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HEINRICH HOFFMANNS 'DER 
STRUWWELPETER' (1845/1859): 
EEN PARODIE OP DE ROMANTISCHE 
CULTUS VAN HET KIND 
LIES WESSELING* 

Sind het begin van de moderniteit vormt 'het kind' onderwerp van een voortdurend 
uitdijend scala aan discursieve praktijken. De wijsgerige en de fysieke anthropologic, de 
physiologic, de geneeskunde, de schilderkunst, de literatuur en de kinderliteratuur hebben 
zich allen beijverd om de terra incognita van de kindheid in kaart te brengen. Sinds de 
vorige eeuwwisseling leveren de 'psy-wetenschappen' (de ontwikkelingspsychologie, de 
orthopedagogiek, de kinder- en jeugdpsychiatrie) alsmede nieuwe beeldende praktijken 
zoals fotografie, film en TV eveneens een vitale bijdrage aan de inkadering van het 
kind. Op het snijvlak van deze uiteenlopende disciplines ontstaan 'kindbeelden', dat wil 
zeggen, onderling samenhangende verzamelingen van descriptieve en normatieve uit
gangspunten die aangeven wat een kind is, kan en moet worden. Deze kindbeelden zijn 
zelden of nooit onbetwist. Wetenschappen en kunsten convergeren niet automatisch op 
één punt, maar construeren kindbeelden in een permanente dialectiek van idealisering 
en demystificatie. Enerzijds betekent de moeilijk te reconstrueren kindheid een nostal
gische fantasiewereld of verloren paradijs waar volwassenen hun frustraties, behoeftes 
en utopische verlangens op projecteren. Anderzijds wordt deze tendens voortdurend 
gecorrigeerd door een aanhoudende speurtocht naar betrouwbare kennis van het 
traject dat kinderen zouden afleggen vanaf hun prille jeugd naar de volwassenheid. 
Kindbeelden staan zodoende voortdurend ter discussie. 

In dit complexe proces van idealisering en demystificatie zijn geen vaste rollen weg
gelegd voor wetenschappelijke disciplines enerzijds en kunstzinnige praktijken ander
zijds. Met andere woorden, het is niet zo dat de kunsten vooral de idealisering, en de 
wetenschappen met name de demystificatie van het kind voor hun rekening nemen, al was 
het alleen maar omdat wetenschappen en kunsten zelf historisch variabele praktijken zijn, 
die zich langs telkens weer andere scheidslijnen van elkaar afgrenzen. Voor Isaac Newton 
waren zijn alchemistische preoccupaties volledig compatibel met zijn onderzoekingen 
naar de zwaartekracht. Tot diep in de negentiende eeuw ervoeren experimenterende 
natuurwetenschappers vooralsnog geen spanning tussen hun religieuze overtuigingen 
en hun wetenschappelijke bezigheden. Een metafysisch, speculatief systeem als de 
Romantische Naturphilosophie werd in haar eigen tijd volkomen serieus genomen als 
respectabele Wissenschaft.^ Ook kunstpraktijken zijn aan grote historische veranderingen 
onderhevig, niet alleen qua onderwerpkeuze, stijl en kunstopvatting, maar ook qua 
medium. 

Dit artikel neemt de culturele dynamiek van het optrekken en neerhalen van kindbeel
den onder de loep door middel van een case study van een uiterst invloedrijk kinderboek, 
* E. Wesseling, Universiteit Maastricht, vakgroep letteren en kunst, postbus 616, 6200 MD Maastricht. 

1 Zie R.I. Richards, The romantic conception of life: science and philosophy in the age of Goethe (Chicago 
2 0 0 2 ) . 
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Titelpagina van Hoffmanns Struwwelpeter 

te weten Heinrich Hofmanns Der Struwwelpeter (1845/1859).- Zoals ik hoop aan te 
tonen, functioneert dit boek als een demystificatie van de Romantische idealisering van 
het kind, waaronder de spelpedagogiek van Friedrich Fröbel (1772-1852), die ruim
schoots putte uit het gedachtengoed van de Romantische Naturphilosophie.^ Het 
behoeft enig betoog dat kinderliteratuur een dergelijke wetenschapskritische functie uit 
zou kunnen oefenen. Kinderliteratuur komt immers op in de achttiende eeuw als peda
gogisch hulpmiddel, dat als zodanig een ondergeschikte positie innam ten opzichte van 
de toenmalige kindwetenschappen. Een gedeelte van de kinderliteratuur continueert 
deze functie tot op de dag van vandaag, waarbij heersende wetenschappelijke inzichten in 
wat een kind tijdens een bepaald ontwikkelingsstadium aankan dikwijls op de voet wor
den gevolgd. Hier is het echter niet bij gebleven. Juist 'klassiekers' uit de kinderliteratuur 
vervullen dikwijls een subversieve functie, waarbij heersende idealen van volwassenheid 

2 Der Struwwelpeter behoort tot de opmerkeHjkste best- èn longseliers uit de Hteratuurgeschiedenis. Het 
prentenboek beleefde reeds zo'n tweehonderd edities tijdens Hoffmanns leven. Hoffmann was daarnaast 
getuige van Engelse, Franse, Nederlandse, Russische, Zweedse, Deense, Italiaanse, Spaanse en Portugese 
vertalingen. Op dit moment heeft het Duitse origineel ongeveer 600 drukken beleefd. Verder heeft Der 
Struwwelpeter vele creatieve bewerkingen uitgelokt ('Struwwelpetriaden'), zowel in Duitsland als daar
buiten, vanaf de eerste publicatiedatum tot op de dag van vandaag. Voor een overzicht van deze 
Struwwelpetriaden, zie J. Baumgartner, Der Struwwelpeter: Ein Bilderhuch nnicht Karrière (2 delen, 
Freiburg 1996-1998); R. Rühle, 'Böse Kinder': Kommentierte Bibliographic von Struwwelpetriaden und 
Max- und Moritzinden mit biographischen Daten zu Verfassern und Illustratoren (Osnabrück 1999). In 
Nederland maakte Der Struwwelpeter furore onder de titel Piet de Snteerpoets. Voor een overzicht van ver
talingen en Nederlandse Struwwelpetriaden, zie hoofdstuk 11 uit P.I. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, 
Lust en leering: geschiedenis van het Nederlandse kinderhoek in de negentiende eeuw (Zwolle 2001). 

3 Voor uitvoerige uiteenzettingen van de Romantische inspiratiebronnen van Fröbel, zie O.F. BoUnow, Die 
Piidagogik der deutschen Romantik: Von Arndi bis Fröbel (Stuttgart 1952) en H. Heiland, Die Spielpadago-
gik Friedrich Fröbets (Hildesheim etc. 1998) (Beitrage zur Fröbelforschung, 5). 
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en gangbare opvattingen van de weg die het kind zou moeten afleggen naar de volwas
senheid onderuit worden gehaald.^ Zodoende functioneert kinderliteratuur niet alleen 
als een bevestigende en populariserende, maar ook als een subversieve pendant van 
wetenschappelijke bemoeienissen met het kind. 

De uiteenlopende functies van kinderliteratuur zijn niet alleen terug te voeren op 
eventuele bewuste intenties van kinderboekenauteurs, maar ook op bepaalde inherente 
eigenschappen van het genre zelf. Kinderboeken zijn bij voorbeeld in de regel geïl
lustreerd. Deze illustraties zijn soms niet meer of minder dan 'plaatjes bij praatjes', 
maar de combinatie van twee verschillende media binnen één artefact opent altijd de 
mogelijkheid tot meerduidigheid en ironie. Tekst en beeld kunnen uit elkaar worden 
gespeeld, zodat de ene betekenislaag de andere in twijfel trekt, ironiseert of zelfs rond
uit tegenspreekt.' 

In het onderstaande wil ik het wetenschapskritische potentieel van het kinderboek 
nader onderzoeken aan de hand van Hoffmanns klassieker. Der Struwwelpeter bevindt 
zich op een kruispunt van wetenschappelijke en literaire vertogen. Enerzijds staat Der 
Struwwelpeter vierkant in de traditie van een specifiek literair genre, het zogenaamde 
waarschuwingsverhaal [cautionary tale, Warnungsgeschichte), althans waar het gaat om 
het verbale gedeelte van zijn prentenboek. De tien^ verhaaltjes conformeren zich op 
haast clichématige wijze aan het standaardrepertoire van dit moraliserende genre. 
Tegelijkertijd werd Hoffmanns prentenboek door de contemporaine receptie waar
genomen als een novum, waar men niet goed raad mee wist. Dit heeft zeker te maken 
met de nieuwe manier waarop de auteur illustraties inzette als zelfstandige bijdragen aan 
de ontvouwing van het verhaal, alsmede met het satirische karakter van deze plaatjes.' 
Hoffmann heeft zijn prentenboek gemaakt voor 3-6 jarigen, die nog niet zelfstandig kun
nen lezen. Hoewel men niet te veel van het begrip van kleuters mag verwachten, bevatten 
juist boeken voor deze leeftijdscategorie dikwijls dubbele bodems en knipogen naar de 
goede verstaander, omdat ze zich dikwijls ook richten tot de volwassenen die deze boeken 
kopen en voorlezen. Dit moge verklaren waarom Der Struwwelpeter niet alleen tot 

4 Zie A. Lurie, Don't tell the grown-ups. The subversive power of children's literature (London 1990). Primaire 
werken die deze functie duidelijk illustreren zijn ondermeer; Lewis Carroll, Alice's adventures in wonder
land (1865); C.CoUodi, The adventures of Pinocchio (1881-1883); J-M- Barrie, Peter Pan or the boy who 
wouldn't grow up (1904). 

5 Voor een gedegen studie van de verschillende vormen van samenspel tussen woord en beeld in het pren
tenboek zie M. Nikolajeva en C. Scott, Howpicturehooks work (New York 2001). 

6 Hoffmann publiceerde de eerste uitgave van zijn prentenboek in 1845. Daarin waren vijf verhaaltjes in 
totaal opgenomen. Bij latere uitgaven bleef hij wijzigingen en toevoegingen aanbrengen, totdat hij in 1858 
een geheel gereviseerde versie uitbracht omdat de etsen die gebruikt waren voor de eerste drukken geheel 
versleten waren. Mijn beschouwingen refereren aan deze editie uit 1858, die, na de titelpagina en het titel
verhaal, de volgende verhalen bevatte: 
Die Geschichte vom bösen Friedrich - The story of cruel Frederick 
Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug - The dreadful story of Pauline and the matches 
Die Geschichte von dem schwarzen Buben - The story of the inky boys 
Die Geschichte von dem wilden Jager - The story of the wild huntsman 
Die Geschichte vom Daumenlutscher - The story of little suck-a-thumb 
Die Geschichte vom Suppen-Kaspar - The story of Augustus who would not have any soup 
Die Geschichte vom Zappel-Philipp - The story of fidgety Philip 
Die Geschichte von Hans Guck-in-die-Luft - The story of Johnny look-in-the-air 
Die Geschichte vom fliegenden Robert — The story of flying Robert 
Zie de Duits-Engelstalige webeditie van Hoffmanns klassieker: http;//www.fln.vcu.edu/struwivel.html. 

7 Voor een studie van de contemporaine receptie van Hoffmanns prentenboek, zie I. Friese, 'Ein Klassiker 
am Ausgang seiner Epoche: Heinrich Hoffmann's "Der Struwwelpeter"', in: B. Hurrelman ed., Klassiker 
der Kinder- und jugendliteratur (Frankfurt am Main 1995) 358-378. 
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lering en vermaak van kleine kinderen strekte, maar ook intervenieerde in de politieke 
en wetenschappelijke controversen van Hoffmanns tijd. 

In dit artikel staat het laatste aspect centraal. Ik richt mij met andere woorden voor
namelijk op de betekenislaag die geadresseerd is aan volwassen lezers. Om deze laag 
bloot te leggen zal ik eerst toelichten hoe dit prentenboek wortelt in de traditie van het 
waarschuwingsverhaal. Vervolgens zal ik uiteenzetten welk wetenschappelijk 'onder
bouwd' en politiek beladen kindbeeld tot doelwit wordt van Hoffmann's spot. Om deze 
gegevens historisch te situeren zal ik eerst kort stilstaan bij Hoffmann's biografie, die 
het brede referentiekader van Der Struwwelpeter veMaart.^ 

De ziel is een hersenfunctie 
Heinrich Hoffmann, die leefde van 1809 tot 1894, was een vooraanstaand burger van 
Frankfurt, die geneeskunde en aanverwante disciplines zoals experimentele physiologic, 
anatomie en pathologie had gestudeerd aan de universiteiten van Heidelberg, Halle en 
Parijs. Voor korte tijd beoefende hij de wetenschap als docent anatomie bij de Stiftung 
Senckenberg, maar al spoedig koos hij voor de geneeskundige praktijk, of liever gezegd 
voor de psychiatrie. In 1851 werd hij hoofd van de Anstalt für Irre und Epileptische te 
Frankfurt. In die hoedanigheid heeft hij zich 37 jaar lang ingespannen voor de hervor
ming van de krankzinnigenzorg. De inrichting in Frankfurt werd onder zijn bewind 
omgevormd tot een toonbeeld van verlichte, volgens de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten ingerichte krankzinnigenzorg. In zijn schaarse vrije tijd schreef Hoffmann 
gelegenheidsgedichten, satires, toneelstukken en kinderboeken, wat niet heeft belet dat 
hij uiteindelijk vooral als auteur van Der Struwwelpeter de geschiedenis is ingegaan. 

Hoffmann was een verklaard tegenstander van het Duitse idealisme. Zijn scholing in 
de experimentele fysiologie in Heidelberg, waar hij onderwijs genoot van Friedrich 
Tiedemann, en in Parijs, waar de fysiologie werd bepaald door de werkwijze van Francois 
Magendie, maakte hem vertrouwd met het voor deze fysiologen typerende reductio
nistische, positivistische ethos. De reductionisten kantten zich tegen de aanname van 
metafysische principes zoals een Lebenskraft, Bildungstrieb, Weltseele of spherisches 
Gesetz als fundamenteel verklaringsprincipe voor alle levende organismen. Alleen die 
oorzaak-gevolg relaties konden voor waar aangenomen worden die door het experiment 
werden bevestigd. Zij waren van mening dat de levende en levenloze materie aan dezelfde 
wetmatigheden onderhevig waren. De verklaring van fysiologische verschijnselen diende 
dan ook te refereren aan natuurkundige en scheikundige feiten en wetten. Reductionisten 
zoals Tiedemann keerden zich daarmee expliciet van de Naturphilosophie af' In de 
voetsporen van zijn leermeesters propageerde Hoffmann een natuurwetenschappelijke 
benadering van de geneeskunde, inclusief de psychiatrie. Hij koos dan ook de zijde van 
de somatici in het debat tussen 'psychicisme' en 'somatisme', dat de negentiende-eeuwse 
psychiatrie in belangrijke mate kleurde. De psychicisten verklaarden geestesziekten 
vanuit een 'zielsstoring', een ontregeling van het bewustzijn. Zij stelden zich op het 
standpunt van een strikt lichaam-geest dualisme, wat impliceert dat de ziel of de geest 

8 Deze interdisciplinaire benadering wijkt af van wat te doen gebruikelijk is in de Struwwelpeterforschung. 
Bij mijn weten zijn Hoffmanns wetenschappelijke voorkeuren tot dusverre nog niet betrokken op zijn 
prentenboek. Ik ben echter van mening dat deze wetenschapshistorische en biografische context essenti
eel is voor een goed begrip van de 'knipogen' naar de volwassen lezers in Der Struwwelpeter. 

9 B. Theunissen en R.P.VV. Visser, De wetten van het leven: Historische grondslagen van de biologie 1750-1930 
(Baarn 1996) 91-128. 
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alleen door psychische oorzaken ontregeld kan raken. De somatici gingen uit van een 
eenheid tussen lichaam en geest en benaderden geestesziekten als symptomen van 
lichamelijke ontregeling, die als zodanig gediagnosticeerd en behandeld moest worden.'" 
De lezing 'Die Physiologic der Sinnes-Halluzinationen', die Hoffmann op 4 mei 1851 
hield voor de Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, biedt goed inzicht in 
Hoffmanns anti-romantisch wetenschappelijk ethos. Het onderwerp van de lezing -
hallucinaties - genoot de warme belangstelling van de Romantici. Hoffmann getroost 
zich dan ook de moeite om zich nadrukkelijk te distantieren van de Romantici in de 
opening van zijn lezing. Het mag dan dichters en filosofen geoorloofd zijn om zich 
onbekommerd aan speculaties over te geven, aldus Hoffmann, maar de wetenschapper 
moet zich beperken tot empirie en experiment: 

Was es heisst, wenn die Physiologen in den Laubgangen des Dichtergartens traumen gehen, oder 

wenn die philosophen die Natur a priori konstruieren, das haben wir und das jüngste Geschlecht vor 

uns zur Genügen erfahren. Vor allem in jenem Gebieten, wo das sogenannte übersinnliche und das 

Somatische sich begegnen, klingt der gesang der Sirene, Poesie, so reizend und verlockend, dass der 

Forscher auf seiner Entdeckungsfahrt sich entweder die Ohren verstopfen oder wie Odysseus sich 

fest an den Mastbaum einar strengen Logik anbinden muss." 

Vervolgens verklaart Hofmann nadrukkelijk dat ook het geestesleven voor een strikt 
natuurwetenschappelijke benadering toegankelijk is:'Seelenleben ist für den Natur-
forscher glcichbedeutend mit Gehirnfunktion.'^' Hierna demonstreert Hoffmann hoe 
dit in zijn werk kan gaan middels een 'anatomisch-physiologischcn' behandeling van 
zieleroersclen zoals hallucinaties. Deze empiricistische, anti-Romantische opstelling 
kleurt ook zijn beroemde prentenboek, zoals ik hieronder hoop aan te tonen. Maar laten 
we eerst onderzoeken hoe Der Struwwelpeter zich verhoudt tot de literaire traditie. 

Waarschuwingverhaal 
Een waarschuwingsverhaal is een doorgaans korte verteüing die de jeugdige toehoorder 
bruusk confronteert met de gevolgen van ongewenste gedragingen. Deze anecdotes 
beogen een afschrikwekkend effect. Het genre komt ondermeer voort uit de Christelijke 
exemplum-literatuur, met name uit de verhalen over heiligenlevens, zoals de middel
eeuwse Legenda Aurea. De Legenda Aurea bevatten onder andere verhalen over kinderen 
die door hun eigen onnadenkendheid of ongehoorzaamheid op het punt staan om 
slachtoffer te worden van een levensbedreigend ongeluk, zoals verdrinking, verbran
ding, een dodelijke val, of de aanval van een wild beest. Gelukkig worden de jeugdige 
overtreders op het laatste nippertje op miraculeuze wijze gered door deze of gene heilige. 
De bedoeling van deze verhalen was met name om de wonderbaarlijke goedheid van de 
heilige te onderstrepen. Het kind speelde vooralsnog een ondergeschikte rol. Dit type 
exemplum werd overgenomen door het verlichte, achttiende-eeuwse kinderboek, nadat 
het was ontdaan van alle bovennatuurlijke helpers en boemannen zoals engelen, heiligen, 
demonen, weerwolven en andersoortige monsters. De jeugdige hoofdpersoon werd uit-

10 G. Verweij, Psychiatrie tussen antropologie en natuurwetenschap. Een historische studie over het zelfbegrip 
van de Duitse psychiatrie van ca. 1820 tot ca. 1S70 (Meppel 1980) 36-56. 

11 H. Hoffmann,'Die Physiologic der Sinnes-Halluzinationen' (1851). In: Schriften zur Psychiatrie. Gesam-
melte Werken in Einzelausgaben, X (Frankfurt am Main 1990) 12-32,14. 

12 Ibid. 
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geheeld in de realistische setting van het alledaagse huiselijk leven, waar het moederziel 
alleen door harde confrontaties met onverbiddelijke ketens van oorzaak en gevolg uit 
de natuur zelf moest leren welke gedragingen onwenselijk zijn. Wie met vuur speelt, 
verbrandt. Wie zijn ogen niet de kost geeft, komt ten val. Wie dieren mishandelt, lokt 
agressie uit. Wie eten afwijst, verhongert. Vermijd het water, anders verdrink je. Volg de 
aanwijzigingen van je ouders op, anders moet je door schade en schande wijs worden, 
enzovoorts. Precies al deze motieven keren letterlijk terug in de Sfrinvvve/pefer verhalen: 
de hondenbeet, de verbranding, de val, de verdrinking.'-' Ook deze verhalen spelen zich 
af in een realistische, huiselijke setting, een enkele uitzondering daargelaten. Maar in 
dit geval is er meer aan de hand. De afschrikwekkende functie van het waarschuwingsver
haal wordt sterk gerelativeerd door de humoristische illustraties, die alles en iedereen in 
het belachelijke trekken. 

Neem bij voorbeeld het verhaal Der Daumenlutscher, dat het droevige lot van de 
onverbeterlijke duimzuiger Konrad in beeld brengt. Tegen het nadrukkelijke verbod 
van zijn moeder in steekt Konrad ogenblikkelijk zijn duim in zijn mond zodra zij haar 
hielen licht. Het noodlot slaat acuut toe, geheel conforin het dreigement van zijn moe
der. Een kleermaker springt te voorschijn uit de coulissen, voorzien van een enorme 
schaar. Overigens ziet hij er zelf ook uit als een schaar. Zonder pardon knipt de kleer
maker de duimen van Konrad af'als ob Papier es war'. Dat is wat al te mal. Die duimen 
zijn inderdaad van bordkarton, net zoals Konrad zelf, de kleermaker en vele andere 
personages in Der Struwwelpeter. te grotesk om voor 'echt' door te kunnen gaan. Der 
Struwwelpeter wemelt van dergelijke 'metafictionele' of 'metapictorale' signalen, die het 
verzonnen karakter van de vertelling blootleggen en aangeven dat we 'de boodschap' 
niet in de sfeer van de letterlijke moraal moeten zoeken.•"' 

13 Zie D. Richter, Das fremde Kind: Zur Entstehung der Kindheitsbilder des bi'irgerlichten Zeitalters (Frankfurt 
am Main 1987) voor een gedettaillecrde genealogie van het verlichte waarschuwingsverhaal. 

14 Zie E. Wes,seling, 'Visual narrativity in the picture book: Heinrich Hoffmann's "Der Struwwelpeter"', in: 
Children's Literature in Education 35 (2004) 319-347, voor een meer complete beschrijving van deze meta
fictionele tekens. Deze interpretatie neemt stelling in een controverse die de secundaire literatuur over 
Der Struwwelpeter enige tijd heeft beheerst, nl. de vraag of Hoffmanns prentenboek een typische uiting is 
van zwarte pedagogiek, of juist een parodie op al te strenge, om niet te zeggen gewelddadige opvoedings
methodes, Het eerste perspectief werd dominant tijdens de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, 
toen de anti-autoritaire opvoeding in zwang raakte onder hoog opgeleide ouders. Zie onder andere A. 
von Randow, 'Das Erziehungsmodell des "Struwwelpeter" und seine . \ufnahmc bei Vorschulkindern, ' 
lugendschriften-Wartc 23 (1971) 25-27; E. en J. Vogt, '"Und hörct nur, wie bös er war": Randbcmcrkungcn 
zu eineni Klassiker für Kinder', in: D. Richter and I. Vogt ed., /)('(• heimlichcn Erzieher: Kinderbücher und 
poliiisches Lemen (Hamburg 1974) 11-30; ]. Zipcs, 'The international scene in children's literature: down with 
"Heidi", down with "Struwwelpeter", three cheers for the revolution. Towards a new socialist children's liter
ature in West Germany,' Children's Literature 5 (1976) 152-180, Deze verkettering van Hoffmanns klassieker 
lokte op haar beurt een meer genuanceerde benadering uit, die de pcdagogichc ambivalentie van dit pren
tenboek benadrukte. De gematigden stellen weliswaar dat Der Struwwelpeter de Biedermeier catalogus 
van deugden en ondeugden wil overdragen op kinderen, maar dat de verhalen daarnaast subliminalc 
boodschappen uitzenden die op gespannen voet staan met de gevestigde opvoedkundige moraal. Zie 
onder andere M. Könneker, Dr. Heinrich Hoffmanns 'Struwwelpeter': Untersuchung zur Entstehungs- und 
Funktionsgeschichte eines bürgerlichen Bilderbuchs (Stuttgart 1977); J. Jahn, 'Struwwelpeter und sein 
Autor,' Beitrage zur Kinder- und jugendliteratur 7 (1985) 21-33; H- Ries, '"Der Struwwelpeter": Ein Bilder
huch gcgen das deutsche Biedermeier', in: Revolution, restauration et les jeunes: 1789-1S4S. Écrits et images 
(Paris 1989) 89-105; D. Petzold, 'Die Lust am erhobenen Zeigefingcr: Zur Dialcktik von Unterhaltung 
und moralischer Belehrung, am Beispiel des Struwwelpeter', in: D. Petzold ed., Untcrhalttnig: Sozial- und 
literaturwissenschaftliche Beitrage zu ihren Formen und Funktioncn (Erlangen 1994) 85-100; E.M. Metcalf, 
'Civilizing manners and mocking morality: Dr. Heinrich Hoffmann's "Struwwelpeter"', The Lion and the 
Unicorn 20 (1996) 201-216. Ik sluit mij aan bij de tweede partij in dit debat. 
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Het messiaanse kind 
Als Der Struwwelpeter niet voor een verzameling reguliere waarschuwingsverhalen door 
kan gaan, hoe moeten wc deze verhalen dan benaderen? Mijns inziens wil dit prenten
boek niet alleen kinderen lesjes leren. Het levert ook kritiek op een in Hoffmanns tijd 
invloedrijke beeldvormingspraktijk, te weten de Romantische idealisering van het kind 
en de daarmee verbonden metafysische ontwikkclingsschema's. Reeds de titelpagina 
van Der Struwwelpeter bevat een symbool dat op niet mis te verstane wijze verwijst 
naar het Duitse romantische gedachtengoed: bovenaan de pagina torent het Christus
kind, als hoofdpersoon van het Kerstfeest. 

De Romantici hebben het kerstfeest uiteraard niet uitgevonden, maar zij kenden hier 
wel een nieuw pedagogisch en religieus belang aan toe.'^ De sentimentele cultus rondom 
het kindje Jezus is wel degelijk een erfenis van de Romantiek."" In de ogen van de Roman
tici verkondigt het Kerstfeest de vernieuwing van de wereld, die wij aan de verschijning 
van het goddelijk kind te danken hebben. De incarnatie van het goddelijke in de 
gedaante van een mensenkind drukt de nabijheid van het hemelse en het aardse uit. 
Het Christuskind werd het symbool voor de goddelijke natuur van ieder kind.''' De 
Duitse Romantiek cultiveerde een soort Christologie van het kind, die als zodanig 
tevens een geschiedenisfilosofie impliceerde. Hierbij borduurden de Romantici voort 
op het patroon van de Christelijke eschatologie. Volgens de Bijbelboeken ontwikkelt de 
geschiedenis zich vanuit een oorspronkelijke staat van volmaaktheid (het aardse para
dijs), via versplintering en fragmentatie (de zondeval, de broedertwist tussen Kain en 
Abel, de toren van Babel, enzovoort.), tussentijdse interventie die de weg wijst naar toe
komstig heil (de incarnatie van God in het Christuskind) tot herstel van een staat van 
volmaaktheid (de wederkomst van Christus, het duizendjarig vredesrijk). In de gesecu
lariseerde versie van de Romantiek belichaamt het kind een oorspronkelijke vorm van 
volmaaktheid; het kind is nog niet vervreemd van de bezielde, goddelijke natuur in 
hem en om hem heen. 

Volgens Fröbel komt de goddelijke oorsprong van het kind ondermeer tot uitdruk
king in de onbedwingbare dadendrang, het drukke en onafgebroken bezig zijn van het 
kind. In deze activiteit wordt het scheppende aspect van God weerspiegeld: 'Gott schuf 
den Menschen (...) darum soil der Mensch schaffen,' aldus Fröbel.'*' Kinderen mani
festeren hun goddelijke oorsprong doordat ze nog volledig op kunnen gaan in het bezig 
zijn, in hun spel. Het kind is zich alleen nog niet van deze gelukzaligheid bewust. 
Volwassenen zouden deze eenheid en harmonie moeten herwinnen, maar deze keer om 
ze in het licht van het volle bewustzijn te genieten, een enigszins paradoxale zijnsmo-
dus, die dan ook nooit volledig verwezenlijkt kan worden. Een equivalent van het kin
derlijk spel op latere leeftijd is dan kunst; ook een vorm van goddelijk scheppen, maar 

15 Zie onder andere F. Schleiermacher, Die Weihnachtsfeier (Darmstadt 1984, oorspr. druk 1806); F. Fröbel, 
'Die Feier des Christfests der Erziehungsanstalt in Keilhau (1824)', in: H. Zimmermann ed., Fröbels kleine
re Schriften zur Piidagogik (Leipzig 1914) 259-277. 

16 Zie onder andere Joseph Görres, 'Kindermythen', in: idem, Gesammelte Schriften, I, i8o}-iSoS (Köln 1926) 

129-139. 
17 Over de betekenis van het Christuskind en het kerstfeest in de Romantiek zie M.S. Baader, Die romanti

sche Idee des Kindes und der Kindheit: Auf der Suche nach der verlorenen Unschuld (Berlin 1996) 152-171. 
Over de verstrengeling van motieven uit de verheerlijking van het Christuskind en de Dionysuscultus zie 
J. Hoerisch, Brott und Wein: Die Poesie des Abendmahls (Frankfurt 1992). 

18 F. Fröbel, Die Menschenerziehung, in: Ausgewahtte Schriften, E. Hoffmann ed.. Il (Stuttgart 1982) 27. 
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deze keer als intentioneel ontwerp in plaats van spontane ingeving.'' Gegeven het 
belang dat Fröbel hechtte aan het kinderspel, wekt het geen verbazing dat zijn pedago
giek vooral een spelpedagogiek was, een complex systeem van twintig 'Spielgaben' en 
'Beschaftigungen'. Deze spelpedagogiek wordt uitgevoerd in een Kindergarten, door 
Fröbel nadrukkelijk gepresenteerd als een hervonden of teruggegeven paradijs.-" Tel
kens begint de mensheid weer opnieuw in de tuin van Adam en Eva, alleen wil Fröbel 
niets weten van slang of erfzonde. 

Men kan zich afvragen waarom ingegrepen moet worden in het spel van het kind 
door middel van een regclgeleid systeem wanneer het kind reeds een zekere volmaakt
heid belichaamt. Waarom zou het kind zich verder moet ontwikkelen, wanneer het al 
perfect is? Om deze paradox draait de Romantische idealisering van het kind. Fröbel lost 
deze spanning in navolging van zijn leermeesters Fichte en Schelling op dialectische wijze 
op. Het hoort bij de ontwikkelingswetten van het leven dat het volmaakte telkens uiteen-
treedt in ogenschijnlijke meervoudigheid, in these en antithese ('entgegengesetzt 
Gleichen'), die vervolgens op een hoger niveau weer tot een eenheid worden samenge
smeed. Zo brengen de complementaire tegengestelden van een man en een vrouw 
samen de hogere eenheid van het kind voort. Meervoudigheid, tegenstrijdigheid is 
slechts de voorbode van herwonnen, hogere harmonie. Het gaat erom dat men zich van 
deze ontwikkelingswetten op steeds hoger niveau bewust wordt, zodat eenheid in de 
vrijheid en zelfbepaling die gepaard gaat aan het volle bewustzijn genoten kan worden. 
Het doel van de opvoeding is volgens Fröbel om de uitdrukking van het oneindige/ 
Goddelijke in de eindige/empirische wereld te leren ontwaren, oftewel, in de woorden 
van een andere invloedrijke Romantische pedagoog, Friedrich Heinrich Christian 
Schwarz, om 'das Himmlische mit dem irdischen zu verbinden.'-' Het gaat erom dat het 
kind leert om de volmaakte eenheid van zijn goddelijke oorsprong te rijmen met de 
ogenschijnlijke meervoudigheid van de empirisch waarneembare natuur. Hier kon wat 
Fröbel betrof niet vroeg genoeg mee begonnen worden. Vandaar dat hij het zinvol acht
te om reeds kleuters die nog niet aan lezen en schrijven toe zijn bij elkaar te brengen in 
een schoolachtige context buitenshuis. 

De door Fröbel ontworpen speelgoedartikelen (twintig in getal) zijn evenzovele zin
nebeelden van de ontwikkelingswetten van het leven. De eerste Spielgabe is een bal, 
symbool van volmaakte eenheid. Deze eenheid treedt uiteen in het tweede geschenk dat 
- uiteraard - uit drie onderdelen bestaat, namelijk een these (een bal), een antithese 
(een kubus) en een synthese (een cylinder). De daarop volgende geschenken bestaan 
voornamelijk uit steeds complexere blokkendozen, die telkens op drie manieren samen
gevoegd kunnen worden: als schoonheidsvormen (abstracte structuren die harmonie 
verbeelden in hun strikte symmetrie), werkelijkheidsvormen (mimetische vormen die bij 
voorbeeld een huis of een dier nabootsen) en kennisvormen (geometrische structuren). 
Naast het bouwen met blokken vormt ook het knutselen (het spreekwoordelijke 'fröbe
len') een belangrijk onderdeel van Fröbels spelpedagogiek. Hierbij ging het om het 
vlechten van matjes uit kleurige stroken papier, ook weer volgens de drie opties van 
schoonheidsvormen, werkelijkheidsvormen en kennisvormen en het uitprikken en uit-

19 Deze denkbeelden treft men ondermeer aan F. Schiller, 'Ueber naive und sentimentalische Dichtung', in: 
Schillers Samtliche W'erke, Sakularausgabe, XII (Stuttgart en Berlin 1910). 

20 F. Fröbel, Ausgewahlte Schriften, III, Te.xte zur Vorschulerziehung und Spieltheorie, H. Heiland ed. 
(Stuttgart 1982) 95. 

21 F.H.C. Schwarz, 'Vorwort', in: K. Rudolphi, Gemalde weihlicher Erziehung {Heidelberg (1807) 1815), XXII. 
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knippen van figuren. Naast bouwen, vlechten, knippen en plakken maakten zingen en 
dansen (wederom volgens strikte aanwijzingen) en tuinieren deel uit van de Kinder
garten scholing. 

Door aldus scheppend bezig te zijn kon het kind al een pre-reflexief vermoeden 
('Ahnung') opdoen van de ontwikkelingswetten die het leven beheersen, zonder dat er 
ook maar een woord lezen of schrijven aan te pas is gekomen. De inwijding in de wetten 
van de kosmos verloopt dus in eerste instantie niet langs cerebrale, maar langs tactiele 
weg. Overigens stelde Fröbel, met verwijzing naar de vermeende parallellie van onto-
genese en phylogenese, dat de onwikkelingsgang van het individu de ontwikkelingsgang 
van de mensheid op kleine schaal herhaalt. Ook de mensheid begon ooit in een para
dijselijke staat van volmaakte harmonie, vervolgens begon de geschiedenis, die voltooid 
zal worden in wat Fröbel de Lilienzeit noemde, waarin de mensheid een nieuwe eenheid 
zal hervinden in harmonie met medemensen, de natuur en met God. De geschiedenis 
ontwikkelt zich dus via de drieslag van oorspronkelijke eenheid, fragmentatie en her
wonnen eenheid naar een hoger plan en het kind vormt de Messiaanse voorbode van 
deze toekomst. 

Het onverbeterlijke kind 
Om nu terug te keren tot Der Struwwelpeter. het valt op dat de bladspiegel van de titel
pagina is onderverdeeld in drie segmenten. Het bovenste segment vertoont 'das 
Christkind' dat geschenken uitstrooit over kinderen diegenen die zich in de twee lagere 
regionen bevinden. Het middelste segment representeert tafereeltjes uit het alledaagse 
kinderleven: spelen met je speelgoed, aan de hand van je moeder meelopen over straat. 
Het onderste segment beeldt een kleine jongen uit die zit te eten aan tafel. Het bovenste 
segment staat voor het spirituele, transcendentale domein, de iniddelste laag representeert 
de alledaagse werkelijkheid, en de onderste laag het dierlijke, lichamelijke, instinct
matige.'' De geschenken die neerdalen uit de hemel zullen die kinderen deelachtig wor
den die zoet met hun speelgoed spelen, zich volgzaam aan de hand laten meevoeren op 
straat en hun bord netjes leegeten. Er is sprake van een zekere uitwisseling tussen 
hemel en aarde, het goddelijke kind en de aardse kinderen staan in verbinding van 
elkaar, ter verheffing van de laatste categorie. Ook in dit prentenboek lijkt het er ogen
schijnlijk om te gaan om 'das Himmlische mit dem irdischen zu verbinden.' Deze driede
ling zet zich door het hele prentenboek voort, zij het lang niet altijd in deze rangorde.'^ 

In de verhalen die volgen op de titelpagina wordt de Romantische idealisering van 
het kind op satirische wijze onderuit gehaald. Het voortdurend-druk-bezig-zijn van 
kinderen dat door Fröbel wordt opgevat als een afspiegeling van de goddelijke schep
pingskracht richt in Der Struwwelpeter alleen maar onheil aan. 'Zappelphilipp' oftewel 
Wipflip, een jongetje dat maar niet kan stilzitten, moet zijn ongedurigheid bezuren 
wanneer hij door onverbeterlijk wippen van zijn stoel valt en bedolven raakt onder het 
tafellaken inclusief serviesgoed en hete spijzen. Het nieuwsgierig Paulientje uit Die gar 
treurige Geschichte mit dem Feuerzug is ook zo'n dartele spring-in-het-veld die haar 
drang om alles wat haar nieuwsgierigheid wekt te betasten niet kan beheersen. Terwijl 
Fröbel de tactiele aandrang van kinderen opvat als het middel bij uitstek om hen in te 
wijden in de samenhang tussen het goddelijke en het aardse, kost diezelfde neiging 

22 Deze visie heb ik ontleend aan A, Eckstaedt, 'Der Struwwelpeter'. Dichtung und Deutung: Fine psychoana
lytische Studie (Frankfurt am Main 1998). 

23 Dit heb ik gedetailleerd uiteengezet in Wesseling (n. 14), 'Visual narrativity in the picture book'. 
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Paulientje het leven. Ze verbrandt doordat ze niet van lucifers af kan blijven. Zodra een 
kind zelf tot actie overgaat loopt het verkeerd af in Der Struwwelpeter. Dit moment 
wordt altijd scherp visueel gemarkeerd in dit prentenboek doordat de kinderlijke pro
tagonist plotseling zijdelings wordt afgebeeld, in plaats van frontaal. Zodra een kind 
zich afwendt van de blik van de lezer staat het in feite al met één been in het graf 

De hiërarchie tussen het spirituele, het alledaagse en het instinctmatige domein waar 
de titelpagina aan refereert wordt in de daarop volgende verhalen voortdurend op zijn 
kop gezet, waarbij het lagere het wint van het hogere in plaats van andersom. Zo krij
gen dieren, evidente vertegenwoordigers van het instinctmatige domein, herhaaldelijk 
de overhand op mensen. In Die Geschichte vom bösen Friedrich wordt de hoofdpersoon, 
die zijn agressieve driften niet kan beheersen, overmeesterd door een hond. De hond 
bijt Frederik niet alleen, maar neemt ook diens plaats in. Hij bezet Frederiks stoel aan 
tafel, eet zijn eten op en lijkt zich zelfs meester gemaakt te hebben van de zweep waar
mee Frederik mens en dier tyranniseerde. In Die Geschichte vom wilden Jager v/orden de 
rollen letterlijk omgekeerd, doordat de haas jacht maakt op de jager in plaats van 
andersom. Hoffmann morrelt tevens aan een andere, meer beladen rangorde, te weten 
de vermeende superioriteit van witten ten opzichte van zwarten in Die Geschichte vom 
schwarzen Buben. Drie Duitse jongens jouwen hier een zwart kind uit 'omdat hij zo 
zwart als inkt is.' Hun plagerij wekt de woede op van een Sinterklaasachtige boeman, de 
grote Nikolaas, die hen straft door ze onder te dompelen in een gigantische inktpot. Nu 
zijn de plaaggeesten zelf letterlijk zo zwart als inkt geworden, in feite nog zwarter dan 
Moriaantje. Ook hier is weer sprake van een omkering, deze keer van de hiërarchie wit-
zwart (of Germaans-Afrikaans). 

Die Geschichte vom schwarzen Buben lijkt althans waar het de verbale component van 
het waarschuwingsverhaal betreft iets van tolerantie en respect voor niet-Westerse vol
keren te propageren. Maar wanneer we alle facetten van het verhaal in ogenschouw 
nemen wordt wederom duidelijk dat Hoffman niet slechts uit is op overdracht van 
moraliserende lessen op jonge kinderen, maar evenzogoed op het onderuit halen van 
gezaghebbende kindbeelden. Waartoe zouden gewone Duitse jongens zoals Kaspar, 
Ludwig en Wilhelm moeten leren dat ze kinderen met een andere huidskleur niet mogen 
uitjouwen? Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat zij een dergelijk kind zouden tegenko
men in hun alledaagse leefwereld. Het Biedermeier Duitsland van Hoffmann bezat nog 
geen kolonieën, in tegenstelling tot menig andere Westeuropese natie. In feite maakt 
Die Geschichte vom schwarzen Buben zelf ook duidelijk dat het hier niet gaat om een 
daadwerkelijke confrontatie tussen wit en zwart. De drie schelmen kijken niet echt naar 
een zwart kind, maar naar een plaatje van een zwart kind dat zich ophoudt in zijn 
eigen exotische biotoop. Kaspar, Wilhelm en Ludwig hadden een dergelijk plaatje kunnen 
aantreffen in een leerboek als Orbis Pictus. Overigens ogen ze zelf tegen het einde van 
het verhaal ook als plaatjes, of liever gezegd, als uitgeknipte papieren silhouetten, 
wederom een verwijzing naar Fröbels spelpedagogiek, om precies te zijn naar de der
tiende 'Spielgabe', te weten zwart papier voor het uitknippen van silhouetten. 

De raadselachtige verschijning van het Moriaantje wordt begrijpelijker wanneer we 
deze eveneens proberen te begrijpen in de context van Hoffmanns polemiek met de 
Romantische idealisering van het kind en de daarin vervatte ontwikkelingsschema's. 
Ook hier is de polarisatie tussen de Romantische Naturphilosophie en de experimentele 
fysiologie die Hoffmann aanhing van groot belang. Deze tegenstelling had namelijk 
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Het slot van 

'Die Geschichte vom 

schwarzen Buben', 

uit Struwwelpeter. 

verstrekkende gevolgen, die niet alleen de wetenschapsbeoefening, maar ook politiek 
gevoelige vraagstukken rondom de verhouding tussen Westerse en niet-Westerse volkeren 
betroffen. De reden voor deze brede uitwaaiering van de controverse tussen metafysische 
en positivistische wetenschapsbeoefening is dat de verschillende menswetenschappen 
zoals de anthropologic, de ethnologic, de psychologie, de physiologic, en de psychiatrie 
zich nog niet hadden ontwikkeld tot separate, geïnstitutionaliseerde wetenschappelijke 
disciplines. Dit moge verklaren waarom een van Hoffmanns professoren in Heidelberg, de 
fysioloog Friedrich Tiedemann, zich eveneens bezighield met anthropologic en ethno
logic. En Tiedemanns opvolger, de anatoom en physioloog Rudolf Virchow, was ook de 
oprichter van de Berliner Gesellschaft fuer Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in 
1869. 

Het Romantische ontwikkelingsdcnkcn en de daarin vervatte recapitulatie-theorieën 
nu bleken meer dan eens vatbaar voor een racistische uitleg. Schelling-adepten zoals 
Gustav Friedrich Klemm en Carl Gustav Carus stelden nadrukkelijk dat sommige vol
keren, de zg. inactieve rassen, niet in staat waren om het hogere spirituele stadium van 
volledig bewustzijn, vrijheid, zelthepaling en kunstzinnige schepping te bereiken. De 
diverse menselijke rassen zouden niet gelijkelijk in staat zijn tot hogere intellectuele en 
artistieke ontwikkeling. Zij legden de verschillende volkeren op deze aarde langs de lat 
van een teleologisch ontwikkelingschema en verbonden verschillen in culturele 'evolu
tie' met raciale verschillen.-'' Deze racistische culturele hiërarchie verschafte vervolgens 
wetenschappelijke legitimatie aan ge'i'nstitutionaliseerde vormen van ongelijkheid 
tussen Westerse en niet-Westerse volkeren zoals slavernij en koloniale overheersing.^^ 

24 Gustav Friedrich Klemm, Algemeine Kulturgeschichte der Menschheit (10 delen 1843-1852); Carl Gustav 
Carus, Über ungleiche Befiihigung der verschiedene Menschheitstamme für höheren geistigen Entwicklung 
(1849). 

25 Voor een uitvoeriger verhandeling over racistische aspecten van het Duitse idealisme zie S. Zantop, 
Colonial fantasies. Conquest, family, and nation in precoloniat Germany, iyyo-1870 (Durham en London 
1997). Voor uiteenzettingen over het culturele pluralisme van Rudolf Virchow en zijn geestesverwanten 
zie H.G. Penny and M. Bunzl ed., Worldly provincialism: German anthropology in the age of empire (Ann 
Arbor 2003). 
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Fröbels pedagogiek was eveneens kwetsbaar voor een racistische uitleg. Hij hing 
Fichte's idee aan van het Duitse volk als een 'oer-' of'stamvolk' waar de andere rassen 
uit voort zijn gekomen en hier leidde hij uit af dat het Duitse volk een bijzondere roe
ping had om het nieuwe gezinsleven gestalte te geven dat de mensheid uiteindelijk naar 
haar messiaanse bestemming zal leiden.-* 

Experimentele fysiologen zoals Friedrich Tiedemann en Rudolf Virchow huldigden 
andere standpunten over raciale en culturele verschillen en verbonden daar andere 
politieke consequenties aan. Hiërarchische rangordes tussen Westerse en niet-Westerse 
volkeren konden volgens hun overtuiging niet zomaar aangenomen worden met ver
wijzing naar generaliserende speculaties en metaf>'sische teleologie, maar uitsluitend op 
grond van gedetailleerd empirisch onderzoek. Tiedemann kon op basis van van zijn 
eigen wetenschappelijke onderzoekingen de vermeende superioriteit van het 'Kauka-
sische' ras niet onderschrijven. In zijn artikel 'On the brain of the negro, compared 
with that of the European and the orang-outang' (in de Philosophical transactions of the 
Royal Society of London, 1836) weerlegde hij de gangbare aanname dat het 'Afrikaanse 
ras' over geringere intellectuele capaciteiten zou beschikken dan het 'Kaukasische ras'. 
Tiedemann voerde een gedetailleerde vergelijking uit van de schedels van 38 zwarte en 
101 blanke mannen, om tot de conclusie te komen dat er geen verschil in omvang 
geconstateerd kon worden. Aangezien Tiedemann van mening was dat schedelinhoud 
en intelligentie met elkaar correleerden, leidde hij af uit zijn data dat er geen catego
riaal verschil in intelligentie tussen zwarten en witten kon zijn. Tiedemann zag dan ook 
geen wetenschappelijke basis voor blanke suprematie. Hieraan verbond hij de conclusie 
dat slavernij niet verdedigbaar was.'" De politiek-culturele en wetenschapshistorische 
context van Der Struwwelpeter verheldert hoe Die Geschichte vom schwarzen Buben past 
in Hoffmanns algehele satire op de Romantische metafysica. 

Illustraties 
Anti-romantisch (en meer in het bijzonder anti-Fröbeliaans) zijn tenslotte ook de 
illustraties, zoals een vergelijking met de plaatjes bij Fröbels Mutter- und Koselieder 
(1844) kan verduidelijken. De illustraties bij het laatste werk, een bundel liedjes die 
moeders samen met hun kleuters kunnen zingen, zijn middeleeuws-archaïserend. De 
personages dragen 'retro'-kleding, een soort middeleeuwse fantasie-kostuums, en als ze 
binnenhuis worden afgebeeld gaat het om klooster- en kasteelachtige interieurs. 
Kinderen horen niet thuis in het moderne, industriële tijdperk, zoveel is duidelijk. De 
retro-tekens geven hun wereld een zekere tijdloosheid. Meestal worden de kinderen 
gesitueerd in weelderige, paradijselijke settings, waar ze op goede voet verkeren met 
mens, dier en plant. 

Vele liederen en de daarbij behorende illustraties leren kinderen hoe je dieren voor je 
in kan nemen. Planten en bloemen vervullen deels een puur ornamentele functie; ze 

26 F. Fröbel, Erneuering des Lebens fordert das neue ]ahr i8}6 (Leipzig 1933). Vermeldenswaard in deze con
text is dat er sprake was van een zekere Fröbel-revival tijdens het Derde Rijk. Vele geschriften van Fröbel 
werden toen herdrukt. Zie Baader (n. 17), Die romantische Idee des Kindes, 244-257. Fröbel kan niet ver
antwoordelijk gehouden worden voor deze annexatie achteraf, maar denkbeelden die een zekere exclusi
viteit aan het Duitse volk toekennen in het kader van metafysische geschiedfilosofische schema's 
vergemakkelijkten deze annexatie wel. 

27 Zie H. Schmutz, 'Friedrich Tiedemann (1871-1861) und Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840): 
Antropologie und Sklavenfrage', in: G. Mann, I. Benedum en W.F. Kümmel ed., Die Natur des Menschen. 
Probleme der physischen Anthropologie und Rassenkunde (17)0-1850) (Stuttgart en New York 1990) 353-365. 
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Twee afbeeldingen uit Mutter- und Koselieder van Friedrich Froebel: das kaum zweijahrige Madchen 
und die Sterne; die Fischlein 

decoreren de rand van de bladspiegel als sierlijke paginavulling. Daarnaast figureren ze 
als een essentieel onderdeel van de kinderwereld. Kinderen worden op, in, naast en met 
bloemen afgebeeld, waarbij de bloem de kinderlijke onschuld en natuurlijke schoon
heid nader tot uitdrukking brengt. Met name de lelie is het symbool bij uitstek van de 
kinderlijke ongereptheid en het is dan ook niet voor niets dat Fröbel de messiaanse 
toekomst de Lilienzeit doopte. Evenmin is het toevallig dat hij zijn kleuterschool 
Kindergarten noemde. Tegelijkertijd maken alle versjes en liedjes duidelijk dat het kind 
boven planten en dieren staat: de liedjes leren kinderen dat ze dieren moeten geleiden 
en voor planten moeten zorgen. 

De tekeningen in Der Struwwelpeter zijn van een geheel ander laken een pak, in die 
zin dat Hoffmann de stereotype Romantische neiging om kinderen in een pre-industri
ële, pastorale idylle te situeren doorbreekt. Hoffmann ensceneert zijn protagonisten in 
artificiële settings, door ze op sokkels en bühnes te plaatsen, of tegen de achtergrond 
van gekunstelde, symmetrisch gestyleerde decors, als ging het om standbeelden of 
acteurs. De kinderen dragen eigentijdse kleding, er is geen sprake van 'retro-styling'. 
Verder breekt Hoffmann met de Romantische iconografische conventie om kinderen 
steevast met andere natuurwezens zoals bloemen en dieren te associëren.-' Bloemen en 

28 Zie Anne Higgonet, Pictures of innocence. The history and crisis of ideal childhood (London 1998) voor een 
uitvoeriger beschrijving van deze iconografische conventie. 
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planten komen nauwelijks voor in de Struwwelpeterverhalen. De enkele keer dat ze toch 
worden afgebeeld dienen ze alleen om de rand van de bladspiegel te decoreren, zonder 
dat ze een relatie aangaan met het verhaal en de daarin afgebeelde personages. De enige 
uitzondering op deze regel vormt het zwarte kind, dat wordt omringd door zijn eigen 
tropische Umwelt, inclusief weelderige vegetatie. De relatie tussen kinderen en dieren is 
ronduit antagonistisch. Frederik rukt vliegen hun vleugels uit en mishandelt honden, 
Paulientje slaat de wijze raadgevingen van haar drie poezen op fatale wijze in de wind 
en 'Hans-Guck-in-die-Luft' ontbeert eveneens een natuurlijke affiniteit met dieren: 
eerst struikelt hij over een hond, vervolgens valt hij in een rivier doordat hij een vlucht 
zwaluwen nakijkt en tenslotte wordt hij nadat hij nat en wel uit het water is gehaald 
regelrecht uitgelachen door drie vissen. De wereld van Hoffmanns personages is 
bepaald geen pastorale idylle. 

Der Struwwelpeter geeft het podium aan kinderen die zich gedachteloos verzetten tegen 
de dictaten en directieven van volwassenen, koste wat het kost. Suppenkaspar weigen reso
luut zijn soep te eten en sterft weldra de hongerdood, fliegende Robert negeert verstandige 
waarschuwingen tegen storm en ontij, om vervolgens te worden weggeblazen door de 
wind. Waar Fröbel de leergieringheid en de opvoedbaarheid van het kind als vanzelf
sprekend gegeven aanneemt, daar staan de hoofdpersonen in de Struwwelpeter verhalen 
voor geen enkele les open. Ze slaan alle raadgevingen in de wind, keren nooit op hun 
schreden terug en vertonen nooit enigerlei vorm van berouw van hun fatale impulsen 
(in het geval dat ze nog leven). De jeugdige helden geven blind toe aan hun eigen 
neigingen en ze zijn allemaal uiterst stijfkoppig, op het kotnische af Ze zijn onwrikbaar 
wat ze zijn en daar valt kennelijk niet veel aan te veranderen. Al met al valt er in de 
Struwwelpeterverha\en geen enkele vorm van ontwikkeling te ontwaren in de richting 
van een hogere vorm van bewustwording of inzicht. Het onvermogen van de hoofd
personen om iets te leren heeft iets dierlijks of machine-achtigs. Een goddelijke vonk is 
ver te zoeken. 

Uit het kader 
Dit artikel heeft op kleine schaal de beeldenstorm beschreven waaraan de constructie 
van 'kindbeelden' onvermijdelijk gepaard gaat. Tn dit geval demystificeert een kinder
boek een wetenschappelijk gefundeerd kindbeeld, zij het dat het hierbij om een heel 
ander type wetenschap gaat dan de praktijken die wij vandaag de dag onder deze noe
mer scharen.-'' De casus laat ook zien hoe complex de demarcatie tussen wetenschap en 
literatuur is. Hoewel niemand Hoffmanns wetenschappelijke publicaties met zijn literaire 
geschriften zal verwarren, is er desalniettemin sprake van intensieve kruisbestuiving. 
Hoffmann bekritiseert vanuit zijn wetenschappelijk gevormd ethos in een fictief werk 
het kindbeeld van een toentertijd gezaghebbend wetenschappelijk kader, dat wij later 
onder de literaire traditie hebben geschaard. 

Maar of esthetische praktijken nu de veronderstellingen van kindwetenschappen ont
krachten of anderom, in alle gevallen geldt dat kindbeelden 'contested cultural sites' 
vormen, waarin uiteenlopende groeperingen zoals wetenschappers, kunstenaars, 
opvoeders, politici en overheden zeer grote belangen investeren. Men kan zich afvragen 

29 Hieruit moet overigens niet de conclusie getrokken worden dat de wetenschapskritische functie van kin
derliteratuur is beperkt tot tijdvakken die aan de twintigste eeuw voorafgingen. Ook hedendaagse schrij
vers kruisen soms de degens met pedagogen en ontwikkelingspsychologen, getuige ondermeer Guus 
Kuijers Het geminachte kind (1980). 
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wat er voor Hoffmann op het spel stond toen hij het Romantische beeld van het godde
lijke, messiaanse kind van zijn sokkel stootte. Wilde hij deze utopische droom vervan
gen door een meer realistisch kindbeeld? Gegeven het hyperbolische en satirische 
karakter van dit prentenboek lijkt dit nauwelijks aannemelijk. Realisme is wezens
vreemd aan Der Struwwelpeter, dat geen gelegenheid onbenut laat om het verzonnen, 
'onechte' karakter van de verhalen ook voor kinderen aanschouwelijk te maken. Deze 
verhalen komen duidelijk uit de grote inktpot van de 'grosse Nikolaus', die is uitgedost 
met een gigantische ganzenveer. Hij is een soort stand-in voor de auteur, een nep-boe-
man die pseudo-afschrikwekkende verhalen uit zijn pen tevoorschijn tovert. Gegeven 
de vele metafictionele signalen lijkt het Hoffmann er eerder om te doen te zijn geweest 
om kinderen te bevrijden uit het keurslijf van normatieve kindbeelden überhaupt. Het 
laatste verhaal uit zijn prentenboek, Die Geschichte vom fliegenden Robert, zet de lezer 
op dit spoor. De vertelling wordt gevisualiseerd in de vorm van drie schilderijtjes (weer 
zo'n signaal dat kinderen duidelijk maakt: 'neem het allemaal maar niet te serieus, het 
is niet echt'): Robert loopt met zijn paraplu in de stortregen (i), de wind krijgt vat op 
zijn paraplu en tilt hem op (2), Robert staat op het punt om uit het beeld te vliegen, 
voorgoed onvindbaar (3). Is dit een erge straf? Vliegen behoort immers tot de oudste 
dromen der mensheid. Het derde schilderijtje is een mooi beeld voor het effect dat dit 
prentenboek lijkt te beogen: kinderen losmaken uit de inkadering van kindbeelden en 
ze vrijelijk te laten bewegen, voorgoed ondefinieerbaar. 

SUMMARY 

Heinrich Hoffmann's Der Struwwelpeter (1845/1859): a parody on the romantic cult of 
childhood 

This article analyzes the cultural dynamics of the construction and deconstruction of 
childhood images, by means of a case study of Heinrich Hoffmann's classic picture 
book. Der Struwwelpeter (1845/1859). Childhood images are the joint product of sciences 
(especially anthropology, pedagogy and developmental psychology) and arts (especially 
painting, photography and (children's) literature). These images are historically variable, 
because childhood is the permanent target of idealization and demystification. This 
article interprets Der Struwwelpeter as a demystication of Romantic idealizations of 
childhood as propounded by Romantic Naturphilosophie and, more specifically, the 
pedagogy of Friedrich Fröbel (1772-1852). In my view, this picture book satirizes the 
developmentalism and the pastoryl idyll which informed the Romantic image of child
hood, through its verbal and visual components. As I argue at length, this satire directly 
bears upon leading scientific and political controversies of Hoffmann's time. 
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