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DDe Rembrandt  
van het Nederlandse
beeldverhaal

Fragment van het schilderij ‘Julius Caesar’ in olieverf op doek van 
Hans Kresse in de serie ‘Veroveraars’, gepubliceerd in Revue nr. 50 van 
1958. © Erven Hans G. Kresse, zoals ook de andere afbeeldingen
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Hans Georg Kresse (1921-1992) was als tekenaar autodidact. Al 

op 16-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste stripverhaal ‘Tarzan 

van de apen’ in het padvindersblad De Verkenner, gevolgd door 

de cowboystrip ‘Tom Texan’. In 1943 werd hij medewerker van de 

tekenfilmafdeling van de Marten Toonder Studio’s. Daar begon hij 

ook stripverhalen te tekenen, waarvan ‘Siegfried’ in Jeugd werd 

gepubliceerd. Na de bevrijding tekende hij het beertje ‘Robby’ in 

het dagblad Trouw. Maar zijn bekendste personage werd ‘Eric de 

Noorman’ die vanaf 1946 zijn avonturen beleefde in 68 verhalen, 

die in kranten over de hele wereld werden gepubliceerd.

Toch waren het niet de vikingen die zijn grote belangstelling hadden, 

eigenlijk ging zijn hart uit naar de Noord-Amerikaanse indianen. Al in 

1946 schreef hij zijn eerste boek daarover: ‘De gouden dolk’. Twee 

jaar later begon hij met de indianenstrip ‘Matho Tonga’ die wekelijks, 

van 1948 tot en met 1954, in de weekbladen Ons Vrije Nederland en 

het Belgische De Zweep verscheen. Het Tom Poes Weekblad bracht 

vanaf 1947, naast Eric de Noorman, ook Kresses strips ‘Xander’ – 

over een Griekse mythologische held – met teksten van Martens 

broer Jan Gerhard Toonder. Ook de strip ‘Detective Kommer’ en veel 

illustraties van zijn hand. Hoewel hij aanvankelijk met tekstschrijvers 

samenwerkte, wilde hij liever zelf de scripts bedenken en schrijven, en 

deed dat na een paar jaar dan ook. Kresse tekende dus niet alleen, hij 

verzon ook de verhalen en hij schreef de teksten. 

Op zolders zullen nog talloze oude boeken en tijdschriften 
een vergeten bestaan leiden. De meeste kunnen zonder 
bezwaar bij het oudpapier, maar andere zijn het waard 
eens nader te bekijken. Zoals de talloze illustraties van Hans 
Kresse de meester-illustrator uit de jaren vijftig en zestig, de 
Rembrandt van het Nederlandse beeldverhaal. De boekjes 
van Eric de Noorman behaalden oplagen waarvan een huidi-
ge bestseller-auteur slechts van kan dromen. Tijdschriften als 
Panorama, Revue en Donald Duck hadden ook een behoor-
lijke oplage, dus heel zeldzaam zijn ze niet, al zijn er niet 

veel meer van over. Veel unieker zou een vondst zijn van een 
originele Kresse-plaat, en dat is lang niet onmogelijk. Kresse 
tekende in zijn leven bij benadering zo’n 60.000 illustraties, 
als stripverhaal, bij artikelen en verhalen in tijdschriften en in 
boeken. Als pen- of penseeltekening of als schilderij: in aqua-
rel, in olieverf of in gouache en later in acryl. Daarvan zijn er 
heel veel nog niet teruggevonden. Bij uitgeverijen of druk-
kerijen zijn ze achtergebleven, door medewerkers achterover 
gedrukt, of per ongeluk bij het vuil gezet, kortom gewoon 
zoek. Komt er nog iets van dat moois boven water?

Stripboeken en tijdschriften uit de jaren veertig en vijftig  
met tekeningen van Hans Kresse
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Toen ik hem eens vroeg hoe hij al die prachtige scenes zo knap in 

elkaar zette, antwoordde hij: ‘Als ik het verhaal bedacht heb, hoef 

ik het alleen maar in mijn hoofd af te draaien als een speelfilm 

en kan ik de cameraposities simpelweg overtrekken.’ Hans Kresse 

bezat het zeldzame talent van een fotografisch geheugen voor 

situaties en lokaties, die hij in gedachten kon bezien vanuit allerlei 

verschillende standpunten, zoals een goede cameraman een scène 

bekijkt. Dat gekoppeld aan zijn weergaloze tekentalent maakte zijn 

werk magistraal en uniek.

De belangstelling voor Kresses werk nam in het begin van de 

jaren vijftig enorm toe. Toen het jeugdblad Donald Duck in 1952 

verscheen, tekende Hans Kresse al snel illustraties bij de verhalen. 

Het grote aantal van die tekeningen, soms meer dan honderd per 

feuilleton, maakte het mogelijk daarvan later weer beeldverhalen te 

maken, die in kranten verschenen. Naast platen voor dit kindertijd-

schrift maakte Kresse veel illustraties voor de weekbladen Revue en 

Panorama, en voor het laatste ook veel omslagen. 

In die jaren was Kresses werklust feno-

menaal en zijn productiesnelheid onge-

evenaard. Aan het eind van de jaren 

vijftig maakte hij per week meer dan 

twintig tekeningen in zes stroken – voor 

iedere werkdag één – voor de Eric de 

Noorman-strip. Daarnaast tekende hij 

in dezelfde week drie à vier platen voor 

het vervolgverhaal in Donald Duck en 

vier voor een historische artikelenreeks 

in Revue, tezamen dus een dertigtal. 

Ook voor het blad Margriet maakte hij 

ook regelmatig tekeningen bij verha-

len en feuilletons. Vanaf 1958 konden 

steeds meer tijdschiften in kleur worden 

gedrukt en Hans Kresse maakte grote 

kleurenplaten die vaak over twee hele 

bladzijden werden afgedrukt. Een reeks van tientallen historische 

onderwerpen heeft hij in schilderijen verbeeld voor de weekbladen 

Revue en het Duitse Praline. In 1964 stopte Kresse met de dagelijkse 

avonturen van Eric de Noorman door de enorme hoeveelheid andere 

opdrachten die hem beletten regelmatig aan deze strip te werken. 

Het jeugdweekblad Pep liet hem vanaf 1963 niet alleen illustraties 

en omslagen maken, maar ook nieuwe beeldverhalen. Aan Kresses 

fantasierijke brein ontsproten de verhalen van de detective ‘Vidocq’, 

een politiecommissaris in het Frankrijk van Napoleon, ‘Zorro’ en ook 

kwam Eric weer om de hoek kijken in de verhalen over ‘Erwin, de 

zoon van Eric’. Ten slotte kon hij eindelijk ook weer indianenstrips 

voor Pep maken en dito verhalen illustreren. Zijn grote kans op dat 

terrein kwam toen hem in 1972 door uitgeverij Casterman werd 

gevraagd de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse indianen in 

een serie stripboeken te verbeelden. Negen albums zijn in deze reeks 

verschenen, het tiende verhaal heeft hij niet kunnen voltooien.

Naast al het illustratiewerk bleef Hans 

Kresse nieuwe beeldverhalen beden-

ken en tekenen. Indianen en histori-

sche figuren ble ven hem bezighou-

den, maar het zijn meesterwerk over 

‘Dzjengis Khan’ heeft hij niet meer 

kunnen voltooien.

Veel van Kresses boek- en tijdschrif-

tillustraties zijn nooit meer bij hem 

teruggekomen, door slordigheid of 

moedwil. Zou er nog iets boven water 

komen, van een zolder of uit een 

archief?

Julius de Goede

Schilderijen maakte Kresse voor boekomslagen of tijdschriftillustraties
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Kresse Museum In Gouda
In een grachtenpand aan de Goudse Turfmarkt werd onlangs het 

Kresse Museum geopend, gewijd aan een van de beroemdste 

Nederlandse tekenaars van de vorige eeuw. Hans Kresse werd 

niet alleen door zijn strip Eric de Noorman wereldberoemd. Ook 

door zijn illustraties van historische taferelen werden in talloze 

boeken en tijdschriften internationaal gepubliceerd. Nu wordt hij 

niet voor niets de ‘Rembrandt van het Nederlandse beeldverhaal’ 

genoemd. 

In het nieuwe museum hangen veel van Kresses schilderijen 

die gebruikt zijn als boekomslag of tijdschriftillustratie. Oudere 

bezoekers zullen vaak met een blijde blik van herkenning de 

prachtige platen bekijken, maar ook voor jongeren is er veel moois 

te ontdekken. In drie zalen hangen ingelijste originele illustraties 

en strippagina’s en in vitrines liggen boeken en tijdschriften met 

Kresses werk. Ook staan en hangen er verwante objecten, zoals 

een replica-vikinghelm en bogen met pijlen, want de tekenaar was 

een fervent boogschutter. De kinderen van de kunstenaar hebben 

het museum enkele meubels van hun vader in bruikleen gegeven. 

Er staat de boekenkast die ooit aan Kresse toebehoorde, gevuld 

met veel van zijn boeken over indianen en historische onderwer-

pen. Het tafeltje waarop hij zijn verf mengde, besmeurd met zijn 

verfresten, staat ernaast.

Het entreegeld voor het m useum bedraagt 10 euro per persoon. 

Hiervoor krijgen de bezoekers, behalve een ruim inzicht in het 

creatieve leven van Hans G. Kresse een persoonlijke rondleiding 

met koffie of thee.

Kresse Museum
Turfmarkt 20, 2801 HA Gouda

www.kressemuseum.nl, post@kressemuseum.nl

Openingstijden: alleen op afspraak via de website


