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Ondanks het vreselijk slechte weer zijn veel mensen naar Concordia gekomen om naar de 
lezing van Sophie Oosterwijk te luisteren. Is het de interesse in de kunst of is het de 
interesse in het kind? Waarschijnlijk beide. Kinderen vertederen en het is interessant te zien 
hoe kinderen en het gevoel voor kinderen in de kunst worden afgebeeld in de loop van de 
geschiedenis. We zullen zien dat de ruimte voor een natuurlijke weergave van kinderen in de 
kunst sterk beïnvloed wordt door de stromingen in de tijd.  

 

Sophie Oosterwijk opent haar lezing met het tonen van een schilderij dat te zien is in het 
Gouds Museum. Het is het schattige portret van het meisje Péronne Arntzenius, geschilderd 
door W.B. Tholen (1860-1931). Daarnaast laat ze het bekende schilderij ‘Het meisje in het 
blauw’ zien, geschilderd door J.C. Verspronck (1600-1662), dat hangt in het Rijksmuseum. 
Het zijn twee schattige portretten van kinderen, die eigenlijk afgebeeld worden als 
volwassenen: statige houding, rijkversierde, stijve kleding. 
“Het schattige is heel belangrijk,” aldus Sophie, omdat het inspeelt op het sentiment. 



 

De tijd waarin het sentiment hoogtij viert, is de Victoriaanse tijd, de 19e eeuw. We zien een 
portret van een rijk gekleed, sip kijkend kind met de titel ‘No walk today’, van Sophie 
Anderson, geschilderd in 1856/1857. Uit wandelen gaan was in die tijd waarschijnlijk een 
hoogtepunt voor zo’n kind, want verder was er niet zoveel voor kinderen. Het is ook de tijd 
van grote tegenstellingen tussen arm en rijk; de tijd van Charles Dickens die in Oliver Twist 
beschrijft hoe kinderen worden geëxploiteerd. Ze zijn klein genoeg voor bijvoorbeeld het 
gevaarlijke werk tussen de weefgetouwen en klein genoeg om de schoorsteen in te gaan. 
Sophie toont ons een foto van een schoorsteenvegertje. Schoorsteenvegen was ongeveer 
het gevaarlijkste beroep voor een kind, want het gebeurde nogal eens dat een kind bleef 
steken. Toch zien we op de foto een grijnzend, schattig mannetje. Zo zie je hoe foto’s 
kunnen bedriegen. 

Visuele manipulatie 
Het schilderij van Paul van Somer, ‘Het kind met de rammelaar’, uit 1611 laat ook zien dat 
wat afgebeeld is, vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. We reageren vaak op zo’n 
portret vanuit ons eigen referentiekader. Het kind met het kleine gezichtje en de grote 
gesteven kraag doet ons verzuchten: “Ach, wat zielig.” We moeten ons echter realiseren dat 
dit een staatsieportret is. Een kind droeg in de kinderkamer heel andere kleding en een kind 
had bijvoorbeeld twee wiegen, een comfortabele en een van zilver. Naar de buitenwereld toe 
moest duidelijk zijn dat het kind van belangrijke afkomst was. Ook de verhoudingen op het 
schilderij geven aan dat het om een belangrijk kind gaat. Alles is zo geproportioneerd dat het 
kind groter lijkt. De kijker wordt visueel gemanipuleerd. 

Hoe zien we of het om een jongetje of om een meisje gaat? 
Tot het zevende jaar ongeveer dragen ook jongetjes jurkjes. Als kinderen nog niet zindelijk 
zijn, is dat praktischer. Dat het portret met de rammelaar een jongetje betreft, kunnen we 
zien aan de ketting die als een sjerp schuin gedragen wordt. Een meisje draagt de ketting 
om haar hals. Het hondje op het schilderij geeft ook aan dat het om een jongetje gaat; bij 
meisjes zien we strikjes, kantjes en bloemetjes. Op portretten van koninklijke kinderen uit het 
oude Egypte van ongeveer 2450 voor Chr. hebben meisjes veelal een blanke en jongetjes 
een bruine huidskleur. Ook worden meisjes vaak kleiner afgebeeld, om uit te drukken dat ze 
minder belangrijk zijn.  



Chouskruikjes als symbool van staatsburgerschap 
Uit het Athene van zo’n 450 jaar voor Chr. dateren Chouskruikjes. In januari werd in die tijd 
in Athene drie dagen lang het wijnfeest gevierd. Op de tweede dag kregen alle Atheense 
staatsburgers wijn en ook kinderen die hun derde levensjaar bereikt hadden. Ze kregen een 
heel klein kruikje met sterk verdunde wijn als symbool van staatsburgerschap. Op de kruikjes 
stonden vaak afbeeldingen van kinderen. Men wachtte tot het derde levensjaar, omdat de 
eerste kwetsbare periode dan voorbij was. Veel kinderen overleefden die eerste jaren niet.   
 
Afstandelijkheid 
We maken een sprong naar de middeleeuwen. Een hardnekkig misverstand is dat er in de 
middeleeuwen behalve voor het Christuskind geen aandacht was voor kinderen. Sophie 
bestrijdt dit. Duidelijk is wel dat er een streng onderscheid gemaakt werd tussen gewone 
kinderen en het goddelijk kind. Christus mag geen gewoon kind zijn en wordt daarom als 
miniatuurvolwassene afgebeeld met een boek in zijn hand, als teken van wijsheid. Op een 
fresco zien we ook hoe Sint Nicolaas de borst van zijn moeder weigert. Het verhaal gaat dat 
hij zo heilig was, dat hij woensdags en vrijdags vastte. 
Tot ver in de 13e eeuw zijn officiële portretten sowieso zeer afstandelijk. Het lijkt of moeders 
bloemen op schoot houden in plaats van baby’s. Middeleeuwse baby’s zien we op de 
portretten vaak ingebakerd en afgebeeld als een cocon met een klein hoofdje. In de laat-13e 
eeuw krijgen de kunstenaars aandacht voor de speelsheid van kinderen. In de renaissance 
zien we portretten van kinderen in normale kleding. Ook het Christuskind wordt langzaamaan 
steeds meer een echt kind. Rond 1440 ziet men de heilige familie al als normale mensen. 
We zien een schilderij met het Christuskind dat in een looprekje rondloopt. 

 
 



Oog voor de werkelijkheid  
Rembrandt had grote interesse in kinderen. Er bestaat een boekje met schetsen van 
kinderen van hem. Het kind dat leert lopen, heeft meerdere keren Rembrandts aandacht. 
Beroemd van hem is de schets van het ondeugende jongetje, in een waarheidsgetrouwe 
setting verbeeld. 
Jan Steen (1626-1679) gebruikt zijn eigen kinderen vaak als modellen voor zijn schilderijen. 
Ze zijn levendig en herkenbaar. Van Jan Steen mogen kinderen ondeugend zijn. 
Kindersterfte is in de 17e eeuw nog steeds veel voorkomend. Gabriel Metsu schilderde rond 
1660 ‘Het zieke kind’. We zien een geel gekleurd (kleur van het ziek zijn) kind op moeders 
schoot (moeder in rood-blauw, de kleur van Maria). Dit portret geeft het mogelijk verliezen 
van een kind weer. In het Gouds museum hangt ‘Het portret van een overleden kind’ van 
Bartholomeus van der Helst, uit 1645. Het schilderij drukt uit hoe moeilijk het is een kind los 
te laten. 

 

 
 

In het schilderij ‘The Grahamkinderen’, van William Hogarth (1679–1764) is de spontane 
sfeer opvallend. We zien een jongen die muziek maakt terwijl een kat achter hem aanrent. 
De klok boven het jongste kind verwijst waarschijnlijk naar de dood. 

 

 



Het ideaalbeeld 
In de 18e eeuw wordt de portretkunst gebruikt om mensen naar een hoger niveau te tillen. In 
Reynolds’ ‘Lady Cockburn and her three eldest sons’ van 1773 bijvoorbeeld zien we de 
ideale moeder verbeeld. In de in de inleiding genoemde Victoriaanse tijd zien we 
modeprenten die onnatuurlijke elegantie uitstralen en schilderijen met taferelen van 
geïdealiseerde families met lief spelende kinderen: de meisjes in witte jurkjes, vanwege het 
artistieke effect, daarnaast veel glans en lampionnen. Op het in het museum Gouda 
hangende schilderij ‘De gezusters Arntzenius’, van W.B. Tholen van 1895, zien we kinderen 
die boeken lezen. Het schilderij is vergelijkbaar met ‘De ideale zondagmiddag’, van Renoir. 
Het zijn romantische schilderijen met brave kinderen. Ook de eerdergenoemde 
tegenstellingen van die tijd zien we in de schilderkunst terug en niet alleen in Dickensachtige 
arme grijnzende schoorsteenvegertjes. William Hogarth bijvoorbeeld laat in zijn schilderij 
‘Bezoek aan de kwakzalver’ een jong meisje zien dat als maîtresse een geslachtsziekte heeft 
opgelopen. 
 

 

We eindigen met Pablo Picasso (1881-1973). Picasso schilderde zijn dochter Maia (geb. 
1935) meerdere keren. Zijn laatste schilderij is een afbeelding van zijn zoon Paulo als 
harlekijn (1924). Dit schilderij is eigenlijk onaf en roept de vraag op hoe lang een kind moest 
poseren en wat het kind denkt. Dit maakt dit schilderij ongrijpbaar en natuurlijker dan alle 
andere afbeeldingen. 



Conclusie 
Kunst waarin het kind centraal staat, is van alle tijden. Sophie Oosterwijk begon haar lezing 
met twee schattige schilderijen van kinderen en benadrukte het belang van ‘het schattige’. 
Kinderen vertederen. Toch zien we in deze lezing ook hoe de ruimte om de vertedering weer 
te geven in de verschillende perioden in de geschiedenis, verschilt. Afkomst en ideaalbeeld 
staan de werkelijkheid vaak in de weg. Aandacht voor wat het kind denkt of voelt, zien we 
pas in het laatste schilderij.  

Sophie Oosterwijk promoveerde in Leicester in de middeleeuwse kunstgeschiedenis en later in Leiden 
in de Engelse literatuur. Ze heeft als redacteur van het internationale tijdschrift Church Monuments 
onder andere veel gepubliceerd over de geschiedenis van het kind. Tegenwoordig geeft ze lezingen 
en kunsttours in binnen- en buitenland. 
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