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Den Haag, 14 oktober 1993

Geachte donateurs en introducé(e)s,

Namens het bestuur nodigen wij u uit voor de derde en Iaatste bijeenkomst
van dit jaar,,op zaterdag 13.november 1993 van 10.30 tot 16.30 uur in het
Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1, Rotterdam (vlakbij het NS-station
Blaak) .

Ja, alweer Rotterdam: dilraaal vanwege. de Sj.nte.rklaas-tentoonstelling in
het Nationaal Schoolmuseum. Het Museum is van 10.00 tot l7'.00 geopend.
Wie de lunchpauze te kort vindt, kan er ook voor en na de bijeenkomst
t-erecht.

Programma

10.30 Ontvangst met koffie
11.00 Referaten van Elisabeth Bakker (over Mien Labberton), I4arieken

van Eunen (A.C.C. de Vletter) en Esmeralda Meeder (.Ian Feith)
12.00 Huishoudelijke vergadering
I ?-. 10 I.r-lach (op eigen gelezenheid) . bezichtj.sj-ng 1-entoonsrtelll,ng
L4.00 Lezíng door Eugenie ft Boetr, 'Sint Nicolaas irr het kinderboek'
i5 .00 Theepauze
15.30 Lezing door P.J. van Trigt: 'Zwarxe Piet-: hij is er wel, maar je

ziet hem niet'l{ d,cr.hta- iroJter u<,ff r 15\ \.$-À.\.2^j 3\n""Jeo
1 6 . 30 SIui ting

Met vriendelijke groet,
-.'---.-\/

.a ,/

/r -Z q-<-- ++\+\_2V
Anne de Vries, secretaris
Netty van Rotterdam, voorzitter

P.S. Op 25 noverrber 1-993 wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de :

tentoonstelling '100 jaar Tine van Berken' geopend (zie bijlage). Dona-
teurs van onze stichting zijn van harte welkom



Verslag bijeerrkomst Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur op
13 november 1993, in het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam

Referaten
Van 11 tot 12 uur hielden drie studenten van de Universiteit van Leiden
(bijvak Kinder- en jeugdliteratuur) referaten over auteurs van kinder-
boeken. Elisabeth Bakker deed onderzoek naar Mien Labberton en wist heel
boeiend over haar persoonlijkheid en r/erk te vertellen. Marieke van Eunen
had A.C.C. de Vletter a1s auteur gekozen (en zal ook haar scriptie aan
hem wijden). Esmeralda Meeder vertelde over Jan Feith, ook a1 een auteur
waar weinig over bekend was. Omdat de referaten worden gepubliceerd in
'Uit het oog... ' (nr. 2 of 3), worden ze hier niet uitgebreid besproken.

Huishoudeli ike versaderine
Verreweg de meeste donateurs hebben voorkeur voor studiebijeenkomsten op
zaterdag; zo nodig kan naar de vrijdag worden uitgeweken. Verder is er
voorkeur voor twee bijeenkomsten van een hele dag, in plaats van drie
halve dagen. Voor 1994 sLaan twee bijeenkomsten op het prograuma: op
zaterdag 23 april en zaterdag 29 oktober (reserve: vrijdag 28 oktober).
A1s er genoeg belangstelling voor is, wil het bestuur behalve de studie-
bijeenkomsten gezamenlijke bezoeken aan tentoonstellingen organiseren
(met rondleiding). Gerard Brantas zal de organisatie op zich nemen.
Het aantal tentoonstellingen neemt toe. Het bestuur wiI de donateurs
Eraaq voorzien van informatie hierover; helaas is die meestal pas kort
tevoren beschikbaar, zodat we met twee bijeenkomsten per jaar wel eens
achter het net vissen. Het maandblad 'Letteren' geeft een overzicht van
tentoonstellingen. Kosten f L5,00 per jaar. Te bestellen op het adres:
GroensLraat 75, 484l* BC Prinsenbeek.

(Na r1e \.rel:ga.dering kon de tentoonstel.li-ng 'De onhekencle Sint Nicnlaa.s'
bekeken worden. De heer F.J. Booy, die veel materiaal in bruikleen had
afgestaan, verzor9de een toelichting bij de prenten, boeken en prent-
briefkaarten met het thema Sinterklaas. )

Middasorosramma
Eugenie Boer, kunsthistorica, hield een lezing over 'Sint Nicolaas in het
kinderboek'. Haar Lezing za1 gepubliceerd worden in 'Literatuur zonder
leeflijd'. In het 'Volkskundig Bulletin' van april 1993 (het tijdschrift
van het P.J. Meertensinstituut) verscheen a1 een artikel van haar over de
iconografie van Sinterklaas en Zwarte Piet: 'Nieuw licht op Zwarte Piet'.
De tweede lezLng'Zwarte Piet: hij is er wel, maar je ziet hem niet'werd
- \regens verhindering van de op het programma vermelde P.J. van Trigt -
gehouden door zijn dochter Marlies. Zíj studeert Middeleeuwse geschiede-
nis en werkt mee aan de verzameling van haar vader (prentbriefkaarten met
afbeeldingen van sinterklaas). Op de tentoonstelling is veel uit hun col-
lectie te zien . ZLj hield een verhaal over de heilige Sint Nicolaas, de
mogelijke waarheid en de legenden, de achtergronden van het sinterklaas-
feest en de vele verklaringen die voor het verschijnsel gezocht worden.
Ook de verschijningsvormen van de sint en zijn knecht in andere landen
werden aan de hand van prentbriefkaarten getoond. Hopelijk verschijnt er
eens een artikel van vader of dochter over dit boeiende onderwerp!

Tentoonstellingen en lezingen
Op 25 november, om 19.30 uur, wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam
(Prinsengracht 587) de tentoonstelling over Tine van Berken geopend met
een lezing van Erik Rijks en fneke Vos. Donateurs zijn van harte welkom.



De tentoonstelling 'Kleur voor kinderen' in Museum Meermanno in Den Haag
loopt tot 15 januari L994. Er is een rijk geillustreerde catalogus ver,
schenen, samengesteld door Joke Linders en Johan de Zoete . Op 29 november
om 19.00 uur is er een bijeenkomst met lezingen en een forumdiscussie
over vormgeving van hedendaagse kinderboeken (tel . ol0 -3462700).
Tot 12 december is in het Comenius Museum te Naarden de tentoonstelling
'Het vrolijk leeren: 150 jaar kinderboeken na de Orbis Sensualium Pictus,
ca. 1650 - ca. 1800'" De catalogus is samengesteld door Nettie Heimeriks.
op vrijdag 19 november, 10.30 -L2.30, geeft Arie van den Berg een lezing
over kinderprenten. Aanmelden §ij Marja Klein (te1. O2L5g- 43045).
Het Open Haven Muser:m in Amsterdam heeft tot 19 december een tentoonstel-
ling van kinderboekillustraties uit Nederland en Vlaanderen: 'Grenzeloos
en toch op eigen benen' (eerder te zien in Troisdorf en op de Buchmesse) -

Van l-4 t/n 28 november toont dit museum bovendien werk van de prijswin-
naars van de Biennale in Bratislava, en een keuze uit werk van anderen.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: 'Verzameld verlangen,, boeken uit de
collecties van leden van het Nederlands genootschap van Bibliofielen
(onder andere reinaerts, smeerpoetsen en prentenboeken).
Joke Thiel heeft in het Musée National de 1'Éducation in Rouen een ten-
toonstelling bezocht van boeken uitgegeven in Rouan. Er is een prachtige
catalogus bij verschenen, met veel achtergrondinformatie (in te zien bij
het NBLC, Bibliotheek Boek en Jeugd) .

Publ ikatie s
Zojuist verschenen: Arie van den Berg, 'Hier komt urbanus bij een hoer;
volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes'. Mooi uit-
gegeven boekje over het werk van de prentendrukker J. Kannewet, werkzaam
L725-1780. Te bestellen bij de sr. ReNESsance (tel. 020 - 6227860).
fn Museum 'Commanderie van Sint Jan' in Nijmegen was tot 14 november een
tentoonstelling te zien van in Nijmegen gedrukte kinderboeken. De catalo-
gus is nos te koop: Paul Beghr:1m, 'welk eene kinderkennis!; het Nijmeegse
jeugdboek 1810 - 1910'. ISBN 90-6829-049-5 (re1. 080 - 229L93).
Er is een tweede druk verschenen van 'Die Afrikaner im Deutschen Kinder-
und Jugendbuch bis 1945' (Ergebnisse verlag, rsBN 3925622543). Her bevar
volgens Jaap ter Linden schokkende beelden.
Het Bethnal Green Museum of Childhood heeft een catalogus uitgegeven,
'Trash or treasure', en enkele lijsten met titels uit 'The Renier collec-
tion of historic and contemporary children's books' (eveneens in te zien
bij het NBLC, Bibliotheek Boek en Jeugd).

Diversen
Binnenkort verschijnt de tweede druk van de 'Genre-thesaurus ten behoeve
van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken'. Tegen kostprijs
(een bedrag in de orde van f 5,00 à f l,5o) te bestellen bij Jeannetre
Kok, NBLC (tel. 070-3141683)"
Marjoke Rietveld is, na haar proefschrift over het Nederlandse kinder-
tijdschrift, volop bezíg aan een bibliografie van dit materiaal.
Jaap ter Linden is van plan volgend najaar in het Nationaal Schoolmusegm
een tentoonstelling samen te stellen over Sint Nicolaas lekkernijen. Tips
en materialen zijn welkom.

Jeannette Kok


