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De eerste wet, te danken aan het initiatief der

Tweede Kamer De Nederlandsche Spectator

4 juli 1874

Volgens het ‘Kinderwetje’ van het liberale Kamerlid

Samuel van Houten mochten kinderen tot 12 jaar

niet in fabrieken werken.

In de praktijk werden veel uitzonderingen toegestaan.

De tekenaar van de prent is waarschijnlijk

J.M. Schmidt Crans, die zelden signeerde.
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Politieke prent, spotprent,
karikatuur of cartoon?
Deze termen worden allemaal gebruikt voor

ongeveer hetzelfde: tekeningen naar

aanleiding van actuele gebeurtenissen, die

op een of andere manier zijn gepubliceerd,

doorgaans in kranten en tijdschriften.

Ze zijn vaak humoristisch, maar lang niet

altijd. Het zijn geen illustraties die bij een

verhaal horen, maar zelfstandige visuele

columns met vaak een korte tekst.

Die teksten zijn belangrijk: ze leggen uit wat

er te zien is, of geven er een bepaalde draai

aan. De term ‘karikatuur’ wordt de laatste

jaren steeds minder gebruikt, terwijl

‘cartoon’ aan een opmars bezig is.

Hoeveel prenten zijn er bij het IISG?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is niet uit te

rekenen hoeveel er in alle kranten en tijd-

schriften van het IISG bij elkaar zouden

kunnen staan. De verzameling losse gedrukte

prenten (los verschenen of uit een krant of

tijdschrift geknipt) is zeker 30.000 stuks.

Ruim de helft daarvan is Nederlands,

en verschenen vanaf de late negentiende

eeuw. Daarnaast zijn er ongeveer evenveel

originelen, de echte tekeningen die in krant

of tijdschrift werden gereproduceerd. Deze

zijn Nederlands, op een paar duizend na.

De meeste originelen zijn niet van het IISG

zelf, maar van het Persmuseum (PM), en

worden door het IISG beheerd.

Johan Braakensiek, Geen werk in de diamant-

slijperijen De Amsterdammer 20 april 1890

De diamantindustrie beleefde rond 1890 een crisis.

Duizenden diamantbewerkers zaten zonder werk

en waren op liefdadigheid aangewezen. Tekenaar

Johan Braakensiek werkte veertig jaar lang

onafgebroken voor De Amsterdammer. Alleen in

de week dat hij op huwelijksreis was leverde hij

geen prent.
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Hoe ziet de Nederlandse
verzameling er uit?
Eigenlijk zijn alle belangrijke Nederlandse

kranten, tijdschriften en tekenaars vanaf de

late negentiende eeuw goed vertegenwoor-

digd. Wat bekende namen:

De Amsterdammer 1886-1932 (Johan

Braakensiek)

De Kroniek 1895-1898 (Antoon Molkenboer,

Marius Bauer)

Zondagsblad van Het Volk en De Notenkraker

1902-1936 (Albert Hahn, Albert Hahn junior,

Leen Jordaan, Tjerk Bottema, Albert Funke

Küpper, Georges van Raemdonck)

De Telegraaf 1909-1935 (Louis Raemaekers)

De Nieuwe Amsterdammer 1914-1918 (Piet

van der Hem, Jan Sluijters, Willy Sluiter)

Van na 1945:

De Groene Amsterdammer (Opland)

Het Parool (Fritz Behrendt, Peter van

Straaten)

De Vlam (Wim van Wieringen, Alex

Jagtenberg)

De Volkskrant (Opland, Stefan Verwey)

Vrij Nederland (Peter van Straaten)

De Waarheid (Kafak, Kees Willemen)

Collecties originele tekeningen zijn er onder

andere van de tekenaars Charles Boost (PM),

Tjerk Bottema (PM), Eppo Doeve (PM), Albert

Hahn (PM), Albert Hahn junior (PM), Kafak,

Lex Metz (PM), Opland (PM), Henri Pieck, Jan

Rot, Peter van Straaten (PM), Wim van

Wieringen (PM), Kees Willemen.

Piet van der Hem, 1 januari, we beginnen weer

van voren af aan De Nieuwe Amsterdammer

2 januari 1915

Satan draait de zandloper om voor een nieuw

oorlogsjaar. De Nieuwe Amsterdammer had als

enige tijdschrift in deze jaren wekelijks een grote

kleurenprent. Ze werden getekend door bekende

kunstenaars als Van der Hem, Willy Sluiter en

Jan Sluijters.
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Georges van Raemdonck, De brandstapels der

‘Arische Kultur’ De Notenkraker 13 mei 1933

Op 10 mei 1933 werden in Nazi-Duitsland rituele

boekverbrandingen georganiseerd. Alleen al in

Berlijn gingen 20.000 boeken in vlammen op.

Het ging om werk van joodse, socialistische,

communistische of om andere redenen

‘gedegenereerde’ schrijvers.
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Albert Funke Küpper, Het roomse poesje bij de

staatsbegroting De Notenkraker 24 november 1934

De Rooms Katholieke Staatspartij maakte bij de

begrotingsbesprekingen van 1934 veel bezwaren

tegen het economische beleid van de regering

Colijn, maar slikte ze een voor een weer in.

Tekenaar Funke Küpper kwam een paar dagen na

publicatie van deze prent bij een verkeersongeluk

om het leven.
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Hoe is dat allemaal bij het IISG
terecht gekomen?
Medewerkers van het IISG hebben jarenlang

prenten uit kranten en tijdschriften geknipt

en gecatalogiseerd. Ook particuliere

verzamelingen, die op dezelfde manier tot

stand kwamen, zijn aan het IISG geschonken.

Van sommige belangrijke bladen werd meer

dan één exemplaar verzameld, zodat er één

voor de prenten kon worden gebruikt. Zo is

er een vrijwel volledige en per stuk gecatalo-

giseerde verzameling opgebouwd van pren-

ten uit De Notenkraker, een van de beste en

belangrijkste geïllustreerde satirische tijd-

schriften van Nederland.

Soms maken prenten deel uit van een archief

dat bij het IISG berust. Zo verzamelen

sommige politici prenten waar ze zelf opstaan.

Heel bijzonder is het archief van De Vlam

(1945-1952), een onafhankelijk links week-

blad waar kort na de Tweede Wereldoorlog

vele belangrijke tekenaars en jonge talenten

aan meewerkten. Dit archief bevat een bijna

volledige verzameling originele tekeningen.

Meestal gingen de originelen na publicatie

terug naar de tekenaars.

De meeste grote collecties originelen zijn

afkomstig van de tekenaars zelf - direct of

via hun erfgenamen. De trots van het

Persmuseum is sinds jaar en dag het archief

van Albert Hahn, misschien de grootste

politieke tekenaar die Nederland heeft

gekend. Behalve de ongeveer vierduizend

prenten die Hahn tussen 1902 en 1918 maakte,

bevat het archief ook zijn talrijke ontwerpen

voor affiches, illustraties, boekomslagen en

dergelijke. De laatste jaren verwierf het

Persmuseum veel belangrijke collecties,

onder andere van Eppo Doeve (werk voor

Elsevier) en Peter van Straaten (werk voor

Het Parool en Vrij Nederland). In 2005 kwam

daar het archief bij van Opland, volgens velen

de belangrijkste politieke tekenaar van

Nederland na Albert Hahn.

Alex Jagtenberg, Bureaucratie: blijf zitten waar je

zit en verroer je niet De Vlam 2 februari 1946

Een tijdloze prent - maar nog geen jaar na het

einde van de Tweede Wereldoorlog was kritiek op

de ambtenarij niet zo makkelijk.
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Waar gaan die prenten over?
Over alles dat de aandacht van de media trok

en trekt, in binnen- en buitenland.

De Nederlandse pers is vanouds pluriform

en internationaal georiënteerd. Er gebeurt

weinig dat niet in een prent terecht komt, van

tegenvallend zomerweer tot het

uitbreken van een oorlog. Natuurlijk komen

sommige onderwerpen vaker aan bod dan

andere. Sommige kwesties krijgen weinig

aandacht in de pers, sommige kwesties

lenen zich beter voor prenten dan andere,

en de tekenaars zelf hebben ook hun

voorkeuren en stokpaardjes. Prenten zijn

allesbehalve objectief. Ze geven aan hoe over

bepaalde gebeurtenissen en onderwerpen is

gedacht, op een visuele manier. Dat maakt ze

tot een interessante historische bron.

Stelt de Nederlandse prent
internationaal iets voor?
Nederland is een klein land, het Nederlands

is een kleine taal. Een prent over onze

binnenlandse politiek is zelden interessant

voor buitenlandse kranten en tijdschriften.

Maar veel prenten gaan over buitenlandse

onderwerpen, en de tekenaars zelf hoeven

vaak niet voor hun buitenlandse collega’s

onder te doen. Er is een lange traditie in de

Nederlandse pers dat prenten een belangrijk

onderdeel van de krant of het tijdschrift

vormen, en dat heeft tot een hoge kwaliteit

geleid. Tekenaars zijn zelfstandige columnisten

met een eigen stijl en sterke opinies.

Er zijn dan ook genoeg voorbeelden van

Nederlandse tekenaars die internationaal

grote erkenning kregen. Het werk van Louis

Raemaekers voor De Telegraaf tijdens de

Eerste Wereldoorlog had in Engeland en de

Verenigde Staten veel succes.

Fritz Behrendt, tekenaar van het Algemeen

Handelsblad, Het Parool en De Telegraaf,

is onder andere in Duitsland zeer

gerespecteerd en met vele prijzen bekroond.

Willem, die in de woelige jaren zestig naam

maakte met prenten rond de Provo-beweging,

werd na zijn verhuizing naar Parijs een van

Frankrijks bekendste tekenaars.

Wim van Wieringen, Bombardement van Djokja

De Vlam 22 januari 1949

Eind 1948 voerde het Nederlandse leger in

Indonesië militaire acties uit om het streven naar

onafhankelijkheid te breken. Bij luchtaanvallen op

Java werden vluchtende burgers met mitrailleurs

beschoten. De Vlam werd om andere prenten over

het Nederlandse optreden juridisch vervolgd.
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Hebben politieke prenten effect?
Als het gaat om direct effect op gebeurtenis-

sen is dat moeilijk meetbaar. Wat droegen

Albert Hahns prenten bij aan het succes van

de Spoorwegstaking van 1903? Duurde de

Eerste Wereldoorlog korter dankzij de anti-

Duitse prenten van Raemaekers? Raakte

Dries van Agt stemmen kwijt door de grieze-

lige karikaturen die Peter van Straaten van

hem maakte? De invloed die prenten hebben

is niet te isoleren van de invloed van de vele

andere factoren die een rol spelen. Prenten

zijn een onderdeel van de informatie waarop

mensen hun mening en gedrag baseren.

Dat ze daarin niet onbelangrijk zijn wordt

bevestigd door de enorme woede die prenten

kunnen opwekken bij mensen die zich erdoor

aangevallen voelen. Wat dat betreft is de

kwestie van de Deense Mohammed-cartoons,

eind 2005 - begin 2006, niet meer dan een

voorbeeld in een lange reeks incidenten.

Het beeld zegt misschien niet altijd meer dan

duizend woorden, maar het komt soms wel

harder aan.

Willem, Provo 1965-1967 God Nederland & Oranje

7 juli 1967

De Provo-beweging, die rond 1966 opbloeide, werd in

1967 officieel opgeheven.

De prenten van Willem voor de bladen Provo en

God, Nederland & Oranje waren baanbrekend in

hun gebrek aan respect voor de gevestigde

autoriteiten.
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Hoe kan het materiaal worden
gevonden en gebruikt?
In de algemene catalogus van het IISG zijn

ook de prenten en tekeningen te vinden (zie

www.iisg.nl/opc-nl.php). Via search.iisg.nl

zijn behalve de gegevens ook afbeeldingen te

zien. Meer informatie over de collectie en het

gebruik is te vinden op de website van het

IISG (zie www.iisg.nl/collections/index-

nl.php). Vragen kunnen worden gesteld via

een web-formulier (www.iisg.nl/inlichti-

ngen.php) of per email (user.service@iisg.nl).

Prenten en tekeningen kunnen, net als ander

materiaal, op de studiezaal van het IISG

worden bekeken, en het is mogelijk fotogra-

fische en digitale reproducties te bestellen.

Onder voorwaarden is het materiaal ook

beschikbaar voor tentoonstellingen.

Fritz Behrendt, Die ene is gevaarlijk! Het Parool

5 oktober 1978

Acties tegen de Amerikaanse neutronenbom,

die mensen doodde maar gebouwen spaarde,

bereikten rond 1978 een hoogtepunt. Volgens

tekenaar Fritz Behrendt was dat een geval van

selectieve verontwaardiging.

Eppo Doeve, Winkeldiefstal tot 50 gulden onbestraft

Elseviers Magazine 18 oktober 1980

Klachten over het verval van ‘normen en waarden’

zijn niet van de laatste jaren. In Eppo Doeves pren-

ten voor Elsevier is het een terugkerend thema.
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Peter van Straaten, In de rij voor werk

Het Parool 26 juni 1984

Behalve om zijn politieke prenten is Peter van

Straaten bekend om zijn tekeningen van treurige

scènes uit het dagelijks leven. Deze prent zit daar

fraai tussenin.

Wat doen IISG en Persmuseum
er zelf mee?
Behalve verzamelen, conserveren, beheren,

catalogiseren en ter beschikking stellen aan

onderzoekers en andere gebruikers proberen

IISG en Persmuseum de verzamelingen nog

op meer manieren zichtbaar te maken.

Het Persmuseum verzorgt publicaties en

organiseert met regelmaat tentoonstellingen

in de eigen museumruimte

(zie www.persmuseum.nl).

Daarvan wordt altijd een ruime selectie op

de Persmuseum-website gezet.

Elk jaar is in het Persmuseum ook de

tentoonstelling ‘Politiek in Prent’ te zien,

een initiatief van de Stichting Pers & Prent

(zie www.persmuseum.nl/pip2005).

IISG en Persmuseum hebben in het kader

van het project ‘Het Geheugen van

Nederland’ de collectie tekeningen van Peter

van Straaten gedigitaliseerd en daarbij een

internet-spel voor het middelbaar onderwijs

gemaakt (zie www.geheugenvannederland.nl).

Voor de komende jaren staan catalogise-

rings- en digitaliseringsprojecten met de

collecties Albert Hahn, Eppo Doeve en

Opland op stapel, en wordt gestart met de

bouw van de website politiekeprent.nl.
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Opland (pseudoniem van Rob Wout, 1928-

2001) maakte in meer dan 50 jaar naar

schatting meer dan 10.000 politieke prenten.

Van 1947 tot zijn overlijden tekende hij in het

weekblad De Groene Amsterdammer, van

1948 tot eveneens in 2001 in de Volkskrant.

Die uitzonderlijk lange carrière alleen al

maakt hem uniek. Opland begon te tekenen

vlak na de Tweede Wereldoorlog, en hield op

vlak voor de opkomst van Pim Fortuyn. De

halve eeuw daartussen voorzag hij van zijn

commentaar.

In zijn eerste jaren werkte Opland onder de

invloed van Leen Jordaan en de Engelse

tekenaar David Low. Al snel kwam zijn

onmiskenbare eigen stijl tot stand, met

zware lijnen, sterke zwart-witcontrasten en

figuren die aan poppetjes op kindertekeningen

doen denken. De poppetjes kregen in de loop

van de tijd wat menselijker lichamen, maar

bleven schematische karikaturen. Opland

bleef ze wel steeds verder ontwikkelen, zodat

bijvoorbeeld Jozef Luns, Charles de Gaulle

en Richard Nixon uiteindelijk haast alleen uit

een bepaald soort neus bestonden.

Het werk voor de Volkskrant is vaak wat

drukker, met meer figuren en details, dan

dat voor De Groene Amsterdammer. Bij het

dagblad de Volkskrant bleef Opland dicht bij

de actualiteit en de nieuwsfeiten, en verbond

vaak op een anekdotische manier allerlei

zaken aan elkaar.

Voor het weekblad De Groene was de opzet

analytischer, en volstond een enkele grafisch

uitgewerkte figuur. Bij De Groene kon Opland

zich tot in de jaren zestig politiek duidelijker

uitspreken dan in de toen nog katholieke

Volkskrant; het weekblad was links maar

partij-onafhankelijk, zoals hij zelf.

Opland is vaak een typisch Nederlandse

tekenaar genoemd. Hij heeft internationaal

inderdaad weinig bekendheid gekregen -

hij heeft daar zelf nooit naar gezocht.

Het klopt ook dat hij de binnenlandse politiek

vaak op een typisch Nederlands-kneuterige

manier neerzette, als een soort dorps-

politiek op een veilig eilandje dat zich van

de grote wereld weinig aantrok.

De internationale politiek kreeg bij Opland

vaak het karakter van een circusvoorstelling,

of van een toneelstuk in vele bedrijven

waarin een groot aantal vaste en wisselende

acteurs hun rollen speelden volgens

vertrouwde scenario’s, waarin de terminologie

vaak veranderde maar de machtsverhoudingen

steeds hetzelfde bleven.

Toch waren er genoeg zaken waar Opland

felle, verontwaardigde prenten over maakte,

zoals het Nederlandse optreden in Indonesië

en Nieuw-Guinea, de Vietnamoorlog, de

militaire dictaturen in Chili en Argentinië, de

communistische dictatuur in Oost-Europa.

Dat engagement maakte Opland een

veelgevraagd tekenaar voor de talrijke

actiegroepen en comités die in de jaren ‘60,

‘70 en ‘80 posters, folders, stickers en

buttons nodig hadden. Hij deed dat altijd

belangeloos, maar alleen als hij het met de

bedoelingen eens was. Oplands poster voor

de grote betoging tegen nieuwe kernwapens

in 1981 is een van zijn bekendste ontwerpen

geworden.

Opland

IISG Prenten Brochure:Opmaak 1  03-07-2006  11:19  Pagina 13



Opland, Blokvorming? Paraat 11 juli 1947

Na 1945 raakte de wereld verdeeld in een Westelijk

en een Oostelijk blok, met de grens dwars door

Europa. Internationale conferenties konden daar

weinig tegen doen.
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Opland was een politiek tekenaar met een

grote betekenis. Zonder tot een partij te

behoren had hij een duidelijke plaats in het

politieke landschap. Hij tekende omdat hij

dat zelf de beste manier vond om zijn

meningen te uiten. En al hadden zijn prenten

misschien weinig directe invloed - zelf maakte

hij zich daar geen enkele illusie over - ze

hadden wel gewicht. Opland werd

gerespecteerd, ook door zijn ‘vijanden’.

Dat ze hem daarmee onschadelijk maakten

was zijn nachtmerrie. Opland dacht veel na

over het vak van politiek tekenaar. Hij was

zich bewust van de traditie waarin hij werkte,

en eerde zijn grote voorgangers, Albert Hahn

voorop.

Oplands laatste jaren waren niet zijn meest

gelukkige als tekenaar. Het heilige vuur

brandde af en toe wat minder fel. En aan de

politieke actualiteit leek weinig eer te behalen.

De Muur was gevallen, Nederland was rijk

en een Paarse regering bestuurde het

tevreden land met wijsheid.

Oplands overlijden viel, zo bleek later, in een

stilte voor een storm. De aanslag op de Twin

Towers, de inval in Irak, Pim Fortuyn, Theo

van Gogh en Ayaan Hirsi Ali - Opland zou er

zijn handen aan vol hebben gehad.

Het archief Opland
Oplands archief is in 2005 aan het

Persmuseum overgedragen. Het bestaat uit

- ca. 2.000 tekeningen voor De Groene

Amsterdammer

- ca. 5.500 tekeningen voor de Volkskrant

- ca. 6.000 andere tekeningen, onder andere

voor Het Parool, De Vlam en Paraat

- ca. 750 ontwerpen voor posters en ander

drukwerk.

Het archief is niet helemaal compleet.

Er zijn tekeningen verloren gegaan, door

Opland zelf verkocht of weggegeven.

Daarvan zijn bij IISG en Persmuseum

meestal wel de gedrukte versies aanwezig.

De komende jaren wordt het archief

gecatalogiseerd en deels gedigitaliseerd.

De resultaten komen direct beschikbaar in

de IISG/Persmuseum catalogus (zie

www.iisg.nl/opc-nl.php en search.iisg.nl).
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Opland, De Groene Amsterdammer 1 juni 1957

De Amsterdamse Gemeenteraad ondermijnt de

regering aan het Binnenhof. Een goed voorbeeld

van Oplands grafische werkwijze en van de kleine

poppetjes die zijn prenten jarenlang bevolkten.

Opland, Présence Française De Groene

Amsterdammer 15 februari 1958

In het kader van de Algerijnse Oorlog voerde het

Franse leger een bombardement uit op een

Tunesisch grensdorpje. De slachtoffers waren

voornamelijk burgers en schoolkinderen.

Opland, Weer in het gareel de Volkskrant

23 augustus 1968

Op 20 augustus maakte een inval door Russische

en Oost-Europese troepen een einde aan de

Praagse Lente, en aan de persvrijheid die in

Tsjecho-Slowakije was opgebloeid.
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Opland, Kruistocht in Azië de Volkskrant 12 mei 1972

Nederlandse parlementariërs als slippendragers

van Richard Nixon, die bij Opland alleen al aan een

penis-achtige neus herkenbaar is.

Opland, Vreemde man aan de deur de Volkskrant

31 januari 1962

Tot in 1962 probeerde de Nederlandse regering de

overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië tegen

te houden, tegen de wil van de Verenigde Naties en

de internationale opinie in. De lichtblauwe vlakken

op deze tekening werden in de krant met grijs

raster gevuld.

Opland, Langs de lijn de Volkskrant

15 november 1973

Joop den Uyl was bij Opland dikwijls een zorgelijk

mannetje dat het alleen moest opnemen tegen zijn

listige rivalen, zoals hier Hans Wiegel, de werkgevers

en de oliesjeiks.
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Opland, Geen nieuwe kernwapens in Europa

Ontwerp voor poster 1981

Het ‘Opland-vrouwtje’ was een van Oplands

bekendste en meeste gebruikte ontwerpen.

De demonstratie in Amsterdam trok 400.000

deelnemers.

Opland, Nieuwe Russische opera de Volkskrant

12 september 1989

Onder het motto ‘Perestrojka’ (herstructurering)

voerde Michail Gorbachev hervormingen uit in de

Sovjet-Unie. Het leidde tot de val van de

communistische heerschappij, maar maakte

Gorbachev in eigen land allesbehalve populair.

(volgende pagina’s) Opland, Circus Opland verhuist

de Volkskrant 26 augustus 1999

Na 51 jaar besloot de Volkskrant dat Oplands

prenten van de nieuwspagina’s naar een wekelijkse

bijlage moesten verhuizen. Opland was daar zelf

niet gelukkig mee.
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Albert Hahn, Gansch het raderwerk staat stil,

als uw machtige arm het wil Zondagsblad van

Het Volk 8 februari 1903

De spoorwegstaking van 1903 bracht de stakers

een kortstondig maar tot de verbeelding

sprekend succes. De prent vestigde de reputatie

van Albert Hahn en wordt tot de dag van

vandaag als symbool voor de opkomst van de

arbeidersbeweging gezien.
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