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‘De vaart en het Havenrak en alle sloten in Waterland lagen
dicht. En nu zwiert jong en oud op de schaats, tussen de vlakke
landen door. En wie geen schaatsen heeft, of daarvoor nog te
klein is, die heeft zeker wel een prikslee en twee stokken met
mooie punten eraan, om mee in het ijs te prikken.’

Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur

Verslag najaarsstudiedag

Winterse boeken
De najaarsstudiedag vond dit jaar plaats op 17
november in de aula van het schitterende museum
Catharijneconvent in Utrecht. Ruim vijftig mensen
kwamen luisteren naar boeiende lezingen over
verschillende onderwerpen die de organisatoren
heel knap onder het centrale thema ‘Winterboeken’
hadden gerangschikt. Bijna allemaal vrienden van
de stichting, samen met enkele introducés, waarvan
er enkele, dankzij een tactische oproep van onze
voorzitter Jant van der Weg-Laverman, aan het slot
van de studiedag zich opgaven als vriend.

met de vraag: ‘Niet lang daarna verscheen het eerste
HAKA Winterboek voor de jeugd. Weet jij daar
meer van Jant?’ En natuurlijk wist Jant daar meer
van en ze vertelde over wat die afkorting HAKA nu
eigenlijk betekende en wat die dan met kinderboeken te maken had.

Een tweegesprek
De studiedag werd door de voorzitter geopend, die
enkele huishoudelijke mededelingen had, maar
vooral eens expliciet wilde uitspreken dat het bestuur erg blij is met de donateurs van de stichting,
die daarom al sinds een tijdje ‘vrienden’ genoemd
worden. Zonder de financiële bijdrage van de ‘vrienden’ zou de stichting niet zoveel activiteiten kunnen
ondernemen, maar ook het onderling contact tussen
‘vrienden’ is van groot belang.
En toen ontstond een levendig gesprek tussen Jant
van der Weg en Margreet van Wijk. Margreet vertelde over wat volgens haar het eerste ‘Winterboek’
voor de jeugd was. Zij sloot haar korte presentatie af
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En zoals het hoort te gaan in een tweegesprek sloot
zij ook af met een vraag aan Margreet: ‘Zijn er nog
meer Winterboeken verschenen eind jaren dertig,
begin jaar veertig?’ Margreet vertelde dat in 1939
het eerste ‘Margriet Winterboek’ verscheen, een
uitgave van de Geïllustreerde Pers, die in 1938 was
gestart met het uitgeven van het tijdschrift Margriet.
In het Winterboek staan verhalen, spelletjes, raadsels, kleurplaten en veel verhalen. In 1940 verschijnt
het tweede ‘Margriet Winterboek’. In de Winterboeken van 1941 en 1942 zijn er, volgens Anneke
Gankema, onbekende illustratoren die een stil protest tegen de bezetter verwerken in hun illustraties.
Een gevangene wordt door de ridders weggesleept.

Grote reuzen bedreigen een kleine jongen. Beelden die direct geassocieerd kunnen worden met de
brute overheersers. Van 1946 tot 1972 werden de
‘Margriet Winterboeken’ samengesteld door Tom
Hulsebosch. Belangrijke illustratoren, zoals Piet
Maree, Eppo Doeve en Fiep Westendorp, maakten
aantrekkelijke omslagillustraties voor de boeken.
Hulsenbosch werd opgevolgd door Tiny Pepperlerbos-Macrander, die al bijdragen voor het tijdschrift
Margriet schreef. In 1975 verscheen het laatste
‘Margriet Winterboek’. In 1988 probeerde men nog
één keer om een dergelijk boek uit te geven. De
illustrator van de omslag wordt niet genoemd, maar
aan de typische uitstraling op de gezichten van de
kinderen is toch wel met zekerheid te zeggen dat
Dagmar Stam deze omslagillustratie maakte. ‘Zijn
er eigenlijk ook Friese Winterboeken uitgegeven?
En zo ja, komen daar veel schaatsverhalen in voor?’
vroeg Margreet zich aan het slot af. Een schitterende
‘inkopper’ voor Jant om na te hebben aangegeven
dat zij geen Friese ‘Winterboeken’ kent die specifiek
op kinderen zijn gericht, de eerste spreker van de
dag aan te kondigen. De bijdragen van Jant en Margreet zijn in deze SGKJ-Berichten te vinden.

Hans Brinker of Peter Fingerindike?
De eerste spreker, Hedman Bijlsma (een Friese
voornaam die ‘hoofdman’ betekent), gaf aan dat
hij vier afwijkingen heeft: verzamelen, schrijven,
fotograferen en presenteren. En die vier afwijkingen wist hij mooi te gebruiken om een boeiende
presentatie te geven over ‘Het mysterie van Hans
Brinker’. Na enige informatie over de auteur van
Hans Brinker, or The Silver Skates, M.E. Dodge, ging
hij uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van
het boek (eerste druk 1866, 347 pagina’s). En over
welke bronnen de auteur waarschijnlijk gebruikt
heeft. Was er al een jongetje dat in publicaties
voor 1866 zijn duim (of vinger) in het gat in de
dijk stopte? En hoe heeft dat korte verhaal over dat
jongetje (dat overigens in het boek geen naam heeft)
uit dat dikke boek zoveel bekendheid kunnen krijgen? Tenminste in het buitenland. Wereldberoemd,
maar niet in Nederland, ook al zijn er in Nederland
tegenwoordig standbeelden van Hans Brinker,
vooral uit commerciële overwegingen van toeristenorganisaties. In het buitenland heb je zelfs straten
die naar hem vernoemd zijn. En op de vraag wie de
twee belangrijkste Nederlanders zijn, komt steevast

als antwoord: Anne Frank en Hans Brinker. In een
werkelijk heel boeiende lezing, met prachtige beelden, ging Hans Brinker helemaal voor ons leven.
Zijn ingekorte lezing is te vinden in deze aflevering
van de SGKJ-Berichten. Hij sluit zijn bijdrage af met
enkele vragen, waarvan hij al iets verteld heeft tijdens zijn lezing. Maar voor de uitgebreide antwoorden moeten we wachten tot zijn boek verschijnt,
maar wanneer dat het geval is kon hij onmogelijk
vertellen. Ik kijk naar dat boek zeker uit.

Kerstpop-ups
Aernout Borms had uit zijn verzameling kinderboeken enkele schitterende Kerstpop-ups meegebracht.
Kerstmis is, volgens Aernout, in de internationale
pop-upwereld nog populairder dan sprookjes. Als je
de termen ‘Christmas’ en ‘pop-up’ intikt op Amazon
dan krijg je maar liefst 1.200 titels en dan zijn dat
alleen de eigentijdse kerstpop-upboeken. In de verzameling van Aernout zitten, zonder dat hij specifiek deze boeken heeft verzameld, maar liefst zestig
heel bijzondere boeken. De boeken zijn in drie grote
groepen te verdelen: de boeken gebaseerd op het
Bijbelverhaal en deze tonen meestal een kerststal,
de adventskalenders en de boeken over de Kerstman
(en uiteraard de cadeautjes die hij meebrengt). In
een kort bestek liet Aernout verschillende boeken de
revue passeren en gelukkig had hij de boeken dus
ook bij zich, waardoor in de lunchpauze iedereen de
boeken kon bekijken.
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Heel bijzonder in zijn presentatie waren de popupboeken die Kees Moerbeek maakt, zoals een
complete driedimensionale kerststal (2000) met
weinig tekst maar voorzien van een aantal speelfiguren (een herder, de drie koningen en een
palmboom) die in een vakje achterop opgeborgen
kunnen worden. Jaarlijks ontwerpt Kees Moerbeek
een adventspop-up voor het Metropolitan Museum
of Art in New York. In 2014 was dat Christmas in
New York met schaatsers op de ijsbaan bij het Rockefeller Center (en achter de luikjes afbeeldingen
van oude kerstkaarten en -prenten. In 2016 kreeg de
lezer/kijker een kijkje in een klassiek interieur met
achter alle luikjes Santa Claus in onverwachte, vaak
humoristische situaties. En dit jaar biedt Moerbeek
in Travelling with Santa een winters stadsgezicht
met achter de luikjes de reizende Santa Claus in
de meest uiteenlopende voertuigen. Het zijn ware
kunstwerken. Eén daarvan mochten we bekijken
in de kleine tentoonstelling die Aernout voor ons
georganiseerd had.

Sint Maarten
Ook bij deze studiedag slaagde de ‘strenge, doch
rechtvaardige’ voorzitter erin om iedereen na de
lunch weer op tijd in de zaal te hebben voor het
middagprogramma. Utrecht is de stad van Sint
Maarten en Katrijn Kuypers en Rien Sprenger gaven
een presentatie waaruit duidelijk werd dat Utrecht
probeert Sint Maarten weer meer onder de aandacht
te brengen. Op verschillende plekken in Utrecht
zijn afbeeldingen uit het leven van Sint Maarten te
zien. Op een centsprent van Beersmans, gedrukt
met houtblokken die in de achttiende eeuw door
Numan gesneden zijn, is het Sint-Maartensvuur
tijdens het feest van Sint-Maarten afgebeeld.
Sinds enkele jaren is er een grote Sint Maarten
optocht. En het stripboek Sint Maarten, een levende
legende (voor 12 jaar e.o.) is enkele jaren geleden
gemaakt. Het boek bestaat uit drie delen: eerst over
het levensverhaal van Martinus (door Niels Bongers), gevolgd door de vraag ‘Hoe werd hij populair
in Europa’ (door C. Joshua Peeters) en ten slotte
over ‘Martinus in Utrecht’ (door Albo Helm). Er was
enige discussie met luisteraars van de lezing over
de wijze waarop in het stripboek omgegaan werd
met het historisch correct weergeven van alle feiten.
En dat er, zoals werd beweerd, geen kinderboeken
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bestaan waarin Sint Maarten een rol speelt, is niet
waar. De sprekers gingen vooral in op het stripboek
en minder, of eigenlijk helemaal niet, op Sint Maarten in kinderboeken.

Sinterklaas
De laatste twee sprekers hadden Sinterklaas als
thema. Frits Herssen vertelde over de ontwikkeling
van het Sinterklaasinpakpapier, wat een typisch
Nederlandse traditie is. Hij legde ook mooi een link
tussen afbeeldingen op dat papier en bijvoorbeeld
het boek van Schenkman. In de vorige SGKJ-Berichten is een bijdrage te vinden waarin hij uitgebreid
op zijn verzameling ingaat.
Wie aan Sinterklaasboeken denkt en daar meer over
wil weten, komt hoe dan ook altijd uit bij Frits Booy.
Hij is een specialist op dit gebied en aan de hand
van veel voorbeelden liet hij zien dat negentiendeeeuwse sinterklaasboeken een belangrijke informatiebron zijn voor de wijze waarop tegenwoordig
het feest gevierd wordt (en ook, uiteraard kwam dat
ter sprake, er kritiek op de knecht van Sinterklaas

wordt geleverd). Een samenvatting van zijn levendige lezing hebben we ook in deze SGKJ-Berichten
opgenomen.

Een heel geslaagde dag
Afgaande op wat ik in de wandelgangen tijdens de
studiedag hoorde kan gesproken worden van een
heel geslaagde studiedag. Alle lof voor het bestuur
die dit alles heeft georganiseerd. Het zal moeilijk
worden om het succes van deze dag te overtreffen,
maar ik weet zeker dat het programma voor de voorjaarsstudiedag 2018 ook weer heel boeiend zal zijn.

Toin Duijx

Lezing

Naast de vele coöperatieve activiteiten op het gebied
van bedrijvigheid verschenen er in de beginjaren
verschillende uitgaven die je onder de noemer
voorlichting en vorming kunt rangschikken. Bij de
verspreiding daarvan werden de kruidenierswinkels, de Coöperatieve winkels dus, betrokken. Zo
publiceerde de vereniging tussen 1930 en 1940
- het juiste jaar van uitgave is niet bekend - een
handleiding voor het stoken van bakkerij-ovens. In
1937 verscheen er iets anders, het Haka breiboek een keurcollectie moderne brei- en haakpatronen.
Daarnaast ontstond er in de loop der jaren een
Haka-Jeugdbibliotheek, omdat de organisatie het
belangrijk vond dat ook kinderen van arbeiders
goede boeken aangeboden kregen. Deze boeken van
verschillende uitgevers kon je via de winkels kopen.
De boeken zijn te herkennen aan het Haka-zegel,
waarop vermeld staat dat het boek wordt aangeboden ‘voor het trouwe gebruik van de verpakte Hakaproducten’.

HAKA voor vorming en voorlichting,
een begrip in vroeger tijden
Naast winterboeken van andere uitgevers of instanties waren er ook de zogenaamde Haka-winterboeken. De term Haka was mij van vroeger wel
bekend, net als de Coöperatiewinkels, waarvan er
eentje bij ons in de buurt stond. Maar wat die met
elkaar te maken hadden en waar de letters Haka
voor stonden, daarvan had ik geen idee. Met behulp
van internet ontdekte ik het een en ander, terwijl de
verklaring ook op het Haka-embleem te zien is. De
naam Haka zit namelijk verstopt in de naam van
de instantie Coöperatieve Groothandels-vereniging De
Handelskamer Rotterdam, Haka = dus Handelskamer.
Het is een vereniging vanuit socialistische hoek en
zou in 1925 zijn opgericht, gezien het feit dat er
in 1950 een Gedenkschrift voor het dan 25-jarige
bestaan van deze coöperatie is uitgegeven. Bij dit
jaartal kun je overigens een vraagteken zetten: op
de website van het Coöperatiemuseum in Schiedam
staat vermeld, dat de diverse boekuitgaven vanaf
1920 met inlevering van Haka-punten konden worden verkregen. In dit museum wordt de opkomst,
de bloei en de neergang van de Coöperatie in Nederland gedurende meer dan 100 jaar getoond.
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Aan deze Jeugd-bibliotheek, waarin volgens bovengenoemd museum honderden boeken zijn verschenen, wordt ook gerefereerd in de uitgave waar het
hier in het bijzonder om gaat, het Haka-winterboek
uit 1940-1941. Of er in de jaren daarvoor of erop
volgend opnieuw een dergelijk boek is verschenen heb ik niet na kunnen gaan. Ook navraag bij
anderen leverde niets op. Wel is duidelijk dat het
hier om een eigen uitgave van de Coöperatie gaat,
anders dan bij de boeken uit de Jeugd-bibliotheek.
Het boek is bestemd voor zowel ouders/oudere
lezers als voor de jeugd. Het eerste gedeelte bevat
nuttige zaken als woninginrichting, kamperen,
gezelligheid creëren en natuurlijk ook naaien,
handwerken en knutselen, passend bij de vorming
waaraan in die tijd groot belang werd gehecht. Als
ontspanning zijn er korte verhalen, gedichten en
puzzels toegevoegd en krijgen boeken volop aandacht. Leuk om te zien dat volgens de titelpagina
ook Simon Carmiggelt bijdragen heeft geleverd.
Jammer genoeg zijn de bijdragen niet ondertekend
en is dus niet na te gaan, wat voor soort werk hij
heeft geleverd.
Dat knutselen en puzzelen voor de volwassen
lezers vinden we eveneens terug in de afdeling voor
kinderen. Deze afdeling begint met de woorden:
‘Nu zijn de kinderen aan de beurt’. Ook hier weer
aandacht voor vorming in de vorm van een fotoverhaal met een korte tekst over een bezoek aan het
dierenpark. En, zoals gezegd, is er aandacht voor de
Haka-jeugdbibliotheek, eveneens met veel foto’s.
De daarbij afgebeelde volle boekenkasten ondersteunen de door het museum genoemde aantallen
van honderden boeken. De foto’s worden gepresenteerd met de aanbeveling de bibliotheek in Rotterdam eens te gaan bezoeken.
Al met al kan het bovenstaande inspireren tot nader
onderzoek van zowel de Haka-winterboek(en) als
de Haka-jeugdbibliotheek.

Jant van der Weg
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Lezing

‘Vergeet u niet dat wij er niet zoo
geanimeerd tegenover stonden’
Vanaf ongeveer 1910 kwamen er wel kerstboeken
voor de jeugd op de markt, maar begin jaren twintig
verschenen de eerste ‘Winterboeken’, gericht op
volwassenen. Het lijkt erop dat het eerste echte
Winterboek voor de Jeugd verscheen in 1928. Het is
een uitgave van G.B. van Goor Zonen. F.H.N. Bloemink, hoofdonderwijzer in Leiden en samensteller
van vele schoolleesboekjes, kwam pas begin mei
van datzelfde jaar met het idee voor dit boek. Dat
betekende toen een bijzonder korte productietijd.
Hoe is het dan toch gelukt om het boek op tijd te
laten uitkomen?
Na het gesprek met Bloemink op 17 mei 1928
bevestigt Noothoven van Goor de afspraken die ze
gemaakt hebben. Hij heeft het werk gedelegeerd
aan Bloemink, die op zijn beurt twee mensen heeft
aangetrokken die zich met dit boek bezig gaan houden. De heer H. Beerstecher regelt de contracten en
financiën. Aan hem betaalt de uitgever in een keer
de honoraria voor de auteurs en de redactie. Beerstecher moet dat bedrag dan zelf verdelen over de
auteurs en de redactie. Ans Meijer krijgt de redactie
van het boek opgedragen. Zij heeft de taak om de
auteurs te benaderen en de selectie van de stukken
regelen. De uitgever kent haar niet en dat is ongebruikelijk voor hem. ’Ans Meijer is naar ons beste
weten een dame. Wij zagen haar echter nimmer’,
schrijft hij op 22 mei aan Beerstecher. Voor de samenstelling van het Winterboek wordt in juni 1928
dan ook een contract in triplo opgesteld waarmee
F.N.H. Bloemink, H. Beerstecher en Ans Meijer
moeten instemmen.
Ans Meijer moet zelf de mensen naar eigen keuze
benaderen. Dat zijn auteurs uit het fonds van G.B.
van Goor Zonen, zoals Leonard Roggeveen en
Johanna E. Kuiper, maar ook auteurs van buiten,
waaronder Willy Pétillon en D.A. Cramer-Schaap.
Dat de uitgever er zelf geen werk aan wil hebben,
laat hij Bloemink uitdrukkelijk weten ‘Het zou
aanbeveling verdienen, dat Ans Meyer zoo duidelijk was in hare voorstellen, dat briefwisseling van
medewerkers met ons uitgesloten bleef.

Als dit grooten omvang aannam zouden wij evengoed de redactie zelf kunnen waarnemen.’ Van
Goor is dan ook zeer geïrriteerd, als hij in juni toch
lastig gevallen wordt door een schrijfster van wie het
verhaal is afgewezen. Hij schrijft in een brief aan
Ans Meyer: ‘Wij antwoordden haar, dat wij ons hier
geheel buiten moeten houden, daar wij op de keuze
der bijdragen geen invloed uitoefenen.’

vraagd en ze leveren hem dus weinig ‘debiet’ op. De
titel Winterboek voor de jeugd op de titelpagina laat
de uitgever op de band vervangen door Vertelselboek
voor de jeugd. Zo verwacht hij er misschien meer
exemplaren van te kunnen verkopen. Het is dan ook
echt een verhalenbundel, er staan geen puzzels en
spelletjes in. Daarna heeft Van Goor Zonen geen
‘Winterboeken’ meer uitgegeven, maar deze bundel
is in elk geval een mooi en goed verzorgd Winterboek voor de jeugd.

Margreet van Wijk

Lezing / verzamelaar

Het mysterie Hans Brinker
In huize Bijlsma verzamel(d)en we al sinds jaar
en dag boeken. Met als belangrijkste interesseveld
én verzamelthema ‘ijs en schaatsenrijden’. Na ons
huwelijk sloot mijn vrouw zich naadloos aan bij
deze liefhebberij. Met haar liefde voor het kinderboek concentreerde zij zich in antiquariaten en op
boekenmarkten op jeugdboeken die qua tekst en/of
illustraties winterse trekjes hadden.
Alleen de illustratoren, waaronder Hans Borrebach
en David Tomkins, krijgen de opdrachten en (in juli
1928) hun honorarium rechtstreeks van de uitgever.
Zoals altijd zijn er problemen met de plaatjes, want
het vervaardigen daarvan kost tijd, moeite en geld.
Dan moet Bloemink het weer ontgelden (juli 1928):
‘Het grooter aantal teekeningen is niet prettiger,
we krijgen daardoor minder tekst en meer kosten
aan clichés. (...) Vergeet U niet dat het geheele plan
Winterboek van U uitging en wij er niet zoo geanimeerd tegenover stonden.’
Dat de animo van de uitgever voor dit boek niet
zo groot was, is dan wel duidelijk geworden uit de
correspondentie. Wat zou de reden daarvan kunnen zijn? In verschillende brieven uit die tijd, onder
andere aan Johanna Kuiper, vraagt hij uitdrukkelijk
om hem een doorlopend verhaal te leveren. Bundels
met korte verhalen worden niet meer zoveel ge-

Zo belandden in de jaren zeventig de zesde druk
van De zilveren schaatsen van Margreet Bruijn en
de tiende druk van De Zilveren Schaatsen van P.J.
Andriessen (resp. verschenen in 1975 en 1923) op
onze boekenplanken. Meteen viel iets op. Bruijn
had het over ‘een nieuw verhaal naar het oude boek
van Mary Mapes Dodge’. In dat andere boek schreef
de auteur in zijn ‘Voorbericht’ dat hij had besloten
het origineel ‘voor de Nederlandsche jeugd om te
werken’. Weinige jaren later kochten we in Den
Haag voor het eerst een zoveelste herdruk van dat
originele boek Hans Brinker, or The Silver Skates
(A story of life in Holland). Toen we in 1983 kennis
maakten met de net verschenen integrale Nederlandse vertaling (de eerste in ons land) ontdekten
we pas de charme van het boeiende boek dat ene
M.E. Dodge (zoals de schrijfster zich toen noemde)
in 1866 via de uitgever James O’Kane in New York
op de markt bracht.
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(118). De vraag ‘hoe zijn jullie daaraan gekomen?’
laat zich in dit bestek niet beantwoorden. Neem
maar aan, dat aan vrijwel elk boek een verhaal is
verbonden. Van een Finse scheidsrechter bij een
wedstrijd in Thialf bijvoorbeeld, die via zijn broer
een Finse editie lospeuterde uit een plaatselijke bibliotheek. Of van onze zoon, wonend in Californië,
die een Mexicaanse schoonmaakster in zijn ICTbedrijf inschakelde: ‘Ga jij op vakantie naar jouw
geboorteland? Dan moet je eens rondkijken in een
boekhandel.’ Et cetera…

‘World famous’
Dat boek is dus wereldvermaard. Tot hun verbazing
lezen buitenlandse toeristen op Schiphol echter in
een introductiegids: ‘World famous, just not in the
Netherlands’. Wat heet: ‘Hans Brinker is een van ’s
werelds bekendste Hollanders, maar hij is vrijwel
onbekend in Nederland. En wat de Nederlanders
over hem weten is onjuist.’

Mijn lidmaatschap van ‘De Poolster’, de landelijke
verzamelkring van schaatsen en winterse objecten
(inclusief de jaarlijkse ontmoetingen op de ruildag
in oktober), alsmede een bezoek aan het Hollands
Schaats- en Wintermuseum Hans Brinker - op dat
moment gevestigd in de kerk van Schermerhorn
- zorgden voor het aanwakkeren van een vuurtje.
Niet alleen het boek begon ons te intrigeren, vooral
ook de vraag hoe een Amerikaanse op het idee was
gekomen een boek te schrijven dat zich volledig in
Nederland afspeelde en dan ook nog grotendeels op
het ijs. Zonder dat ‘Lizzie’ toen nog ons land had
bezocht!

Collectie
Op dit ogenblik bevinden zich in de twee geschakelde werkkamers plus in de speciale kinderboekenopstelling in de huiskamer opgeteld ruim 6.000
boeken over ‘ijs en schaatsenrijden’. We hebben
tussen de 600 en 700 jeugdboeken met ijs- en/of
schaatsonderwerpen. In die laatste telling hebben
we Hans Brinker niet meegerekend. Onze Hans
Brinker-collectie is uitgegroeid tot 870 edities in
liefst 33 verschillende talen. Het Engelse taalgebied
(USA, Groot-Brittannië, Australië) spant de kroon
met 371 titels, gevolgd door Italië (183) en Frankrijk
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We hebben het dan met name over een fragment
van welgeteld vijf pagina’s in het boek dat in zijn
oudste versie 347 bladzijden telt: het verhaal over
‘The Hero of Haarlem’, oftewel over het zoontje
van de sluiswachter die een overstroming weet te
voorkomen door met zijn vinger een gat in de dijk
dicht te houden. Veel mensen in de gehele wereld
kennen die geschiedenis. ‘Dat kinderboek roerde
ons tot tranen toe’, vertelde de Franse schrijver (van
Russische komaf) Andrei Makine in een interview.
‘Wij, kleine Rusjes, wilden niets liever dan als martelaar sterven voor het vaderland.’De gemiddelde
Nederlander lacht slechts om ‘dat leuke fabeltje’.
Die weet in dit land van dijken en windmolens wel
beter. Maar het grote verschil is, dat Amerikanen
(en ook heel veel mensen in andere taalgebieden)
generaties lang opgroeiden met dat klassieke boek.
Heel lang hadden wij hier alleen maar dat ‘omgewerkte’ kinderboek van P.J. Andriessen, inclusief
‘het zelfvoldane voorwoord van die aanmatigende
Nederlandse schrijver’ (aldus een biografe van
Mary Mapes Dodge).
Onze zoektocht heeft zich in de afgelopen jaren
enigszins verlegd. Niet het vinden van ontbrekende
Hans Brinker-edities staat voorop, maar het oplossen van allerlei intrigerende kwesties die tezamen
‘het mysterie Hans Brinker’ vormen.

Opvoedkundig
Negentiende-eeuwse Sinterklaasverhalen zijn
vrijwel altijd zeer opvoedkundig. In het begin van
die eeuw verschijnen er - zoals in de eeuw daarvoor
- Sinterklaasverhalen waarin wordt uitgelegd dat
Sinterklaas al lang niet meer leeft, maar wel een
goed voorbeeld is voor de jeugd. Het Sinterklaasfeest wordt daarom soms een sprookje genoemd
zoals Petronella Moens dat doet in Herfstbloempjes
voor de lieve jeugd (Amsterdam 1818):

Vader las dit uit een boek.
Hoe kwam die schrijfster aan dat verhaaltje
over ‘the little Dutch
hero’? Waar kwam die
schaatsinteresse van
Mary Mapes Dodge vandaan? Ze schreef al over dat
onderwerp voor ze zich aan Hans Brinker wijdde.
En wat bedoelde die al overleden Hans Brinkerkenner met zijn terloopse vraag: ‘Was Hans Brinker
misschien een Fries?’
Hedman Bijlsma

Lezing

Negentiende-eeuwse Sinterklaasboeken als informatie voor het
sinterklaasfeest
Pas in de achttiende eeuw verschijnt het sinterklaasfeest in de kinder- en jeugdliteratuur. Dat gebeurt
op centsprenten en in een enkel verhaal of gedicht
voor de jeugd. In de negentiende eeuw verschijnen
er steeds meer Sinterklaasboeken en dat levert veel
diversiteit en informatie op. Ook werden deze boeken steeds beter en mooier geïllustreerd, mogelijk
gemaakt door de technische ontwikkelingen op het
gebied van de kleurendruk.
Welke aspecten van het Sinterklaasfeest komen in
negentiende-eeuwse Sinterklaasverhalen naar voren?
Verhalen die een belangrijke bron vormen voor de
kennis van en de opvattingen over het sinterklaasfeest.

Neen, wie dood is, brengt geen koek,
Ook geen printje of and’re zaken.
Wie u daarmeê vleit of kwelt
En van Sint Nik’laas vertelt,
Zoekt u sprookjes wijs te maken.
Daarentegen blijkt uit een felle reactie van Sinterklaas in St. Nikolaas Geschenk aan de Jeugd (Amsterdam 1814) van mr. E.J.B. Schonck, dat hij wél
bestaat. In een verhaaltje klaagt het stoute meisje
Mietje over het feit dat ze tweemaal haar schoen
met haver heeft gezet, maar nog steeds niets heeft
gekregen van Sint Nicolaas. Deze foetert haar dan
uit, omdat ze maar blijft bedriegen, krabben, bijten,
slaan en liegen. Maar hij hoopt wel dat zij haar
leven zal beteren.
In Het leven van Sint Nikolaas (Amsterdam 1856)
van A.E. van Noothoorn vertelt een vader zijn kinderen over het leven van de heilige Nicolaas. Daardoor
begrijpen de kinderen dat Sint Nicolaas niet meer
bestaat en dat hun oudere familieleden zorgen voor
lekkers en geschenken. Maar verzinsels over Sinterklaas moeten volgens vader niet worden afgekeurd,
omdat daaruit, evenals uit fabels, veel te leren valt.
Heel streng treedt Sinterklaas op in St. Nicolaas reis
door Nederland (Deventer 1876). Met zijn toestemming gooit de donkere dienaar die ‘Moortje’ of
‘Pik(kie)’ (van pikzwart) wordt genoemd, tijdens een
reis over de Zuiderzee zonder protest van de overige
opvarenden een jonge klikspaan over boord!
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Een heel ander opvoedkundig aspect in negentiende-eeuwse Sinterklaasverhalen is het feit dat
kinderen uit gegoede milieus wordt geleerd om een
deel van hun lekkers en geschenken af te staan aan
arme kinderen, vaak de kinderen van de dienstbode
of de naaister. Ook komt het in die verhalen voor
dat kinderen Sint Nicolaas met een lied of de dag
na het feest in een brief bedanken voor alles wat hij
hun gebracht heeft.

zoek van Sint Nicolaas en dienaar en hun vertrek
per luchtballon en (vanaf de derde editie) met een
stoomtrein.
Het meest verrassende aspect van Schenkmans
boek is het verschijnen van een donkere dienaar bij
Sint Nicolaas, die tot dan toe alleen was opgetreden
en afgebeeld. Deze dienaar wordt vanaf de derde
editie afgebeeld als een zestiende-eeuwse Moorse
page. Hij is naamloos, heeft geen roe, rijdt ook te
paard over de daken, maar houdt zich nog op de
achtergrond. In latere Sinterklaasverhalen zal deze
dienaar zich steeds nadrukkelijker manifesteren,
vooral wat het straffen van stouteriken betreft. Die
taak neemt hij van lieverlee van zijn werkgever
over. Sint Nikolaas en zijn knecht was erg populair:
het boekje werd vele malen herdrukt en nagevolgd
en heeft het vieren van ons sinterklaasfeest sterk
beïnvloed.

Een opzienbarend Sinterklaasboek

10

In 1850 verscheen Sint Nikolaas en zijn knecht, een
bijzonder Sinterklaasboek, omdat daarin een aantal
aspecten van het sinterklaasfeest wordt beschreven,
die - voor zover bekend - nog niet eerder voorkwamen. De schrijver, de Amsterdamse ex-onderwijzer
Jan Schenkman, zet Sint Nicolaas neer als een
beschaafde en keurig geklede bisschop en voorziet
hem van een donkere dienaar om hem meer aanzien te geven. Dat was nodig, omdat Sint Nicolaas
in die tijd vaak als een morsig geklede boeman
verscheen, die nogal hardhandig kon optreden.

Lekkers en geschenken

Andere nieuwe elementen bij Schenkman zijn:
het arriveren van Sint Nicolaas en dienaar met een
stoomboot, het boek van Sint Nicolaas waarin staat
wie zoet was en wie stout, het winkel- en schoolbe-

In negentiende-eeuwse Sinterklaasverhalen treffen
we natuurlijk veel lekkers en vele geschenken aan.
In Weldadigheid dankbaar beloond (ca. 1860) van T.
Spuijman krijgt het jongetje Pieter zijn volledige
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voornaam in banketletters, een koker met potloden en griffels, een hond van suiker, vier mooie
prentenboekjes en een zilveren horlogetje. Het kan
niet op! Ook bij J.J.A. Goeverneur vinden we zo’n
opsomming van sinterklaasgaven, namelijk in De
Ondeugende Kinderen (Sneek 1852). Een verwend
jongetje krijgt zijn voornaam in banketletters, ander
lekkers en duur speelgoed, waarbij opvalt dat er in
1852 al opwindbaar speelgoed en voorwerpen van
chocola waren:

Suikergoed, met goud bezet,
Zijn naam J.A.N. heel in banket,
Een mooi hart van marsepein,
Uleveltjes, groot en klein,
En, tot rooken achterna,
Een cigaar van chocola.

Verder was bij ’t suikergoed

jas aangetrokken en een pruik en steek van haar
oom opgezet. Uit de jaszakken steken roeden en
speculaaspopjes en om haar middel zit een ketting.
Nadat ze geroepen heeft ‘Zijn er ook stoute kinderen?!’ betreedt ze de kamer waar haar neefjes en
nichtjes zitten. Deze hebben haar even later door,
alleen de kleine Karel moet van schrik huilen.
Nog zo’n vreemd uitgedoste Sinterklaas vinden we
in het schoolboekje De beminnelijke Gerrit (Groningen 1840) van onderwijzer R.G. Rijkens. Daarin
maakt een man, in geklede jas en ook met een pruik
en een steek op, als Sint Nicolaas twee broertjes
thuis aan het schrikken. Hij geeft hun een mand
vol suikergoed en enkele speculaasfiguren. Als hun
vader thuiskomt, vertellen de jongens opgewonden
van het bezoek. Deze legt de kinderen dan uit dat
Sint Nicolaas al jaren dood is en dat anderen hem
spelen. Vader roept daarna ‘Sint Nicolaas’ bij zich
en ontmaskert hem als zijn knecht Jochem. Hij
draagt Jochem op om zo’n optreden nooit meer te
herhalen en belooft zijn kinderen een vrolijk sinterklaasfeest.

Frits Booy

Een dragonder, vol van moed,
Die kloek in den zadel zat

Interview

En een blanke sabel had; ‒

Jacques Dane

Een tamboer, die sloeg de trom,
Draaide men maar onder om;
En ten laatste ‒ wat een pret!
Nog een mooije schuiftrompet.

Spelen voor Sinterklaas
In sommige kinderboeken wordt er door kinderen
of volwassenen voor Sinterklaas gespeeld zoals in
Mietje en haar broertje (Amsterdam 1829). In een
van de verhaaltjes heeft het meisje Mietje een lange

Jacques Dane is historicus en afgestudeerd in
Leiden in 1990. Hij is in 1996 gepromoveerd op
het proefschrift De vrucht van Bijbelsche opvoeding:
Populaire leescultuur en opvoeding in protestantschristelijke gezinnen, circa 1880-1940. En hij is een
begenadigd spreker over allerlei onderwerpen die
iets te maken hebben met de geschiedenis van de
kinder- en jeugdliteratuur. Op het ogenblik is hij
werkzaam bij het Nationaal Onderwijsmuseum
in Dordrecht, waar we als stichting al vaker te gast
geweest zijn (en ook toen het nog in Rotterdam gevestigd was), en werkt hij aan de biografie van W.G.
van de Hulst. Genoeg redenen om eens iets meer
over hem te horen. En het interview begint met de
nogal brede vraag over zijn achtergrond, opleiding
en loopbaan.
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‘Ik ben dus van huis uit historicus en afgestudeerd
in Leiden. Om in mijn onderhoud te voorzien
schreef ik artikelen voor kranten en tijdschriften.
Daar verdiende je niet veel geld mee. Een lucratief

Helaas lijden vooral psychologen aan het Peter Pansyndroom; een werkelijk bestaande ‘geestesziekte’,
in 1983 gemunt door psycholoog Dan Riley. Veel
psychologen ontkennen de geschiedenis van hun
vak, ze willen altijd jong blijven, zoals Peter Pan.
Ze realiseren zich niet altijd dat ze op de schouders van hun voorgangers staan. De geschiedenis
van de psychologie is in mijn ogen heel belangrijk:
psychologen zitten overal, in het bedrijfsleven, de
ziekenhuiswereld, het onderwijs etc. Samen met de
VS heeft Nederland al jarenlang de hoogste ‘psychologendichtheid’ per duizend inwoners.’
‘Mijn werk bij het ADNG was een bijzondere tijd,
waarin ik grondig kennismaakte met de sociale wetenschappen in het algemeen en de psychologie in
het bijzonder. Na ruim tien jaar, in 2007, vertrok in
van Groningen naar Rotterdam om bij het Nationaal
Onderwijsmuseum te gaan werken.’
En van dat Nationaal Onderwijsmuseum kennen
we Jacques. Eerst in Rotterdam, later in Dordrecht.
Waar houdt hij zich zoal mee bezig in het museum?

en tegelijkertijd leerzaam baantje in die tijd waren
de opdrachten die ik kreeg van een uitgeverij van
boeken op het terrein van arbeids- en sociaal recht,
bedrijfsveiligheid, reclame en marketing. Ik redigeerde teksten van juristen en andere specialisten,
die dikwijls in een voor niet-vakgenoten onleesbare
taal stukken schreven. Daarnaast stelde ik ook registers samen.’
‘In 1992 kreeg ik een aanstelling als onderzoeker bij
de vakgroep Algemene Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Daar verrichtte ik
onderzoek naar leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen in de periode 1880-1940.
Na mijn promotie in november 1996 werd ik aangesteld als coördinator bij het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen
(ADNG), een aan de RuG gelieerde stichting waarin
alle universiteiten van Nederland participeren. Het
ADNG bekommert zich om het rijke erfgoed van de
Nederlandse psychologie en pedagogiek.
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‘Naast mijn dagelijkse werkzaamheden in het
Onderwijsmuseum bij de afdeling Collectie, Bibliotheek en Onderzoek werk ik aan een biografie van
de Utrechtse schoolmeester W.G. van de Hulst
(1879-1963). Daarnaast ben ik via het Onderwijsmuseum ook enkele dagen per week gedetacheerd
bij de Commissie De Winter. Deze door de overheid ingestelde commissie onderzoekt geweld in
de jeugdzorg na 1945. Er wordt onderzoek verricht
naar de aanwezigheid van geweld in onder meer de
sectoren pleegzorg, residentiële instellingen, justitiële jeugdinrichtingen en de kinderpsychiatrie. Voor
deze sectoren coördineer ik het archiefonderzoek.
Onderzoekers van diverse pluimage - historici, pedagogen, psychologen, juristen - werken voor deze
commissie. Zelf ga ik ook wekelijks naar archieven.
Het is een bijzondere klus: fascinerend en verdrietig
makend tegelijkertijd. Waarom ik dit mag doen?
Door mijn vorige werkkring bij het ADNG ben ik tamelijk goed op de hoogte van het reilen en zeilen in
de archiefwereld. Na de laatste economische crisis
hebben erfgoedinstellingen de taak gekregen hun
kennis en vaardigheden te “vermarkten” - een vreselijk woord. De bottom line: er moet geld worden
verdiend. Op deze manier krijgt het Onderwijsmuseum extra inkomsten binnen.’

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft een omvangrijke collectie, zo omvangrijk dat er natuurlijk
selectiecriteria moeten zijn om bijvoorbeeld materiaal uit schenkingen op te nemen of niet. Wat zijn
die criteria en is er misschien iets waar vrienden
van onze stichting je bij kunnen helpen?
‘Het klinkt misschien aanmatigend, maar we
hebben wat schoolboeken betreft bijna alles in de
collectie. Het Nationaal Onderwijsmuseum is de
erfopvolger van het eerste ‘Nederlandsch Schoolmuseum’ in Amsterdam (1877): bijna anderhalve
eeuw verzamelen heeft veel, misschien te veel,
opgeleverd. Toch nemen we nog mondjesmaat
boeken aan. De museumcollectie telt ruim 400.000
objecten, inclusief de afdeling schoolboeken. In
het collectiebeleidsplan is voor de komende jaren
ook het neologisme ‘ontzamelen’ als taak opgenomen: ontdubbelen, afstoten. Een lang gekoesterde
boekenwens is een vroege Nederlandse editie van
de Orbis Pictus (1658) van de Tsjechische pedagoog
J.A. Comenius (1592-1670), het eerste geïllustreerde
lesboek. Een zeldzaamheid.’
En wat is nu een opmerkelijke, verrassende, bijzondere recente aanwinst?
‘De Koe (1919) en Het Paard (1920). Beschadigd,
muf ruikend drukwerk, dat duidelijk een lang leven
achter de rug heeft. Op de omslag wordt een brede
doelgroep aangesproken: ‘(…) fokkers en liefhebbers
van paarden, alsmede voor Landbouwonderwijs en
Cursussen in Paardenkennis en Hoefbeslag.’ Er
staan bijzondere illustraties in. Met als extra ‘een
gekleurd beweegbaar model’, zo valt te lezen op
de titelpagina’s. Het zijn twee deeltjes uit een door
Uitgeverij Kluwer uitgebrachte reeks over ‘landbouwhuisdieren’. Het woord huis in dit woord vind
ik bijzonder: tegenwoordig staan boerderijdieren ver
van ons dagelijkse leven af. We hebben er nauwelijks nog een band mee. Vroeger waren boerenbedrijven tamelijk klein. De veebezetting was soms op
één hand te tellen. Keuterboertjes kenden hun vee
stuk voor stuk. Tegenwoordig domineren bio-industrie en megastallen. Onpersoonlijke, anonieme
bedrijven. In mijn geboortedorp in West-Brabant
kwam ik als kind in aanraking met de ‘levende
have’, die in de wei stond of op het erf rondscharrelde. Tegenwoordig worden landbouwhuisdieren
opgeborgen in megastallen met bordjes ‘Verboden

voor onbevoegden’. Deze oude lesboekjes geven
je te denken over de onbarmhartige omgang met
‘consumptiedieren’ in de huidige tijd; overigens ook
een vreselijk woord!

Veel mensen denken echt alles te weten over oude
schoolmaterialen, maar is er een misverstand dat je
graag uit de wereld wilt helpen?
‘Schoolboeken behoren tot de onderklasse van de
boekenpiramide. Lange tijd verzamelden universiteits- en instellingsbibliotheken nauwelijks tot geen
leermiddelen. Een van de redenen hiervoor was,
dat men dacht dat schoolboeken een slap aftreksel
waren van wetenschappelijke kennis. Bibliothecarissen en vakreferenten hielden er geen rekening mee,
dat via schoolboeken tal van meningen, denkbeelden, stereotyperingen, nationale identiteiten etc.
aan toekomstige volwassenen werden overgedragen.
Veel leerlingen leerden iets op school, namen dit
voor zoete koek aan en in hun volwassen leven werden inmiddels pertinente onwaarheden en discriminerende ideeën niet genuanceerd, gecorrigeerd,
rechtgezet. Schoolboeken zijn een onuitputtelijke
bron voor onderzoekers: Welke ideeën werden in
taalmethodes over Engeland, Frankrijk en Duitsland
overgedragen? Welke beelden kregen generaties
leerlingen over Indonesië voorgeschoteld?’
‘Op schoolboeken is het zogenaamde filo-effect van
toepassing: first in – last out. Wat je jong hebt geleerd, beklijft vaak een leven lang. Een voorbeeld? In
de jaren 50 werden met filmstroken – de opvolgers
van de schoolplaten – verwerpelijke voorstellingen
over Papoeaas overgedragen. Enkele voorbeelden:
Papoeaas leefden nog in de steentijd, ze stonken
verschrikkelijk en waren niet in staat om ook maar
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iets zinnigs te leren. Filmstroken werden tot diep in
de jaren 70 gebruikt.’
Je werkt aan de biografie van W.G. van de Hulst,
een auteur/onderwijskundige waar je in oktober
nog een heel boeiende lezing over gaf. Hoe komt
het dat je gevraagd bent als biograaf? En hoe staat
het met het onderzoek? Waar loop je tegenaan en
wat zijn leuke ontdekkingen?
‘In de jaren negentig schreef ik in historischpedagogische tijdschriften en in mijn proefschrift
De vrucht van Bijbelsche Opvoeding (1996) over de
zondagsschoolboekjes van Van de Hulst. Deze
publicaties waren voor de Utrechtse “Stichting W.G.
van de Hulst sr. - Toen en Nu”, waar Van de Hulsts
kleindochter Rose Marijne ook lid van is, aanleiding
mij eind 2013 als biograaf te vragen. Een opdracht
waarmee ik zeer vereerd ben.’
‘Op het symposium werd een onderbelichte kant
van Van de Hulst in de schijnwerpers gezet. Decennialang was hij onderwijzer op een Utrechts schooltje, dat vooral bezocht werd door kinderen van arme
fabrieksarbeiders en dagloners. Hij had een groot,
sociaal hart voor deze meisjes en jongens, van wie
er velen in een armoedig milieu opgroeiden. Ook
buiten schooltijd zette hij zich in voor deze kinderen aan de rafelrand van de samenleving; historischpedagogen noemen dit children at risk. Van de Hulst
was naast een zorgzaam, hulp biedend hoofdonderwijzer bijvoorbeeld ook bestuurslid van de Utrechtse
Dienst voor Schoolvoeding en –Kleeding. Helaas is
verantwoorde voeding óók een hedendaags probleem: nog altijd zijn er ouders die hun kind zonder
ontbijt naar school sturen.’
‘Van de Hulst was ook een productief leverancier
van leermiddelen voor het aanvankelijk leesonderwijs en het vak ‘vaderlandsche geschiedenis’. In
de jaren zeventig van de vorige eeuw werd hij door
pedagogen en onderzoekers van kinder- en jeugdliteratuur getypeerd als een moralistische onderwijzer, die met zijn boekjes de tere ziel van generaties
kinderen zou hebben beschadigd. De vraag is of dit
echt zo is. Met een moderne bril op naar het verleden kijken is in mijn ogen onwetenschappelijk. In
zijn eigen tijd gold Van de Hulst als een onderwijsvernieuwer, die de ideeën van de Reformpedagogiek
uitdroeg. Door tijdgenoten werd hij zelfs ‘de protes-
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tantse Ligthart’ genoemd. Naast de kinderboekjes,
de zondagsschoolboekjes, schreef hoofdmeester
Van de Hulst ook verhalen voor volwassenen en
artikelen voor vakgenoten. Veel van die verhalen
hebben een pedagogische invalshoek.’
‘Helaas heb ik ook een bronnenprobleem: egodocumenten zijn schaars. Dit is jammer, maar niet
onoverkomelijk. In zijn oeuvre valt nog genoeg te
ontdekken. Zoals bijvoorbeeld een vergeten stuk in
de serie Kennis, Karakter & Kunst (KK&K), waar hij
redacteur van was.’
‘Voor KK&K, een serie teksten voor onderwijzers en
leraren over belangwekkende historische figuren die
als rolmodellen werden gepresenteerd, schreef Van
de Hulst een biografisch portret van de Britse arts
dr. T.J. Barnardo (1845-1905). In zijn zo kenmerkende stijl schetste hij een historisch gezien accuraat
beeld van deze weldoener, die zich het beklagenswaardige lot van weeskinderen en verlaten kinderen
in het 19de-eeuwse Londen aantrok. De eerste alinea van dit stuk over Barnardo uit 1928 maakt dat je
meteen wil doorlezen: ‘Als een schuwe, verarmoede
hond sloop hij binnen. Daar buiten joeg de vinnige
kou door de donker-trieste stegen en buurten; - hier
binnen was vuur, was warmte, was een even-vergeten van zijn felle ellende.’ De student medicijnen
Barnardo ontfermde zich over deze verschoppeling.
In een lokaaltje met een versleten kachel in een
‘verschunnigde, en verarmoede achterbuurt’ van
Londen gaf hij Bijbelonderricht aan straatkinderen,
children at risk. Naast succesvol kinderboekenauteur was Van de Hulst ook een begenadigd biograaf.
Met hier en daar wat hagiografische trekjes, moet ik
er eerlijk bij zeggen. Maar dat is hem vergeven.’
Jacques Dane promoveerde in 1996 met het proefschrift De vrucht van Bijbelsche opvoeding: Populaire
leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke
gezinnen, circa 1880-1940. We zijn nu twintig jaar
later. Zijn er feiten, nieuwtjes, ontdekkingen die je
later deed, die als aanvulling op je proefschrift kunnen worden beschouwd?
‘In zijn proefschrift Levi’s eerste kerstfeest (2017)
analyseert Ewoud Sanders een sub-genre van het
zondagsschoolboek. Zijn nauwgezette, diepgaande
analyse van een sub-genre van de zondagsschoolboekjes met als thema ‘Jodenbekering’ zijn een

mee hebben leren lezen. In de dag- en weekbladpers
en op radio en televisie was er veel aandacht voor
Jetses aan de wand.’
‘De tentoonstelling en het boek hadden naast nostalgie - een legitiem middel, dat door psychologen
als een belangrijke tool voor het bereiken van welbevinden wordt gezien – ook tot doel Jetses uit de
nostalgische sfeer te halen. De geschiedenis achter
de prachtige illustraties en aantrekkelijke verhalen
is ook de geschiedenis van onderwijsvernieuwing;
de methode is vooral gericht op de aandacht voor
het zich ontwikkelende kind. Het kan niet anders
dan dat de onderwijzers achter het leesplankje Hoogeveen, Ligthart en Scheepstra – kennis hadden
van de indertijd nieuwe ideeën op het gebied van de
ontwikkelingspsychologie.’

nieuwe, zeer waardevolle invalshoek die ik niet
onderzocht. Sanders laat zien dat deze vaak herdrukte boekjes, waaronder enige longsellers zitten,
perfide, schokkende beelden van de joodse medemens bevatten. Anno 2017 is het als saai en zouteloos beschouwde zondagsschoolboek nog altijd een
spannende, belangrijke bron voor de geschiedenis
van het kinderboek. Er valt nog heel veel te ontdekken!’
In 2003 schreef Jacques met collega’s Jetses aan de
wand, de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam. Hoe waren de reacties op het boek en de
tentoonstelling? Wat is je favoriete plaat van Jetses?
‘In Rotterdam, Barneveld en Slochteren werd Jetses
aan de wand zeer goed bezocht. Geen wonder: Jetses’ tekenwerk voor Nog bij moeder (Ot & Sien) en de
inmiddels iconische beelden van het leesplankje aap
noot mies zijn pure nostalgie. Daar komt geheid publiek op af. Het is ook leuk voor mensen die er níet

‘Emeritus-hoogleraar Illustraties Saskia de Bodt
(Universiteit van Amsterdam) plaatste onderwijsillustrator Cornelis Jetses heel terecht in een
internationale context en vergeleek hem met de
wereldberoemde Zweedse kunstenaar Carl Larsson
(1853-1919). Onze Duitse collega dr. Ina Uphoff
(Universität Würzburg) beschreef in Jetses aan de
wand de parallellen met soortgelijke Duitse schoolplaten. Onderzoek naar Jetses en zijn context laat
zien, dat onderzoek naar de materiële cultuur van
de onderwijsgeschiedenis nog in de kinderschoenen
staat. In de omvangrijke collectie van het Onderwijsmuseum ontdek ik elke week wel iets nieuws! ‘

Verzamelaar

‘Moeder is aan het Moensen’
Als meisje van zes jaar mocht ik op een krukje in
de boekwinkel, waar mijn vader zijn boeken kocht,
bladeren in de nieuwe aanwinsten. Het leesgen is
prominent aanwezig in onze familie. Mijn broer
en zus lezen ook dagelijks literatuur. Bovendien
houden we van dezelfde boeken, die dan ook in
de familie rouleren. In mijn kindertijd kreeg ik op
mijn verjaardag en met sinterklaas boeken, en de
zondagschool gaf met kerst elk kind een boek van
W.G. van de Hulst en een sinaasappel. Niet slecht
voor de Amsterdamse bleekneusjes, die de oorlog
ternauwernood hadden overleefd.
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Meisjesboeken, literatuur, zowel Nederlandse als
Engels- of Duitstalige, werden dagelijkse kost. Geen
wonder dat ik, op latere leeftijd, toen de gelegenheid
zich voordeed, koos voor een studie Nederlandse
Letteren en een beroep als docente Nederlands en
Filosofie. Als mijn man en ik verhuisden, wat nogal
eens gebeurde, gingen als eerste de boeken mee.
Dan voelde ik me pas thuis in ons nieuwe huis. Op
vakantie naar Terschelling: stapels boeken mee,
vanwege een literatuurexamen. En in ons vakantiehuis in Zeeland: boekenkasten vol, voor onszelf en
de eventuele gasten.

Petronella Moens
Maar toen kwam Petronella Moens in ons leven.
Deze schrijfster (1762-1843) werd het onderwerp
van mijn proefschrift, met de woorden van professor Buijnsters: ‘Ik denk dat dit wel iets voor jou
is.’ En dat bleek een juiste constatering. Vele jaren
boog ik mij over het werk en de brieven van deze
blinde schrijfster. Fascinerend, niet zozeer wat de

leeswaardigheid van haar vele werken betreft, maar
vooral de cultuur-historische waarde ervan. Bij
haar boek Letter-Kransje voor lieve en brave kinderen
schreef de uitgever het volgende over Petronella
Moens:

O lieve brave kindren!
Ontvangt van een vriendin
Dit aardig Letterkransje,
’t Blijk van haar Kindermin;
Door Pietje Moens gevlochten.
Ter loon van Deugd en Vlijt.
Zorg steeds, dat gij dit Kransje
En meerder waardig zijt.
Dan zal, dat goede Pietje,
Die u zoo hartlijk mint,
Sinds hare vroege kindschheid
Door ’t droevigst noodlot blind,
De droefheid minder voelen
Om ’t smartelijk gemis;
Omdat zij, door dit Kransje,
U, kleinen ! nuttig is.
Dan schreit zij vreugdetranen : Vergetende haar smart
Dankt zij God voor dien zegen,
In haar gevoelig hart.
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De DBNL (Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde) is bezig met de digitalisering van de primaire werken van Petronella Moens, zodat de teksten
beschikbaar zijn voor onderzoekers en studenten.

In 2000, op mijn 56e verjaardag, resulteerde mijn
inspanningen in een promotie bij de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Een bekroning, maar
zeker geen einde van het verhaal. ‘Moeder is aan het
Moensen’, zeiden de kinderen. En dat doet zij nog
steeds.

Moensverzameling

Vele lezingen en publicaties later kan deze schrijfster mij nog steeds boeien. Jaarlijks wordt een
nieuwsbrief samengesteld voor de ‘Stichting Petronella Moens, De Vriendin van ’t Vaderland’ onder
de titel Moensiana.

Ik ben best wel trots op mijn collectie en kan het
dus niet laten enkele titels van bijzondere uitgaven
te noemen die antiquarisch moeilijk te verwerven
zijn (op veilingen veelal veel te duur of alleen in een
verzameling kinderboeken).

Kratten vol boeken gingen inmiddels naar een
bevriende collega, die een boekhandel is begonnen
op internet onder de naam Primatur. Met enige
weemoed heb ik afscheid genomen van mijn kinderboeken. Mijn man heeft zijn jeugd in Winsum
doorgebracht, dus de bestemming voor de boeken
was al snel duidelijk: Kinderboek Cultuurbezit. En
verschillende boeken werden geschonken aan de KB
en aan het Bilderdijkmuseum.

¾¾ Almanak voor het verstand en hart voor het jaar
1810, Amsterdam, uitg. Briët.
¾¾ Carolina van Eldenberg of beproefde huwelijkstrouw, 2e dl. Haarlem, 1812, uitg. Bohn.
¾¾ Herfstbloempje voor de lieve jeugd, met plaatjes,
Zutphen, 1818. uitg.Wansleven.
¾¾ De Jonge Sofia, Amsterdam 1819 (2e druk) uitg.

De studeerkamer staat nog steeds vol literatuur
en in een aparte kast koester ik mijn Moensiana.
Een collectie die slechts een fractie vormt van de
153 gedrukte werken van Petronella Moens. Voor
een uitgebreide bibliografie verwijs ik naar mijn
dissertatie: Petronella Moens, De Vriendin van ’t
Vaderland, Nijmegen 2000. Een vervolguitgave is
Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Zuid
Amerika, Amsterdam University Press, 2001. En in
2009 verscheen Par Amitié, waarin de Vriendenrol
van Petronella Moens wordt beschreven en geanalyseerd.

Klinkert, Beijerinck 1837 (2e druk).

¾¾ De kleine Suse Bronkhorst, Haarlem 1808, uitg.
A.Loosjes.

¾¾ Eenvoudige Hulde aan de blinde dichteres, P. J.
Dusseau, Utrecht 1843.
¾¾ Legaat aan mijne vrouwelijke landgenooten,
Amsterdam, 1829, uitg. Ten Brink en De Vries.

¾¾ Letterbloempjes voor lieve kinderen, z.j. Zutphen, uitg. Wansleven.
Mocht echter iemand op een veiling of ergens
anders nog een boek van Petronella Moens tegenkomen, neem dan even met mij contact op. Mijn verzameling van boeken van deze schrijfster is zeker
nog niet compleet, dus elk boek is welkom.

Ans J. Veltman-van den Bos
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Boekbespreking

Boekillustraties van Hans G. Kresse
Het boek met de titel Boekillustraties van Hans G.
Kresse was met de ondertitel Een verzameling duidelijker geweest over de bedoeling van de auteur. Dan
zou de lezer meteen begrijpen, dat hij geen beschrijving van de illustrator en een analyse van zijn werk
kan verwachten, maar een verzameling platen van
Hans Kresse. Dat is wat Julius de Goede beoogt met
dit boek, onder het motto ’Wie wat bewaart, heeft
wat.’

Hans G. Kresse (geboren op 3 december 1921 te
Amsterdam; overleden op 13 maart 1992 in Doorwerth) geniet vooral veel bekendheid door zijn
realistische strips. Zijn eerste strips verschenen
nog voor de oorlog in het blad De Verkenner, strips
die duidelijk geïnspireerd waren door Amerikaanse
voorbeelden. Op 6 juni 1946 verscheen in de
Vlaamse krant Het laatste nieuws de eerste strip over
Eric de Noorman en een jaar later verscheen deze
strip ook in Tom Poes Weekblad, een uitgave van
Marten Toonder-studio’s. Veel bekendheid kreeg hij
ook door zijn indianenstrips die bij uitgeverij
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Casterman verschenen. Minder bekend is dat Kresse ook illustrator is, ook al zullen veel mannen op
leeftijd zich zijn illustraties nog herinneren bij de
Karl May-uitgaven. Hij illustreerde enkele geschiedenisboeken van Jaap ter Haar, zoals De geschiedenis
van koning Arthur (1962). Daarnaast werkte hij voor
veel tijdschriften, zowel voor volwassenen (zoals
in het weekblad Revue), als voor kinderen (waarbij
vooral de tijdschriften Pep en Donald Duck genoemd
moeten worden).
Bovenstaande informatie is niet te vinden in het
boek van Julius de Goede, die eerder publiceerde
over persoonlijke herinneringen aan Hans Kresse
en zijn eigen verzameling illustraties. Eigenlijk staat
in het hele boek amper informatie over Hans. G.
Kresse. Julius de Goede legt in een inleiding van
één pagina uit, dat hij voor dit boek tekeningen
heeft geselecteerd, die Hans Kresse maakte bij historische verhalen en boeken uit de wereldliteratuur.
Die selectie blijft beperkt tot verhalen opgenomen
in de Donald Duck, en later ook in de boeken uit de
‘Margriet Jeugd-bibliotheek’, de ‘Groot Vakantieboeken’ en de ‘Winterboeken’, die Kresse van 1955
tot 1968 illustreerde. Hij doet dan een opmerkelijke
(en in mijn ogen onjuiste) bewering: ‘Toen uitgeverijen zich nog ten doel stelden de jeugd niet alleen
te amuseren, maar ook de algemene ontwikkeling
te stimuleren. Dat nobele doel is allang [de auteur
bedoelt hier ‘al lang’] verlaten, en vrijblijvende,
oppervlakkige verhaaltjes zijn daarvoor in de plaats
gekomen.’ Hier is een auteur aan het woord die echt
niet weet welke belangrijke auteurs en illustratoren
hun debuut in de Donald Duck maakten en hoe de
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur in
elkaar zit.
Dan volgt een opsomming van klassieke verhalen
die sterk ingekort in het tijdschrift (of de boeken)
zijn verschenen, geïllustreerd in zwart-wit door
Hans G. Kresse. ‘De originelen van Kresse’s boekillustraties uit de jaren ’50 zijn voor het merendeel
verloren gegaan.’, schrijft de auteur, maar gelukkig
zijn er in collecties van verzamelaars nog enkele
terug te vinden. Die worden afgebeeld in het boek.
En daarmee is alle informatie genoemd die over
de illustrator wordt gegeven. Geen levensbeschrijving, geen analyse van zijn werk en zijn tekenstijl,
geen plaatsing van de illustrator in de tijd en in de
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur.

ten, waardoor het lijkt alsof er geen corrector door
de teksten gegaan is. Daarentegen zijn de zwart-wit
illustraties van Kresse wel mooi weergegeven, ook al
zijn ze zodanig geplaatst dat de link tussen tekst en
beeld niet altijd duidelijk is.
Voor de lezers die geïnteresseerd zijn in een levensbeschrijving van de illustrator, een analyse van zijn
werk en plaatsing van de illustrator in de tijd en in
de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur,
zal het boek een teleurstelling zijn, maar voor de
bewonderaars van het werk van Hans Kresse zal dit
boek ongetwijfeld veel kijkplezier opleveren.
Boekillustraties van Hans G. Kresse. Julius de
Goede. 37,50 euro (+ 3.50 euro verzendkosten). Te
bestellen bij info@juliusdegoede.nl

Toin Duijx

Boekbespreking

Leerling-verpleegsters in meisjesboeken
Wat dan nog volgt na deze eerste pagina zijn bewerkingen van de gepubliceerde klassieke en historische verhalen met veel illustraties. Vijf verhalen
uit de ‘Margriet Jeugd-Bibliotheek’, vijf uit de serie
‘Grote vakantieboek’ en één verhaal uit het ‘Winterboek’. Twee verhalen zijn later ook herdrukt in
Donald Duck, waarbij dan staat dat deze voor het
tijdschrift ingekleurd zijn door de illustrator (maar
in dit boek worden alleen de zwart-wit illustraties
weergegeven). Klassieke verhalen als Huckleberry
Finn, Robinson Crusoe en Robin Hood, maar ook
historische verhalen van A.D. Hildebrand, J.W. van
der Klei en C. Joh. Kieviet.

SGKJ-vriend Ellen Boonstra-de Jong volgde vanaf
1972 de opleiding tot verpleegkundige in het Holy
Ziekenhuis in Vlaardingen. Deze achtergrond in
combinatie met een grote belangstelling voor oude
meisjesboeken was voor haar aanleiding boeken
te verzamelen waarin (leerling-)verpleegsters een
hoofdrol spelen. Tijdens vakanties las ze de boeken
en maakte er uittreksels van, met als doel ooit over
haar collectie te schrijven. In de in eigen beheer uitgegeven publicatie “Nu ben ik verpleegster”. Leerlingverpleegsters in meisjesboeken heeft ze dat plan nu
gerealiseerd.

De verhalen die dan volgen zijn door de auteur nog
eens bewerkt en sterk ingekort en daar is hij niet
echt goed in geslaagd. De verhalen zijn ontdaan van
alle spanning en worden op een nogal saaie wijze
gepresenteerd. Soms is het verhaal zelfs gewoon
niet te volgen (zoals het verhaal Huckleberry Finn).
Daarnaast bevat elk verhaal erg veel taal- en zetfou-

In deze rijk geïllustreerde uitgave (A-4 formaat)
worden negentien boeken over leerling-verpleegsters, waaronder Knolletje (1927) van Anke Servaes,
Zuster Nonnie (1938) van Nannie Franken, Het is
lente, Trix! (1941) van Co Kars en Zuster Anneke
(1962) van Nel van der Zee besproken aan de hand
van negen thema’s.
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Opvallend aspect is dat de in de verhalen voorkomende artsen door hun autoriteit vaak op afstand blijven,
terwijl de arts-assistenten vaak worden opgevoerd
als ‘lammelingen’. Onder de intrigerende titel ‘Wees
vol van uw zieken, leeg van uzelf’ wordt in hoofdstuk zeven ingegaan op de gedragscode die voor de
leerling-verpleegsters geldt. Meeleven met de patiënten is goed, maar over de ziekte praten is taboe.
Vanzelfsprekend zijn de ‘boekenmeisjes’ zelf ook wel
eens ziek, zo is te lezen in hoofdstuk acht, waarbij
oververmoeidheid door de grote werkdruk soms
een rol speelt. Ten slotte is hoofdstuk negen gewijd
aan de romantiek die in de meeste boeken ook een
rol speelt. Overigens betreft dat lang niet altijd een
romantische relatie binnen de ziekenhuismuren.

‘Boekenmeisjes’

Het eerste thema dat wordt uitgewerkt is de motivatie ofwel roeping van de meisjes die voor een
loopbaan als verpleegster kozen. Het zal niemand
verbazen dat ‘menslievendheid’ als belangrijkste
drijfveer naar voren komt. Vervolgens komt in
hoofdstuk twee het samenwonen in het zusterhuis
aan bod. Niet alleen de gezelligheid van het samenwonen wordt daarbij aan de orde gesteld, maar ook
de verplichting om aanwezig te zijn in de ‘huiskamer’ evenals de vaak strenge huisregels. Het derde
hoofdstuk vertelt over de eerste ervaringen van de
leerling-verpleegsters in het ziekenhuis, waarbij de
onvermijdelijke blunders soms tot hilarische situaties leiden. Aandacht is er ook voor de combinatie
werken-leren, die door veel leerling-verpleegsters
als zwaar wordt ervaren. In hoofdstuk vier vormen
nachtdiensten en het omgaan met de dood het
belangrijkste thema, terwijl in het vijfde hoofdstuk
de verschillende soorten patiënten centraal staan:
mannen/vrouwen, kinderen/volwassenen, de sociale achtergrond van de patiënten, de ernst van hun
ziekte enz. Het contact met hoofdverpleegkundigen
en andere leidinggevenden is het onderwerp van
hoofdstuk zes.
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In een vlotte, vertellende stijl, die door het gebruik
van woorden als ‘doddig’ en ‘doerak’ soms doet denken aan de schrijfstijl in de meisjesboeken, worden
situaties uit de negentien boeken rond de thema’s
besproken. Daarbij leert de lezer ‘boekenmeisjes’ als
Agnes, Ruut, Gon, Floortje, Hanny en Juul steeds
beter kennen en ook hun ervaringen als leerling-verpleegster. Juist door deze stijl blijkt de grote betrokkenheid van Ellen Boonstra bij dit onderwerp.
Waarschijnlijk is het ook deze betrokkenheid die
ertoe heeft geleid dat het aantal voorbeelden bij elk
thema nogal groot is. Soms doet dat wat opsommerig
aan. Wat dat betreft zijn de aparte inzetjes waarin
wat uitvoeriger op een bepaald boek met betrekking
tot een bepaald thema wordt ingegaan vaak nog
illustratiever.
Aardig is dat de belevenissen van de ‘boekenmeisjes’
aan het eind van ieder hoofdstuk worden vergeleken
met die van ‘Zuster Lea’ uit de voorlichtingsfolder
die het Holy Ziekenhuis in de jaren zeventig van
de vorige eeuw in de vorm van een dagboek heeft
uitgegeven. Op basis van die vergelijking concludeert Ellen Boonstra dat de auteurs van de door haar
besproken meisjesboeken over het algemeen een
realistisch beeld van het leven van leerling-verpleegster geven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een
deel van de auteurs van die meisjesboeken zelf ooit
verpleegkundige is geweest, zoals uit het literatuuroverzicht achter in deze uitgave blijkt. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Chantal Lemmens, Anke Servaes,
Hedwig Smits en Nel van der Zee.

Ook Len Verschoor, van wie halverwege de uitgave
als een soort intermezzo een portret is opgenomen,
is een schrijfster die haar eigen ervaringen verwerkte in de boeken die ze schreef over de verpleegwereld: Groentjes in het blauw (1946) en De blauwtjes
zwermen uit (1951).

In de eerste wordt ingegaan op de vraag of meisjesboeken over leerling-verpleegsters verschillen
van andere meisjesboeken, en zo ja, wat die verschillen dan zijn. Door de beknoptheid overtuigt
de beantwoording van deze vraag niet helemaal.
Meer uitgewerkt is de slottekst waarin de besproken
boeken in verband worden gebracht met historische
ontwikkelingen op het gebied van de verpleging en
het beroep van verpleegkundige. Met voorbeelden
wordt aangetoond dat de besproken boeken tal van
veranderingen op dit terrein laten zien, zoals het
verdwijnen van sommige medische handelingen en
de toetreding van mannen tot het beroep.
Leuk is tot slot de vragenlijst aan de hand waarvan
(ex-)verpleegkundigen hun eigen herinneringen op
papier kunnen zetten, want dat deze uitgave herinneringen zal oproepen, is wel zeker. “Nu ben ik verpleegster” is echter niet alleen boeiend voor mensen
die de verpleegwereld uit eigen ervaring kennen.
Het overzicht dat wordt geboden van een specifieke
categorie meisjesromans is zeker ook interessant
voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in de
wereld van het meisjesboek.
“Nu ben ik verpleegster” Ellen Boonstra-de Jong. Het
boek kost 10 euro (exclusief verzendkosten) en is te
bestellen bij de auteur via ellen@warande30k.nl.

Janneke van der Veer

Na de bespreking van de negen thema’s volgt een
nawoord waarin bij wijze van verantwoording is
toegelicht op basis van welke criteria de negentien
boeken uit de totale collectie meisjesboeken over
verpleegkundigen zijn geselecteerd. Vijf punten
hebben een rol gespeeld. Allereerst is bekeken of de
hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakte. Een
tweede punt was in hoeverre de rol van de patiënt
is uitgewerkt. Andere vragen waren of het verhaal
voornamelijk in een ziekenhuis speelt en in hoeverre de opleidingstijd van de hoofdpersoon is beschreven. Een laatste criterium betrof de mate waarin de
hoofdpersoon nadenkt over de ziekenhuisorganisatie dan wel over het beroep van verpleegkundige en
de opleiding daartoe. Deze verantwoording wordt
gevolgd door twee meer beschouwende teksten.

Collectie

Openbare Bibliotheek Den Haag
Nog niet heel oud is de collectie kinderboeken van
de Openbare Bibliotheek Den Haag. In 1976 werd
begonnen met het opzetten van een collectie historische jeugdboeken. Er werden destijds landelijke
afspraken gemaakt tussen de grote bibliotheken en
de Provinciale Bibliotheek Centrales. Er werden verzamelgebieden afgesproken en Den Haag claimde
kinderbijbels en koloniale jeugdliteratuur, waaronder de literatuur die zich afspeelt in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen werd verstaan. Er kwam een klein budget van 5.000 gulden
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om antiquarische aankopen te kunnen doen. Ook
werd afgeschreven materiaal van filialen en Centrale
naar de toenmalige afdeling Algemene Jeugdzaken
gestuurd. Deze afdeling beheerde de collectie en
Paula de Haas stond aan het hoofd ervan.
Het grote voorbeeld voor Paula was de collectie van
de Gemeentebibliotheek Rotterdam, waar Nettie
Vilerius een uitgebreid inlichtingencentrum over
jeugdliteratuur had opgebouwd met daarbij de collectie ‘oude kinderboeken’ in een open opstelling.

Ongeveer drie jaar geleden is de historische jeugdcollectie verhuisd naar de vijfde verdieping waar ook
de ‘Achtergrondcollectie’ van de volwassenen-literatuur staat. Dat zijn boeken die niet zo vaak gevraagd
worden, maar die vanwege hun belangrijkheid toch
bewaard worden. De historische collectie jeugdboeken heeft daar een mooie plek gekregen en staat nu
ruimer in de kasten dan beneden bij de jeugd op de
tweede verdieping.
Vroeger beheerde de eerder genoemde Paula de
Haas de collectie. Toen zij met pensioen ging, werd
ook haar afdeling algemene jeugdzaken opgeheven.
Het beheer ging over naar de Centrale Jeugdbibliotheek. Tot ongeveer tien jaar geleden was er
één jeugdbibliothecaris die ongeveer drie uur per
week kon besteden aan de collectievorming en het
onderhoud van de collectie ‘oude kinderboeken’.
Toen deze met de VUT ging, verdwenen ook die
drie uur en werd het door de medewerkers van de
jeugdafdeling ‘erbij’ gedaan. Thea Gordijn heeft
hier veel werk voor verzet en veel overleg gehad met
Jeannette Kok.
Op het ogenblik is er eigenlijk niemand specifiek
verantwoordelijk voor de collectie en is er ook geen
apart budget meer voor de historische collectie. Er
wordt dus weinig aangeschaft om de collectie aan te
vullen.

Verhuizingen
In het oude gebouw van de Centrale Bibliotheek aan
de Bilderdijkstraat in Den Haag stond de collectie op zolder en was de collectie niet toegankelijk
voor publiek, waardoor de functie van de collectie
voor het publiek enigszins verloren ging. Toen de
Openbare Bibliotheek in 1995 verhuisde naar het
Spui kwam de collectie op de jeugdafdeling te staan.
Ergens helemaal achterin, redelijk verborgen. De
collectie was nog steeds niet uitleenbaar, maar in
ieder geval wel voor het publiek toegankelijk. Er zou
een wand met grote planten voor komen te staan, en
een ruimte met zitjes als een soort natuurlijke grens
tussen de uitleenbare jeugdboeken voor de kinderen
en de niet uitleenbare collectie die meestal alleen
door volwassenen, studenten en andere geïnteresseerden geraadpleegd werd. Mooie plannen, maar
die rij grote planten is er nooit gekomen.
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Collectie
De collectie ‘oude kinderboeken’ bestaat uit ongeveer 7.400 banden. Ruim 4.600 boeken vallen onder de categorie ‘fictie’. ‘Non-fictie’ is vertegenwoordigd met zo’n 2.000 boeken. De collectie ‘Koloniale
lektuur’ omvat 730 boeken en de ‘Pinokkio collectie’
77. Deze vier deelcollecties staan als afzonderlijke
collecties opgesteld.

Dragt, Max Velthuijs) worden ook in de collectie
opgenomen. En dat geldt ook voor vertalingen en
bewerkingen van ‘Klassieke kinderboeken’ zoals De
wind in de wilgen.

De toekomst van de collectie
De collectie staat ver van de jeugdafdeling en de
jeugdbalie. De vijfde verdieping is wel toegankelijk
voor het publiek, maar de balie van deze verdieping
is vaak onbemand, waardoor een medewerker vanaf
de jeugdbalie óf mee moet met de klant naar de
vijfde verdieping, of hem ‘alleen’ het bos in moet
sturen. Meegaan is vaak geen optie omdat de medewerker dan te lang weg is van de jeugdbalie, waar
maar één persoon werkt.
Er wordt overleg gevoerd met Karin Vingerhoets
(Koninklijke Bibliotheek) om te kijken wat het beste
met de collectie kan gebeuren. Het punt ‘de toekomst van de bewaarcollecties kinderboeken’ staat
op de agenda van het landelijk overleg ‘Beheerders
Kinderboeken en Centsprenten’ (BKC). Waarschijnlijk zal het er op neer komen dat de collectie serieus
gesaneerd moeten worden en dat alleen de echt
oude boeken in de collectie blijven. Dan slinkt de
collectie tot ongeveer 500 exemplaren.

Bij de deelcollectie ‘Koloniale lektuur’ (730 banden)
gaat het om boeken over, of spelend in, de (ex) kolonie Indië / Indonesië. Den Haag is een Indische
stad bij uitstek dus qua sociaal klimaat zou deze collectie er goed bij passen. Paula de Haas had een Indische achtergrond en heeft tijdens haar opleiding
een scriptie gemaakt over Indische jeugdliteratuur.
De Pinokkio uitgaven is de kleinste deelcollectie (77
banden). Er is een Haagse werkgroep bezig geweest
met een publicatie waardoor er al verschillende
uitgaven aanwezig waren. Men heeft daarna nog
verschillende boeken aangeschaft.
Binnen de collectie ‘Oude Kinderboeken’ zijn er dan
enkele specifieke verzamelgebieden. Dit zijn onder
meer ‘Kinderbijbels, ‘Vaderlandse geschiedenis’,
‘Bekroonde boeken’ en ‘Kinderboekenweekgeschenken’. Er is ook een kleine deelcollectie ‘Jenny
Dalenoord’, die voornamelijk uit een schenking van
boeken door haar bestaat. Boeken van auteurs die
op een of andere manier een band met Den Haag
hebben (Miep Diekmann, Anke de Vries, Tonke

Annemarie Hennekes

Boekbespreking

Jip en Janneke jarig
Op 13 september 1952 verscheen het allereerste
verhaaltje over Jip en Janneke in Het Parool. In dat
jaar kwam Wim Hora Adema, hoofdredactrice van
de spraakmakende vrouwenpagina van ‘Het Parool’,
met het idee een serie voor kinderen te maken voor
de krant. Het zou een moderne versie van Ot en
Sien moeten worden. Ze benaderde hiervoor Annie
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp.
De belevenissen van beide kleuterduo’s zijn een
onderdeel van het nationaal geheugen geworden en
ondanks hun 65 jaar nog steeds springlevend. Marcel Raadgeep, bibliograaf van het werk van Annie
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M.G. Schmidt, maakte een heerlijk kijkboek over
Nederlands bekendste peuters. De verhalen over
Jip en Janneke zijn inmiddels in meer dan 20 talen
over de hele wereld verschenen, waaronder Chinese,
Russische, Japanse, Vietnamese, Indonesische,
Griekse, Hebreeuwse, Hongaarse, Perzische en nog
veel meer versies.
Raadgeep beschrijft de ontstaansgeschiedenis van
het duo en hun reis door heel de wereld. En dat alles
rijkelijk geïllustreerd. Een bijzonder mooi boek.
Jip en Janneke. 65 jaar. Marcel Raadgeep. 20 euro
(te bestellen via marcel.raadgeep@kb.nl).
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