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Inleiding 

‘They soon know that they will grow up, and the way Wendy knew was this. One day when 

she was two years old she was playing in a garden, and she plucked another flower and ran 

with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful, for Mrs. Darling put 

her hand to her heart and cried, ‘Oh, why can't you remain like this for ever!’ This was all 

that passed between them on the subject, but henceforth Wendy knew that she must grow 

up. You always know after you are two. Two is the beginning of the end.’1 

‘I am a princess. All girls are. Even if they live in tiny old attics. Even if they dress in rags, 

even if they aren't pretty, or smart, or young. They're still princesses. All of us. Didn't your 

father ever tell you that? Didn't he?’2 

Bovenstaande citaten zijn afkomstig uit twee populaire Britse kinderboeken geschreven rond 

1900. In beide citaten komen noties over opgroeien en volwassenen naar voren op een 

directe of indirecte manier. In het eerste citaat geeft de verteller een negatief waardeoordeel 

over volwassen worden. In het tweede citaat wordt een volwassen personage beoordeeld 

door een kind. Hoewel meestal wordt aangenomen dat kinderliteratuur geschreven wordt 

voor kinderen, is ‘de volwassene’ nooit ver weg in de vorm van auteur en (mee)lezer. 

Daarnaast zijn ze handelend actief als personages en worden er in kinderboeken ook indirect 

waarden toegekend aan het volwassen zijn of worden, zoals blijkt uit eerdergenoemde 

citaten.  

In mijn masterthesis wil ik mij richten op (denk)beelden van ‘de volwassene’ in Britse 

kinderliteratuur rond 1900. Het is de vraag of deze noties verder reiken dan alleen de inhoud 

van de boeken. Daarom luidt de vraagstelling als volgt: In hoeverre vormen beelden van ‘de 

volwassene’ in de Britse kinderliteratuur aan het begin van de twintigste eeuw een 

weerspiegeling van maatschappelijke en culturele conventies ~binnen de burgerlijke 

samenleving van de lange negentiende eeuw~ wat betreft de verhouding tussen volwassene 

en kind?  

 

 

                                                
1 J.P. Barry, Peter Pan (1902) 3.  
2 Frances Hodgson Burnett, A little princess (1905) 45.  
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I 

Binnen de literatuurwetenschap, maar ook binnen de geschiedschrijving, is de Victoriaanse 

kinderliteratuur een geliefd thema. Naast algemene studies zoals The Oxford Companion to 

Children's Literature (1984) van Carpenter en Prichard, verschijnen er de laatste decennia 

steeds meer specifieke studies die het onderzoeksveld uitbreiden en verdiepen qua thematiek 

en perspectief. Zo gaat Ann Lucas met The Presence of the Past in Children’s Literature (2003) 

in op de plaats van tijd, verleden en geschiedenis in de kinderliteratuur. Ze legt een verband 

tussen nationaal erfgoed en de historische en avonturenroman aan de hand van de jonge 

lezers. Deze jongeren zitten enerzijds minder vast aan nationale gevoelens en zijn anderzijds 

juist erg benieuwd zijn naar andere culturen.3 Met Constructing the canon of children’s 

literature, beyond library walls and ivory towers (2004) kiest Anne Lundin een heel andere 

benadering door in te gaan op de context van de kinderliteratuur door het ontstaan van de 

canon te analyseren. Ze beschrijft de twee culturele instituties van (plaatselijke) bibliotheken 

en de universiteiten die afzonderlijk draagvlak creëerden voor een ‘privileged landscape of 

literature for children’, wat tot op de dag van vandaag bestaat.4 

Er is wat betreft kinderliteratuur verreweg het meest gepubliceerd over de constructie van 

‘het kind’ en de kindertijd aan de hand van negentiende-eeuwse ideeën over het kind en de 

kindertijd: ‘Many critics have queried the Victorians’ great interest in the child, and tried to 

find out what deeper psychological reasons might have lain behind it.’5  

Zo stelt Lundin dat de romantische ideeën over het kind en de natuur door dichters als 

Wordsworth en Blake de jeugdliteratuur van de negentiende eeuw hebben gekleurd.6 

Carpenter schetst in Secret Gardens: The Golden Age of Children's Literature from Alice's 

Adventures in Wonderland to Winnie-the –Pooh (1995) een ontwikkeling waarin kinderen in de 

eerste helft van de negentiende eeuw nog werden geprezen voor hun verheven visie op de 

wereld, terwijl rond de eeuwwisseling kinderen en kindertijd conflicterende elementen 

vormden in de literaire verbeelding.7 Een concrete toepassing hiervan maakt Hudson in zijn 

analyse van Barrie’s Peter Pan (1902). Tegenover Wordsworths utopische platonische 

                                                
3 Ann Lawson Lucas, ed., The Presence of the Past in Children’s Literature (Westport 2003) xiv.  
4 Anne Lundin, Constructing the canon of children’s literature, beyond library walls and ivory towers (New 

York 2004) xv. 
5 http://www.victorianweb.org/genre/childlit/childhood5.html, geraadpleegd op 1 februari 2012.   
6 Lundin, Constructing the canon of children’s literature, 9. 
7 Humphrey Carpenter, Secret Gardens: The Golden Age of Children's Literature from Alice's Adventures in 

Wonderland to Winnie-the –Pooh (Boston 1995). 

http://www.victorianweb.org/genre/childlit/childhood5.html
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doctrine van herinnering, waarin kinderen geacht werden dichter bij hun zuivere ziel te zijn 

dan volwassenen, stelt Barrie het Neverland van Peter Pan. In deze dystopische wereld zijn 

kinderen gewetenloze monstertjes, die Darwins principes van het recht van de sterkste 

onbezorgd in de praktijk lijken te brengen.8  

De dissonantie tussen enerzijds het kind als lezer en anderzijds de volwassene als auteur is 

binnen de historiografie onderwerp van debat. Er bestaat consensus over het punt dat het 

geconstrueerde kind in de negentiende-eeuwse kinderliteratuur volwassen verlangens 

representeert.9  Dit betekent dat deze literatuur uiteindelijk meer kan zeggen over de 

volwassenen in de boeken en de maatschappij, dan over de kinderen. Zo constateert 

Knoepflmacher in zijn artikel ‘The Balancing of Child and Adult: An Approach to Victorian 

Fantasies of Children’ dat hoewel de Victoriaanse auteurs schreven voor kinderen, ze nooit 

hun zelfbewustzijn als volwassene helemaal konden uitschakelen. Hierdoor werd er in 

verschillende mate vastgehouden aan volwassen ideeën over de realiteit.10 Daarnaast 

ondergraaft Knoepflmacher ook de positie van het kind als lezer, door ‘two distinct types of 

implied readers’ te veronderstellen, waarbij auteurs naast het kind, altijd de volwassene op 

het oog hadden, wanneer ze een kinderboek schreven.11 Lundin omschrijft dit als ‘books for 

the big, about the little’.12 

Jacqueline Rose gaat in The case of Peter Pan or The impossibility of children's fiction (1984) 

zelfs nog een stap verder door te concluderen dat ‘the real child’ afwezig is, omdat de vraag 

naar kinderliteratuur ‘het kind’ alleen maar fixeert naar eigen (volwassen) ideeën en het 

daarmee op zijn plaats houdt.13 Chapleau weerlegt dit ‘childist criticism’ enigszins door te 

wijzen op de mechanismen van de tekst: ‘The book, this dialogical place, is where children’s 

literature is constructed, but also where it constructs itself.’14  

In de studies over de kinderliteratuur ligt de nadruk dus op het analyseren en deconstrueren 

van het kindbeeld dat is neergezet door negentiende-eeuwse auteurs. De beschrijving van 

                                                
8 G.H. Hudson, ‘Two is the Beginning of the End: Peter Pan and the Doctrine of Reminiscence,’ 

Children's literature in education 37 (2006) 316. 
9 Sebastien Chapleau, ‘A theory without a centre: developing childist criticism’ in: Keenan, Celia en 

Mary Shine ed., Studies in Children’s Literature 1500-2000 (Dublin 2004) 130. 
10 U.C. Knoepflmacher, ‘The Balancing of Child and Adult: An Approach to Victorian Fantasies of 

Children.’ Nineteenth-Century Fiction. 37 (1982) 499. 
11 Knoepflmacher, ‘The Balancing of Child and Adult’, 500. 
12 Lundin, Constructing the canon of children’s literature, 11. 
13 Jacqueline Rose, The case of Peter Pan or The impossibility of children's fiction (MacMillan 1984) 3. 
14 Chapleau, ‘A theory without a centre’, 137. 
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het kind zegt namelijk meer over de verlangens, waarden en normen van volwassenen dan 

van de kinderen. Wanneer er wordt ingegaan op de relatie tussen deze kinderliteratuur, de 

ideeën van auteurs en culturele ideeën over de kindertijd, wordt er echter voorbijgegaan aan 

de beelden en constructies van volwassen personages in de kinderliteratuur van de 

negentiende eeuw. Juist deze kant van het verhaal geeft een verrassende kijk op de visie van 

volwassenen op hun eigen plaats in de burgerlijke maatschappij en hun positie ten aanzien 

van het kind. Daarmee komen we tot een verdere bespreking van de opzet van deze studie.  

 

II 

Deze thesis zal bestaan uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt er ingegaan op 

de (laat)negentiende-eeuwse ideeën over de verhouding tussen volwassene en kind. De 

maatschappelijke en culturele conventies ~binnen de negentiende-eeuwse burgerlijke 

samenleving ~ worden geschetst aan de hand van sociaal- en cultuurhistorische studies over 

Victoriaans Engeland. Daarna volgt in het tweede hoofdstuk een algemene inleiding op de 

Britste kinderliteratuur rond de eeuwwisseling en een specifieke introductie van de primaire 

werken die besproken zullen worden. In het derde hoofdstuk zal de rol van de volwassene in 

de Britse kinderliteratuur rond 1900 worden geanalyseerd. Komt er een eenduidig beeld van 

‘de volwassene’ naar voren? En zo niet, waar liggen de verschillen? Hoe wordt er in de 

literatuur omgegaan met de heersende conventie wat betreft volwassenheid? En wat zegt 

het beeld van de volwassene in de kinderboeken over de (opvoed)cultuur van de Britse 

samenleving van de negentiende eeuw?  

De tegenstelling die vanaf de achttiende eeuw ontstaat tussen volwassene en kind kan gezien 

worden als één van de categorieën, zoals gender en ras, van (moderne) identiteit die 

Wahrmann schets in The making of the modern self.15 De overgang die Wahrmann schetst van 

het ‘ancien regime of the self’ aan het einde van de kleine achttiende eeuw in Engeland in een 

‘modern regime of the self’, kan ook worden toegepast wat betreft het onderscheid tussen 

volwassene en kind. Het verschil tussen volwassene en kind wordt strikter ten opzichte van 

een periode waarin wordt dit verschil meer speels en flexibel wordt benaderd. De omgang 

met het kind en de kindertijd die hieruit volgt in de negentiende eeuw wordt gekenmerkt 

door twee aspecten. Enerzijds is er een verlangen naar de onschuld van de kindertijd, 

                                                
15 Drohr Wahrmann, The Making of the Modern Self, Identity and Culture in eighteenth-century England 

(New Haven, 2004) xii. 
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geïnspireerd op ideeën van romantici als Blake en Wordsworth. Anderzijds is er de aanzet 

tot (morele) beheersing en opvoeding van het kind. Knoepflmacher beschrijft dit onderscheid 

als het streven naar onschuld en ervaring: ‘From the vantage point of experience, an adult 

imagination re-creates an earlier childhood self in order to steer it towards the reality 

principle. From the vantage point of innocence, however, that childhood agent may resist 

the imposition of adult values and stubbornly demand that its desire to linger in a realm of 

magic and wonder be satisfied.’16 In beide vormen wordt ‘het kind’ gezien als de Ander die 

enerzijds begrensd en op afstand moet worden gehouden en waarnaar anderzijds een 

verlangen is om zo te ontsnappen aan de eigen volwassenheid in crisis. Zo stelt 

Knoepflmacher dat wanneer in de negentiende eeuw volwassenheid meer problematisch 

wordt, de kindertijd ‘a state of its own’ wordt.17 Het concept van het kind als aparte 

categorie wordt in de crisissituatie van de burgerlijke identiteit in de negentiende eeuw dus 

verscherpt door volwassenen die grip willen krijgen op de veranderende samenleving. 

Chapleau citeert Rose, die stelt dat volwassenen: ‘want to secure the child for their own 

purposes.’18 Dit komt overeen met de theorie van Arnold Labrie dat de moderne westerse 

cultuur is doortrokken van het verlangen naar een zuivere orde, waarbij zuiverheid niet 

zelden wordt begeleid door de angst voor de Ander. In het hoofdstuk waarin hij de 

verlangens en angsten van de Britse burgerlijke cultuur in crisis schetst aan de hand van 

Stokers Dracula, krijgt de Ander vooral vorm als feodeale heerser, de kapitalist, jood, 

vagebond en vrouw.19 Maar ook het kind past in deze reeks van de Ander: Enerzijds bestaat 

er aversie en is er het streven naar beheersing en orde, anderzijds is er ook een sterke 

fascinatie en verlangen aanwezig. Hierbij moet worden opgemerkt dat er wel een verschil is: 

het kind wordt vaak het predicaat ‘zuiver’ toebedeeld, terwijl Labrie het heeft over als 

‘onzuiver’ ervaren categorieën. Ook is de tegenstelling tussen ouder en kind minder scherp 

dan andere tegenstellingen zoals die tussen man en vrouw. Iedere volwassene is namelijk 

kind geweest en elk kind wordt eens volwassen.  

Het kind kan niettemin worden gepositioneerd als de Ander, met als gevolg dat de kindertijd 

wordt gezien als een ‘seperate state of life.’20 Dit onderscheid wordt in de Engelse 

samenleving duidelijker wanneer de maatschappij volgens de Victoriaanse middenklasse met 

                                                
16 Knoepflmacher, ‘The Balancing of Child and Adult’, 497. 
17 Ibidem, 498. 
18 Chapleau, ‘A theory without a centre’, 131.  
19 Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie, over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa 

(Londen, 2007) 278. 
20 Lundin, Constructing the canon of children’s literature, 9. 
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een (identiteits)crisis wordt geconfronteerd. In plaats van te focussen op de Ander in de 

gedaante van het kind, wordt in deze thesis de nadruk op de eigen burgerlijke (volwassen) 

identiteit in crisis gelegd. Daarom volgt in het derde hoofdstuk van de studie een analyse 

van volwassen personages en beelden van volwassenheid in de kinderliteratuur rond 1900. 

Juist literatuur brengt de verborgen wensen en verlangens van de burgerlijke cultuur aan 

het licht21, zodat de besproken jeugdliteratuur kan gelden als een verrassende zelfreflectie 

van de burgerlijke cultuur. Er volgt een inhoudelijke en thematische analyse van de werken 

waarin wordt ingegaan op de noties van de afwezige ouder, de gender-rollen van de 

volwassenen en de (machts)relatie tussen ouder en kind. Deze beelden worden in verband 

gebracht met negentiende-eeuwse ideeën over opvoeding, familie en crisis die zijn 

beschreven in het eerste deel. Verlangen naar en beheersing van ‘het kind’ en de kindertijd 

vormen in dit gedeelte de sleutelbegrippen. De rol van de formele literaire structuur van de 

teksten zal hierin zoveel mogelijk worden meegenomen.  

 

III 

Gezien de keuze van de bronnen, namelijk negentiende-eeuwse kinderboeken, beweegt deze 

studie zich vooral op het snijvlak van de literatuurwetenschap en (cultuur)geschiedenis. 

Literatuurcritici stellen zich enerzijds de vraag of een roman niet puur op formele literaire 

gronden, zoals stijl, geanalyseerd zou moeten worden. Vanuit de geschiedwetenschap is het 

anderzijds de vraag of het geoorloofd is iets te beweren over de samenleving van de 

negentiende eeuw aan de hand van fictieve personages en gebeurtenissen. Het is dus de 

vraag of (jeugd)literatuur kan dienen als historische bron.  

In de verantwoording van haar boek Het verloren paradijs. De literatuur en de cultuur van het 

Nederlandse fin de siècle gaat Mary Kemperink, een neerlandica, in op deze vraag. Ze neemt de 

literatuurwetenschap als uitgangspunt, deze is voor haar de manier om literaire teksten te 

beschrijven en een hulpmiddel om die teksten vanuit de context van een bepaald tijdvak te 

begrijpen. Maar in de beschrijving van de doelstelling van het boek, geeft ze ook ruimte 

voor de cultuurgeschiedenis: 

 

                                                
21 Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie, 35. 
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‘Mijn doel was om de ideologieën die door de literatuur worden gerepresenteerd te 

beschrijven en die, voor zover mogelijk, te relateren aan visies in de buitenliteraire 

context. Een beschrijving van de literatuur die zich beweegt in de richting van de 

cultuurhistorie biedt mogelijkheden om aansluiting te vinden bij wat historische 

studies recentelijk hebben opgeleverd. De bijkomende omstandigheid dat de 

cultuurgeschiedenis zich de afgelopen jaren sterk heeft geconcentreerd op het in 

kaart brengen en analyseren van discoursen, maakt het mogelijk om literatuur- en 

cultuurgeschiedenis op een methodisch aanvaardbare manier aan elkaar vast te 

haken.’22  

Volgens Kemperink ligt de toegevoegde waarde van de cultuurhistorie ten aanzien van 

letterkunde dus in het feit dat een periode vanuit een ander abstractieniveau wordt benaderd. 

Zo wordt een bepaald tijdvak bijvoorbeeld benaderd vanuit de vraag welke ideologieën en 

ideologische patronen er door de literatuur worden gerepresenteerd.  

 

Pieter Stokvis, een historicus, en Marita Mathijsen, een letterkundige gaan ook in op de 

problematiek van de roman als historische bron in hun artikel ‘Literatuur en maatschappij: 

het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910’. Volgens hen gaat 

het bij bestudering van romans niet om het achterhalen van de werkelijkheid. Het gaat om 

een analyse van de roman als verbeelding van belevenissen die recht doet aan de waarheid.23 

Een  roman is hierdoor enerzijds een lastig onderzoeksobject voor de historicus, anderzijds 

zijn romans tekenend voor een bepaalde periode of cultuur.24 De grenzen van de verbeelding 

worden namelijk gevormd door het bevattingsvermogen van de lezer en de eigen 

ervaringswereld van de schrijver. De schrijver kan alleen maar communiceren met de lezer 

door gebruik te maken van gangbare noties, beelden en zinnebeelden, actuele aansprekende 

thema’s en al dan niet verborgen boodschappen.25  

                                                
22 Mary G. Kemperink, Het verloren paradijs. De literatuur en de cultuur van het Nederlandse fin de siècle 

(Amsterdam 2001) 348. 
23 Pieter Stokvis en Marita Mathijsen, ‘Literatuur en maatschappij: het beeld van de burgerlijke 

levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910’, De negentiende eeuw 18 (1994) 146. 
24 In ‘De sociale kwestie in boeken voor de Nederlandse jeugd tussen 1870 en 1920’, Pedagogiek 21 

(2001), gaat Stokvis ook uitdrukkelijk in op de relatie tussen jeugdliteratuur en samenleving. 

Volgens Balke en Stokvis kan literatuur gelezen worden om een samenleving in het verleden te leren 

kennen. Volgens hen geldt dit nog meer voor jeugdliteratuur, omdat deze naast vermaak, een sterk 

doel had om kinderen te onderwijzen en morele richtlijnen te verschaffen. 
25 Stokvis en Mathijsen, ‘Literatuur en maatschappij’, 146. 
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De relatie tussen literatuur en geschiedschrijving vormt ook een thema voor Arnold Labrie 

in zijn artikel ‘De roman als historische bron’ Hij beschrijft dat het voor de historicus 

aanlokkelijk is om romans te gebruiken als bron: ‘Vooral de roman biedt de mogelijkheid om 

het relaas over het verleden te verlevendigen en aan te tonen dat het door de historicus 

behandelde thema destijds inderdaad actueel was.’26 Vaak worden romans alleen maar voor 

dit doel aangehaald binnen de geschiedwetenschap. Hierdoor spelen romans een 

ondergeschikte, vaak uitsluitend instrumentele rol in historisch onderzoek. Labrie benadrukt 

dat de roman optimaal benut kan worden als historische bron, wanneer deze op zichzelf 

beschouwd wordt als waardevol, zodat formele, strikt literaire aspecten ook meegenomen 

kunnen worden in het historisch onderzoek: ‘Maar interessanter nog is het om de roman te 

zien als een zelfstandige factor, die bestaande denkpatronen niet alleen articuleert, maar 

tegelijk transformeert.’27Het draait bij de reflectie en verbeelding van de cultuur in romans 

dus niet alleen om de opvattingen van de auteur. Zo merkt Labrie op dat:  

‘Het oordeel van de historische auteur niet het enige en zeker niet altijd het meest 

betrouwbare is om de betekenis van zijn handelingen te bepalen. Zo kan ook de roman 

aspecten vertonen waarvan de schrijver zich niet direct bewust hoeft te zijn geweest, maar 

die de historicus daarin toch - uiteraard vanuit zijn specifieke standpunt en altijd met de 

wijsheid achteraf - meent te kunnen aanwijzen.’28 Volgens Labrie moet een historicus in een 

roman niet primair op zoek gaan naar de auteursintenties, het gaat de historicus om de wijze 

waarop het werk de sociaal-culturele context in zich heeft opgenomen, creatief vorm heeft 

gegeven of zelfs heeft getransformeerd.29  

Uit bovenstaande weergave van de discussie betreffende de roman als historische bron, blijkt 

dat er veel raakvlakken zijn voor de cultuurhistorie en de literatuurgeschiedenis. 

Letterkundigen én historici zien voor de roman als historische bron voornamelijk 

mogelijkheden op het vlak van representatie (Kemperink), reflectie (Stokvis en Mathijsen) en 

zelfs transformatie (Labrie) van een bepaalde samenleving. Verschillen tussen de twee 

disciplines komen voort uit de oorspronkelijke uitgangspunten van beide wetenschappen. 

Wordt de roman uiteindelijk beschouwd als ondersteunend materiaal voor onderzoek naar 

                                                
26 Arnold Labrie, ‘De roman als historische bron’, Groniek 35 (2002) 406. 
27 Ibidem, 407. 
28 Labrie, ‘De roman als historische bron’, 406. 
29 Labrie, ‘De roman als historische bron’, 410. 
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een bepaalde maatschappij (historische benadering) of ondersteunt de maatschappelijke 

context het onderzoek naar een bepaalde literaire productie (literaire benadering).  

 

IV 

Ik zal in deze studie rekening moeten houden met de extra laag in de literatuur, die van de 

verbeelding. Door deze extra laag, kunnen de romans niet dienen als een getrouwe weergave 

van de werkelijkheid. Wanneer deze ‘verbeeldingslaag’ echter meegenomen wordt in het 

onderzoek, kunnen de geselecteerde romans een goede bron zijn voor onderzoek naar de 

burgerlijke cultuur rond 1900. Het verscherpt het beeld van een burgerlijk leven in een 

veranderende maatschappij waarin houvast werd gezocht in het onderscheiden van de Ander 

in de gedaante van ‘het kind’. 

Ik doe daarom onderzoek naar beelden van ‘de volwassene’ in de Britse kinderliteratuur van 

1900 tot 1911 in verhouding tot maatschappelijke conventies over de relatie tussen 

volwassene en kind in de Britse burgerlijke cultuur. Deze benadering geeft een nieuw 

historisch perspectief op het beeld van de historische crisissituatie van de burgerlijke 

identiteit rond 1900, waardoor deze studie een bijdrage kan leveren aan het gezamenlijk 

streven van de cultuurhistorie en literatuurgeschiedenis om de roman als bron voor 

cultuurhistorisch onderzoek zo optimaal mogelijk te gebruiken. 
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Hoofdstuk 1 

 

Om in hoofdstuk drie tot een goede analyse te komen van enkele Britse kinderboeken die 

rond 1900 zijn verschenen, is het van belang om eerst de relevante ontwikkelingen in de 

(laat)negentiende-eeuwse samenleving nader te onderzoeken. Daarom wordt in dit 

hoofdstuk aan de hand van secundaire literatuur ingegaan op ideeën over opvoeding, 

volwassenheid en de verhouding tussen volwassene en kind binnen de negentiende-eeuwse 

burgerlijke samenleving. Deze ideeën worden geplaatst in de context van een 

geïndustrialiseerde samenleving en een burgerlijke cultuur in crisis. Hoewel in deze thesis 

de nadruk ligt op ‘de volwassene’, wordt in dit hoofdstuk voornamelijk verwezen naar 

literatuur die meer algemeen ingaat op opvoeding en kindertijd in de negentiende eeuw. Er 

is namelijk weinig onderzoek dat specifiek gericht is op de positie van volwassenen en 

opvoeders. Daarnaast vormt het kindbeeld in de negentiende eeuw een goed referentiekader 

en spiegelbeeld voor een schets van de positie en beeld van de volwassene in de negentiende 

eeuw. Het beeld van de volwassene krijgt namelijk pas betekenis wanneer het wordt afgezet 

tegen het kindbeeld.  

 

De sociale constructie van ‘het kind’ en ‘de volwassene’ 

De meeste auteurs benadrukken dat ‘het kind’ en daarmee ‘de volwassene’ geen universele en 

statische categorieën zijn, maar dat ze verschillen per tijd, plaats en context. Zo stelt Lea 

Dasberg, als historisch pedagoge, in Grootbrengen door kleinhouden dat deze categorieën niet 

moeten worden onderscheiden op leeftijd, maar op leefwijze.30 Ze geeft echter wel een strikte 

definitie van wat volwassenheid en onvolwassenheid onderscheidt: ‘het wel of niet hebben 

van een eigen verantwoordelijkheid, onder andere tot uiting komend in het zich bevinden in, 

respectievelijk het verlaten hebben van, een beschermd milieu.’31 Hierbij gaat het niet om 

juridische of politieke verantwoordelijkheid, maar om sociale verantwoordelijkheid en 

volwassenheid. Iemand is, volgens Dasberg, volwassen wanneer hij of zij het beschermde 

milieu heeft verlaten. Ook Bernadette Baker merkt op dat er verschillende beelden bestaan 

                                                
30 Lea Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden (Meppel 1978) 27. 
31 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden, 26. 
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van wat een kind is, zou moeten zijn of is geweest in verschillende periodes.32 In haar boek 

In perpetual motion: Theories of power, educational history, and the child past ze de theorie van 

Foucault over machtsrelaties toe op de geschiedenis van educatie, pedagogiek en het kind. In 

de inleiding geeft ze verschillende voorbeelden uit het verleden waarmee ze aangeeft dat het 

kindbeeld per periode verschilt. Net als Dasberg noemt ze onder andere het voorbeeld van 

Lodewijk de Veertiende die als kleuter gestimuleerd werd door zijn hofhouding om zijn 

geslacht te tonen. Handtastelijkheden van hemzelf en de hofdames werden hierbij op prijs 

gesteld.33 Baker is echter veel voorzichtiger dan Dasberg met het definiëren van de 

verschillende categorieën. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar het kindbeeld in 

teksten, bestaat dan namelijk het gevaar dat de categorieën te statisch en van tevoren 

vastgelegd zijn, terwijl de het benoemen van de categorieën (als volwassen en onvolwassen) 

ook al een waardeoordeel geeft. Daarom geeft Baker aan dat ‘typifying the child or childhood 

to a number of years, to size, to a qualification, to a set of signifiers like reason, maturity, 

wisdom, responsibility or experience inevitably generates inapplicabilities when traveling 

across texts.’34 We kunnen onze gezamenlijke kennis over het onderwerp (Baker noemt dit 

‘the ghost in the contested subject’) wel gebruiken voor een verkenning en identificatie van 

het onderwerp, maar het bewustzijn van onze vooroordelen over wat een kind zou moeten 

zijn, moet altijd aanwezig zijn.35 Ook Heywood geeft in de introductie van het vierde deel 

van A cultural history of childhood and family aan dat ‘there have always been many childhoods 

and many families in the west.’36 

 

Moderniteit, verandering en het ontstaan van twee werelden 

Onder auteurs die onderzoek hebben gedaan naar ‘het kind’ in de geschiedenis, is er 

consensus over het feit dat met de opkomst van de moderniteit het kindbeeld is veranderd. 

Men is het erover eens dat de werelden van volwassenen en kinderen in de westerse wereld 

verder uit elkaar kwamen te liggen. Er is echter verschil van mening wanneer en op welke 

wijze deze verandering heeft plaatsgevonden en in hoeverre er sprake was van een breuk. Zo 

                                                
32 Bernadette Baker, In perpetual motion: Theories of power, educational history, and the child. (New York 

2001) 3.  
33 Baker, In perpetual motion, 36. 
34 Ibidem, 25. 
35 Ibidem, 28. 
36 Elizabeth Foyster en James Marten, A cultural history of childhood and family, Volume IV (Oxford 

2010)xii.  
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houdt Lea Dasberg een duidelijke scheidslijn rond 1750 aan om, zoals ze zelf zegt, het 

verschil tussen beide periodes goed duidelijk te maken.37 De periode na 1750 omschrijft ze 

als ‘jeugdland’. Ze leidt deze term af van Goethes beschrijving van de jeugd als de rijping tot 

volwassenheid in een sereen landschap waar de wereld van de volwassenen en de druk van 

een volwassen leefpatroon afwezig is. Voor Dasberg is jeugdland een gebied (in tijd) waarin 

het kind kan rijpen binnen en opgroeien binnen een gemeenschap van leeftijdsgenoten, die 

zich in dezelfde ontwikkeling bevinden. Kinderen zijn hierbij dus geïsoleerd van 

medemensen uit een andere ontwikkelingsfase.’38 De kiem van’ jeugdland’ is volgens 

Dasberg te vinden in de revolutionaire ideeën over opvoeding van Rousseau en Locke. Baker 

geeft aan dat deze denkers de geschiedenis van het kind herschreven met hun eigen 

denkbeelden.39 Beide denkers gaan uit van eigenheid van het kind en het romantisch ideaal 

dat het kind een hogere moraal bezit dan de volwassen wereld. Rousseau pleitte daarom 

voor meer vrijheid, Locke benadrukte echter het belang van structuur voor de vorming van 

de tabula rasa van de kinderziel.40 Deze ideeën en idealen die meer ruimte gaven voor de 

eigenheid van de jeugd en een positiever kindbeeld omvatten, werden in de eeuwen daarna 

model voor de opvoedingspraktijk van steeds meer opvoeders, waardoor het leefpatroon van 

kinderen veranderde. Zo ontstonden in de sociale realiteit twee van elkaar te onderscheiden 

leefpatronen, het volwassen en het kinderlijke patroon. 41 In de eeuwen daarvoor werd het 

kind gezien als een volwassene in zakformaat.42 Voor het zevende jaar was er wel sprake van 

een aparte behandeling, maar er werd haast gemaakt om de kinderen, ook mentaal, op eigen 

benen te krijgen.43 Het beeld van het kind en het beeld van de volwassene lagen in eerdere 

eeuwen dichter bij elkaar. Zo merkt Dasberg op dat ‘zo ouwelijk als ons de kinderen uit die 

eeuwen voorkomen, zo kinderlijk ons de ouders lijken.’44 Ook Heywood stelt dat er 

onderscheid kwam tussen kind en volwassene. Hij beschrijft deze verandering echter veel 

subtieler dan Dasberg. Zo geeft hij aan dat de opvatting van historici dat de achttiende eeuw 

dé eeuw van verandering was voor het emotionele aspect van het familieleven generaliserend 

is. De relatie tussen ouders en kinderen was wel variabel, maar dit was ook het geval in 

                                                
37 Dasberg,  Grootbrengen door kleinhouden, 28. 
38 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden,19. 
39 Baker, In perpetual motion, 205. 
40 Ibidem, 207. 
41 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden, 29. 
42 Ibidem ,27, 44. 
43 Ibidem, 29. 
44 Ibidem, 40. 
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eerdere eeuwen.45 Heywood stelt verder dat er niet zozeer een emotionele verandering 

plaatsvond, maar dat de culturele context waarin het familieleven zich bevond, veranderde 

ten opzichte van eerdere eeuwen. Deze ontwikkeling was echter breder dan de achttiende 

eeuw. Voor 1650 zijn de eerste veranderingen al te traceren en lang na de achttiende eeuw 

werden de implicaties van deze verandering pas geheel zichtbaar.46 Heywood gaat eveneens 

in op de ideeën over opvoeding van Locke en Rousseau. De ideeën, waarden en het geloof die 

bij de Verlichting hoorden, veranderden de manier waarop er over familie en opvoeding 

werd gedacht: ‘It made what had long been taken for granted – such as the innate nature of 

children – open to debate, but it also reinforced long-held notions of difference concerning 

gender and race through the application of new ideas and theories.’47 Volgens Heywood had 

de Verlichting niet alleen verandering tot gevolg wat betreft het familieleven, de Verlichting 

zorgde ook voor potentieel dat continuïteit waarborgde op dit vlak.48 

  

Het burgerlijk ideaal en de weerbarstige praktijk 

Het bleef niet bij de veranderende ideeën over de positie van het kind ten opzichte van de 

volwassene. Deze nieuwe opvattingen ontstonden in een bepaalde sociale, politieke en 

culturele context en hadden hun weerslag in de westerse samenleving in de achttiende en 

negentiende eeuw. Waar Baker zich voornamelijk richt op de ideeën over het kind, is er bij 

Dasberg en in A cultural history of childhood en family aandacht voor de veranderende 

maatschappelijke context waarin kinderen en hun opvoeders zich bevonden. Zo stelt 

Dasberg dat ideeën niet kunnen voortbestaan zonder de ‘hulp’ van economische en politieke 

machtsmiddelen. De Verlichters hadden de sleutel hiertoe in handen, ze behoorden namelijk 

tot de hogere burgerij.49 Heywood schetst de voortgang van de nieuwe ideeën in de 

maatschappij: ‘The family’s place in the world that was changing politically, socially, and 

economically filled the pages of eighteenth-century periodicals and newspapers, animated 

discussions at public lectures and debates and inspired conversation in salons and in the 

coffeehouses of new and expanding urban centers.’50 Dasberg beschrijft hoe pedagogen de 

daad bij het woord voegden: ‘Maar de pedagogen voegden bij de woorden van Rousseau de 

                                                
45 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. IV, 1.  
46 Ibidem, 2. 
47 Ibidem, 1. 
48 Ibidem, 1.  
49 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden, 47.  
50 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. IV, 84. 
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daden van de Biedermeiers en de Victorianen: de daad van de uitsluiting van het kind uit de 

huiskamer naar de kinderkamer, de daad van het verre houden van het kind van de barende 

moeder in de kraamkamer en de jongenwerpende poes in de schuur. De daad van het 

scheiden van jongens en meisjes in het onderwijs; de daad van het verre houden van boeken 

met informatie over het geslachtelijke, de daad van het aanreiken van valse informatie als die 

over de ooievaar en de kool, de daad van de onbegrepen opdracht aan meisjes om met de 

handjes boven de dekens te slapen en de kwelling van de anti-masturbatiegordel voor 

jongens.’51  

Door veel auteurs wordt de Industriële Revolutie gezien als het keerpunt wat betreft 

opvattingen over jeugd en educatie in de negentiende eeuw. Volgens Stearns heeft de 

Industriële Revolutie uiteindelijk gezorgd voor belangrijke demografische en pedagogische 

ontwikkelingen. Zo triomfeerde de schoolbank uiteindelijk over de werkbank, daalde de 

kindersterfte en werden families kleiner.52 Baker brengt deze laatste ontwikkeling in 

verband met de nieuwe gezinsstructuur binnen de burgerij, namelijk het nucleaire gezin, 

waarin alleen ouders en kind(eren) tot het gezin worden gerekend.53 Binnen het gezin 

veranderde de rolverdeling. De man kreeg de taak als kostwinnaar en begaf zich hierdoor 

veel buitenshuis, de taak van de vrouw lag volledig in de het moeder-zijn en daarmee in 

huiselijke sfeer. Haar belangrijkste taak was de opvoeding en morele vorming van de 

kinderen. Deze rol wordt door auteurs niet perse negatief afgeschilderd. Zo geeft Jane 

Humphries in haar studie over jeugd en kinderarbeid ten tijde van de Industriële Revolutie 

aan dat de vrouw qua moraal als superieur werden gezien ten opzichte van de man.54 En 

Baker stelt dat haar invloed zelfs buiten de voordeur merkbaar was. Zij was het namelijk die 

het kind begrippen en informatie bijbracht, ook over de publieke sfeer: ‘Women = nature = 

mother was thus crucial to both the reorientation of the family as a nuclear entity and tot 

emergence of the civil service as a public sphere dominated by men.’55 Naast de separate 

spheres van man en vrouw, werd ook de kinderwereld apart gezet van de volwassen wereld. 

In deze nieuw gecreëerde omgeving was alles gericht op het (geluk van het) kind, waarbij 

het weggehouden moest worden van teveel negatieve invloeden. Deze opvatting leefde 

volgens Heywood nog sterker bij de mannen dan bij de vrouwen. De mannen waren 

                                                
51 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden, 27, 47. 
52 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. IV, 4. 
53 Baker, In perpetual motion, 353. 
54 Jane Humphries, Childhood and child labour in the British Industrial Revolution (Cambridge  2010) 

367. 
55 Baker, In perpetual motion, 353. 
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namelijk het meest verwijderd van de ‘messy business of raising a child and they keep their 

offspring away from the hoi polloi in the streets.’56 Culturele veranderingen als gevolg van 

dit kindbeeld zijn bijvoorbeeld het ontstaan van kinderkleding en de opkomst van de 

kinderkamer waar kinderen veel tijd doorbrachten. Kinderen werden dus geïsoleerd en 

gedomesticeerd.57  

Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat dit zeker in de eerste helft van de 

negentiende eeuw praktisch nog lang niet haalbaar was voor alle kinderen en gezinnen door 

gebrek aan tijd, geld en ruimte. De Industriële Revolutie wordt wel gezien als dé doorbraak 

voor de burgerstand, maar deze moest haar cultuur nog consolideren en veilig stellen.58 Hun 

(economische) zekerheid was niet zo comfortabel als de upperclass, maar ook niet zo onzeker 

als de arbeidersklasse: ‘Their ability to provide for their family was vulnerable to the 

business cycle but was insulated from the daily preoccupations with survival.’59 De 

middenklasse had echter maar één universele waarde, hun economische filosofie. Verder was 

de bourgeoisie die verdeeld wat betreft Sociale identiteit, politiek en religie.60 Het was dus 

van belang een gezamenlijke cultuur te ontwikkeling en educatie was hiervoor een gedegen 

middel.  

De nieuwe aanpak van en visie op de jeugd lijkt in eerste instantie positief, maar heeft ook 

een keerzijde: ‘the emergence of the child-centered family and institutions designed to 

prolong childhood still look like positive developments for the Young. At the same time, 

they involved a colonization of childhood by adults, including teachers, clergymen, doctors, 

nurses, psychologist, police officers, scoutmasters and social workers.’61 Deze ontwikkeling 

vergelijkt Baker als de kind-georiënteerde vleugel van Foucaults gedisciplineerde 

samenleving.62 Hiermee worden de idealen van de nieuwe familiestructuur instrumenten van 

de sociale orde en kunnen de lichamen van kinderen en hun sociale relaties worden 

gereguleerd. Daarnaast wordt het kind wetenschappelijk object en ontstaat de child-study, 

waarin aan het einde van de negentiende eeuw de invloed van Darwins evolutieleer 

                                                
56 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. V, 8. 
57 Ibidem, 90. 
58 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. V,5.  
59 Ibidem, 57. 
60 Ibidem, 57 
61 Baker, In perpetual motion, 362. 
62 Ibidem, 362. 
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merkbaar is.63 Dit geldt voor het terrein van de pedagogiek, maar ook voor de medische 

wetenschap. 

Een neveneffect van de invasie van experts op het gebied van kinderen was de veranderende 

beeldvorming van bepaalde beroepen, zoals leerkracht. Zo schetst Dasberg de ontwikkeling 

van dit beroep als volgt: ‘Schoolmeester, vroeger doorgaans synoniem met koster, organist 

of zelfs: mislukkeling van het dorp, die bij gebrek aan capaciteiten ‘dan maar’ op de kinderen 

moest passen, werd nu een ‘witte-boorden-beroep’.64 Educatie en scholing voor ieder kind 

werden belangrijke doelen in de negentiende eeuw. Met een combinatie van pedagogiek en 

disciplinering speelde de school een hoofdrol in het burgerlijk beschavingsoffensief.65  

Rond 1900 konden ‘most children in Europe and the United States now enjoy a relatively 

sheltered existence protected within their families for as long as possible from the 

supposedly harsh realities of the adult world.’66 Maar lange tijd was de werkelijkheid door 

economische en culturele omstandigheden diverser dan het ideaal.67 Uiteindelijk bereikte het 

burgerlijk ideaal aan het einde van de negentiende eeuw ook de arbeiderspraktijk. Het 

‘veilige’ familieleven was echter wel tot stand gekomen na lange debatten of kinderen 

moesten en mochten werken, wat ze moesten leren op school en waaruit hun seksleven zou 

moeten bestaan.68 De nieuwe archetypische familiestructuren en vormen van jeugd werden 

de standaard waaraan ouders het succes van hun familie afmaten. Rond 1900 was het ‘nieuwe 

gezin’ niet alleen leidend wat betreft familiestructuren – moeder en kind werden iconen van 

het familieleven -, ze was ook een symbool geworden van een krachtige natie en een gezonde 

samenleving. 69 De staat nam hierdoor aan het einde van de negentiende eeuw steeds meer 

verantwoordelijkheid voor de positie van het kind, wat blijkt uit wetten over kinderarbeid en 

het nemen van juridische verantwoordelijkheid wanneer ouders hun kind mishandelen.  

Maar al aan het einde van de negentiende eeuw kwamen er barsten in dit burgerlijke ideaal. 

Door de symbolische functie werd de druk opgevoerd om te slagen als gezin, de praktijk 

bleef echter weerbarstiger (kinderen waren toch niet zo lief als ze eruit zagen). Daarnaast is 

de vooruitgang in kennis en welvaart niet altijd een indicatie voor geluk. Arnold Labrie 
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64 Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden,74. 
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66 Foyster en Marten, A Cultural History of Childhood, vol. V, 72. 
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schetst in Zuiverheid en decadentie daarom ook een burgerlijke cultuur in crisis: ‘De 

vooruitgang in kennis en welvaart waaraan de burger zijn zelfvertrouwen en identiteit 

ontleent, is tegelijk een bron van onvrede en zelfs angst, waardoor ook dat gevoel van 

identiteit wordt ondermijnd.’70 Eind 19e eeuw zoeken burgers in een geseculariseerde 

samenleving opnieuw houvast en groeit het verlangen naar een zuivere orde. De burger 

tracht zijn orde aan wereld op te leggen door het trekken van scherpe scheidslijnen die het 

verschil markeren tussen het eigene en het andere.71  Labrie schetst dit als een onhaalbaar 

ideaal. Daarbij kent het streven naar zuiverheid een eigen dynamiek, die tot de meest 

verschrikkelijke consequenties kan voeren.’72 

Het burgerlijk gezinsideaal gaf veiligheid en structuur, maar moest daarom ook boven alles 

worden beschermd. Personen en rollen die niet binnen dit plaatje pasten, zoals vrouwen die 

meer wilden dan alleen moeder zijn, moesten worden tegengehouden en gezuiverd. Zo 

schetst Sally Ledger in Cultural politics at the Fin de siècle dat vrouwen van de feministische 

beweging New Women afgeschilderd werden als slechte moeders, hun kinderen zouden 

fysiek en mentaal zwak zijn: ‘…breeders of monsters, mothers of a degenerate race.‘73 Het 

huwelijk en het gezin werd gezien als redmiddel voor een samenleving die door een 

overmaat aan egoïsme en materialisme in ontbinding was geraakt.74 

 

Waar is de volwassene?  

In voorgaande paragraaf is de rol van de opvoeders beschreven in de context van een 

veranderende visie op het kind. In deze afsluitende paragraaf worden de beelden van de 

volwassene die hieruit naar voren komen nader geanalyseerd.  

Wat betreft gender- gerelateerde ideaalbeelden is vooral de positie van het vrouwelijk 

rolmodel van belang, zij werd in de negentiende eeuw namelijk hoofdverantwoordelijk voor 

de opvoeding. Enerzijds worden vrouwen erg positief neergezet. Zo schets Humpries de 

belangrijke rol die de moeder speelde in het leven van een kind: ‘Fathers were not always 

                                                
70 Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa 
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71 Labrie, Zuiverheid en decadentie, 97. 
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naar-zuiverheid, geraadpleegd op 10 juli 2012.   
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reliable and sometimes disappeared from children’s lives while probably still living, but 

mothers prevailed.’75 Anderzijds worden vrouwen buiten de context van hun moeder-zijn 

vaak zeer negatief afgeschilderd, waarbij vrouwelijkheid wordt gekoppeld aan onzuiverheid 

en verleidelijk vlees.  

De volwassene als opvoeder neemt een andere positie in ten opzichte van eerdere eeuwen 

Samen met (nieuwe) experts van buitenaf wordt het groeiproces van het kind geobserveerd 

door de ouders. Er wordt gestreefd naar een kinderwereld die losstaat van de wereld van de 

volwassenen, met als gevolg dat de kindertijd wordt gezien als een ‘seperate state of life.’76  

De opvoeders doen er echter alles aan om hun wil op te leggen aan het te vormen kind. Dit 

proces richt zich vooral op het innerlijk van het kind. Enerzijds is er in de volwassen wereld 

een verlangen naar (de onschuld) van het kind. Anderzijds wordt er gestreefd naar 

beheersing van het kind. Hierdoor neemt ‘het kind’ als de Ander een aparte positie tussen de 

Anderen die geschetst worden door Wahrmann en Labrie.77  
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76 Lundin, Constructing the canon of children’s literature, 9. 
77 Zie p. 6.  
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Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk één is ingegaan op de belangrijkste ideeën in de lange negentiende eeuw over 

jeugd, familie en educatie in het algemeen en over de volwassene in het bijzonder. In 

hoofdstuk drie zullen de kinderboeken The Tale of Peter Rabbit (1902) van Beatrix Potter, A 

little princess (1905) van Frances Hodgson Burnett, The Wind in the Willows (1908) van 

Kenneth Graham en Peter Pan (1911) van J.P. Barry worden geanalyseerd op beelden van ‘de 

volwassene’. In dit hoofdstuk volgt er een algemene inleiding op de te analyseren werken 

aan de hand van theorieën over de interpretatie van de kinderliteratuur rond 1900. In de 

inleiding is er al een overzicht gegeven van de belangrijkste historiografische 

ontwikkelingen wat betreft het fenomeen kinderliteratuur, daarom ligt in dit hoofdstuk de 

nadruk op de theorieën en ideeën die van toepassing zijn op de geselecteerde kinderboeken.  

 

De Gouden Eeuw van de kinderliteratuur 

Met de speciale aandacht voor het kind en zijn of haar leefomgeving, kwam er vanaf de 

achttiende eeuw een nieuw genre lectuur op te markt, namelijk boeken die bedoeld waren 

voor kinderen. Ten tijde van de Verlichting waren deze werken nog zeer educatief, rationeel 

en gericht op de omgeving van het kind. In de negentiende eeuw kwam er meer ruimte voor 

een boeiend verhaal en was er onder invloed van de Romantiek meer aandacht voor het 

innerlijk en de gevoelens van het kind.78 Volgens Ang, een Britse letterkundige had deze 

kinderliteratuur een socialiserende functie.79 De boeken waren bedoeld om een systeem van 

sociaal geaccepteerde waarden toe te kennen aan de jeugd. Hierbij werden er ook sociale 

(wenselijke) rollen voor het individu voorgeschreven, waardoor een sociaal raamwerk 

ontstond. Ze stelt dat: ‘This kind of literature preached conformity, fearing the disruptive 

effects of non-conformism. Girls were encouraged to think of ‘being’ in terms of wifehood 

and motherhood; their identity was to be made and formed within the environs of 

home…Boys were taught to view identify as a corporate affair, something that could only 

take on form in service to a greater ideal.’80 
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Jacqueline Bratton legt in The impact of Victorian children's fiction  een verband tussen de 

Educations Acts van 1870 waarin de mogelijkheid van basisonderwijs voor alle kinderen 

werd bevorderd en de veranderende inhoud van en visie op Britse kinderliteratuur. 81 

Volgens haar werd de doelgroep toen breder, waardoor er ook andere opvattingen 

ontstonden over het lezen van deze kinderliteratuur. Natuurlijk moest er nog steeds een 

(culturele) boodschap in zitten, de samenleving ging wat dit betreft wel andere zaken 

belangrijk vinden. Zo was het Britse Rijk in veel kinderboeken direct of indirect aanwezig en 

stelt Heywood dat de volgende opvatting breed gedragen werd rond 1900: ‘The British 

empire embraces people of almost every race, colour and religion, all living peacefully and 

prospering under the British flag.’82 Op scholen vonden nog steeds wel selectieprocedures 

plaats om te bepalen welke boeken wel en niet geschikt waren voor het onderwijs.83 

 

Machtsrelaties tussen volwassene en kind 

Ook Ang constateert een verandering in de kinderliteratuur, zij beperkt zich echter tot de 

thematiek van de literatuur en plaatst de ontwikkeling minder in de maatschappelijke 

context. Ang ziet in de kinderliteratuur een nieuwe balans ontstaan tussen ‘enclosure’ en 

‘exposure’ in de periode van 1860-1950. 84 Kinderboeken die in deze periode geschreven zijn, 

volgens Ang, ingesteld op deze nieuwe machtsbalans tussen volwassene en kind.  

Kinderboeken uit eerdere jaren zijn vaak een bekrachtiging van ouderlijke macht, waardoor 

kinderen (fictief en echt) gedomineerd worden bij de structuur van de tekst. Kinderen 

krijgen met deze nieuwe balans meer vrijheid, mits ze de autoriteit van volwassenen 

accepteren: ’The child is left free to develop and to find himself of herself to enjoy the partly 

exposed but protected spaces as long as he, in turn acknowledged the rightful authority of 

the adult.’ 85 Dit komt overeen met de ontwikkelingen die geschetst zijn in het vorige 

hoofdstuk over de verhouding tussen kind en volwassene. Er lijkt meer vrijheid voor het 

kind te komen, maar uiteindelijk blijft er een machtsverhouding bestaan tussen ouder en 

kind. Deze vindt alleen plaats via andere structuren. Ang neemt met deze machtsbalans dus 
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een andere positie in dan Jacqueline Rose, die alle macht toeschrijft aan de controle van de 

volwassene: ‘Children’s fiction is impossible, not in the sense that it cannot be written (that 

would be nonsense), but in that it hangs on an impossibility one of which it rarely ventures 

to speak. This is the impossible relation between adult and child. Children’s fiction is clearly 

about that relation, but is has the remarkable characteristic of being about something which 

it hardly ever talks of.86 Naast Ang zijn er in de recente historiografie meer onderzoekers die 

de benadering van Rose te eenzijdig vinden. Zo wijst Chapleau op de zelfconstruerende 

kracht van een tekst of boek.87 En Maria Lassén-Seger citeert McGilles die oproept om meer 

vertrouwen te hebben in de lezende kinderen.88 Het blijft van belang om bewust te blijven 

dat het kind en de volwassene in kinderliteratuur geconstrueerde beelden zijn. Toch is deze 

notie voor deze thesis minder van belang. In de vraagstelling is namelijk al opgenomen dat 

het gaat om het beeld van de volwassene. Het doel is niet om dé negentiende-eeuwse 

volwassene te laten opstaan. Het gaat er juist om op welke wijze ‘de volwassenen’ worden 

geconstrueerd in de kinderboeken. Voordat hiervan in het volgende hoofdstuk een analyse 

volgt, worden de geselecteerde kinderboeken in de komende paragrafen geïntroduceerd.  

 

Sara Crewe en haar fantasie in een koloniale context  

Tegen het einde van de negentiende eeuw, kwam er binnen de kinderliteratuur meer ruimte 

voor het fantasie-element in plaats van de realistische visie.89 Deze ontwikkeling is duidelijk 

te zien in Little Princess (1905) van Franciss Hodgson Burnett, een uitgebreide versie van de 

roman Sara Crewe, die een aantal jaar eerder was verschenen.90 De roman gaat over Sara 

Crew, een leerling op Miss Minchins Select Seminary for Young Ladies. Sara wordt 

omschreven als een ‘queer little child, with old-fashioned ways and strong feelings.’91 In 

eerste instantie heeft ze het daar goed, maar wanneer haar vader overlijdt zonder fortuin, 

krijgt ze een slechte behandeling. Toch houdt ze vol om te geloven (pretending) dat ze een 

prinses is, waardoor ze haar harde leven volhoudt. Wanneer ze met een hongerige maag, 

toch haar warme broodje weggeeft aan een bedelkind dat nog meer honger lijkt te hebben, 
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keert het lot. Ze ontdekt dat ze toch nog rijk is en ze kan uiteindelijk intrekken bij een oude 

vriend van haar vader (waarvan eerst werd gedacht dat hij zijn fortuin had verkwanseld).  

Sara kan dus door haar fantasie, ontsnappen aan haar harde bestaan en de bestaande regels. 

Zo stelt Ang dat: ‘fantasy, a mode in which the strictly mimetic impulse had been abandoned, 

permits a playfulness which deconstructs the worlds stable meanings.92 Door de imaginaire 

literatuur kon het kind vanuit de begrenzing van de kinderkamer en het klaslokaal op zoek 

gaan naar nieuwe mogelijkheden en verbindingen.93 Zo kunnen kinderen uit ‘seperated 

spaces’, zoals Sara, het domme klasgenootje Ermengarde en het sloofje Becky elkaar 

ontmoeten door de fantasie van Sara. Ook helpt fantasie haar tegen de ‘malevolent power of 

the teacher’.94 

Naast het verbeeldingselement komen er uit Little Princess nog andere thema’s naar voren. 

Zo is de macht van het Britse Koninkrijk en het westers imperialisme op de achtergrond 

aanwezig.95 Zo heeft Sara voor Londen heel haar leven in India gewoond en wordt ze van 

haar vader gescheiden omdat hij weer terug moet naar India. Ook blijkt het uit de aanschaf 

van obligaties in diamantmijnen door Sara’s vader. De manier waarop de koloniale context 

wordt getoond komt overeen met de opvatting van Lucas dat door het refereren naar het 

nationaal erfgoed in Victoriaanse en Edwardiaanse kinderboeken, er een conservatieve 

‘grand narrative’ wordt verteld. Het fantasie-element zorgt echter voor tolerantie en respect 

voor verschillende waardesystemen, waardoor het ook indirect het imperialistische systeem 

ondergraaft.96 

 

De representaties van Peter Rabbit 

The Tale of Peter Rabbit (1902) is qua verhaallijn simpel en eenduidig. Het is Peter verboden 

door zijn moeder om de tuin van Mr. McGregor in te gaan, sinds zijn vader in een taart is 

gestopt door Mrs. McGregor. Peter is toch ongehoorzaam en hij eet zichzelf vol in de tuin 

van Mr. McGregor. Helaas is deze aan het werk in zijn tuin en kan Peter na een lange 

achtervolging nog maar net ontsnappen. Peter komt met buikpijn thuis. Hij valt gelijk in 

slaap, waardoor hij het diner van melk en brood en bosbessen mist.  
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Dit eenvoudige verhaal over een ondeugend konijntje is wereldberoemd geworden en er 

worden nog steeds herdrukken, vertalingen, films, spelletjes en platen gepubliceerd en 

verkocht. Margaret Mackay die deze ontwikkeling onderzoekt in The case of Peter Rabbit : 

changing conditions of literature for children, heeft niet voor niets als opschrift het citaat van 

Lowry dat ‘everyting is to be found in Peter Rabbit97 

 

De onschuldige wereld van Rat, Mole, Toad en Dodger 

The Wind in the Willows (1908) is begonnen als een serie verhaaltjes voor het slapen gaan die 

Kenneth Grahame aan zijn zoon vertelde over de avonturen van Toad, Rat, Mole en Dodger. 

Anders dan de dieren bij Beatrix Potter, zijn de dieren in Wind in the Willows niet realistisch 

beschreven. Ze lijken we erg op (simpele) mensenlijke wezens in de vorm van diverse dieren. 

Deze vorm dient, volgens Carpenter, ter expressie van hun persoonlijkheid en de klasse 

waartoe ze behoren, namelijk de Engelse adel en de hogere middenklasse.98 Hoewel 

Grahame in een brief aan president Roosevelt heeft aangegeven, dat zijn boek geen diepere 

lagen bevatte ~‘no problems, no sex, no second meaning’~, is het verband met de Britse 

upperclass door veel auteurs gelegd.99 Zo citeert Carpenter Green (1959),die stelt dat de 

dieren het landelijk traditionalisme onder aanval van het socialisme representeren.100  

 

Peter Pan en zijn verborgen verlangens 

Hoewel de eerste versie van het verhaal The Little White Bird (1902) niet perse voor kinderen 

was geschreven en ook het daarop volgende toneelstuk (1904) niet specifiek gericht was op 

kinderen, werd Peter Pan, of de jongen die niet groot wilde worden al snel weergegeven als 

hét kinderverhaal bij uitstek. Toen in 1911 de eerste kinderversie verscheen, had het verhaal 

al een hoge status bereikt. Het verhaal van J.P. Barrie begint met Peter Pan, die de 

slaapkamer van Wendy, John en Michael Darling betreedt om zijn schaduw op te halen. 

Peter is een moederloze, half-magische jongen, die de kinderen leert hoe ze moeten vliegen, 

waarna hij ze door de lucht meeneemt naar Neverland. Dit eiland is bewoond door de meest 
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spannende figuren uit kinderboeken, zoals indianen, wolven, zeemeerminnen en piraten. De 

belangrijkste piraat is Hook, zijn naam is afkomstig van de haak op de plaats waar zijn hand 

is afgebeten door een krokodil. Deze krokodil krijgt uiteindelijk het hele lichaam van Hook, 

maar niet voordat deze piraat heeft geprobeerd om Peter te vergiftigen, Tinker Bell, het elfje 

van Peter bijna te vermoorden en Wendy, haar broers en de Lost Boys gevangen te nemen. 

De kinderen keren uiteindelijk terug naar huis, naar hun bezorgde ouders en Nana, de hond 

die de taak van kindermeisje vervult. Elke lente mag Wendy terug naar Neverland om 

Peters grote voorjaarschoonmaak te doen, maar Peter vergeet haar na een aantal jaar en 

Wendy wordt volwasssen.  

De verhouding tussen volwassene en kind vormt dus het belangrijkste thema in Peter Pan. 

Een onderwerp dat blijkbaar tot de verbeelding spreekt van veel onderzoekers. Sinds de 

verschijning van Peter Pan zijn er namelijk heel veel theorieën verschenen over de diepere 

(en donkere) lagen van het boek. Zo werd er al snel een verband gelegd tussen de Lost Boys 

van Neverland en de vriendschap van Barrie met de zonen van Mrs. Llewelyn Davies.101 

Rose stelt zelfs dat 'Behind Peter Pan lies the desire of a man for a little boy.’102 Ook Coats 

onderzoekt in Looking Glasses and Neverlands diepere verlangens die schuil gaan achter het 

verhaal van Peter Pan. Zij analyseert het boek aan de hand van de theorie van begeerte van 

de psychoanalyticus  Lacan (1901-1981).103 Naast de psychoanalyse, vormt ook de 

evolutieleer van Darwin uitgangspunt voor ontleding van het boek Peter Pan. Zo stelt 

Hudson dat Peter Pan enerzijds past in de traditie waarin er voor kinderen utopische 

werelden geschapen werden om te kunnen ontsnappen aan een onbeheersbare eeuw. Hij 

signaleert daarnaast de angst van de periode en de opkomst van darwinistische ideeën.104  
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Hoofdstuk 3. 

In dit hoofdstuk worden de negentiende-eeuwse ideeën over educatie, kindertijd en de 

volwassene die worden besproken in hoofdstuk één, afgezet tegen de ideeën en beelden van 

de volwassene die voorkomen in Britse kinderliteratuur rond 1900. Dit gebeurt aan de hand 

van een diepteanalyse van vier verschillende kinderboeken uit de periode na 1900, deze 

werken zijn geïntroduceerd in hoofdstuk twee. Er is gekozen voor dit tijdsvak, omdat de 

belangrijkste ontwikkelingen en ideeën die zijn besproken in het eerste hoofdstuk in deze 

periode inmiddels verankerd waren in de Britse (burgerlijke) samenleving.  

In de inleiding van deze thesis is al ingegaan op de verhouding tussen geschiedschrijving en 

de literatuurwetenschap.105 In de analyse van dit hoofdstuk zal getracht worden om formele 

aspecten van de tekst mee te nemen, maar de nadruk zal uiteindelijke liggen op de 

historische dimensie. Kunnen er lijnen getrokken kunnen worden tussen tekst en context? 

Zijn er overeenkomsten en verschillen te traceren? En worden beelden versterkt of juist 

getransformeerd? 

 

Opvoeders in de marge 

In de gekozen kinderboeken lijken de volwassenen in eerste instantie in de marge te 

opereren. Zo maken ze geen deel uit van de belevenissen die de kinderen doormaken. De 

wegen van Peter Rabbit, Wendy en haar broers en Sara Crew scheiden van hun opvoeders 

voordat hun avonturen echt beginnen.  

Zo is Mrs. Rabbit druk met haar huishoudelijke taken tijdens Peters uitstapje naar de tuin 

van Mr. McGregor. Nadat ze haar kinderen opdracht heeft gegeven om bessen te plukken en 

hierbij een waarschuwing geeft voor de McGregors, gaat ze zelf boodschappen doen. Zo 

schrijft Potter dat: ‘old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the 

wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and five currant buns.’106 Ook als 

Peter aan het einde van de dag terugkomt in het konijnenhol is Mrs. Rabbit druk met haar 

huishoudelijke taken, ze is aan het koken. Mrs. Rabbit moet het gezin alleen verzorgen. Ze 

waarschuwt niet voor niets voor de McGregors, haar man is namelijk in een taart gestopt 
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door Mrs. McGregor. Mackay constateert dat Mrs. Rabbit als weduwe een hard werkend 

leven heeft, ze baseert dit deels op een ander werk van Potter over Benjamin Bunny, een neef 

van Peter Rabbit.107  

Ook in Peter Pan verdwijnen de opvoeders al snel van het toneel. In de eerste drie 

hoofdstukken wordt wel de tijd genomen om de karakters van Mr. Darling, Mrs. Darling en 

de hond Nana, de kindermeid te beschrijven. Wanneer het verhaal echter begint, komen de 

volwassenen aan de zijlijn te staan: ‘She went from bed to bed singing enchantments over 

them, and little Michael flung his arms round her. “Mother, “ he cries, “I’m glad of you.” 

They were the last words she was to hear from him for a long time.’108 Mr. en Mrs. Darling 

gaan naar een diner, Nana is door Mr. Darling buiten de nursery gezet. Hierdoor heeft Peter 

Pan, nadat hij is ingelicht door de sterren, vrij spel om de kinderen mee te nemen naar 

Neverland. Gedurende het verhaal, wordt er soms wel een uitstapje gemaakt naar de 

toestand van Mr. en Mrs. Darling, er is zelfs regelmatig ruimte voor een weergave van hun 

gedachtes.109  

In A Little Princess zijn de volwassenen ook maar zijdelings betrokken bij de belevenissen 

van Sara, alhoewel hun handelen wel invloed heeft op haar leefomgeving. De moeder van 

Sara is overleden toen ze klein was, haar vader brengt haar naar Londen om daarna terug te 

keren naar India. Halverwege het verhaal sterft ook hij, Sara in de veronderstelling 

achterlatend dat hij haar berooid heeft achtergelaten. Miss Minchin, het hoofd van de school 

waar Sara inwoont blijft als negatieve genius wel betrokken bij het leven van Sara. Maar 

Sara houdt haar afzijdig door haar fantasie.  

 

Seperate spaces  

De afwezigheid van de volwassenen in de avonturen van hun kinderen, zoals beschreven in 

de kinderboeken kan vergeleken worden met het geschetste beeld van de seperated spaces in 

het eerste hoofdstuk. Dasberg stelt dat kinderen zich in deze periode alleen vrij voelen 

zonder volwassenen, die vrijheid krijgen ze in kinderboeken. Fantasie speelt hierin een grote 

rol.110 
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Wanneer er niet alleen gekeken wordt naar de gebeurtenissen en de personages van de 

kinderboeken, zijn de separated spaces juist in de schetsen van de omgeving te zien. Zo is 

Neverland een sprekend beeld van ‘jeugdland’, dat volgens Dasberg, in de negentiende eeuw 

een eiland werd, dat in het extreme geïsoleerd werd van het volwassen continent.111 Alleen 

de kinderen kunnen met Peter Pan mee naar Neverland. Maar ook als de kinderen nog in 

Londen zijn, komen de verschillende werelden naar voren. Zo speelt het leven van de 

kinderen zich in af in de nursery, de kinderkamer. Behalve de badkamer worden er geen 

andere kamers van het huis beschreven. Dit komt overeen met de beschrijving van Foyster 

en Marden, dat er meer bronnen zijn over kinderen in de nursery, dan teksten over kinderen 

die samen met de familie in de tuin verblijven.112. 

Ook op de school van Miss Minchin is er een duidelijk onderscheid in ruimtes. In het 

schoollokaal en in de eetzaal ontmoeten de kinderen en de leraressen elkaar. Wanneer de 

leraressen na de les echter vertrokken zijn, dan wordt het schoollokaal het domein van de 

verhalen, het spel en de roddels van de meisjes. De volwassenen trekken zich dan terug in de 

zitkamer: 'they were enjoying the time they liked the best. It was the time when Miss 

Minchin and Miss Amelia were taking their tea in the sitting-room sacred to themselves.’113 

Met haar fantasie kan Sara de meisjes nog meer meenemen uit de beknellende invloed van 

Miss Minchin naar een wereld waarin ieder meisje een prinses hoort te zijn.  

Opvallend is dat de kinderen (bijna) niet te vinden zijn in de volwassen sferen. In Peter Pan 

blijft het voor de kinderen bij de nursery en Neverland. De volwassenen komen daarentegen 

niet verder dan de kinderkamer. Toch worden de grenzen tussen de kinderwereld en die van 

de volwassenen wel eens overschreden. Volgens Rose gebeurt dit in Peter Pan voornamelijk 

door de ambivalente rol van de verteller. Het verhaal wat hij of zij vertelt komt enerzijds 

overeen met de basisregels voor literaire representatie in die tijd. Anderzijds is niet duidelijk 

aan welke ‘kant’ de verteller staat, waardoor bestaande beelden van volwassenheid door 

elkaar worden gemixt.114 In A Little Princess blijft de verbeelding van de verhouding tussen 

volwassene en kind conformistisch. Een andere tegenstelling wordt wel gedeeltelijk 

gedeconstrueerd door de verhalen van Sara, namelijk die tussen arm en rijk. Dit contrast 
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wordt gerepresenteerd in Sara’s beschaafde leven versus het leven van het sloofje Becky. 

Deze kloof probeert Sara in haar fantasie en in de realiteit te overbruggen:'”She is a little girl 

too, you know.” Miss Minchin was scandalized. “My dear Sara”, she said, “Becky is the 

scullery-maid. Scullery-maids –er – are not little girls. Scullery-maids were machines who 

carried coal-scuttles and made fires.” Sara bouwt zelfs een vriendschap op met Becky, al blijft 

het standsverschil bestaan. Zo ziet Miss Minchin de twee meisjes aan het einde van het 

verhaal de koets van de buurman instappen, Becky is dan het vaste dienstmeisje van Sara 

geworden.115 

Opvallend is dat het schoolleven geen grote rol speelt in de boeken, terwijl de school 

volgens Labrie een hoofdrol vervult in het burgerlijk beschavingsoffensief.116 Sara Crews 

leven speelt zich deels in de schoolbanken af, maar ze heeft niet zo’n goed beeld van de 

docentes. Daarnaast is ze de andere leerlingen ver vooruit. In Peter Pan gaan de kinderen in 

het verhaal helemaal niet naar school, er is één referentie die verwijst naar de kleuterschool: 

‘…and soon, you might have seen the three of them going in a row to Miss Fulsom's 

Kindergarten school, accompanied by their nurse.’117 

 

Terug in de veilige armen van… 

In de kinderboeken lijkt de rol van de volwassene na de beginfase al bijna uitgespeeld. Toch 

komen de kinderen aan het einde van de verhalen terug in de armen van liefdevolle 

opvoeders. De weg naar huis is nooit helemaal afgesloten. Zo is de straf van Mrs. Rabbit vrij 

mild als ze hoort van Peters avonturen. Mackay merkt op dat: ‘home is still safe and his 

mother is there to look after him.’118 In Peter Pan houdt Wendy de gedachte aan haar 

moeder levend. Als Peter voorspelt dat het raam van de kinderkamer vast dichtzit na zo’n 

lange afwezigheid van de kinderen, is Wendy er stellig van overtuigd dat er altijd een raam 

of een deur open zal blijven staan.119 En terwijl Sara dapper probeert haar harde leven te 

trotseren, worden er in het buurhuis al maatregelen getroffen om haar leven wat te 

verlichten. Uiteindelijk blijkt de Indiase gentleman van het nabijgelegen huis, een oude vriend 

van haar vader, die al maanden op zoek is naar de verloren dochter van zijn overleden 
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vriend. Zo hoeft Sara niet langer bij Miss Minchin te verblijven en vertrekt ze naar een 

liefdevolle opvoeder.120  

De liefdevolle ontvangst van Peter, Sara en Wendy en haar broers, komt overeen met de 

beschrijving die Dasberg geeft van de bewakers van jeugdland: ‘…volwassenen waren 

rotsen in de branding, men kon er als kind altijd op terug vallen, zij stonden als 

beschermend cordon om jeugdland heen!’121 

 

Ideale moeders en onhandige vaders 

Nadat in de vorige paragraven het beeld van volwassenen en opvoeders in het algemeen is 

geanalyseerd, wordt in deze paragraaf de verschillende rollen van mannen(lees: vaders) en 

vrouwen (lees: moeders) onder de loep genomen. Vooral de moeders hebben een belangrijke 

rol in de verhalen van Peter Rabbit en Peter Pan. Wanneer Wendy en haar broers langer in 

Neverland verblijven, wordt hun vergeetachtigheid wat betreft ‘vroeger’ groter. Het beeld 

van moeder blijft hen, mede dankzij Wendy, nog het meeste bij. Zelfs de Lost Boys, de 

vrienden van Peter Pan in Neverland, lijken weer te verlangen naar een moeder na een 

verhaal van Wendy:  

‘"Hush. Now I want you to consider the feelings of the unhappy parents with all their 

children flown away.""Oo!" they all moaned, though they were not really considering 

the feelings of the unhappy parents one jot."Think of the empty beds!""Oo!""It's 

awfully sad," the first twin said cheerfully."I don't see how it can have a happy 

ending," said the second twin. "Do you, Nibs?""I'm frightfully anxious.""If you knew 

how great is a mother's love," Wendy told them triumphantly, "you would have no 

fear." She had now come to the part that Peter hated."I do like a mother's love," said 

Tootles, hitting Nibs with a pillow. "Do you like a mother's love, Nibs?"’122 

De moeder van Wendy, John en Miguel wordt in de eerste hoofdstukken van Peter Pan 

uitgebreid beschreven. Zij is het die de kinderen een nachtzoen geeft, zij is het die de 

kinderen troost, zij is het die het raam open laat staan. Daarnaast blijkt uit subtiele 

beschrijvingen, dat Mrs. Darling de kinderen een warm hart toedraagt. Zo doet ze de 
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armband van Wendy om naar een feestje, alleen omdat Wendy het zo leuk vindt wanneer 

haar moeder haar armband draagt.123 Als moeder heeft ze ook veel invloed op de kinderen. 

Ze is namelijk in staat om de gedachtes van haar kinderen te ordenen en glad te strijken: 

‘Mrs. Darling first heard of Peter when she was tidying up her children's minds. It is the 

nightly custom of every good mother after her children are asleep to rummage in their 

minds and put things straight for next morning, repacking into their proper places the many 

articles that have wandered during the day.’124 Coats stelt dat moeders hiermee ‘some 

limited form of control in the structuring and filling of the child’s unconscious’125 in handen 

hadden. 

Daarnaast is er ook een mysterieuze kant aan Mrs. Darling. De verteller beschrijft haar in 

het eerste hoofdstuk als ‘a lovely lady, with a romantic mind and such a sweet mocking 

mouth.’126 Haar ‘sweet mocking mouth’ heeft echter ‘one kiss on it that Wendy could never 

get.’Ook Mr. Darling kon de kus niet krijgen, terwijl het hoekje van haar mond waar de kus 

zich bevindt, haar aanzet om te zwijgen over Peter Pan tegen haar man.127 Coats duidt dit 

als de verborgen seksualiteit van Mrs. Darling, die net als Wendy de jonge Peter, verkiest 

boven Mr. Darling.128 Hier is voorzichtig een lijn te trekken naar het vrouwbeeld dat Labrie 

schetst naar aanleiding van Dracula.129 Ook in de beschrijving van Mrs. Darling is er door 

deze omfloerste beschrijving een verborgen verlangen naar vrouwelijke seksualiteit te 

traceren. Hoewel Mrs. Darling wel positiever beschreven wordt dan de vrouwen in Dracula, 

is er wel sprake van een gelijkend beeld. In Dracula wordt er namelijk een vrouw 

beschreven, die zich beklaagd over de ontvoering van haar baby, ze krijgt als verwijt dat ze 

niet voldoende heeft gewaakt. De kinderen van Mrs. Darling zijn ook gevlogen, terwijl zij 

naar een feestje was. Door haar moederliefde blijft ze echter ook dagenlang wachten in een 

stoel bij het open raam van de nursery.130  

Naast de volwassen vrouwen die voorkomen in de kinderboeken, zijn er ook kinderlijke 

rolpatronen. Wendy, wordt door de Lost Boys en zelfs door Peter, moeder genoemd. Zij 

neemt in de hut in Neverland ook de huishoudelijke taken op zich. In Peter Pan wordt de 
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tegenstelling tussen de verantwoordelijke Wendy en de vrije Peter uitgebouwd. Zo stelt 

Hudson dat: ‘One can either remain free, young, and anarchic with Peter or responsible, 

mature, and beloved with Wendy. One cannot choose both.’131 

Ook Sara Crewe krijgt volwassen eigenschappen toebedeeld. Haar manieren worden 

beschreven als ‘old-fashioned’132 en ze kan zich geen tijd voorstellen wanneer ze niet dacht 

aan ‘things about grown-up people and the world they belonged to.’133 Ze ontfermt zich als 

een moeder over haar pop en over Lottie, een kleine leerlinge zonder moeder: ‘I will be your 

mamma…And from that time Sara was an adopted mother.’134 De moederlijke en volwassen 

eigenschappen van Sara worden qua moraal hoog aangeschreven in A little Princess. Dit komt 

overeen met de noodzakelijkheid van de moederfiguur in de burgerlijke samenleving, het 

lijkt echter te botsen met de adoratie van het kind, waarbij het kind zo lang mogelijk kind en 

zonder pijn zou moeten blijven. 

Vaders spelen in de verhalen een minder grote, maar zeer opmerkelijke rol. Ze steken qua 

verantwoordelijkheid namelijk erg af tegen hun vrouwen. Terwijl Mrs. Rabbit als 

hardwerkende weduwe wordt afgebeeld, is haar man in een taart terechtgekomen door 

onoplettendheid.135 Mr. Darling is weliswaar de kostwinnaar, maar hij trekt zich wel heel 

erg aan wat de buren vinden en hij berekent bij de geboorte van zijn kinderen eerst of ze er 

qua financiën nog wel bij kunnen. Een sprekend beeld van zijn positie als vader, wordt 

gegeven in de volgende passage, waarin hij nog kinderachtiger is dan zijn jongste zoon wat 

betreft het opdrinken van een medicijn:  

‘"Father first," said Michael, who was of a suspicious nature."I shall be sick, you 

know," Mr. Darling said threateningly."Come on, father," said John."Hold your 

tongue, John," his father rapped out. Wendy was quite puzzled. "I thought you took 

it quite easily, father.""That is not the point," he retorted. "The point is, that there is 

more in my glass than in Michael's spoon." His proud heart was nearly bursting. 

"And it isn't fair: I would say it though it were with my last breath; it isn't 

fair.""Father, I am waiting," said Michael coldly."It's all very well to say you are 

waiting; so am I waiting.""Father's a cowardly custard.""So are you a cowardly 
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custard.""I'm not frightened.""Neither am I frightened.""Well, then, take it.""Well, 

then, you take it."Wendy had a splendid idea. "Why not both take it at the same 

time?""Certainly," said Mr. Darling. "Are you ready, Michael?"Wendy gave the 

words, one, two, three, and Michael took his medicine, but Mr. Darling slipped his 

behind his back.’136 

In vergelijking met het burgerlijke ideaalbeeld komen de mannen hierin dus wel naar voren 

als kostwinners, ze hebben echter iets meer moeite met hun voorbeeldfunctie en 

verantwoordelijkheden als hoofd van hun gezin.  

De figuur van Captain Crewe, de vader van Sara, is helemaal divers. Hij is kostwinner, hij 

werkt zelfs in India. Hij is dus afwezig in het leven van Sara in Londen, net als de vaders van 

Peter Rabbit, Wendy, John en Miguel een marginale positie vervullen in hun opvoeding. 

Toch hebben Sara en haar vader een andere relatie, uit het verhaal spreekt een grote affectie 

tussen vader en dochter. Soms lijkt Sara echter meer volwassen dan haar vader. Hij verwent 

haar vooral met poppen, kleding en cadeautjes. Als hij het moeilijk heeft in India, dan 

verlangt hij tussen zijn papieren en brieven met onheilstijdingen naar de aanwezigheid en 

raad van ‘little missus.’137 Op de bladzijde dat hij spreekt van ‘his quaint little comrad’, 

vertelt Sara aan haar pop dat ze haar moeder zal zijn. De relatie tussen vader en dochter is er 

dus één van kameraadschap. Later krijgt Sara met oom Tom, de Indiase gentleman ook zo’n 

band, ze worden beschreven als onafscheidelijke vrienden.138 Opvallend is dat Sara als kind 

dan wel in de zitkamer komt en onafscheidelijk is van haar nieuwe ‘oom’. Met dit beeld 

wordt het burgerlijk ideaalbeeld van de scheiding tussen de volwassen omgeving en de 

kinderwereld dus gedeeltelijk gedeconstrueerd.  

 

Grote vijanden en toevallige passanten 

In enkele kinderboeken komen er ook nog andere volwassen personages voor, deze 

bijfiguren zijn eerder negatief dan positief. In Peter Pan gedragen ze zich onverantwoordelijk 

(zeemeerminnen, indianen en piraten zijn van oorsprong mysterieuze figuren die als 

ongeregeld en wild te boek staan in de negentiende-eeuwse samenleving.). De kinderen 
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kunnen niet van ze op aan en hebben de piraat Captain Hook als grootste vijand.139 In The 

Little Princess is het juist een geheel fantasieloos schepsel dat de meisjes het leven zuur 

maakt, namelijk de ‘majestic authority of Miss Minchin’140.Sara blijft echter in de goede kant 

van Miss Minchin geloven: ‘But I suppose there might be good in things, even if we don’t see 

it. There might – doubhtfully -be good in miss Minchin.’141 

Sommige figuren komen positiever naar voren, vaak ondersteunen ze het burgerlijk 

ideaalbeeld. Zo komt Sara in haar leven als dienstmeisje vaak langs huizen waar de 

verlichting uit de huizen stroomt en de warmte van de gezinnen haar tegemoet komt: 

‘The one she liked best she called the Large Family…There were eight children in 

the Large Family, and a stout, rosy mother, and a stout rosy father, and a stout, rosy 

grandmother, and any number of servants. The eight children were always either 

being taken out to walk or to ride in perambulators by comfortable nurses, or they 

were going to drive with their mama, or they were flying to the door in the evening 

to meet their papa and kiss him and dance around him and drag off his overcoat and 

look in the pockets for packages, or they were crowding about the nursery windows 

and looking out and pushing each other and laughing – in fact, they were always 

doing something enjoyable and suited to the tastes of a large family.142 

Uit dit citaat komt ook de grote rol van de nurses naar voren, ze worden als eerste genoemd 

in de relatie tot de kinderen. Ook in Peter Pan, heeft Nana, het kindermeisje, een belangrijke 

rol in het leven van de kinderen. Coats noemt haar zelfs ‘the chain to the middle-class 

society. ‘It is she who makes sure that Michael looks his best for company, and it is she who 

ensures that the children get to school on time.’143 En zelfs in Wind of the Willows, het werk 

dat tot nu toe nog niet genoemd, wordt de nurse in een beeldspraak genoemd wanneer 

Portly, de kleine otter ontwaakt zonder zijn beschermheer: as a child that has fallen happily 

asleep in its nurses arms, and wakes to find itself alone and laid in a strange place, and 

searches corners and cupboards, and runs from room to room, despair growing silently in its 

heart, unwaring, till at last the black moment came for giving it up, and sitting down and 

crying bitterly.‘144 

                                                
139 Barry, Peter Pan, 33. 
140 Burnett, A little princess, 37. 
141 Ibidem, 82. 
142 Burnett, A little princess, 94. 
143 Coats, Looking Glasses and Neverlands, 93. 
144 Kenneth Grahame, The Wind in the Willows (1908) 105.  



 36 

Geen volwassenen, geen kinderen, maar dieren 

Tot nu toe is er in dit hoofdstuk voorbijgegaan aan The Wind in the Willows van Kenneth 

Grahame. Dit omdat volwassenheid en kindertijd hierin heel anders worden weergegeven 

dan in de andere drie werken. Het onderscheid tussen volwassenen en kinderen is in dit 

kinderboek namelijk bijna niet te maken, omdat het over de belevenissen van dieren gaat. In 

de personages van Rat, Mole, Toad en Dodger komt er echter een hybride beeld naar voren 

van volwassene en kind. In eerste instantie is het lastig te onderscheiden of de dieren nu wel 

of niet volwassen zijn. Maar al snel wordt duidelijk dat er huizen worden schoongemaakt, 

dat auto’s total loss worden gereden en dat er wordt gefeest in landhuizen. Dit duidt op 

volwassen handelingen. Anderzijds reageren de dieren vol enthousiasme op nieuw dingen, 

net zoals kleine kinderen die iets nieuws ontdekken. Een sprekend voorbeeld hiervan is de 

manier waarop Mole het waterleven van rat leert kennen: ‘This day was only the First of 

many similar ones for the emancipated Mole, each of them longer and longer of interest as 

the ripening summer moved onward. He learnt to swim and to row, and entered into the joy 

of running water; and with his ear to the reed-stems he caught, at intervals, something of 

what the wind went whispering so constantly among them.’145 Door het ‘gebruik’ van deze 

dierlijke personages, zijn er in het boek lastig seperated spaces aan te wijzen. Zo raken grote 

en kleine dieren onder de betovering van de god Pan, die ze vergeetachtigheid schenkt.146 

Volgens Milne, de schrijver van het voorwoord, komt deze gelijkheid tussen jong en oud 

niet alleen naar voren in de personages. Hij beschrijft het verschil tussen de eerste twee 

kinderboeken van Grahame en The Wind in the Willows als volgt: ‘The First two books had 

been about children such as only the grown-up could understand; this one was about animals 

such as could be loved equally by young and old.’147 De opmerking van Dasberg over de 

magische en dierlijke figuren in Alice in Wonderland sluit hierbij aan: ‘Het kind en de 

volwassene ontmoeten elkaar op één niveau: het mensenlijke’. De auteur erkent geen 

scheiding tussen ‘wij’ en ‘zij’, hij erkent eigenlik niet het kind als iets heel aparts en daardoor 

infantiliseert de auteur niet.148  
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Wie heeft de touwtjes in handen? 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste beelden van de volwassene in de vier kinderboeken 

besproken. Deze verschillen per boek en ook binnen de werken zijn verschillende, soms 

tegengestelde noties van volwassenheid te vinden. Een gezamenlijkheid kenmerk voor The 

Tale of Peter Rabbit, Peter Pan en A little Princess is de schijnbare afwezigheid van de 

volwassenen tijdens de avonturen van de kinderen. Het is echter de vraag in hoeverre de 

(afzijdige) volwassene nog macht heeft over de kinderlijke personages. Peter Rabbit gaat zelf 

op avontuur, maar hij komt tot rust in het hol van zijn moeder. In Peter Pan kiezen de 

kinderen om mee te gaan met Peter Pan, maar (het beeld van) hun moeder brengt hen terug. 

Daarnaast lijkt het of Sara Crew haar eigen lot keert doordat ze haar gekochte broodjes 

geeft aan een nog hongeriger straatmeisje. Door haar geloof in magie is haar kamer die 

nacht erna omgetoverd in een paleisje. Maar uiteindelijk zijn het de volwassenen die op de 

achtergrond de verandering in gang zetten. De buurman heeft namelijk te doen met het 

meisje op de zolderkamer, waar hij verhalen over hoort via zijn bediende. Daarnaast heeft hij 

een schuldgevoel tegenover de onvindbare dochter van zijn overleden vriend (Sara).  

Het beeld dat hieruit naar voren komt, sluit aan bij de eerder genoemde stelling van Ang, 

dat de kinderliteratuur rond 1900 getekend is door een machtsbalans tussen enclosure en 

exposure.149 In de vier geanalyseerde kinderboeken zoeken kinderen en volwassenen naar 

deze nieuwe balans.  

                                                
149 Ang, The Widening World, 15. 



 38 

Conclusie 

Het uitgangspunt van deze thesis was de vraag in hoeverre beelden van ‘de volwassene’ in de 

Britse kinderliteratuur van 1870 tot 1910 een weerspiegeling vormen van maatschappelijke 

en culturele conventies ~ binnen de negentiende-eeuwse burgerlijke samenleving ~ wat 

betreft de verhouding tussen volwassene en kind.  

In het eerste hoofdstuk zijn deze ideeën beschreven aan de hand van secundaire literatuur. 

Hieruit kwam naar voren dat de maatschappelijke en culturele conventies wat betreft de 

verhouding tussen ouder en kind in de negentiende eeuw verschilde per tijd, plaats en klasse. 

Naar aanleiding van Verlichte ideeën van Rousseau en Locke over opvoeden en een 

veranderende culturele, sociale en economische context ontstond er een ideaalbeeld  van een 

nucleaire familie waarin vader de kostwinnaar was, moeder voor het huishouden en gezin 

zorgde en het kind meer vrijheid en ruimte kreeg om kind te zijn. De sociale relaties werden 

in dit beeld bepaald door liefde en affectie. Dit burgerlijke ideaalbeeld werd gedurende de 

negentiende eeuw in de samenleving geïmplementeerd. Was het in het begin van de eeuw 

alleen nog voorbehouden aan de middenklasse, rond de eeuwwisseling werd het ideaal steeds 

vaker toegepast (lees: opgedrongen) in de arbeidersklasse. Toch bleven er altijd 

uitzonderingen op de regel, juist ook in de hogere burgerij. Aan het einde van de 

negentiende eeuw was het ideaalbeeld van de middenklasse inmiddels aan het verbleken. Er 

kon niet altijd worden voldaan aan de hoge idealen en de nieuwe welvaart bracht niet het 

geluk en de rust waarop gehoopt was. Noties als angst en verborgen verlangens waren nauw 

verbonden met de burgerlijke cultuur in crisis en werden geprojecteerd op groepen en 

individuen die Anders waren.  In deze context kan het kind ook worden gezien als de Ander, 

in dit proces speelde verlangen naar en beheersing van het kind een grote rol.  

In de Britse kinderliteratuur rond 1900 komen verschillende beelden en personages van 

volwassenen en opvoeders naar voren. Opvallend is dat de meeste volwassenen in eerste 

instantie een afzijdige positie innemen. Het kind lijkt te kunnen ontsnappen door middel van 

fantasie en eigen keuzes. Enerzijds blijven de (conformistische) grenzen van volwassenen 

hierin leidend. Zo keren alle kinderen terug naar hun (liefdevolle) opvoeders, Peter Pan blijft 

uiteindelijk  alleen over. Anderzijds is er in de teksten nuance mogelijk, die alleen de 

literatuur kan bieden. Er zijn er genoeg (ironische) passages en stijlfiguren waarin de 

volwassene een stapje terug moet doen (Miss Minchin, Hook) en waarin ‘the child is left free 
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to develop and to find himself of herself to enjoy the partly exposed but protected spaces as 

long as he, in turn acknowledged the rightfull authority of the adult.’150  

In de inleiding is benoemd dat wat betreft de relatie tussen tekst en maatschappelijke 

context er een interactie gaande is. In deze thesis heb ik getracht deze interactie aan te 

stippen, door beelden in de literatuur te verbinden met maatschappelijke denkbeelden. 

Hoewel zichtbaar is geworden dat de literatuur sommige denkbeelden niet alleen reflecteert, 

maar ook transformeert, lag de nadruk in dit werkstuk toch meer op de weerslag van de 

maatschappelijke context op de literaire teksten. Toekomstig onderzoek zou zich daarom 

moeten richten op de resonantie en weerslag van de literaire ideeën en beelden wat betreft 

volwassenheid en kindertijd in het Britse maatschappelijke leven rond 1900.  
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