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Op zaterdag 22 februari opende 
historicus Maarten van Rossem in 
het Stedelijk Museum Schiedam de 
tentoonstelling Theo Gootjes - altijd 
zwart-wit. Van Rossem had nooit 
van de politiek tekenaar Gootjes 
gehoord en ook nooit werk van 
hem gezien, omdat zijn prenten niet 
in landelijke kranten stonden. Toen 
hij er voor de opening naar keek 
vond hij ze mooi en vooral over-
tuigend. Hij zei de sterke en simpele 
manier waarop Gootjes zijn bood-
schap brengt, te herkennen en 
waarderen en noemde het ontbreken 
van nuance diens grote kracht. Het 
feit dat zelfs Van Rossem als lief-
hebber van politieke prenten de 
tekeningen niet kende, is een reden 
te meer om aandacht te besteden 
aan deze overzichtstentoonstelling. 
De Schiedamse tentoonstelling 
belicht het werk van deze uitzonder-
lijke satirische kunstenaar uitgebreid, 
en beperkt zich daarbij niet tot 
alleen de politieke tekeningen.

De tentoonstelling laat meer zien 
dan alleen de politieke tekeningen 
van Gootjes. Zijn prenten naar de 
Apocalyps en zijn kleurrijke illu-
straties van het Oude Testament 
krijgen ook ampel aandacht, evenals 
een aantal meerdimensionale assem-
blages. Hiermee steekt hij de draak 
met de koning en breekt hij de staf 
over het racisme in het Nederlandse 
voetbal: een leeg ei in een dop met 
een kroontje erop en een Hollandse 
molen met als wieken een haken-
kruis. Ook in deze assemblages 
toont Gootjes zich een satiricus die 
zich ernstige zorgen maakt over de 
kant die het opgaat met de samen-
leving en de wereld waarin we leven. 
De tentoonstelling heet Altijd Zwart-
Wit, maar heeft ook veel kleur! 

De redactie een paar 
stappen vooruit

Theo Gootjes (1942) groeide op in 
Rotterdam in het gezin van een 
rooms-katholieke kunstenaar. Hij 
wist al jong dat hij tekenaar wilde 
worden. Via een tocht langs het 
kleinseminarie, de grafische school, 
het avondgymnasium, werk op een 
drukkerij en tenslotte de grafische 
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Rotterdam, 
kwam hij terecht in de reclame, wat 
hem niet beviel. In 1970 zocht 
hoofdredacteur Herman Wigbold 
van de toen nog landelijke krant 
Het Vrije Volk, die vanaf 1971 een 
regionale Rotterdamse krant werd, 
iemand voor de illustratieve vorm-
geving. Theo greep die kans, en 
toen tekenaar Frits Müller in 1973 
uit onvrede met de Rotterdamse 
krant naar de Haagse Post vertrok, 
volgde Gootjes hem op als politiek 
tekenaar. Hij ontwikkelde al snel 
een eigen stijl die opviel door de 
eenvoud van de compositie. Een 
bewuste keus, omdat hij zo heel 
direct zijn priemende vinger op de 
zijns inziens zere plek kon leggen.  
In een bespreking van de bundel 
Zonder perspectief, waarin Koos van 
Weringh in 1986 een selectie bun-
delde van de politieke prenten die 
Gootjes sinds 1973 voor Het Vrije 
Volk maakte, signaleerde recensent 
Hans Mulder in Vrij Nederland dat 
de compositie van Gootjes’ teke-
ningen eenvoudig was, en dat hij 
werkte met gestileerde vormen en 
veel zwarte en witte vlakken. Hij 
vond het karakter van veel prenten 

Theo Gootjes was nauw betrokken 
bij de samenstelling van de ten toon-
stelling. Het museum deed het 
onderzoek, maar hij deed suggesties 
voor tekeningen die hij belangrijk 
vond, en uit de gesprekken met 
hem over de politieke tekeningen is 
ook geciteerd. Hij is duidelijk over 
de titel van de tentoonstelling.  
De politieke tekening wordt in de 
krant zwart-wit afgedrukt en de 
maker moet zwart-wit denken en 
vooral niet genuanceerd. Met het 
gebruik van een minimalistische stijl 
kan hij de aandacht  het duidelijkst 
op de zere plek  vestigen, en heeft 
hij geen ingewikkelde beeldtaal 
nodig om zijn boodschap over te 
brengen. Hij is doordrongen van de 
functie van de tekenaar: die steekt 
een belerende vinger uit. En dat 
heeft Gootjes met zijn ruim 4000 
politieke tekeningen 32 jaar lang zo 
nadrukkelijk gedaan dat hij een van 
de weinige Nederlandse politieke 
tekenaars is, wier werk ooit tot een 
rechtszaak heeft geleid. 

Altijd zwart-
wit, maar ook 
veel kleur
Henk Slechte
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van Gootjes somber en zelfs drei-
gend.1 En dat karakter hebben die 
politieke tekeningen gehouden tot-
dat Gootjes in 2005, inmiddels Het 
Rotterdams Dagblad en het Rotter-
dam Katern van het Algemeen Dag-
blad verder, stopte als politiek teke-
naar voor een krant.

Hans van der Sloot vat het 
karakter van het getekende com-
mentaar van Theo Gootjes treffend 
samen: puntig, direct aanhakend 
aan de actualiteit en niet zelden een 
paar stappen verder dan de redac-
tie had beoogd. In die directe stijl is 
Gootjes ook vertrokken bij de 
krant toen het Rotterdams Dagblad 
(een fusie van Het Vrije Volk en het 
Rotterdams Nieuwsblad) als Rotter-
dam Katern was opgegaan in het 
Algemeen Dagblad. Hoofdredacteur 
Jan Bonjer wilde niet dat de lezers 
werden opgeschrikt door de onge-
nuanceerde, en soms keihard 
ondubbelzinnige politieke prenten 
van Gootjes, en vertelde hem dat 
ook. Daarop had Gootjes een een-
voudig antwoord: ‘de krant die jij 
ervan wilt maken bevalt mij al even-
min’.2 En zo stopte Gootjes’ loop-
baan als politiek tekenaar in 2005 in 
stijl. Bij die houding paste zijn laatste 
prent in de krant over een van zijn 
vaste thema’s, de asielpolitiek. Toen 
de Tweede Kamer in april 2005 
weigerde 26.000 uitgeprocedeerde 
asielzoekers een verblijfsvergunning 

te geven in de vorm van een generaal 
pardon, maakte hij daarop een prent 
die zijn stijl indrukwekkend samen-
vat; zwart-wit, minimalistisch en 
haast letterlijk to the point… Zelf 
vindt hij dat de rechte lijn in de 
prent ‘Uitgeprocedeerd’ alles zegt 
van wat hij wilde zeggen over men-
sen die uitgeprocedeerd zijn. Het is 
een tekening waarin Gootjes alle 
symboliek terugbrengt tot een 
oproep tot medemenselijkheid die 
in veel van zijn tekeningen mede de 
basis vormt.

Vaste cliché’s 

Theo Gootjes, die zich onder zijn 
tekeningen Teo noemt, gebruikt op 
zijn politieke prenten vaste clichés, 
die terugkomen bij de onderwerpen 
waarop hij commentaar geeft, zoals 
het hakenkruis, het doodshoofd en 
de molen. Het hakenkruis staat 
voor alles wat te maken heeft met 
rechts-extremisme en racisme, en 
kent veel varianten, maar past altijd 
in de stijl van Gootjes: zwart-wit en 
minimalistisch. In 1987 gaf hij in Het 
Vrije Volk hard commentaar op het 
pensioen dat werd toegekend aan 
de zogenaamde Zwarte Weduwe, 
Florrie Rost van Tonningen, die 
getrouwd was met NSB-voorman 
Meinoud Rost van Tonningen, en 
ook na de dood van haar man in 
1945 het nationaalsocialisme actief 
bleef ondersteunen en uitdragen. En 
ook als een extreemrechtse partij 
meedeed aan of winst boekte bij 
verkiezingen, waar ook ter wereld, 

De eerste Wereld 
Aids Dag in 1988. 
Atlas Van Stolk, 
Rotterdam.

Het koloniale ver-
leden, niet horen, 
niet zien, zwijgen. 
Voor Dagblad voor 
Noord Limburg, 
21-1-1995. Atlas 
Van Stolk, Rotter-
dam.

Pensioen Zwarte 
Weduwe. De haken 
van het kruis zijn 
hier vervangen 
door guldentekens. 
Getekend voor  
Het Vrije Volk, 1987. 
Atlas Van Stolk, 
Rotterdam.

Meer dimensio na le 
combinatie van 
molen en haken-
kruis waarmee 
Gootjes het racis-
me in het Betaald 
Voetbal aanklaagt, 
naar aanleiding van 

de racistische 
spreekkoren op de 
tribune van FC 
Den Bosch in 
november 2019. 
Foto Aad Hoogen-
doorn.
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tekenaar met de dagelijkse actuali-
teit omging. Omdat het museum 
ervoor heeft gekozen geen docu-
mentaire tentoonstelling te maken, 
maar het kunstenaarschap van Theo 
Gootjes centraal te stellen, staat bij 
de tekeningen die – heel inzichtelijk – 
per thema worden getoond alleen 
een jaartal, maar geen korte duiding 
van de aanleiding om de tekening te 
maken en evenmin de verschijnings-
datum en de krant waarin de prent  
gepubliceerd werd. Dat maakt het 
voor de kijker moeilijk de tekening 
te interpreteren. De gebeurtenis 
waarop die slaat is immers al enige 
tijd geleden en dus uit de actualiteit 
verdwenen. Jammer, want dat is de 
essentie van de politieke tekening. 

Voor de rechter

Het is onontkoombaar dat de prent 
die tot een rechtzaak geleid heeft op 
de tentoonstelling aandacht krijgt. 
Theo Gootjes vindt het jammer dat 
het in de publiciteit altijd weer over 
die ene prent gaat als zijn werk ter 
sprake komt. Dat is echter onver-
mijdelijk, want hij is in de geschie-
denis van de Nederlandse politieke 
prent een van de weinige tekenaars 
die zich voor een rechter hebben 
moeten verantwoorden. Een bekend 
voorbeeld is Peter van Reen die op 
15 februari 1936 in het socialistische 
dagblad Het Volk het bevriende 
staatshoofd Adolf Hitler had bele-
digd. Van Reen stond niet zelf voor 
de rechter, maar hoofdredacteur 
J.F. Ankersmit van Het Volk. Die 
kreeg na een lange rechtszaak, in 
februari 1937 in hoger beroep vrij-

er al snel een boodschap in lezen.’ 
Theo Gootjes liet zich uiteraard, 

zoals iedere politieke tekenaar, voor 
zijn tekeningen inspireren door het 
nieuws, waarop hij genadeloos en 
vanuit zijn socialistische of tenminste 
politiek linkse overtuiging commen-
taar gaf. De tentoonstelling groe-
peert zijn politieke tekeningen 
 thematisch en binnen die thema’s 
chronologisch. Zo is direct duidelijk 
welke onderwerpen Gootjes als 
tekenende commentator binnen 
het nieuws belangrijk vond, en 
waarvoor hij een eigen beeldtaal had, 
zoals asielpolitiek, racisme en rechts-
extremisme, maar ook de landelijke 
en de internationale politiek. Asiel-
beleid is zo’n thema op de tentoon-
stelling. Door de thematisch-chrono-
logische presentatie wordt duidelijk 
wanneer  Gootjes het belang van 
een onderwerp ontdekte, en hoe 
hij het bleef volgen en in tekeningen 
verwerken. Een mooi voorbeeld 
van onderwerpen die lang door-
werken is de tekening van ‘de drie 
aapjes van het koloniale verleden’ 
bij het thema Rechtsstaat. Met die 
tekening sneed Theo Gootjes in 1995 
in het Dagblad voor Noord- Limburg 
een onderwerp aan dat in 2020 nog 
steeds actueel bleek, toen koning 
Willem-Alexander voor Nederland 
excuses aanbood voor dat verleden. 
Ook daarvan maakte hij een tref-
fende tekening. Een ander voorbeeld 
is het massatoerisme bij het thema 
Toekomstig Nederland. Hij signa-
leerde dat voor het eerst in 1977. 
De chronologische groepering in 
thema’s geeft een interessant inzicht 
in de manier waarop deze politieke 

verscheen het hakenkruis op 
 Gootjes’ getekende commentaar. 
Het doodshoofd gebruikt hij voor 
onderwerpen van leven en dood, 
zoals Aids, in een tekening die hij 
op 1 december 1988 maakte ter 
gelegenheid van de eerste Wereld 
Aids Dag. En in 1995 gebruikte hij in 
het Rotterdams Dagblad het doods-
hoofd voor een prent naar aanleiding 
van een proces in Nigeria tegen de 
leiders van een volk dat in opstand 
was gekomen tegen de vervuiling 
die de oliewinning door Shell in hun 
leefgebied veroorzaakte. De man-
nen werden ter dood veroordeeld, 
en Gootjes gaf met deze tekening 
onomwonden zijn mening over de 
kwestie. De molen staat op zijn 
prenten voor gebeurtenissen met 
een Nederlands karakter, zoals in 
1997 het Nederlandse voorzitter-
schap van de Europese Gemeen-
schap. Op de tentoonstelling staat 
een recente meerdimensionale 
combinatie van molen en haken-
kruis waarmee Gootjes het racisme 
in het Betaald Voetbal aanklaagt. 
Het kunstwerk hekelt de racistische 
spreekkoren op de tribune van  
FC Den Bosch in november 2019. 
Voetballer Ahmad Mendes Moreira 
trok zich die aan. Zelf zegt Gootjes 
over dit object op de tekst bij de 
molen: ‘Ik heb ook in mijn tekenin-
gen vaak molens afgebeeld als cliché 
van het ‘typische’ Nederland. Ieder-
een herkent dat. Wanneer je er iets 
onverwachts mee doet, kan iedereen 

Theo Gootjes. 
Foto Aad 
 Hoogendoorn.

TCR affaire. 
 Rotterdams Dag-
blad 23-9-1995 en 
Politiek in Prent 
1995. Atlas van 
Stolk.
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dus. Daarvan nam de hoofdredactie 
afstand, en voor de tekening bood 
ze haar excuses aan.6 Gootjes was 
woedend, en wilde ontslag nemen, 
maar bleef voor de krant werken, 
omdat de fusie met het Rotterdams 
Nieuwsblad tot Rotterdamse Dagblad 
aanstaande was, en dat het aan-
treden van een nieuwe redactie 
betekende. 

Zorgen over de 
 politieke tekening

Gootjes praat warm over Herman 
Wigbold die onder zijn hoofdredac-
teurschap van Het Vrije Volk weer een 
onversneden linkse krant maakte 
en bijvoorbeeld niet bang was om 
in 1976 een regelrechte aanval te 
openen op prins Bernhard in wat 
de Lockheed-affaire zou worden. 
Gootjes vindt dat de media hun 
scherpte hebben verloren en in de 
pers de zelfgenoegzaamheid over-
heerst. Dat heeft een eind gemaakt 
aan de rol van de politieke tekenaar 
als kritisch boegbeeld zoals de vol-
strekt compromisloze Albert Hahn 
die ooit vervulde, en die hij zelf ook 
de enig juiste vond. Hij vreest dat 
het vak van politiek tekenaar een 
langzame dood sterft door de ver-
anderingen in het medialandschap.7 
Gootjes constateert terecht dat de 
rol van de politieke prent onder druk 
staat, omdat de politieke tekenaar 
tegenwoordig al gauw verwijten 
krijgt en kranten bang zijn voor 
beschuldiging van bijvoorbeeld 
racisme, zoals gebeurd is met de 
rellen die in 2005 uitbraken naar aan-
leiding van de  Mohammed-prenten 

wil en kan niet met een politicus in 
één kamer zijn.’4 Dat neemt niet 
weg dat Gootjes, nadat hij in 1998 
op een spotprent in het Rotterdams 
Dagblad de plannen voor het Schie-
damse stadserf fel had bekritiseerd 
door te tekenen hoe het oudste 
gebouw van Schiedam, de middel-
eeuwse ruïne, er door de bouw van 
een nieuw gemeentehuis annex 
theater, bibliotheek en archief over 
honderd jaar uit zou zien, de teke-
ning voor die prent bij diens afscheid 
aan de burgemeester van Schiedam 
schonk. Deze tekening heeft uiter-
aard een ereplaats op de tentoon-
stelling in het Schiedamse museum. 

In de 32 jaar waarin hij dagelijks 
een kritische prent maakte voor de 
krant, was hij in de praktijk deel  
van de redactie. Hij vertelt dat hij in 
principe wel zelf zijn onderwerpen 
koos, maar dat over die onderwer-
pen overleg was, en hij zelden een 
gerichte opdracht kreeg. Hij maakte 
van het onderwerp dat hem bezig 
hield een drie- of viertal tekeningen, 
waaruit in gezamenlijkheid een keus 
voor de krant werd gemaakt. Dat 
die keus niet altijd viel op de tekening 
die zijn voorkeur had, hoorde daar 
natuurlijk bij.5 En één keer heeft de 
redactie achteraf spijt gehad van het 
plaatsen van een prent van Gootjes. 
Dat was in 1991, toen in Het Vrije 
Volk  een prent van Gootjes had 
gestaan over Shell, waarvoor de 
hoofdredactie een dag later excuses 
aanbood. De prent wekte de indruk 
dat Shell rechtstreeks verantwoor-
delijk was voor de dood van zwarte 
Afrikanen, en kwetste daarmee 
nodeloos een hele organisatie. Shell 

spraak. Gootjes werd persoonlijk 
aangeklaagd, door Neelie Peper-
Kroes. Hij geeft op zijn prent van  
23 september 1995 in het Rotterdams 
Dagblad een vernietigend commen-
taar op haar rol in de zogenoemde  
Tanker Cleaning Rotterdam affaire, 
waarin zij milieucriminelen in de 
jaren 80 subsidies van in totaal ruim 
20 miljoen gaf, hoewel zij tegen hen 
gewaarschuwd was.

De Volkskrant vroeg op 4 oktober 
1995 naar aanleiding van deze zaak 
aan de tekenaars Jos Collignon, 
Opland en Peter van Straaten, aan 
Joop van der Reijden en Hans Wiegel, 
die zelf regelmatig ‘slachtoffer’ waren 
van politieke prenten, aan secretaris 
Inge Brakman van de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten, en aan 
advocaat en Vrij Nederland-columnist 
Germ Kemper hoe ver een teke-
naar kan gaan. Collignon had ooit 
omroepbestuurder Van der Reijden 
in jarretels en netkousen getekend, 
maar vond de tekening van Gootjes 
‘afstotend’, Opland vond dat politici 
gekwetst mogen worden, want ‘daar-
voor zijn ze er’, Wiegel genoot van 
iedere spotprent die ooit op hem 
gemaakt was en plakte die in een 
knipselboek, en Inge Brakman kon 
zich niet voorstellen dat Gootjes 
deze zaak zou verliezen. Dat zou 
een aanslag zijn op de democratie. 
Zij kreeg gelijk, want de rechter 
sprak Gootjes vrij. Hij vond, net als 
Colligon, de prent geen toonbeeld 
van goede smaak, maar erkende het 
recht van de maker om op deze 
manier zijn mening te uiten. Gootjes 
heeft daarna meer prenten gewijd 
aan de TCR-affaire. Overigens had 
hij niet de persoon willen beledigen 
maar de politica…3

De tekenaar moet 
 onafhankelijk zijn

Als Theo Gootjes terugkijkt op de 
meer dan 4000 politieke tekeningen 
die hij maakte voor de dagelijkse 
krant, vindt hij nog steeds dat een 
politieke tekenaar onafhankelijk 
moet zijn van zowel de krant als de 
politiek. Hij illustreert dit met de 
volgende anecdote. Zijn zwager was 
lid van een Lions Club, waarvan 
ook een Schiedamse wethouder lid 
was. Op een verjaardag van de 
zwager liet die zich ontvallen dat 
die wethouder ook zou komen, 
waarop Gootjes zei: ‘dan spijt het 
me, maar dan moet ik gaan, want ik 

De spotprent die  
in 1991 leidde tot 
een conflict tussen 
 Gootjes en de 
redactie van Het 
Vrije Volk, met 
ernaast de daags 
erna gepubliceerde 
excuses van de 
redactie. 
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in het Deense dagblad Jyllands-Oisten. 
Om een vergelijkbare reden, in dat 
geval een beschuldiging van anti-
semitisme, heeft de New York Times 
in 2019 besloten geen prenten meer 
te plaatsen. Dat is jammer omdat 
hiermee een scherp commentaar 
op de actualiteit uit de krant ver-
dwijnt, maar ook omdat de politie-
ke prent  een belangrijke bron is 
voor het veel later schrijven van 
geschiedenis.

De Gootjesbijbel

In de tentoonstelling zijn als al 
opgemerkt ook enkele van Gootjes’ 
Bijbelillustraties te zien. Toen Hans 
van der Sloot hem in een interview 
eens vroeg hoe het mogelijk is dat 
een zo linkse tekenaar die zo weinig 
respect toont voor de bestaande 
normen en meningen, en de kerk in 
zijn kritiek niet spaart, toch nog zo 
nauw verbonden is met de rooms-
katholieke kerk, en zich zelfs  
enthousiast heeft gestort op het in 
zijn eigen stijl illustreren van Bijbel-
boeken, antwoordde Gootjes dat 
hij vindt dat het een het ander niet 
hoeft uit te sluiten. Als politiek 

huwelijk van zijn oudste zoon. Dat 
leverde een handgeschreven tekst 
met illustraties van het Hooglied op, 
die Gootjes aan zijn zoon en diens 
bruid schonk. Het Hooglied bezingt 
immers de liefde. Het lezen van de 
Bijbeltekst maakte zoveel indruk 
dat hij het hele Oude Testament 
weer ging lezen. Om goed tot de 
tekst door te kunnen dringen schreef 
hij die over. Dat inspireerde hem 
tot het maken van afbeeldingen bij 
meer boeken van het Oude Testa-
ment. Hij besteedde daaraan elke 
dag een paar uur, zoals in de middel-
eeuwen de monniken dat deden in 
hun scriptorium. Zo werkte in de 
twintigste eeuw de monnik Gootjes 
puur voor zijn eigen plezier aan een 
handschrift van het Oude Testament. 
Toen uitgever Jos Swiers het in 
2008 zag, besloot die er een biblio-
fiele uitgave van te maken in een 
oplage van zestig, waarvan twintig 
bestemd voor de handel.9 Gootjes 
heeft niet alle boeken van het Oude 
Testament geïllustreerd. In zijn 
 Bijbel ontbreken de Psalmen, Esdras, 
Nehemia en het apocriefe boek 
Makkabeeën, omdat die hem onvol-
doende inspiratie boden.10 Het 

tekenaar liet hij zich leiden door de 
actualiteit en kon hij in zijn tekenin-
gen zijn maatschappelijke boosheid 
kwijt, die hij in zijn vrije werk en in 
zijn persoonlijk leven niet nodig 
had. Hij vindt het zijn taak om in de 
krant misstanden aan de kaak te 
stellen en de taak van de krant om 
de democratie te bewaken, maar als 
mens kun je desondanks liefhebber 
zijn van de klassieke kerk, inclusief 
het Latijn en het Gregoriaans. 
Aldus Gootjes. Vier jaar klein-
seminarie en een schoonfamilie die 
actief was in de kerkelijke kunst, 
maken van hem geen dienaar van 
het Vaticaan, maar wel een actieve 
liefhebber en creatieve beoefenaar 
van kerkelijke kunst. Toen de krant 
in 2005 als belangrijkste opdracht-
gever wegviel, kon hij zich met volle 
kracht storten op de Gootjesbijbel, 
waaraan hij in 1995 was begonnen, 
en die in 2009 klaar was. Hij wilde 
de Bijbel met de hand herschrijven 
en voorzien van illustraties, zoals 
dat voor de uitvinding van de boek-
drukkunst in de middeleeuwen ook 
gebeurde.8

De aanleiding om aan de Bijbel-
illustraties te beginnen was het 

Enkele bladen uit 
de Gootjesbijbel. 
Foto Aad Hoogen-
doorn.
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enorme werk inspireerde hem om 
ook van de Apocalyps van Johannes 
prenten te maken, omdat de Apoca-
lyps het enige boek uit het Nieuwe 
Testament is dat qua stijl in de 
buurt komt van die van het Oude 
Testament. 

De Gootjesbijbel bevat 97 kater-
nen van elk twee bladen met per 
katern een gekleurde tekening en  
is in 2009 in het Markiezenhof in 
Bergen op Zoom gepresenteerd 
met de tentoonstelling Het Oude 
Testament en de Apocalyps van Johan-
nes, gezien door de ogen van Theo 
Gootjes.  Gootjes heeft de originele 
handschriften en illustraties in 2019 
geschonken aan de Koninklijke 
Bibliotheek. De tentoonstelling in 
Schiedam laat van de geïllustreerde 
Bijbel de originele bladen zien van de 
boeken Genesis, Exodus en Hoog-
lied. Van de vrijere en abstrac tere 
150 monodrukken van de Apocalyps 
toont de tentoon stelling vier pren-
ten: de vier ruiters, waarvan die op 
het rode paard staat voor Oorlog, 
die op het zwarte voor Honger, die 
op het grijze voor de Dood, en die 
op het witte paard voor de Anti-
christ, de tegenhanger van Christus 

en daarmee de veroorzaker van het 
ultieme kwaad. 

Nog meer Gootjes

Wie zich wil verdiepen in het werk 
van deze radicale politieke tekenaar 
die met zijn tekeningen een indrin-
gend beeld geeft van de meer dan 
dertig jaar waarin hij dagelijks in de 
krant zijn getekende commentaar gaf, 
maar die tegelijk ook een bevlogen 
Bijbelillustrator is, kan terecht in 
het archief van Theo Gootjes in het 
Persmuseum (tegenwoordig in 
beheer bij het IISG in Amsterdam), 
in de verzameling van ruim 4000 
politieke prenten en tekeningen van 
de Atlas van Stolk in Rotterdam, en 
in de Koninklijke Bibliotheek voor 
de originele Gootjesbijbel. 

Theo Gootjes – altijd zwart-wit
Stedelijk Museum Schiedam
t/m 4 oktober 2020. Kijk op de 
website voor actuele informatie 
over eventuele verlengingen.
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