijn onderzoek van hedendaagse 

avant-garde invloeden in kinderliteratuur de uitnodiging tot participatie hanteert als parameter 

(Nel 280). Het verhoogde belang dat gegeven wordt aan het kind en het kinds eigen 

zelfstandigheid en mogelijkheid tot handelen, kan voorts gevolgen hebben voor de 

verhoudingen tussen kind en volwassene. Een belangrijkere rol voor het kind brengt immers 

vaak een minder belangrijke rol voor de volwassene met zich mee. Weld ziet bijvoorbeeld in 

Kharms carnavaleske vertellingen een omkering van de traditionele machtsrelaties ten koste 

van de volwassene:  

Not only does the writer respect his child audience, assert their power and intelligence, 

and allow them to masquerade as adult and author. He even does this at the expense of 

the adults in his texts, who emerge as a puppet-like mockery of themselves and the 

world of grown-ups. Adults here represent the authorities, exposing the subversive 

implications of Kharms’s writings for children, which take the side of and empower 

the underdog as they defy authority, boundaries, and limitations in a display of 

imagination and irrepressible creative force (Weld 2018, 193).  

Kümmerling-Meibauer wijst eveneens op het belang van de wijze waarop in avant-garde 

kinderboeken het kind betrokken wordt als participant en een grotere soevereiniteit krijgt:  
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Since avant-garde artists advocated the child’s active part in the creation of innovative 

and vanguard children’s books, they more or less consciously presented a position that 

totally contrasted with traditional attitude towards children as passive consumers. […] 

Avant-garde authors and artists thus attempted to strengthen the child’s sovereignty by 

granting children the power to determine the frame conditions of a new and vanguard 

children’s literature (Kümmerling-Meibauer 2017, 136). 

Avant-garde kinderboeken tonen dus een mentaliteitswijziging ten opzichte van het kind. Het 

kind is niet langer passief en afhankelijk van de volwassene. In plaats daarvan nodigt de 

avant-gardist het kind uit om zelf een handelende rol op te nemen, in het verhaal en bij 

uitbreiding in de wereld.  

 

2.7. Crossover 
Een terugkerend kenmerk bij verschillende avant-garde kinderboeken is een dubbel (bestemd) 

leespubliek. Waar de boeken enerzijds voor een publiek van kinderen lijken bestemd te zijn, 

wekten ze anderzijds vaak ook de interesse op van volwassenen, met name volwassen mede 

avant-gardisten. Beckett merkt bijvoorbeeld op dat Deharmes Le Cœur de Pic op de aandacht 

kon rekenen van belangrijke avant-gardisten als André Breton, Man Ray en Robert Desnos 

(Beckett 221).           

 Het crossover aspect van avant-garde kinderboeken kan op de eerste plaats afgeleid 

worden uit de ‘volwassen’ omgeving waarin een aantal van de boeken verschenen zijn. Dat 

kunnen uitgeverijen voor (voornamelijk) volwassenboeken zijn. Zo schrijft Beckett dat de 

uitgeverij van Deharmes Le Cœur de Pic in regel enkel volwassenboeken publiceerde: “Le 

Cœur de Pic has the distinction of being the only children’s book ever issued by the 

prestigious French publishing house José Corti, whose founder, José Corticchiato, published 

the work of his surrealist friends, including André Breton and Paul Éluard” (Beckett 221). 

‘Volwassen’ avant-garde tijdschriften kunnen eveneens een rol spelen. Nog in hetzelfde jaar 

van verschijnen (1922), publiceerde Theo van Doesburg een Nederlandstalige bewerking van 

El Lissitzky’s Pro dva kvadrata in zijn toonaangevende avant-garde tijdschrift De Stijl. Ook 

Die scheuche, dat Kurt Schwitters in samenwerking met Theo van Doesburg creëerde, 

verscheen als 14e en 15e editie van Schwitters’ tijdschrift Merz (Higonnet 99).   

 Suggesties over een dubbel leespubliek zijn in sommige gevallen ook in de boekjes 

zelf terug te vinden. Het voorwoord van Le Cœur de Pic bestaat uit een poëtische dialoog 

(tussen een ‘mooie dame zonder rede’ en een ‘heer met reden’) geschreven door Paul Éluard. 

De vrouw stelt op een gegeven moment dat het prentenboek de leeftijd heeft die je wilt zijn 

(“l’âge  que  vous voulez”).Vervolgens spoort ze de (volwassen) man aan om het te gaan 

lezen (Beckett 222). In Lissitzky’s opdracht in zijn Pro dva kvadrata is een soortgelijke 

ambiguïteit te vinden. De opdracht luidt in het Engels vertaald “to all, all (little) children”. In 

het Nederlands kan de vertaling daarvan twee kanten op. Enerzijds kan het vertaald worden 

als “aan alle, alle kinderen”. Daarbij wordt door de herhaling van “alle” enkel beklemtoond 

dat het boek voor alle kinderen bestemd is. Anderzijds zou het evenwel ook vertaald kunnen 

worden als “aan allen, allen kinderen”. In die interpretatie is het boek bestemd voor alle 

mensen, volwassen of kind, op voorwaarde dat de volwassen lezer leest alsof hij of zij kind is. 

Er vindt dus een infantilisering plaats van de volwassen lezer (Weld 2015, 120). Opmerkelijk 

is dat Theo Van Doesburg in zijn Nederlandse bewerking voor De Stijl voluit voor de tweede 

optie lijkt gekozen te hebben. In zijn bewerking luidt de opdracht (met volledig andere 
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typografie) enkel nog “aan allen” (met ‘allen’ twee keer herhaald), het woord “kind” is 

geschrapt. Wellicht hangt die interpretatie samen met de ‘volwassen’ omgeving van De Stijl. 

In Typographical facts schrijft Lissitzky als volgt over zijn Pro dva kvadrata: “In this tale of 

two squares I have set out to formulate an elementary idea, using elementary means, so that 

children may find it a stimulus to active play and grown-ups enjoy it as something to look at” 

(Lissitzky-Küppers, noot bij plaat 91. Geciteerd in Higonnet 96). Het is interessant dat 

Lissitzky in de reflecties over zijn boek zelf expliciet een receptie bij zowel kinderen als 

volwassenen vermeldt.         

 Wanneer men kijkt naar de auteurs van avant-garde kinderboeken, publiceerden deze 

in de meeste gevallen ook werken voor volwassenen, en vaak was dat zelfs hun 

hoofdactiviteit. Toch tonen avant-garde kinderboeken aan dat ook gevestigde auteurs en 

kunstenaars interesse toonden voor kinderboeken. Christensen vindt het veelbetekenend dat 

een dichter als Otto Gelsted in Kai og Anne i den store by verzen schreef voor kinderen: “The 

choice of Otto Gelsted as the author is an indication that publishers had grasped the idea that 

highly esteemed authors of texts for adults could also write for children” (Christensen 182). 

Het toont dat er ook bij gevestigde kunstenaars een waardering was voor kinderboeken en de 

artistieke waarde ervan.          

 Het dubbele leespubliek van avant-garde kinderboeken is in onderzoek tot nog toe 

relatief weinig behandeld. Doorgaans is het eerder een zijnoot. Naast die zijdelingse 

opmerkingen valt het evenwel ook op een meer impliciete manier af te leiden uit onderzoek: 

sommige onderzoekers schrijven over avant-garde kinderboeken als ware het (uitsluitend) 

volwassen werken, met weinig tot geen aandacht voor het gegeven dat het boek gepubliceerd 

werd voor kinderen. Ook latere heruitgaven van avant-garde kinderboeken richten zich soms 

vooral op een publiek van volwassenen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor heruitgaven van de 

Duitse avant-garde kinderboeken Die Scheuche (Schwitters, Van Doesburg, Steinitz) en Die 

drei Soldaten. Ein kinderbuch (Bertolt Brecht) in respectievelijk 1961 en 1959 (Kümmerling-

Meibauer 2017, 125, 129).          

 Het crossover aspect van avant-garde kinderboeken lijkt een blijvende invloed gehad 

te hebben op de kinderliteratuur. Voor Beckett behoort dit idee van ‘crossover’ tot de 

belangrijkste nalatenschap van avant-garde kinderboeken in de Franse kinderliteratuur:  

Part of the legacy of the avant-garde, particularly in France, would seem to be 

crossover picturebooks. All the books examined in this chapter appeal to both children 

and adults. Today innovative French children’s publishing houses continue to push at 

the borders of the genre, providing books that are stimulating for adults as well as 

children (Beckett 237).  

In het geval van Deharmes Le Cœur de Pic duikt het belang van het crossover aspect van dit 

boekje ook vandaag de dag nog op. In 2004 werd het herdrukt door de uitgeverij éditions 

MeMo. Zij gebruikten anno 2014 op hun website de woorden van de dame uit het voorwoord 

(“l’âge que vous voulez avoir”) om het ideaal van het soort boeken dat zij willen publiceren te 

onderstrepen: boeken die zowel volwassenen als kinderen aanspreken (Morault, geciteerd in 

Beckett 224). Tegenwoordig lijkt die verwijzing niet meer terug te vinden op de website. 

 Het dubbele leespubliek van kinderboeken zorgde er mee voor dat de grenzen tussen 

werken voor kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk waren in de avant-garde. 

Vanuit een kinderlijke esthetiek gebruikten avant-gardisten ook in hun werken voor 

volwassenen kinderlijke elementen als speelgoed of sprookjes. Hun werken voor kinderen 

circuleerden dan weer zowel bij kinderen als bij volwassenen. In beide gevallen vervaagden 
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de grenzen. Als voorbeeld kan gewezen worden op Majakovski’s Skazka o krasnoi shapochke 

(Het verhaal van roodkapje, 1923). Hoewel Weld aangeeft dat het verhaal waarschijnlijk niet 

specifiek voor kinderen bedoeld was, vertrekt het vanuit een sprookje. Bovendien is er een 

expliciete aanspreking van kinderen (Weld 2018, 57). Een ander voorbeeld kan gevonden 

worden in de sprookjes van Kurt Schwitters. Hoewel hij verschillende sprookjes schreef die 

gericht lijken op kinderen, zijn de grenzen met zijn vertellingen voor volwassenen niet altijd 

duidelijk. De moderne Engelse uitgave Lucky Hans and Other Merz Fairy Tales wilde Kurt 

Schwitters’ sprookjes voor kinderen apart bundelen. Uit Zipes voorwoord blijkt echter dat die 

selectie niet zo simpel was: 

I have selected all those tales that I consider to be fairy tales from the stories and 

grotesques Lach collected from Schwitters’s published works and unpublished 

manuscripts. Sometimes it is difficult to discern what might rightly be called a fairy 

tale or a grotesque, for many of Schwitters’s fairy tales seem to be grotesques and vice 

versa (Zipes xi).  

Avant-garde werken lijken dus op verschillende manieren leeftijdsgrenzen te doorkruisen. 

Volwassen avant-garde werken gebruiken elementen als speelgoed of sprookjes die doorgaans 

met de kindercultuur geassocieerd worden. Werken voor kinderen werden dan weer ook, in 

sommige gevallen misschien zelfs voornamelijk, door volwassenen gelezen. Bovendien waren 

in de avant-garde ideeën te vinden over de idealisering van een kinderlijk publiek en over het 

infantiliseren van de volwassene om als dit kinderlijke publiek te worden (zie 1.3. en 5.2.).  

 

2.8. Materiële kenmerken 
Hoewel het vrij weinig besproken wordt in onderzoek, kunnen avant-garde kinderboeken ook 

door materiële keuzes innovatief zijn. Onderzoeken vermelden dit soort keuzes soms kort, 

maar doorgaans wordt er niet dieper op ingegaan. Innovatieve materiaalkeuzes werden mede 

mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen. Nieuwe manieren van boekproductie 

boden nieuwe mogelijkheden tot experiment met kleur, typografische vormgeving en de 

materialen en afmetingen van de boeken zelf. Op de mogelijkheden tot innovatie die nieuwe 

productiemethoden van boeken boden werd bijvoorbeeld gewezen door El Lissitzky zelf in 

1926 (Our book, 1926. Geciteerd in Higonnet 69).       

 Een mogelijke innovatie kan bijvoorbeeld een afwijkende vorm zijn. Dat is het geval 

bij Legrands Macao et Cosmage. Naast de vernieuwingen in tekst-beeld relaties, is de 

vierkante vorm van het boek voor Beckett eveneens een reden om het boek te verbinden met 

avant-garde experiment: 

Legrand also adopts a square format, which was highly unusual at the time. The 

format constituted a significant element of Legrand’s renewal of the picturebook. Due 

to its square format, the book  is sometimes seen as a precursor of other avant-garde 

movements, such as Constructivism, Suprematism, the Bauhaus, and Cubism (Beckett 

221).  

Een (bijna) vierkant formaat is bijvoorbeeld ook te vinden bij Lissitzky’s Pro Dva Kvadrata 

(280 x 223 mm) en Nermans Kråkdrömmen (Druker 50). Toekomstig onderzoek zou mogelijk 

dieper kunnen ingaan op de keuzes van avant-garde kinderboeken met betrekking tot 

materiaal en afmetingen.  
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3. De makers en hun motieven 

3.1. Auteurs en illustratoren 
Een belangrijke vraag is wat kunstenaars precies dreef tot het maken van avant-garde boeken 

voor kinderen. Over de drijfveren van de auteurs en/of illustratoren van avant-garde 

kinderboeken is echter weinig materiaal voor handen. Over het algemeen hebben avant-

gardisten weinig opgeschreven over hun kinderboeken, en zeker verklaringen over de redenen 

waarom ze precies kinderboeken geschreven hebben zijn zeldzaam. Druker en Albert 

schrijven bijvoorbeeld dat Nerman en Bortnyik in hun autobiografische werken geen tot 

weinig aandacht hebben besteed aan hun kinderboeken (Druker 47; Albert 85). Dat avant-

gardisten weinig spraken over hun kinderboeken kan verschillende redenen hebben. Het kan 

te maken hebben met een lagere waardering van kinderboeken. Mogelijk kan soms ook 

positionering meespelen. Druker verklaart bijvoorbeeld de beperkte aandacht die Nerman zelf 

aan zijn werk voor kinderen gaf met de veronderstelling dat Nerman vooral zijn positie als 

internationale kunstenaar heeft willen benadrukken. Daarvoor dienden zijn bezigheden als 

danser en cartoontekenaar (waarbij hij zich in internationale kringen begaf) beter dan zijn 

kinderboeken (Druker 47).         

 Wanneer toch gezocht wordt naar mogelijke motieven, kunnen zowel artistieke, 

pedagogische, politieke als commerciële motieven vermoed worden. Wat betreft commerciële 

motieven was de creatie van kinderboeken voor sommige kunstenaars mogelijk een middel 

om de inkomsten te verhogen. Of een avant-garde kinderboek inderdaad winstgevend kon zijn 

zal waarschijnlijk heel sterk van boek tot boek afgehangen hebben. De kans dat een boek als 

Die Scheuche erg winstgevend was, lijkt klein, maar bij kinderboeken met een minder 

radicaal avant-garde karakter of een meer reguliere uitgeverij hoeft commerciële winst niet 

uitgesloten te zijn. Een commercieel oogmerk zal waarschijnlijk niet bij iedereen aanwezig 

geweest zijn, maar het is een mogelijk motief dat niet vergeten mag worden. 

 Naast commerciële motieven is uiteraard een artistieke motivatie belangrijk. In 

kinderboeken vonden avant-gardisten een medium om met nieuwe vormen en technieken te 

experimenteren en een nieuw soort van kinderboeken te creëren. In hun zoektocht naar een 

nieuwe kunst waren avant-gardisten geboeid geraakt door primitivistische vormkenmerken, 

taalkenmerken en verhaalthema’s. In avant-garde kinderboeken probeerden ze die infantiele 

kenmerken opnieuw vorm te geven voor een publiek van kinderen. Zowel aan de artistieke als 

aan de materiële kwaliteit van kinderboeken werd door avant-garde kunstenaars belang 

gehecht. Voorts hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenhang en 

complementariteit van beeld en tekst in kinderboeken. 

 Eerder werden al een aantal keren pedagogische invloeden en motieven vermeld. De 

makers van avant-gardistische kinderboeken vonden inspiratie in de ideeën van pedagogische 

bewegingen die het kinds eigen bewustzijn en creativiteit benadrukten. Ook avant-gardisten 

schonken aandacht aan de belevingswereld, de creativiteit en het spel van het kind, en wilden 

kinderen de kans geven kind te zijn. Daarnaast spraken ze het kind aan om zelf een rol op te 

nemen en een hogere soevereiniteit te ontwikkelen. Avant-gardisten bleven echter op de 

eerste plaats kunstenaars en geen pedagogen. Het was dan ook de artistieke expressie en 

creativiteit die voorop stond.  

 Politieke motieven zullen vermoedelijk eveneens in een deel van de gevallen aanwezig 

geweest zijn. Soms konden pedagogische en politieke motieven ook samenkomen wanneer 

getracht werd kinderen zo vroeg mogelijke de juiste (politieke) ideeën bij te brengen. Met 

name in de Sovjet-Unie is een politieke dimensie moeilijk weg te denken. Veel Russische 
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avant-garde kunstenaars hadden, zeker in de eerste jaren na de revolutie van 1917, een 

positieve houding ten opzichte van de revolutie. Die sympathieën voor de revolutie en het 

Leninisme vonden, al dan niet onder politieke dwang, hun weg naar avant-garde 

kinderboeken. Daartegenover konden kinderboeken (met name in de latere jaren na de 

revolutie) ook een manier zijn om censuur te ontwijken en (in verhulde vorm) ideeën uit te 

drukken die niet meer in werken voor volwassenen konden worden opgeschreven. In Europa 

verwerkten avant-gardisten eveneens soms politieke ideeën in hun kinderboeken. Een 

duidelijke politieke boodschap is te vinden in het kinderboek Die drei Soldaten. Ein 

kinderbuch (De drie soldaten, een kinderboek, 1932), een samenwerking van Bertolt Brecht 

met de Duitse avant-garde kunstenaar Georg Grosz. Het doel van het boek was om een anti-

oorlogboek voor kinderen te schrijven dat kinderen een kritische houding en inzicht in de 

Duitse politieke situatie bijbracht. In een voorwoord nodigt Brecht ouders uit om het boek 

samen te lezen en het kind daarbij achtergrondinformatie te verschaffen. Het boek bestaat uit 

een combinatie van een reeks gedichten met (karikaturale) zwart-wit inkttekeningen. 

Kümmerling-Meibauer wijst op invloeden uit het expressionisme en het nieuw-realisme 

(Kümmerling-Meibauer 2017, 126-129). Verder is politieke inspiratie te vinden in een aantal 

Deense kinderboeken uit de jaren ’30 (zie 4.2). Hoewel politieke motieven dus soms 

(expliciet) aanwezig waren, hoeft dat zeker niet altijd het geval te zijn. Dat een auteur 

bepaalde politieke ideeën aanhing, hoeft overigens niet noodzakelijk te betekenen dat deze 

doorschemeren in zijn of haar kinderboeken. De Hongaarse Bortnyik was politiek sterk links 

georiënteerd en toonde dit in andere werken. Daarnaast was hij zich wellicht bewust van het 

belang dat in het socialisme gehecht werd aan boeken en specifiek kinderboeken bij het 

doorgeven van de ideologie. Toch valt er in zijn kinderboek Potty és Pötty geen marxistische 

ideologie te bespeuren. In feite blijft het onduidelijk waarom hij dit kinderboek gemaakt heeft 

(Albert 85).           

 Wat bij verschillende motieven lijkt terug te komen, is dat kunstenaars in 

kinderboeken iets vonden wat ze niet in volwassenwerken vonden. Dat kunnen nieuwe 

expressievormen zijn, met mogelijk meer ruimte tot creativiteit. In bijvoorbeeld het geval van 

Nerman, die ook commercieel gerichte kunst publiceerde, vermoedt Druker dat hij in zijn 

kinderboeken meer ruimte tot creatieve vrijheid en (avant-gardistisch) experiment vond: “It is 

evident that the picturebook medium offers the artist a space for creative freedom not always 

present in his more commercial works. […] While never a main focus in his work, children’s 

literature becomes a field of artistic exploration for Nerman” (Druker 61). Ook in de 

Russische context, waarin censuur in alsmaar grotere mate aanwezig was, konden 

kinderboeken een tijdlang een manier zijn om zich, ondanks het dreigende gevaar, toch te 

blijven uitdrukken. Weld beschrijft bijvoorbeeld hoe de avant-gardist Kharms in 

kinderliteratuur een van de laatste plaatsen vond om zijn stem te laten horen: “Kharms finds 

in the infantile and childish, not to mention in literature for children, a comparative freedom 

of expression. Within an aesthetic based on the childish and the infantile, Khrams voices a 

protest for the powerless veiled in the appearance of comic frivolity” (Weld 2014, 161).  

 De motieven die besproken werden hebben niet noodzakelijk bij alle avant-garde 

kinderboeken een rol gespeeld. Daarnaast konden ze vermoedelijk in verschillende 

combinaties of verschillende gradaties aanwezig zijn.  
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3.2. Uitgeverijen  
De vraag naar de makers en hun motieven roept ook de vraag op wat voor uitgeverijen dit 

soort van kinderboeken uitgaf. Onderzoekers vermelden soms uitgeverijen, maar gaan er 

doorgaans weinig op in. Algemeen lijkt er weinig lijn te trekken in de keuze voor uitgevers. 

De uitgeverijen waarbij avant-garde kinderboeken verschenen varieerden en al bij al is de rol 

die ze gespeeld hebben misschien vrij beperkt.       

 Een aantal speciale gevallen werden reeds vermeld. Le Cœur de Pic verscheen bij José 

Corti, een uitgeverij die normaal gezien enkel volwassenboeken uitgaf, en die naast Le Cœur 

de Pic ook andere surrealistische boeken publiceerde. Die Scheuche verscheen dan weer bij 

APOSS, een kleine uitgeverij die Schwitters zelf opgericht had omdat hij geen reguliere 

uitgeverij kon vinden. De uitgeverij werd mee gefinancierd door Käte Steinitz en haar 

echtgenoot (Kümmerling-Meibauer 2017, 125). Zowel Die Scheuche als Pro Dva Kvadrata 

verschenen naast hun publicatie in boekvorm als afleveringen van de tijdschriften Merz en De 

Stijl. Heel wat avant-garde kinderboeken lijken echter uitgebracht te zijn door reguliere 

uitgeverijen. Christensen vermeldt bijvoorbeeld dat Kai og Anne i den story by (1933) bij een 

traditionele uitgeverij verscheen, Levin & Munksgaard (182). Hoewel er bij een uitgeverij 

misschien een zekere openheid voor artistieke vrijheid en experiment aanwezig moet zijn om 

avant-gardistische kinderboeken te willen uitgeven, lijken de uitgeverijen in het grootste deel 

van de gevallen niet louter toegespitst te zijn geweest op avant-garde kunst.   

 In een aantal gevallen is er sprake ven een politieke dimensie. Zo zijn in de Sovjet-

Unie veranderingen in het politieke klimaat belangrijk geweest voor de boekenmarkt en voor 

zowel de bloei als de teleurgang van Russische avant-garde kinderboeken. In 1921 voerde 

Lenin de nieuwe economische politiek in. Die maatregel gaf een zekere vrijheid aan privé-

uitgeverijen en droeg bij aan het zogenaamde ‘gouden decennium’ van het Russische 

kinderboek, een decennium waarin avant-gardisten hun bijdrage leverden aan belangrijke 

vernieuwingen in Russische kinderboeken. Een belangrijke kinderboekenuitgeverij waarbij 

heel wat avant-gardistische auteurs publiceerden was bijvoorbeeld Raduga (Regenboog). 

Toen Stalin aan de macht kwam nam de censuur echter toe. Kinderboeken werden volledig 

opgeëist door het regime en sociaal realisme werd de enige toegelaten inhoud. Alle 

uitgeefactiviteit werd verplicht ondergebracht bij uitgeverijen geleid door de staat. In 1932 

werd Detizdat opgericht, een staatsgeleide uitgeverij voor kinderboeken (Lemmens & 

Stommels 2009,103-105, 464; Stommels & Lemmens 2015, 138-143). Die politieke 

veranderingen en de invloed ervan op uitgeverijen maakten uiteindelijk een einde aan de 

bloeiperiode van Russische avant-garde kinderboeken. Ook in Europese landen is er af en toe 

een samenhang tussen avant-garde kinderboeken en (links) politiek georiënteerde 

uitgeverijen. Jørgens Hjul (1932) en Hvad lærer vi i skolen (1933) verschenen bijvoorbeeld 

bij Monde, een jonge en linkse uitgeverij (Christensen 176). Dat soort politiek georiënteerde 

uitgeverijen lijken bij Europese avant-garde kinderboeken echter eerder de uitzondering dan 

de regel.           

 Weigeringen door uitgeverijen konden de verspreiding van bepaalde kinderboeken 

tegengaan. Omwille van de politieke lading werd Bertolt Brechts kinderboek Die drei 

Soldaten (1932) zowel in binnenland als buitenland geweigerd door uitgevers (Kümmerling-

Meibauer 2017, 129). Mogelijk zorgde ook bij Schwitters’ Die Scheuche de weigering door 

reguliere uitgeverijen ervoor dat het leespubliek van kinderen uiteindelijk beperkt bleef.  
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4. Internationaliteit en tentoonstellingen 
De avant-garde was een bij uitstek internationale beweging die taal- en landgrenzen 

oversteeg. Avant-garde bewegingen waren vaak actief in verschillende landen. Daarnaast 

correspondeerden heel wat avant-gardisten met gelijkgestemden en reisden rond. Sommigen 

emigreerden voor korte of lange tijd. In veel Europese steden vonden avant-gardeactiviteiten 

plaats, waarvan de belangrijkste twee Parijs en Berlijn waren (Bru 103). Avant-garde 

activiteiten in die steden werden niet enkel uitgeoefend door plaatselijke kunstenaars, maar 

ook door heel wat buitenlandse kunstenaars die in deze steden verbleven. Hoewel veel avant-

gardisten wel degelijk nationalistische ideeën aanhielden, stond dat een internationale 

dimensie niet in de weg. Door de wijze waarop bewegingen in verschillende landen actief 

waren, namen in feite alle avant-gardisten in meer of mindere mate deel aan een 

transnationale artistieke uitwisseling (Bru 136). Die internationale uitwisseling was ook 

aanwezig bij de makers van avant-garde kinderboeken. 4.1. gaat eerst in het algemeen dieper 

in op internationale bewegingen en wisselwerkingen met betrekking tot avant-garde 

kinderboeken. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de invloedrijke rol van 

Sovjetboeken. 4.2. gaat vervolgens meer specifiek in op een aantal tentoonstellingen.  

 

4.1. Internationale bewegingen en beïnvloedingen 
Steiner (2015) heeft in zijn onderzoek avant-garde kinderboeken uit het Westen (Europa en de 

Verenigde Staten) vergeleken met Sovjetkinderboeken en kwam daarbij tot de conclusie dat 

er heel wat parallellen te vinden zijn. De gelijkenissen zijn groter dan je mogelijk op basis van 

de verschillende politieke en maatschappelijke situaties in de landen op dat moment zou 

verwachten. Voor een deel zijn die parallellen toe te schrijven aan rechtstreekse 

beïnvloedingen, zoals correspondenties, reizen en migratie. Daarnaast ziet Steiner ook bij 

boeken waartussen er (vermoedelijk) geen rechtstreekse beïnvloedingen waren, soms 

parallellen in vorm en inhoud. Die schrijft hij toe aan een gemeenschappelijke ‘zeitgeist’: 

“beneath official (or, shall we say, asserted ideological differences[sic], there was a certain 

unifying Zeitgeist shared by most avant-garde and modernist artists and writers” (Steiner 

2015, 190). Nochtans verschilde de manier waarop avant-garde kinderboeken in verschillende 

landen ontvangen werden en functioneerden in de maatschappij. De Sovjet-Unie nam een 

unieke positie in. In de jaren na de revolutie werden avant-gardistische kinderboeken 

gelegitimeerd en ondersteund vanuit het regime. Daardoor namen Russische kinderboeken 

met avant-garde invloeden een centrale plaats in binnen de canon. In andere landen, 

daarentegen, ontvingen avant-gardistische boeken voor kinderen niet dat soort legitimering en 

ondersteuning, waardoor ze veeleer privé-experimenten in de marge van de 

kinderboekenmarkt bleven (Steiner 2015, 190). Door de centrale positie van Russische avant-

garde kinderboeken waren ze voor avant-gardisten in andere landen regelmatig een bron van 

inspiratie. Ze konden Europese kinderboeken beïnvloeden door internationale contacten of via 

Russische emigranten. Ook tentoonstellingen (zie 4.2.) hebben een rol gespeeld.   

 Russische emigranten namen een belangrijke rol in bij de verspreiding van Russische 

avant-garde invloeden in Europa (Higonnet 95; Steiner 2015, 191). Met name voor Frankrijk 

wijzen zowel Beckett als Steiner op de invloed van Russische kunstenaars op de Franse 

kinderliteratuur. Verschillende Russische kunstenaars (waaronder Nathalie Parain, Hélene 

Guertik, Rojan, Nathan Altman, Chem en Yury Cherkesov) werkten mee aan de populaire 

serie “Les Albums du Père Castor” (Steiner 2015, 191). Belangrijk voor de avant-garde in 
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Franse kinderliteratuur was bijvoorbeeld Natalia Chelpanova, later bekend onder haar Franse 

naam Nathalie Parain. Reeds in het eerste kinderboek dat door haar in 1930 geïllustreerd 

wordt (Mon chat) is er een duidelijke invloed uit het constructivisme (Beckett 224). In haar 

werk maakt ze gebruik van vereenvoudigde vormen en kleuren, vlakke kleurvakken op witte 

achtergronden, losse stukken en collages. Haar meest opmerkelijke en vermoedelijk meest 

avant-gardistische werk is Ronds et carrés, dat op verschillende vlakken aan Lissitzky’s Pro 

dva kvadrata doet denken. De personages zijn samengesteld uit verschillende, simpele 

geometrische vormen, hoewel Parains personages door het combineren van meerdere 

geometrische vormen toch nog een redelijk menselijke vorm krijgen. Het gebruikte 

kleurenpalet bestaat zoals in Lissitzky’s werk enkel uit zwart, rood en een witte achtergrond. 

Net als in Pro Dva Kvadrata kunnen de geometrische vormen in Parains boek kinderen 

uitnodigen tot spel en participatie (Beckett 225-226, zie 2.6.).     

 In Duitsland verbleven eveneens Russische avant-gardisten. Een van hen was El 

Lissitzky, die zijn Pro Dva kvadrata in 1922 in Berlijn publiceerde. Steiner en Kümmerling-

Meibauer schrijven dat Pro Dva kvadrata als inspiratiebron gefungeerd heeft voor het 

Duitstalige kinderboek Die Scheuche Märchen (dat een samenwerking was van de Duitse 

kunstenaars Kurt Schwitters en Käte Steinitz met de Nederlandse kunstenaar Theo van 

Doesburg) (Steiner 2015, 193; Kümmerling-Meibauer 2017, 122-123). El Lissitzky verbleef 

sinds 1918 in Duitsland en had de drie makers van Die Scheuche in persoon ontmoet. Hoewel 

de overeenkomsten minder sterk zijn dan tussen Ronds et carrés en Pro Dva Kvadrata, delen 

de boekjes op de eerste plaats een interesse voor typografisch experiment. Daarnaast ziet 

Kümmerling-Meibauer een aantal andere overeenkomsten zoals een politieke boodschap in de 

tekst, de abstracte concepten aanwezig in het verhaal en het open einde (Kümmerling-

Meibauer 2017, 123). Steiner schrijft dat Van Doesburg het idee voor het boekje opvatte 

nadat hij een Nederlandstalige bewerking van Lissitzky’s Pro Dva Kvadrata in De Stijl had 

gepubliceerd. Samen met Schwitters en Steinitz wilde hij ook een kinderboek maken dat nog 

verder ging op het vlak van typografisch experiment (Steiner 2015, 193). Mogelijk heeft 

Lissitzky op zijn beurt zich weer laten inspireren door Die Scheuche voor zijn Chetyre 

Arifmeticheskikh Deistviya (Vier rekenkundige operaties) dat hij creëerde in 1928. Net als in 

Die Scheuche bestaan de figuren in het boek uit letters. Voorts ziet Steiner in het thema van 

klassenstrijd mogelijk parallellen met Die Scheuche (Steiner 2015, 195).   

 

4.2. Tentoonstellingen 
Tentoonstellingen hebben een niet te negeren rol gespeeld bij het verspreiden van 

vernieuwende technieken en ideeën met betrekking tot kinderboeken, zowel op nationaal als 

op internationaal vlak. Het tentoonstellen van kinderboeken is een relatief modern fenomeen, 

dat vooral opkwam vanaf het begin van de 20e eeuw. De opkomst van tentoonstellingen met 

kinderboeken hangt samen met de eerder besproken vernieuwde aandacht voor het kind en de 

pedagogie van het kind (Kümmerling-Meibauer 2013, 12). Vernieuwende kinderboeken 

waren daarbij een manier om de nieuwe opvoedingsidealen te verspreiden. Door middel van 

bibliotheken en tentoonstellingen vonden die boeken een bredere verspreiding. 
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4.2.1. Rond de eeuwwisseling 

Kümmerling-Meibauer heeft verschillende tentoonstellingen van kinderboeken beschreven 

aan het begin van de 20e eeuw. Die tentoonstellingen vonden plaats in Oostenrijk, Duitsland 

en Nederland. Het bewaarde materiaal van de tentoonstellingen is beperkt, waardoor niet met 

zekerheid gezegd kan worden hoeveel tentoonstellingen er exact geweest zijn. Van een aantal 

tentoonstellingen zijn catalogussen bewaard. Daarnaast zijn er nog verschillende reviews over 

de tentoonstellingen in kranten en tijdschriften terug te vinden (Kümmerling-Meibauer 2013, 

17-18). De eerste van de tentoonstellingen door Kümmerling-Meibauer besproken vond plaats 

in Berlijn in 1901, onder de naam “Die kunst im Leben des Kindes”. Later verplaatste deze 

tentoonstelling zich naar andere steden in Duitsland en Oostenrijk. De nadruk in deze 

tentoonstelling lag op allerlei kunstwerken die van belang zijn voor het kind. Daaronder 

bevonden zich kinderboeken, maar ook andere kinderobjecten zoals speelgoed, posters en 

kindertekeningen. De reviews die bewaard zijn gebleven uiten zich positief over de 

tentoonstelling (Kümmerling-Meibauer 2013, 18). In Nederland vond in 1906 in het stedelijk 

museum van Amsterdam een tentoonstelling plaats onder de naam “Kind en kunst”. Later 

verhuisde deze tentoonstelling naar Den Haag en, vermoedelijk, ook naar andere Nederlandse 

steden. Ook op deze tentoonstelling waren zowel kinderboeken als andere kunstobjecten 

geassocieerd met kinderen te bezichtigen. Naast werken uit Nederland bevatte de selectie ook 

buitenlandse werken, met een speciale nadruk op Britse prentenboeken die beïnvloed waren 

door de arts-and-craftsbeweging. In de jaren die volgden vonden nog verschillende 

tentoonstellingen van kinderboeken plaats, soms als deel van algemenere tentoonstellingen 

(Kümmerling-Meibauer 2013, 18-20).       

 Aan de hand van de catalogussen heeft Kümmerling-Meibauer de selectiecriteria en 

doelstellingen beschreven van de tentoonstellingen in Berlijn (1901), Amsterdam (1906) en 

Den haag (1914). De geselecteerde kinderboeken moesten aan verschillende voorwaarden 

voldoen. Naast de kwaliteit van het materiaal was ook de esthetische waarde en de aandacht 

voor de eigen verbeeldingswereld van het kind belangrijk. Die aandacht is terug te vinden in 

begeleidende voorwoorden, introducties en artikels die opgenomen zijn in de catalogussen. 

Daarbij werden in sommige gevallen uitspraken gedaan over wat ‘goede’ kinderliteratuur is 

(Kümmerling-Meibauer 2013, 20-22). Een voorbeeld van de nadruk op de eigen 

belevingswereld van het kind in ‘goede’ kinderboeken is terug te vinden in het artikel 

“Künstlerische Bilderbücher”, een bijdrage van de kunsthistoricus Wilhelm Spohr aan de 

Duitse catalogus. In zijn artikel argumenteert Spohr dat de makers van goede kinderboeken 

dienen aandacht te schenken aan de mentale, esthetische en emotionele belevingswereld van 

het kind. Opmerkelijk is dat hij verschillende zaken aanhaalt die ook door de latere avant-

garde belangrijk zouden worden geacht. Zo moet de kunstenaar gebruik maken van 

technieken die gelinkt worden aan kinderlijke voorkeuren en percepties, waaronder 

eenvoudige, gereduceerde vormen, primaire kleuren, egale kleurvlakken en platte weergaves 

van oppervlakten en decors. Bovendien stelt Spohr dat deze stijlen alleen in de moderne kunst 

gevonden worden (Geciteerd in Kümmerling-Meibauer 2013, 22). Kümmerling-Meibauer 

concludeert hieruit dat reeds rond de eeuwwisseling door kunstkenners de link werd gelegd 

tussen modernistische kunst en kinderboeken (Kümmerling-Meibauer 2013, 22). Uit de 

Nederlandse catalogus komen soortgelijke doelstellingen en criteria naar voren. De catalogus 

geeft eveneens aandacht aan de kinderlijke perceptie en beleving en spreekt een voorkeur uit 

voor eenvoudige vormen en heldere primaire kleuren. De Nederlandse tentoonstelling ging 

verder door zowel ‘goede’ als ‘slechte’ boeken tentoon te stellen en deze met elkaar te 

contrasteren. Onder die ‘slechte’ boeken werden boeken verstaan met een te sterk didactisch 
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karakter, met slechte materiële kwaliteit en met een overvloed aan decoratieve details. Er 

werd dus vrij expliciet geprobeerd om bezoekers van de tentoonstelling een ‘goede’ smaak 

voor kinderboeken bij te brengen (Kümmerling-Meibauer 2013, 23; De Bodt 2014, 28). 

 Hoewel bij deze boeken over het algemeen nog niet echt van avant-gardistische 

werken gesproken kan worden, lijken er tijdens deze tentoonstellingen toch al 

veelbetekenende ideeën en modernistische voorkeuren naar voren te komen. Kümmerling-

Meibauer schrijft dat deze tentoonstellingen om verschillende redenen invloedrijk zijn 

geweest. De tentoonstellingen zorgden ervoor dat modernistische invloeden in kinderboeken 

een draagvlak vonden bij een breder publiek. Kümmerling-Meibauer gaat zo ver om te stellen 

dat de tentoonstellingen aan het begin van de 20e eeuw noodzakelijk zijn geweest voor de 

opkomst van avant-garde kinderboeken in de jaren ’20 en ’30: “without the efforts of these 

travelling exhibitions and the close cooperation of engaged publishers, artists, and 

educationalists, the heyday of Avant-garde children’s literature in the 1920s and 1930s would 

not have taken place” (Kümmerling-Meibauer 2013, 24). De auteurs van de boeken 

doorbraken de grenzen tussen hogere kunstvormen en de toegepaste kunst in kinderboeken. 

Dat bracht verschillende gevolgen met zich mee. Op de eerste plaats zorgde het onder 

kunstenaars voor een grotere interesse voor kinderboeken. Kinderboeken werden gezien als 

een domein dat winstgevend kan zijn, maar ook als een plaats voor esthetische en intellectuele 

uitdagingen en vernieuwingen (Kümmerling-Meibauer 2013, 24). Daarnaast deden 

verschillende modernistische stijlen al hun intrede in kinderboeken die in de latere avant-

gardistische experimenten zouden worden voortgezet. Tot die nieuwe technieken behoorden 

onder meer een vereenvoudiging van het kleurenpalet, duidelijk afgelijnde figuren, 

minimalistische vormen en een aparte typografie. Kümmerling-Meibauer stelt dat deze 

vernieuwingen mee de weg vrijmaakten voor de acceptatie van dit soort experimenten in 

latere avant-garde kinderboeken (2013, 24). Tot slot groeide onder uitgevers en 

bibliothecarissen de interesse voor betaalbare en artistiek kwalitatieve kinderboeken. 

Daardoor kregen dit soort vernieuwende kinderboeken en modernistische stijlen een bredere 

verspreiding (Kümmerling-Meibauer 2013, 24).  

 

4.2.2. Jaren ‘20 en ‘30 

De eerste wereldoorlog zorgde voor een onderbreking van de vernieuwingen in 

kinderliteratuur en bijhorende tentoonstellingen. Vanaf de jaren ’20 werden deze 

vernieuwingen voortgezet en werden opnieuw tentoonstellingen van kinderobjecten 

georganiseerd, onder meer door avant-gardisten. Een aantal belangrijke tentoonstellingen aan 

het einde van de jaren ’20 en het begin van de jaren ’30 focusten op Sovjetkinderboeken. 

Omwille van de avant-gardistische invloed op Sovjetkinderboeken uit die periode waren de 

tentoonstellingen belangrijk voor het verspreiden van nieuwe Russische technieken en 

verhaalmotieven in het Westen (Steiner 2015, 190). Tentoonstellingen van 

Sovjetkinderboeken vonden plaats in Amsterdam (1929), Parijs (1929) (Onder organisatie van 

Blaise Cendrars [Higonnet 95]), Zurich (1930) en Kopenhagen (1932) (Kümmerling-

Meibauer 2013, 26). De tentoonstelling in Amsterdam werd gereconstrueerd door Stommels 

& Lemmens (2015). Christensen op haar beurt heeft de invloed van de tentoonstelling in 

Kopenhagen op Deense kinderboeken onder de loep genomen (2015). In de jaren voorafgaand 

aan de tentoonstellingen had de sterke opkomst van Sovjetprentenboeken in het buitenland de 

aandacht getrokken. De tentoonstellingen van Sovjetkinderboeken in Europa werden 
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georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van GIZ (Gosizdat, een staatsgeleide 

uitgeverij). De organisatie was in handen van VOKS, de organisatie die instond voor culturele 

relaties tussen de Sovjet-Unie en het buitenland (Stommels & Lemmens 2015, 144). VOKS 

kreeg bij de organisatie van de tentoonstellingen de hulp van pedagogen uit Moskou die 

eerder meegewerkt hadden aan de opstart van een kinderboekenmuseum in Moskou (1925). 

De tentoonstelling in Parijs was volledig gewijd aan kinderboeken. In Amsterdam en Zurich 

maakten de kinderboeken deel uit van een bredere tentoonstelling over Russische grafische 

kunst (Stommels & Lemmens 2015, 144). Stommels & Lemmens wijzen erop dat de 

organisatie van de tentoonstellingen niet helemaal losstond van politiek. Na de Russische 

revolutie heerste er in West-Europa algemeen een negatief beeld van de Sovjet-Unie. Kansen 

om de Sovjet-Unie in een beter daglicht te stellen werden door het regime graag benut. 

Daarnaast nam door het begin van de economische crisis de interesse voor de communistische 

Sovjet-Unie onder de bevolking in het Westen toe (Stommels & Lemmens 2015, 145). Toch 

is het zeker niet zo dat er een één-op-één relatie bestond tussen politiek en de 

tentoonstellingen. Ook stemmen die kritisch stonden ten opzichte van de Sovjet-Unie en het 

communisme lieten zich positief uit over de Sovjetkinderboeken en prezen de vernieuwende 

technieken en verhaalinhouden. Onder die positieve stemmen bevond zich onder meer de 

liberale Nederlandse politicus Benjamin Telders. Hoewel kritisch ten opzichte van de Sovjet-

Unie, raakte hij tijdens een bezoek aan Moskou onder de indruk van de Russische 

prentenboeken. Hij prees de Russische prentenboeken als de beste prentenboeken van dat 

moment en stelde voor om een tentoonstelling van deze boeken te organiseren in Nederland 

(Stommels & Lemmens 2015, 145).         

 In hun reconstructie van de tentoonstelling in Amsterdam hebben Stommels & 

Lemmens onder meer gekeken naar het aantal tentoongestelde boeken, de auteurs, de 

vertegenwoordigde leeftijdsgroepen en de terugkerende onderwerpen. Daarbij wilden ze 

nagaan in welke mate de boeken uit de tentoonstelling representatief waren voor de 

kinderboeken die op dat moment verschenen in de Sovjet-Unie. In totaal zijn in de catalogus 

van de Amsterdamtentoonstelling 148 titels bewaard. Algemeen geeft de lijst telkens de 

Nederlandse vertaling van de titel van het boek, de prijs en de naam van de illustrator. Een 

aantal keren is in de plaats de naam van de auteur gegeven en een enkele keer is de titel 

vergeten. Ondanks de lijst was het, onder meer door de vertaling van de titels, niet altijd 

gemakkelijk om de boeken te identificeren. Met behulp van een catalogus van de GIZ (die 

ongeveer 1560 titels bevat van kinderboeken die rond die tijd in de Sovjet-Unie verschenen 

zijn) hebben Stommels & Lemmens uiteindelijk 144 van de 148 boeken kunnen identificeren 

en daarmee een reconstructie kunnen maken van het (grootste deel van) de tentoonstelling in 

Amsterdam. De lijst in de catalogus was echter, afgaand op een aantal latere Nederlandse 

vertalingen, waarschijnlijk niet compleet. Van de verschillende tentoonstellingen was de 

tentoonstelling in Amsterdam het best te reconstrueren. Voor de tentoonstellingen in Parijs en 

Zurich waren de gegevens te beperkt om tot een reconstructie te komen (Stommels & 

Lemmens 2015, 146, 154). De reconstructie van de Nederlandse tentoonstelling toont een 

overwicht van boeken voor jonge kinderen, de prentenboeken. Prentenboeken voor jonge 

kinderen maakten ongeveer 70% procent uit van de kinderboeken in de tentoonstelling. Dat 

kwam niet helemaal overeen met de verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen in de 

kinderboekenmarkt in de Sovjet-Unie, waarin boeken voor jonge kinderen slechts 40% 

uitmaakten van het aanbod (Stommels & Lemmens 2015, 149). Voorts waren bepaalde 

soorten van boeken sterk vertegenwoordigd in de tentoonstelling. Populaire genres waren 

boeken over wetenschap, technologie en productie, boeken over natuurgeschiedenis en 
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boeken met spel en prenten (samenhangend met de klemtoon op jonge leeftijdsgroepen). De 

kinderboeken waren niet helemaal vrij van propaganda, die vaak gelinkt was aan de thema’s 

van technologie en productie. De illustratoren waarvan boeken opgenomen waren in de 

tentoonstelling waren over het algemeen de voornaamste illustratoren van kinderboeken in de 

Sovjet-Unie op dat moment. Onder de sterkst vertegenwoordigde illustratoren bevonden zich 

Vladimir Konashevich, Konstantin Kuznetsov, Nikolai Tyrsa, Vladimir Lebedev en Mikhail 

Tsekhanovsky. Stommels & Lemmens concluderen dat de tentoonstelling in het algemeen een 

redelijk representatieve voorstelling gaf van de kinderboeken die op dat moment gepubliceerd 

werden in de Sovjet-Unie, maar wel met een sterke nadruk op (kleurrijke) boeken voor jonge 

kinderen (Stommels & Lemmens 2015, 151-152).  

 De receptie van de tentoonstelling in Nederland lijkt over het algemeen goed te zijn 

geweest. In totaal bezochten meer dan 5000 mensen de tentoonstelling en werden 700 boeken 

verkocht. Hoewel de propaganda werd opgemerkt, waren recensenten grotendeels positief 

over de tentoongestelde kinderboeken. Bovendien bleken de kinderboeken meer aandacht en 

positievere beoordelingen te krijgen dan het andere, belangrijkste deel van de tentoonstelling 

(met werken voor volwassenen). Gewaardeerd werd het heldere kleurengebruik, de mise-en-

page van tekst en afbeeldingen, de pedagogisch kwaliteiten en de op het kind zelf gerichte 

oriëntaties (Stommels & Lemmens 2015, 154). Na Amsterdam verhuisde de tentoonstelling 

nog naar een aantal andere Nederlandse steden, waaronder Arnhem en Rotterdam, en 

verschenen 8 boeken in Nederlandse vertaling. De boekjes werden ook in België uitgebracht 

door de Brusselse uitgeverij de Wilde Roos. 6 boekjes verschenen in Brussel in het 

Nederlands, 2 in het Frans. Ondanks de vertalingen was er volgens Stommels & Lemmens 

geen directe invloed van Sovjetkinderboeken op Nederlandstalige kinderboeken. Pas een 

tiental jaren later was er bij een aantal illustratoren invloed terug te vinden, onder andere bij 

Johanna Bottema en Wim van Overbeek (Stommels & Lemmens 154-155; De Bodt 2014, 

132).             

 De sovjetkinderboeken lijken een directere invloed te hebben gehad op Deense 

kinderboeken. De tentoonstelling in Kopenhagen vond plaats in 1932, een aantal jaren na de 

tentoonstelling in Amsterdam. De tentoonstelling zou tot stand gekomen zijn nadat de 

manager van de boekenafdeling van het warenhuis Illums de tentoonstelling in Parijs had 

gezien (Christensen 171-173). Over de tentoonstelling in Kopenhagen zijn een aantal artikels 

bewaard gebleven. Die artikels prijzen het vernieuwende van vorm en inhoud in de 

Sovjetboeken en schenken aandacht aan de artistieke kwaliteit. Ook de vernieuwende thema’s 

en de weergave van het alledaagse moderne leven met technische vernieuwingen werden 

gewaardeerd, hoewel de communistische ideologie die in de boeken vervat zat werd 

afgewezen (Christensen 173). In de Deense krant Dagens Nyheder riep een Deense journalist 

expliciet op om het Russische voorbeeld te volgen in Deense kinderboeken: 

[…] many of our artists and writers must find inspiration for a renewal of children’s 

books. This will not be considered imitation, when transformed and transported to a 

Danish context – of course, with the exclusion of everything that is connected to the 

red Revolution, which is also glorified in the Russian children’s literature (Anoniem, 

Dagens Nyheder, 12 mei 1932. Geciteerd en vertaald in Christensen 173).  

Mede door de tentoonstelling in Kopenhagen heeft Christensen 1933 omschreven als een 

keerpunt in de Deense kinderliteratuur (Christensen 172). Nieuwe verhaalmotieven en 

illustratiestijlen doen dan hun intrede in Deense kinderboeken en lijken schatplichtig te zijn 

aan de Sovjetkinderboeken:  
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Books published in Denmark shortly after the exhibition present variations on the 

characteristics of the Russian artistic avant-gardes. One finds experiments with new 

visual and literary modes of expression, examples of explicit revolutionary content, 

and ideas of childhood related to progressive educational ideas (Christensen 175). 

Naast de tentoonstelling zorgden andere factoren er mee voor dat het Deense klimaat open 

kwam te staan voor vernieuwende invloeden uit de Sovjetkinderboeken. Nieuwe educatieve 

en pedagogische bewegingen hadden in deze periode een sterke invloed op kinderboeken. 

Daarbij was ook de eerder besproken pedagogische hervormingsbeweging, waarin de 

klemtoon kwam te liggen op het kinds eigen perspectief, invloedrijk. Daarnaast vonden rond 

de jaren ’30 een aantal veranderingen plaats in de Deense samenleving. De sociaaldemocraten 

kwamen voor het eerst aan de macht en voerden verschillende hervormingen door die 

kinderen een betere toegang tot kennis en boeken moesten geven. Zelfs onder architecten 

groeide de interesse voor het ontwerpen van gebouwen voor instituten gerelateerd aan 

kinderen (Christensen 175).         

 In haar discussie van de invloed van de tentoonstelling in Kopenhagen op Deense 

kinderliteratuur bespreekt Christensen vier voorbeelden van experimentele Deense 

kinderboeken: Jørgens Hjul. En moderne Billedbog for Børn, Hvad lærer vi i skolen?, Kai og 

Anne i den store By en Pers første bog (Christensen 172). Jørgens Hjul. En moderne 

Billedbog for Børn (Jørgens wiel, een modern prentenboek voor kinderen, 1932, Fig. XII) 

werd geschreven door Hans Kirk en geïllustreerd door Arne Ungermann en Edvard Heiberg, 

die tevens ook de uitgever was. Het boek kondigt zichzelf expliciet aan als “een modern boek 

voor kinderen”. Edvard Heiberg had banden met de Bauhaus, wat gereflecteerd wordt in de 

posterachtige stijl van de titel op het voorblad. Het boek werd uitgegeven door de jonge linkse 

uitgeverij Monde en bevat, wellicht niet toevallig, een sterk gebruik van de kleur rood. In de 

ordening van het boek wordt het ‘oude’ steeds gecontrasteerd met het ‘nieuwe’, zowel in 

termen van inhoud als van stijl. De linkerzijde geeft  oude transportmiddelen weer met 

tekeningen. De rechterzijde van het boek toont aan de hand van fotocollages moderne 

transportmiddelen (Christensen 175-176). Christensen ziet verschillende overeenkomsten met 

de Russische avant-garde, waaronder het gebruik van de kleuren rood, zwart en wit, het 

ontbreken van centraal perspectief, de onvolledige weergave van menselijke figuren, een 

compositie gebaseerd op diagonale lijnen en een focus op machines en de kracht van deze 

machines (Christensen 177). De illustraties zijn meer innoverend dan de eerder traditionele 

tekst. Het boekje toont een fascinatie voor moderne technologie en de snelheid van nieuwe 

transportmiddelen. Daarnaast bevat het boekje evenwel ook een duidelijk links georiënteerde 

ideologie, onder meer door het beklemtonen van een gemeenschapsgevoel (Christensen 177). 

 Hvad lærer vi i skolen? (Wat leren we op school?, 1933, Fig. XVII), geschreven en 

geïllustreerd door Hans Scherfig, bevat mogelijk een nog meer expliciet linkse ideologie. Het 

boek vertelt kinderen naar eigen zeggen wat ze niet op school leren en spreekt in een 

voorwoord kinderen rechtstreeks aan. Christensen verbindt de zwart-witinkttekeningen in het 

boek met avant-gardisten als de Duitse satirische kunstenaar Georg Grosz (Christensen 178).  

 Een avant-gardistische invloed is ook te vinden in twee boeken geïllustreerd door 

Karen Lis Jacobsen: Kai og Anne i den store By (Kai en Anne in de grote stad, 1933, Fig. 

XVIII) en Pers første bog (Pers eerste boek, 1943, Fig. XIX). In Kai og Anne i den store By 

gaan Jacobsens illustraties vergezeld van verzen door Otto Gelsted. Gelijkaardig aan Jørgens 

Hjul. En moderne Billedbog for Børn bevat het boek contrasten tussen de rechterzijden en 

linkerzijden. De linkerzijde bevat telkens de verzen met naturalistische lijntekeningen, waar 
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de rechterzijde de innoverende illustraties in kleur toont. De innoverende prenten aan de 

rechterzijden tonen verschillende kenmerken typisch voor de Russische prentenboeken, 

waaronder gebrek aan centraal perspectief, heldere kleuren, vlakke vormen, een compositie 

bestaande uit diagonale lijnen en uitgesneden vormen (Christensen 180). Christensen ziet 

sterke gelijkenissen met het werk van de Russisch illustrator Lebedev (181). Zo ontbreekt het 

de personages aan herkenbare gezichtsuitdrukkingen. Op het vlak van inhoud toont Kai og 

Anne i den store By de moderniteit in de vorm van moderne gebouwen, een stedelijke 

omgeving en moderne transportmiddelen. Het verhaal wordt naar een Deense setting gehaald 

door het vervangen van de rode vlag door de Deense vlag. Daarnaast bevat het boekje ook 

niet echt typische avant-gardistische motieven zoals scènes met alledaagse situaties 

(bijvoorbeeld de aankoop van fruit). De dichter van de versjes, Otto Geldsted, schreef in de 

jaren 20 een aantal experimentele gedichten voor volwassenen. Hoewel wellicht minder 

experimenteel, is ook in zijn gedichtjes voor Kai og Anne i den store By de compositie en het 

klankbeeld belangrijk (Christensen 182). Christensen ziet voorts gelijkenissen tussen de toon 

en klanknabootsingen met een kinderlijke manier van spreken en het kinds eigen spel met taal 

en klank (Christensen 183). Pers første bog (1943), een boekje dat ongeveer 10 jaar later 

geïllustreerd werd door Jacobsen, bevat soortgelijke kenmerken, waaronder egale heldere 

kleurvlakken, het ontbreken van herkenbare gezichten en het gebruik van uitgesneden 

vormen. De invloed van de avant-garde lijkt echter minder geworden, onder meer door het 

grote gebruik van niet erg avant-gardistische details. In tegenstelling tot het vorige boek krijgt 

hoofdpersonage Per meer gezichtsuitdrukking. Hoewel het boekje enerzijds een sterk 

didactische toon heeft, toont het anderzijds wel de onafhankelijkheid van een kind dat zich 

zonder volwassenen kan redden. Anders dan Kai og Anne i den store By, bevat Pers første 

bog een vrij simpele prozatekst (Christensen 184).  

 Algemeen ziet Christensen vanaf 1933 zowel vormelijke als inhoudelijke 

veranderingen in Deense kinderliteratuur, geïnspireerd door de Russische prentenboeken. 

Traditionele illustratiestijlen zoals waterverf worden vervangen door moderne stijlen als 

uitsnijdingen en fotomontages, met daarbij een tendens naar meer abstractie. Verschillende 

terugkerende kenmerken zoals heldere kleuren, vlakke vormen en ontbreken van centraal 

perspectief doen hun intrede (Christensen 187). Ook op het vlak van inhoud wordt, niet 

helemaal in lijn met de oproep in Dagens nyheder, dikwijls een (expliciet) linkse ideologie 

overgenomen uit de Russische prentenboeken. Het kind wordt alsmaar meer als een individu 

gezien en belangrijk geacht voor de toekomst en vernieuwing van de samenleving. Naast de 

tentoonstelling in Kopenhagen zijn daarbij ook andere factoren, zoals pedagogische 

bewegingen en discussies, van belang geweest (Christensen 186).     

 Reynolds vermeldt tot slot kort een Britse receptie van de tentoonstelling. In 1931 

werd de tentoonstelling onthaald in Groot-Brittannië. Net als in andere landen waren de 

commentaren voornamelijk positief. In Manchester Guardian werden zowel de boeken als de 

tentoonstelling zelf geprezen, die laatste omwille van de interactieve opzet voor kinderen 

(Reynolds 2016, 97). De boeken wekten de interesse op van een aantal commerciële uitgevers 

(waaronder Carrington) die sovjetkinderboeken in het Engels uitbrachten. Onder de Britse 

vertalingen uitgebracht door Carrington bevonden zich bijvoorbeeld drie kinderboeken van 

het duo Lebedev en Marshak. Al bij al bleef het aantal Engelse uitgaves van 

Sovjetkinderboeken echter beperkt en kwam de kennismaking met de Sovjetkinderboeken vrij 

laat. Op dat moment was er al een eigen Britse variant van het avant-garde kinderboek 

ontwikkeld, het zogenaamde ‘romantic modernism’ (zie 1.1.2.) (Reynolds 2016, 98, 101). 
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Herhaling figuur XII: Illustraties door Arne Ungermann en Edvard Heiberg, In Jørgens Hjul. En moderne Billedbog for Børn 

door Hans Kirk (Monde, 1932). 

Figuur XVII: Illustratie door Hans Scherfig, In Hvad lærer vi i Skolen? (Monde, 1933). 

Figuur XVIII: Illustratie door Karen Lis Jacobsen, In Kai og Anne i den store By Door Otto Geldsted (Levin & Munksgaard, 

1933).  
Figuur XIX: Illustratie door  Karen Lis Jacobsen, In Pers første Bog door Torben Gregersen (Haasse, 1943). 
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5. Het kind als lezer en als constructie 

5.1. Het kind als lezer 
Saskia de Bodt schrijft over Lou Loebers Gouden Vlinders: “Het zou aardig zijn om eens te 

kijken hoe die schijnbaar simpele, nieuw-zakelijke wereld, met tot de essentie bepaalde 

vormen, destijds overkwam op de kinderen die dit boekje in handen kregen” (De Bodt 2004, 

37). Inderdaad tasten we grotendeels in het duister bij de vraag naar de manier waarop avant-

garde werken onthaald werden door kinderen. In onderzoeken wordt er weinig, tot bijna geen, 

aandacht aan gegeven. Logischerwijze hangt dit samen met de weinige gegevens die hierover 

beschikbaar zijn. Toch is het opmerkelijk dat de daadwerkelijke lezing en beoordeling door 

kinderen in de meeste onderzoeken amper tot geen issue is. De Bodt is een van de weinigen 

die de vraag stelt. Een mogelijke manier om iets over de receptie van de boeken te 

achterhalen, is door naar de verkoopcijfers te kijken. Algemeen lijkt het in de meeste gevallen 

echter moeilijk verkoopcijfers terug te vinden. Over Lissitzky’s Pro dva kvadrata schrijft 

Higonnet dat ongeveer 3000 exemplaren verkocht werden van de versie die in 1922 in 

Duitsland gedrukt werd. Daarmee was het boek volgens haar behoorlijk succesvol (Higonnet 

96). Gezien het eerder besproken dubbele leespubliek, geeft het verkoopcijfer echter geen 

volledige zekerheid over het aantal kinderen dat het boek gelezen heeft, noch zegt het iets 

over de manier waarop die kinderen het boek na lezing beoordeeld hebben. Lemmens & 

Stommels schrijven dat hierover in het geval van Pro dva kvadrata geen gegevens zijn (2009, 

364-365). Ook bij andere kinderboeken lijkt er geen tot weinig informatie over bewaard te 

zijn.            

 Er zijn redenen om te veronderstellen dat de receptie van avant-gardistische 

experimenten voor kinderen niet altijd positief geweest is. Wanneer in het algemeen gekeken 

wordt naar de receptie van de avant-garde, was die regelmatig negatief. Avant-garde 

tentoonstellingen vonden soms onbegrip en afkeuring bij het brede publiek doordat de 

experimenten te moeilijk en radicaal bleken te zijn (Bru 67). Dat doet vermoeden dat ook 

radicale experimenten voor kinderen niet altijd goed gevallen zijn, hoewel kinderen zelf niet 

noodzakelijk op dezelfde manier reageren als volwassenen. Zoals avant-gardisten opmerkten, 

zijn kinderen in hun denken nog niet zo gebonden aan gewoontes en conventies als 

volwassenen. Doordat kinderen nog minder leeservaringen hebben, is de schok mogelijk 

minder groot bij die leeservaringen die afwijkingen van het conventionele: “When everything 

is new, there can be no shock of the new. When everything is new, everything can be – on 

some level – shocking. For the earliest readers, all books are avant-garde” (Nel 272). Toch 

zijn kinderen ook op jonge leeftijd vermoedelijk al meer gebonden aan conventies dan avant-

gardisten graag geloofden.          

 Naast redenen om een negatieve ontvangst te veronderstellen, zijn er eveneens redenen 

om een meer positieve ontvangst te verwachten. In het geval van kinderboeken moet in 

rekening gebracht worden dat er wel degelijk pedagogische bewegingen waren die 

vernieuwingen van het kinderboek voorstonden en actief promootten. Die bewegingen waren 

bijvoorbeeld al betrokken bij de kinderboekententoonstellingen rond de eeuwwisseling, 

waarin moderne technieken gepromoot werden (Kümmerling-Meibauer 2013). De vraag 

daarbij blijft echter toch welke mate van vernieuwing en experiment die groepen 

daadwerkelijk voor ogen hadden. Interesse voor de belevingswereld van kinderen en voor 

moderne technieken betekent niet noodzakelijk dat ook radicale avant-garde experimenten 

even positief ontvangen werden. Niet alle avant-garde boeken gaan even ver in hun 

experiment, dus vermoedelijk zal de radicaliteit van de boeken meegespeeld hebben, net als 
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de context en het taalgebied waarin ze verschenen. Bovendien is smaak iets subjectief dat van 

kind tot kind (of volwassene tot volwassene) kan verschillen. Dit alles zijn echter slechts 

gissingen. Bovendien zeggen de wensen van volwassenen niet noodzakelijk iets over het 

oordeel van het kind zelf.        

 Slechts hier en daar zijn aantekeningen terug te vinden over de reacties van kinderen 

en/of volwassenen. In een aantal brieven en notities schrijft Schwitters zelf dat zijn zoon en 

een aantal kinderen uit de buurt enthousiast waren over Die Scheuche, maar dat 

boekverkopers het afwezen omdat ze vreesden dat het boek omwille van het vreemde verhaal 

en de vormelijke abstractie niet zou verkopen (Kümmerling-Meibauer 2017, 125). Het feit dat 

Schwitters geen uitgever voor het boek vond en uiteindelijk genoodzaakt was zijn eigen 

uitgeverij op te richten, toont dat er in de Duitse kinderboekenmarkt weinig vraag was naar dit 

soort van radicale experimenten. Ook toont het mogelijk een verschil tussen de reacties van 

kinderen en de reacties van volwassenen, al kan de vraag worden gesteld in welke mate een 

aantal kinderen uit Schwitters’ eigen omgeving representatief zijn voor andere kinderen. Meer 

negatieve reacties van volwassenen zijn opgetekend over Il était une petite pie (1928), een 

boekje dat werd geschreven door Lise Deharme en geïllustreerd door Joan Miró. Net als Le 

Cœur de Pic richtte het zich specifiek op kinderen. In 1930 schrijft Esther Averill echter dat 

vooral andere surrealisten enthousiast waren over het experiment, terwijl ouders hun kinderen 

voor het ‘schadelijke’ boekje probeerden te beschermen (Averill 1930, 90. Geciteerd in 

Steiner 2015, 196). Die opmerking is interessant, omdat het suggereert dat het boekje vooral 

onthaald en gewaardeerd werd in een kring van mede-surrealisten (wat aansluit bij het eerder 

besproken crossover aspect van avant-garde kinderboeken), terwijl het door het brede 

(volwassen) publiek afgekeurd werd. Vraag blijft dan wat kinderen zelf, indien ze het toch in 

handen kregen, over het boek gedacht hebben.       

 Bij kinderen lijken reacties eveneens niet altijd positief te zijn geweest. In een rapport 

over het lezen bij kinderen (uitgevoerd door ‘children’s reading institute review commission’) 

heeft Steiner een aantal reacties van kinderen op avant-garde kinderboeken gevonden. Daaruit 

blijkt dat veel kinderen niet voldoende artistieke kennis of verbeelding hadden om Lebedevs 

illustraties in Slonenok juist te interpreteren. In de praktijk zagen ze enkel de deconstructie, 

zonder de mogelijkheden om de dieren zelf opnieuw te construeren. Over Lebedevs 

constructies in Church-lo waren de reacties evenmin positief. De gaten in de tekeningen 

wekten vooral irritatie op en sommige jonge kinderen begrepen zelfs helemaal niet wat er was 

afgebeeld (Steiner 1999, 46). Steiner ziet een botsing tussen de constructivistische tekeningen 

en een meer realistische voorkeur van kinderen. Hij merkt op dat er mogelijk soms toch 

kinderen aangesproken werden door de gedeconstrueerde prenten, maar dat het in die gevallen 

dan waarschijnlijk meer met sadistische of vernielzuchtige neigingen te maken had dan met 

een werkelijke appreciatie van de esthetische kwaliteiten van de illustraties (Steiner 1999, 47). 

Dit soort negatieve reacties hoeven niet noodzakelijk te betekenen dat de receptie van avant-

garde kinderboeken uitsluitend negatief was. Lebedev nam, samen met heel wat andere avant-

gardistische schrijvers en illustratoren, een centrale plaats in binnen de Russische 

kinderboekenmark. Wel wijst het erop dat er mogelijk soms conflicten waren tussen de ideeën 

van avant-gardisten en de daadwerkelijke voorkeuren van kinderen. Weld staaft de mogelijk 

negatieve receptie bij kinderen met verschillende studies waaruit blijkt dat kinderen in feite de 

voorkeur geven aan realistische tekeningen. Daarmee lijken hun voorkeuren op het vlak van 

kunst conventioneler te zijn dan die van avant-gardisten, al kan de vraag gesteld worden in 

welke mate kinderen op het moment van het onderzoek al bepaalde voorkeuren hebben 

aangeleerd gekregen (Willats 1997, 317. Geciteerd in Weld 2015, 133). Meer onderzoek is 
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nodig om een beter beeld te krijgen van de reacties van kinderen op avant-garde 

kinderboeken, al zijn de gegevens die daarover te vinden zijn vermoedelijk schaars. Wat vast 

lijkt te staan is dat de avant-garde aannames over het kind niet altijd helemaal overeen 

stemden met wat een kind werkelijk is en wil. De mogelijke discrepantie tussen de ideeën van 

avant-gardisten over het kind enerzijds en de daadwerkelijke ideeën van het kind zelf 

anderzijds leidt naar de volgende paragaaf. 

 

5.2. Het kind als constructie 
Het avant-garde beeld van het kind is niet het beeld van een werkelijk kind. Wel is het een 

constructie bestaande uit allerlei eigenschappen die door de avant-garde aan het kind 

toegeschreven worden, waaronder dynamiek, speelsheid, oorspronkelijkheid, preverbaliteit en 

naïviteit. Het is een geïdealiseerde staat van de ongeciviliseerde mens die nog niet belast is 

met de conventies van de moderne maatschappij. De constructie van die ideale staat wordt 

door de avant-garde bewust gehanteerd en uitgebuit. Veeleer dan te onderzoeken wat een kind 

werkelijk is, projecteert de avant-gardist in het beeld van het kind zijn/haar eigen ideeën over 

kunst en maatschappij. Sara Pankenier Weld (2014, 2015, 2018) gaat dieper in op het avant-

garde beeld van het kind en komt tot volgende beschrijving:  

The avant-garde infantile does not in any sense resemble an actual child; neither does 

the actual child in any sense remain the signified of this laborious signification process 

that revels mainly in the signifiers and the signifying. Instead, the avant-garde presents 

us with something more like a multifaceted Cubist composition of a child/non-child, 

impossibly collapsed and extended in space and time, forcibly framed and flattened to 

two dimensions, and rendered nearly unintelligible by distortions of the Cubist 

technique. It is not an actual child, but a bizarre juxtaposition of many superimposed 

and conflated versions of the child constructed by the avant-garde (Weld 2014, 8). 

Verschillende aspecten van de avant-garde constructie van het kind kunnen apart uitgelicht en 

geproblematiseerd worden. Een eerste aspect is het idee van het primitieve, ongeciviliseerde 

kind. Dit idee bevat misschien een grond van waarheid, maar is desondanks een vertekening 

en sterke versimpeling van de werkelijkheid. Onder meer Philip Nel wijst op problemen bij de 

aanname dat het kind nog ongeciviliseerd is: het proces van opgroeien en bijleren start 

immers meteen na de geboorte. Wellicht is het kind gecompliceerder en reeds meer 

geciviliseerd dan de avant-garde graag geloofde:   

The notion of children as ‘less civilized’ and thus better-equipped to resist cultural 

assumptions is both compelling and oversimplified. It is oversimplified because no 

child is tabula rasa. From the moment she or he is born, experience starts to accrue. 

While a child has less experience of the world than grown-ups do, she does have 

experience of that world and understands more than the adults acknowledge. Children 

are always being socialized (Nel 271).  

Een ander probleem bij het idee van het ongeciviliseerde kind is de aanname van de avant-

garde dat civilisatie per definitie slecht is. Die assumptie sluit aan bij het gedachtegoed van de 

avant-garde, maar wordt niet noodzakelijk door iedereen gedeeld. De gebruikelijke opvatting 

is vermoedelijk dat een zekere mate van civilisatie of socialisering wel degelijk wenselijk en 

noodzakelijk is (Nel 271). Bovendien gaat de avant-garde uit van een verstild beeld, een beeld 
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waarin het kind eeuwig kind blijft. Een kind groeit echter op, en bevat vanaf het begin ook de 

drijfveren om op te willen groeien. Avant-gardisten idealiseren de (veronderstelde) naïeve en 

nog ongeciviliseerde staat van het kind. In tegenstelling tot de avant-gardist gaat het kind 

zijn/haar naïviteit en onwetendheid zelf niet idealiseren, maar juist steeds willen bijleren: “For 

the infant does not revel in the unspeaking state and the child does not celebrate the 

strangeness of the naïve perspective; rather, the child seeks a voice and knowledge of the 

world to combat the fear of the unknown” (Weld 2014, 154). Weld wijst erop dat de staat van 

onwetendheid en naïviteit in de praktijk minder positief beleefd wordt dan in het 

geïdealiseerde beeld van de avant-garde. Voor wie alles nieuw is, kan de wereld 

overweldigend en beangstigend zijn. Het voor het eerst waarnemen en leren gaat niet enkel 

gepaard met positieve bewondering, maar ook met angsten, afkeer en ongemakkelijkheid. Het 

is ook om die moeilijkheden te overwinnen dat het kind ernaar streeft bij te leren en zich zo 

vlug mogelijk vertrouwd te maken met de wereld (Weld 2014, 153).    

 Een tweede aspect is de artificialiteit van de avant-garde constructie van het kind. 

Zoals eerder aangehaald werd, verschilde de mate waarin avant-gardisten zich verdiepten in 

de belevingswereld van het kind en het kind als zelf denkend subject erkenden. Maar zelfs bij 

de ‘infantilist aesthetic’, waarin getracht werd het kinderlijke denken op diep niveau te 

begrijpen en te imiteren, behield de constructie van het kind een grote mate van 

kunstmatigheid. Een poging van volwassenen om het kinderlijke denken te ervaren en te 

imiteren is immers in regel kunstmatig en onmogelijk: “Time remains irreversible and none 

can recover originary perception, just as the child is no primitive and the adult, due to the 

impossible relation of child and adult, can never truly access the interior experience of the 

child” (Weld 2014, 60). Het streven van de avant-garde kan gezien worden als een regressief 

streven, een poging om terug te keren naar een (vergeten) oorspronkelijke staat die voorafgaat 

aan de fase waarin (conventionele) betekenissen worden aangeleerd. Uit de onmogelijkheid 

van die terugkeer naar het kinderlijke brein volgt logischerwijze dat de eigenschappen en 

voorkeuren die avant-gardisten aan hun constructie van het kind toedichtten niet noodzakelijk 

overeenstemden met die van een echte kind:  

The artificiality of this adult attempt to enter the infant mind should be duly noted, 

however. Even if the aesthetic choices of the avant-garde sought to replicate the 

infantile as it addressed and engaged an audience of children, the mere fact of this 

orientation does not guarantee success with the target audience, displaying the 

difference between the avant-garde abstraction of the child and concrete, actual 

children (Weld 2015, 132).  

Problemen met betrekking tot kunstmatigheid en constructies van het kind beperken zich 

wellicht niet tot de avant-garde en kunnen ook breder worden toegepast op kinderliteratuur in 

het algemeen. In feite gaat het schrijven van teksten door volwassenen voor kinderen altijd 

met een zekere mate van kunstmatigheid gepaard. De avant-garde gaat echter ver in de wijze 

waarop ze zich kinderlijke eigenschappen toe-eigent en had daarnaast haar eigen specifieke 

beweegredenen waarvoor het kind doelbewust geconstrueerd werd. De constructie van het 

kind, met al de aan het kind toegeschreven eigenschappen, werd strategisch ingezet om eigen 

ideeën en theorieën te verantwoorden. Dat leidt naar een derde aspect, namelijk de constructie 

van het kind als projectie. Het geconstrueerde kind is in feite een projectie van de eigen 

ideeën en wensen van de avant-gardist, die in het kind vooral de eigenschappen vindt die 

zij/hij wil vinden:  
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In other words, the avant-garde construct of the ‘infant/child’, made manifest by its 

practice of infantile primitivism and the infantilist aesthetic, is not an independent 

entity but a reflection of the Russian avant-garde itself, refracted through its aims and 

struggle for a new identity (Weld 2014, 6).  

In de constructie van het kind vindt de avant-gardist een belichaming voor eigen ideeën met 

betrekking tot kunst en maatschappij, en een plaats om vrij te experimenteren met nieuwe 

vormen van betekenis. Daarnaast fungeert het geconstrueerde kind als contrast met de 

geciviliseerde, burgerlijke maatschappij. De wijze waarop het kind als contrastmiddel 

gebruikt wordt is niet onproblematisch. Het kind wordt immers bewust geconstrueerd als ‘de 

ander’ (the other). Tegen die ‘andere’ of het kind kunnen vervolgens de heersende conventies 

en burgerlijke opvattingen van de ‘volwassene’ worden afgezet en bekritiseerd (Weld 2015, 

133). Weld roept het beeld op van de kolonisator: “The primitivist frame of reference involves 

a colonial gaze that constructs a strange ‘other’ according to a preconceived colonialist mold 

that proves less an image of the colonized subject than an objectifying construct that reflects 

the aspirations of the colonizing agent” (Weld 2014, 24). In het primitivisme is het kind 

verwant aan de ‘primitieveling’ of zogenaamde ‘nobele wilde’. Beiden worden gezien als 

‘meer oorspronkelijk’ en ‘onbedorven’. Ook gelijkt de wijze waarop het primitivisme hen als 

‘de ander’ construeert en exploiteert. Daarbij is er in beide gevallen sprake van ongelijke 

machtsverhoudingen. Weld citeert in dit verband Johannes Fabian:  

Are we to overlook that adult-child relations are also, and sometimes primarily, 

fraught with barely disguised attitudes of power and practices of repression […]. Even 

worse, are we to forget that talk about the childlike nature of the primitive has never 

been just a neutral classificatory act, but a powerful rhetorical figure and motive 

(Fabian 2002, 63. Geciteerd in Weld 2015, 133). 

Het is diegene die zich in een machtspositie bevindt die de blik op de ander bepaalt en 

gebruikt voor eigen doeleinden. Die andere heeft niet de macht om een eigen (tegen)stem op 

te nemen en het beeld dat over hem/haar heerst zelf vorm te geven. De constructie van het 

kind heeft gevolgen voor het echte kind, doordat het geen stem geeft aan het kind en 

bovendien haar/zijn plaats inneemt. Weld beschrijft hoe de constructie van de ‘ander’ ervoor 

zorgt dat de ander, in dit geval het echte kind, zelf verdwijnt:   

Modern critical theory shows how, through the act of constructing the primitive 

‘other’, the observer actually projects an image of itself that occludes the ‘other’ from 

view. Indeed, for the avant-garde, the ‘infant/child’ served as an imagined ‘other’ that, 

even while formed as an ideal example, was constructed in a way that reflected the 

avant-garde’s own aesthetic principles and advanced its own agenda (Weld 2014, 68). 

Een laatste, hiermee samenhangend en eveneens problematisch aspect, is de stemloosheid van 

het geconstrueerde kind. Het ‘preverbale’, ‘primitieve’ kind van de avant-garde is immers per 

definitie stemloos. Het wordt door de avant-gardist ingezet en geëxploiteerd zonder zich 

hiertegen te kunnen verzetten of zelf een stem op te kunnen nemen. In de woorden van 

Marianna Torgovnick: “The primitive does what we ask it to do. Voiceless, it lets us speak for 

it” (Torgovnick 1990, 9. Geciteerd in Weld 2015, 133). Weld zelf gebruikt opnieuw het beeld 

van de kolonisator. Het geconstrueerde kind van de avant-garde neemt, op haast 

imperialistische wijze, het terrein over van het echte kind en verdringt die zo van zijn/haar 

eigen grondgebied. De stemloosheid van het kind zorgt ervoor dat die zich niet tegen de 
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overname kan verzetten: “By taking over the position of the infant/child, whose ‘un-speaking’ 

nature could not resist such occupation – ‘not having the right to speak’ […] the avant-garde 

repossessed the child’s territory” (Weld 2014, 68).       

 Er schuilt een paradox in de wijze waarop de avant-garde de stemloze een stem tracht 

te geven maar tegelijkertijd die stemloosheid viert. Ook de wijze waarop de avant-garde 

omging met een daadwerkelijk publiek van kinderen is mogelijk paradoxaal. Een bespreking 

van de avant-garde constructie van het kind doet de vraag rijzen in welke mate avant-

gardisten interesse hadden voor een daadwerkelijk publiek van kinderen voor hun werk. Heel 

wat avant-gardisten verzamelden kinderobjecten en hanteerden de metafoor van het kind in 

hun theorieën, zonder zich in hun carrière ooit tot een publiek van (echte) kinderen te richten. 

Toch blijkt dat een groot aantal avant-gardisten zich wel degelijk tot kinderen heeft gewend in 

de vorm van boekproductie voor kinderen. Wat die avant-gardisten gemeenschappelijk 

hebben, is dat ze in het kind een waardig publiek lijken te zien om hun boodschap bij over te 

brengen. Op verschillende wijzen doen deze kunstenaars pogingen om de theoretische avant-

garde constructie van het kind ook in de praktijk te brengen.     

 Wat niet vergeten mag worden, is de wijze waarop avant-garde kinderboeken dikwijls 

een dubbel leespubliek van zowel kinderen als volwassenen voor ogen hadden en bereikten. 

Het crossover aspect van avant-garde kinderboeken werd reeds behandeld in 2.7. Wat echter 

nog niet besproken werd, zijn de verhoudingen tussen die twee verschillende leespublieken. 

Dat verschillende doelgroepen aangesproken worden, betekent niet noodzakelijk dat ze ook in 

dezelfde mate aangesproken worden. Weld verwijst naar de terminologie gebruikt door 

Barbara Wall (1991). Zij onderscheidt de termen “dual address” en “double address”. Bij 

“dual address” worden kinderen en volwassen gelijkwaardig aangesproken. Bij “double 

address” is het echter voornamelijk de volwassene die over het hoofd van het kind heen 

aangesproken wordt (Barbara Wall 1991. Geciteerd in Weld 2018, 27). In het geval van 

“double address” is het kind dus slechts een pseudo-geadresseerde, een voorwendsel om het 

echte geïntendeerde publiek van volwassenen te bereiken. Hoewel het kind officieel de 

aangesprokene is, is de ware boodschap bedoeld voor de volwassene. De vraag die dan rijst is 

of het in het geval van avant-garde kinderboeken om “dual address” dan wel “double address” 

gaat. Op die vraag bestaat waarschijnlijk geen eenvoudig antwoord. Individuele verschillen 

tussen boeken, auteurs en taalgebieden kunnen niet genegeerd worden. Bovendien merkt 

Weld op dat het model mogelijk ook verschuivingen binnen eenzelfde werk toelaat (Weld 

2018, 27). Specifiek voor de Russische context gaat Weld (2018) uitgebreid in op de invloed 

van de censuur die, zeker in de latere jaren van de avant-garde, aanwezig was. Kinderboeken 

konden voor avant-gardisten een middel zijn om, in de verhulling van een kinderverhaal, hun 

boodschap over te brengen aan volwassenen en op die manier de censuur te ontwijken. Die 

vermomming kon een zaak van leven of dood zijn. In het geval van het ontwijken van censuur 

lijkt het kind dus in sterke mate een pseudo-aangesprokene te worden. Toch was er in 

diezelfde context van de Russische avant-garde eveneens een echte interesse voor het kind 

aanwezig, waarbij de avant-garde interesse voor het kind samenvloeide met een leninistische 

interesse voor de onderwijzing van het kind. Welds bespreking van het Russische avant-garde 

kinderboek toont dus een complex en dubbel beeld, waarbij het kind gebruikt werd, maar er 

eveneens een oprechte interesse voor het kind aanwezig was. Ook bij avant-gardes in Europa 

is de houding ten opzichte van het kind vermoedelijk complex. Enerzijds lijken avant-

gardistische experimenten als Die Scheuche en Le Cœur de Pic in grote mate binnen een kring 

van gelijkgestemde mede avant-gardisten gecirculeerd te hebben. Op die manier waren de 

kinderboeken een manier om met nieuwe technieken te experimenteren en avant-gardistische 



  

73 
 

ideeën en concepten in de praktijk te brengen en onder (volwassen) avant-gardisten te 

communiceren. Toch lijkt er ook een interesse in het kind zelf en de capaciteiten van het kind 

aanwezig te zijn. Voor de avant-garde heeft het kind immers de juiste wijze van kijken en 

begrijpen. Bovendien is het drager van de toekomst en van een nieuwe wereld. Die 

(veronderstelde) capaciteiten maken dat het kind als publiek waardig wordt geacht. Het idee 

dat er in de avant-garde, of toch minstens bij een deel van de avant-gardisten, wel degelijk een 

echte interesse voor kinderen aanwezig was, kan versterkt worden door uitspraken te bekijken 

die avant-gardisten zelf hebben gedaan over het kind en het kinderboek. Hoewel ze hier 

doorgaans weinig over geschreven lijken te hebben, zijn er ook uitzonderingen. Zo schrijft 

Lissitzky over de kinderboeken in zijn tijd:  

In our country a stream of children’s picture-books has appeared… By reading, our 

children are already acquiring a new plastic language; they are growing up with a 

different relationship to the world and to space, to shape and to colour; they will surely 

create another book (Lissitzky-Küppers 359. Geciteerd in Higonnet 105).  

Lissitzky’s reflecties over het medium van het kinderboek lijken een interesse te tonen in het 

kind, in het belang van lezen voor het kind en in de rol van het kind voor de toekomst. Toch 

moet, zelfs wanneer er een echte interesse in het kind zelf aanwezig lijkt te zijn, de vraag 

gesteld worden in welke mate de avant-garde verwachtingen van het kind realistisch zijn. Ook 

wanneer een avant-gardist de indruk geeft over echte kinderen te spreken, kunnen deze in de 

praktijk meer op een geïdealiseerde constructie dan op een echt kind lijken. In de avant-garde 

blijft er altijd een spanning bestaan tussen het echte kind en het geconstrueerde kind, maar 

mogelijk is dat een spanning die niet louter in de avant-garde bestaat. Constructies van het 

kind zijn immers steeds aanwezig wanneer een volwassene teksten voor kinderen produceert; 

reeds vanaf het ontstaan van het kinderboek aan het einde van de 18e eeuw (zie 1.2.1.) 

berusten kinderboeken op aannames over wat het kind is of zou moeten zijn. Bovendien zijn 

bewoordingen als ‘het kind’ of ‘het echte kind’, hier veelvuldig gebruikt, problematisch. Een 

definitie of versimpelde weergave van wat het ‘echte’ kind precies is, bestaat niet, aangezien 

kinderen op de eerste plaats een verzameling zijn van zeer veel verschillende unieke 

individuen. Dat is een belangrijke wetenschap die niet uit het oog mag verloren worden bij dit 

soort van discussies over het kind en het kinderlijke.  
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6. Conclusies en suggesties 
Het doel van deze masterproef was om een overzicht en synthese te brengen van het 

belangrijkste onderzoek dat tot nog toe verschenen is over de band tussen de avant-garde en 

kinderboeken. Eerst werd ingegaan op een aantal definitieproblemen en op de mogelijkheid 

van mengvormen, waarna een beeld werd geschetst van de huidige stand van het onderzoek. 

In de afgelopen jaren is het onderzoek gegroeid, maar desondanks blijft het beperkt. 

Mogelijke oorzaken daarvoor zijn de lagere status van kinderboeken en de kloof tussen de 

twee betrokken disciplines, avant-garde en kinderliteratuur. Voorts richt onderzoek zich 

doorgaans voornamelijk op specifieke taalgebieden en/of auteurs, wat tot gevolg heeft dat het 

internationale karakter van bepaalde tendensen soms onvoldoende aandacht krijgt. Daarnaast 

is er een overwicht aan publicaties over Russische avant-garde kinderboeken, wat te wijten is 

aan de centrale plaats die deze boeken innamen.      

 Avant-garde kinderboeken kunnen bekeken worden als breuk met het verleden, maar 

ook als voortzetting van een aantal tendensen die reeds in de voorafgaande eeuwen aanwezig 

waren. Daarbij moet vooral gewezen worden op het belang van pedagogische vernieuwingen 

vanaf het einde van de 18e eeuw. Nieuwe pedagogische inzichten maakten de weg vrij voor de 

komst van het kinderboek en schoven alsmaar meer de leefwereld, zelfstandigheid en 

creativiteit van het kind naar voren. Ook op de kunst oefenden de nieuwe ideeën over het kind 

een toenemende invloed uit. Om een goed beeld te krijgen van het avant-garde kinderboek, 

dient het eveneens in de bredere context van de avant-garde geplaatst te worden, een context 

waarin er een grote interesse aanwezig was voor het ‘primitieve’, ‘irrationele’, ‘naïeve’ en 

‘preverbale’ kind. Avant-gardisten hanteerden de metafoor van de jeugd voor hun nieuwe 

kunst en beschouwden het kind als drager van de toekomst. Bovendien toonden veel avant-

garde kunstenaars in hun werk een duidelijke interesse voor kindercultuur en voor kinderlijke 

technieken op het vlak van vorm en taal. In de avant-garde ideeën over het kind valt een 

dualiteit op te merken, doordat het kind zowel met het oude en oorspronkelijke als met het 

nieuwe, dynamische, toekomstige en gewelddadige werd geassocieerd.   

 Verder werd getracht om verschillende terugkerende kenmerken van avant-garde 

kinderboeken af te leiden. Net als in andere avant-garde kunst werden de grenzen tussen de 

kunstvormen doorbroken, waardoor invloeden uit andere kunsten kinderboeken 

binnenkwamen. Ook de relaties tussen beeld en tekst werden herdacht, met speciale aandacht 

voor de samenhang van beide delen. Onder meer door middel van typografische experiment 

ondernamen kunstenaars pogingen om de grenzen tussen beide te doorbreken. Zowel de 

kenmerken van vorm, verhaalthema’s als narratie tonen een verscheiden beeld. Bij 

kinderboeken die gericht zijn op vormelijke abstractie kan gewezen worden op het gebruik 

van simpele geometrische vormen, tweedimensionaal perspectief en contrasterende vlakke 

kleurblokken. Op het vlak van inhoud is er dan weer op verschillende manieren een interesse 

voor het nieuwe aanwezig, terwijl op het vlak van narratie soms geprobeerd wordt een 

kinderlijke logica en taal te imiteren. Andere kenmerken die terugkeren zijn de (expliciete 

en/of impliciete) aanspreking van het kind, de aanwezigheid van een dubbel (bestemd) 

leespubliek en tot slot mogelijk ook materieel experiment.      

 Op het vlak van institutionalisering en internationalisering werden eerst vragen gesteld 

over de makers en hun redenen om kinderboeken te creëren. Redenen die verondersteld 

kunnen worden zijn politieke, commerciële, pedagogische en commerciële drijfveren, maar al 

bij al zijn er weinig gegevens om die veronderstellingen mee te onderbouwen. De uitgeverijen 

lijken dan weer erg uiteenlopend te zijn geweest, variërend van privéinitiatieven en (radicaal) 
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politiek georiënteerde uitgeverijen tot veeleer traditionele en commerciële uitgeverijen. Op 

het vlak van institutionalisering hebben ook tentoonstellingen een belangrijke rol gespeeld bij 

het verspreiden van nieuwe technieken en thema’s. Voor internationalisering waren de 

tentoonstellingen eveneens belangrijk, net als migraties en andere vormen van internationale 

correspondenties en wisselwerkingen. Vooral de Russische avant-garde kinderboeken waren 

invloedrijk.           

 In het laatste deel werden tot slot vragen gesteld over de daadwerkelijke receptie van 

avant-garde kinderboeken en mogelijke discrepanties met de verwachtingen van de makers. 

Hoewel er opnieuw weinig gegevens voor handen zijn over lezersreacties, lijkt het vast te 

staan dat zich in minstens een deel van de gevallen mislukkingen voordeden. Die 

mislukkingen hebben vermoedelijk te maken met de theoretische avant-garde constructies van 

het kind. Die constructies stonden ver af van werkelijke kinderen en bedienden voornamelijk 

de eigen wensen en noden van avant-garde kunstenaars. Toch lijkt er ook een meer praktisch 

gerichte interesse in ‘echte’ kinderen aanwezig te zijn geweest, wat ervoor zorgt dat al bij al 

de relaties tussen de avant-garde en het kind vrij ingewikkeld waren.   

Avant-garde kinderboeken roepen complexe vragen op, en wellicht is het laatste 

woord er nog lang niet over geschreven. Deze status quaestionis biedt slechts een kleine 

aanzet met mogelijke onderwerpen die in toekomstig onderzoek kunnen worden uitgediept. 

Heel wat van de kinderboeken die hier besproken werden hebben tot nog toe nauwelijks 

aandacht gekregen. Het nader bestuderen van die ‘vergeten’ werken zal vermoedelijk 

waardevolle nieuwe informatie opleveren, niet alleen over (avant-garde)kinderboeken maar 

ook over de betrokken auteurs en/of illustratoren. Daarnaast lijkt er ook nood te zijn aan 

onderzoek dat avant-garde kinderboeken vanuit een internationaal en overkoepeld perspectief 

in kaart brengt. Via comparatief onderzoek zou door middel van een groter corpus 

bijvoorbeeld verder onderzoek kunnen worden gevoerd naar terugkerende vormelijke, 

inhoudelijke en narratieve kenmerken. Ook de aansprekingen van het kind en de 

aanwezigheid van een dubbel leespubliek behoeven nader onderzoek. Voorts werden een 

aantal onderwerpen als materiële kenmerken, de redenen om avant-garde kinderboeken te 

maken en de rol van uitgeverijen hier slechts kort besproken. Het zijn onderwerpen die tot 

nog toe vrij weinig aandacht hebben gekregen in publicaties, leemtes die toekomstig 

onderzoek zou kunnen opvullen. De complexe avant-garde ideeën over het kind roepen ook 

heel wat vragen op om verder te onderzoeken. Hoe precies zagen de vele constructies, 

wensbeelden en metaforen eruit die in verschillende avant-garde bewegingen over kinderen 

circuleerden, en hoe vallen ze te rijmen met de beslissing van avant-gardisten om 

kinderboeken te creëren? Welke taken kreeg het kind als ‘drager van de toekomst’ op de 

schouders gelegd, en in welke mate trachtten avant-gardisten om ‘echte’ kinderen 

daadwerkelijk aan te spreken en te begrijpen? Daarbij is eveneens verder onderzoek nodig 

naar lezersreacties, en dan met name de reacties van kinderen. Dit onderzoek zou moeilijk 

kunnen zijn, aangezien er vermoedelijk erg weinig gegevens over bewaard zijn. Maar indien 

er toch een grotere verzameling aan reacties van kinderen destijds kan worden opgediept, zou 

dat wel eens een heel nieuw licht kunnen werpen op de boeken. Tot slot kan onderzoek naar 

de doorleving van avant-garde kinderboeken waardevolle inzichten opleveren. Op welke 

manier heeft de avant-garde bijgedragen aan nieuwe thema’s, vormtechnieken en narratieve 

technieken die mogelijk ook vandaag de dag nog mee het uitzicht van kinderboeken bepalen? 

 Voor de avant-garde waren de oude, vastgeroeste burgerlijke conventies en normen 

niet langer houdbaar of wenselijk. Er was nood aan een radicaal nieuw begin, aan een 

‘hergeboorte’ van de mens en maatschappij. Het kind is de volwassene van morgen. Vanuit 
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dat perspectief bekeken, is het niet onlogisch dat de avant-gardist zijn/haar pijlen richtte op 

het kind: door bij het kind te beginnen, zou de gehele maatschappij en toekomst 

getransformeerd kunnen worden. In welke mate de avant-garde daarin geslaagd is, blijft een 

open vraag. Veeleer dan op het eindresultaat, lijkt de nadruk echter op het proces te hebben 

gelegen, een voortdurend proces van vernieuwing en transformatie waaraan mogelijk nooit 

een einde komt. Het is het proces van Schwitters’ haas, die zich -niet gehinderd door enige 

natuurwet- blijft transformeren tot varkens, nijlpaarden en stoomboten. Het is eveneens het 

proces van Lissitzky’s vierkanten, wanneer hij na het einde van het verhaal de woorden “en 

voorwaarts” toevoegt. Na de laatste regels van het boek stopt het immers niet: de opbouw van 

de toekomst gaat altijd door.  

 

 

“Ik bedoel…eigenlijk was het helemaal geen verhaal. Eigenlijk was het een 

gedaanteverwisseling. Maar de haas is er wél wijzer van geworden. Dus was het toch een 

verhaal, en dus ging het toch over een haas” (Schwitters, Het verhaal van de haas, 1934. 

Vertaald door Els van Eeden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur XX: “Hier ende. En Voorwaarts.” Illustratie door El Lissitzy, In Van twee kwadraten. Suprematisch worden van twee 

kwadraten in 6 constructies, Vertaald en bewerkt door Theo Van Doesburg (De Stijl, 1922).  
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Samenvatting 
Hoewel ‘avant-garde’ en ‘kinderboeken’ doorgaans niet in één adem genoemd worden, 

hebben heel wat historische avant-gardisten meegewerkt aan kinderboeken. Die productie van 

kinderboeken past binnen een bredere interesse voor het kind die in de avant-garde aanwezig 

was. Avant-gardisten drukten hun bewondering uit voor het ‘primitieve’ kind, verzamelden 

kinderobjecten en pasten kinderlijke technieken toe in het eigen werk. Ondanks het belang 

van het kind in de avant-garde zijn avant-garde kinderboeken tot nog toe grotendeels 

onderbelicht gebleven in onderzoek. Mogelijke oorzaken daarvan zijn de lagere status van 

kinderboeken in de canon en de gespletenheid van onderzoeksdisciplines. Deze masterproef 

wil een overzicht bieden van het (beperkte) onderzoek dat tot nog toe verschenen is en de 

belangrijkste bevindingen samenbrengen. 

Het begrip ‘avant-garde kinderboek’ laat zich niet gemakkelijk definiëren. Bovendien zijn er 

ook mengvormen mogelijk die de definitie verder bemoeilijken. Wat de precieze 

verschijningsvorm van avant-garde kinderboeken betreft, is er veel variatie aanwezig en 

kunnen geen vaste lijnen worden aangeduid. Tot de vaak terugkerende kenmerken behoren de 

vermenging van kunstvormen, de samenhang van tekst en beeld, een dubbel leespubliek, de 

aanspreking van het kind en materiële vernieuwingen. Veel boekjes tonen inhoudelijk een 

interesse voor het nieuwe en maken op het vlak van vorm gebruik van kenmerken als vlakke, 

contrasterende kleurblokken, een beperkt kleurenpalet, simpele geometrische vormen en 

tweedimensionaal perspectief. In de narratie zijn er regelmatig pogingen om een kinderlijke 

vertelstem te imiteren, wat gevolgen heeft voor de logica en doorzichtigheid van de plotlijn.  

Er is weinig informatie voorhanden over de redenen van avant-gardisten om kinderboeken te 

produceren. Drijfveren die vermoed kunnen worden, zijn zowel commerciële, politieke, 

pedagogische als artistieke. De uitgeverijen tonen een gevarieerd beeld, met zowel privé-

initiatieven, kleine (politieke) uitgeverijen als traditionele uitgeverijen. Verschillende 

tentoonstellingen aan het begin van de 20e eeuw hebben bijgedragen aan het verspreiden van 

avant-gardistische technieken in kinderboeken. Tentoonstellingen waren eveneens belangrijk 

voor internationale wisselwerkingen, net als migraties en andere vormen van correspondentie. 

Vooral Sovjetkinderboeken zijn invloedrijk geweest in het Westen.  

Tot slot moeten vragen gesteld worden over de receptie van avant-garde kinderboeken. De 

weinige gegevens die hierover bewaard zijn, doen vermoeden dat die receptie niet altijd 

positief was. Dat heeft wellicht te maken met de avant-garde constructie van het kind, een 

constructie die voornamelijk fungeerde als projectie van de eigen ideeën van de avant-gardist. 

Toch konden die theoretische constructies gepaard gaan met een meer oprechte interesse in 

het kind zelf, wat ertoe leidt dat de verhoudingen tussen het kind en de avant-garde complex 

waren. De avant-garde zag in het kind de drager van de toekomst, die op termijn mens en 

maatschappij zou transformeren.  

 

 


