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‘Hij was nu al een aardig ventje geworden met gitzwart haar en
donkere ondeugende oogen. Evenals zijn vader lachte hij veel.
Hij hield van dwaze dingen en voelde zich het prettigst, wanneer
hij den heelen boel onderst boven kon gooien. De schoenmaker
vond alles, wat zijn ventje deed, alleraardigst en lachte er luidkeels om, tot groote ergernis van Geelman, den drogist.’
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Boekbespreking

Een bevlogen kwajongen Over
Chris van Abkoude
Zelden wordt de hoofdpersoon van een klassiek
kinderboek een begrip dat nu nog steeds wordt
gebruikt. Het overkwam de Rotterdamse belhamel
Pietje Bell, wiens naam vaak verbonden wordt aan
opstandige politici of andere tegendraadse mensen.
Maar was de auteur die Pietje Bell schiep, Chris
van Abkoude, zelf ook een Pietje Bell?
De boeken rondom de held Pietje Bell (totaal
verschenen er vanaf 1914 acht delen) bleken een
enorm succes te zijn en herdruk op herdruk rolde
van de persen. Maar over de auteur die deze boekenheld creëerde, Chris van Abkoude, was tot nu
toe maar weinig bekend. Zelfs de verfilming van
het boek in 1964 door Henk van der Linden en in
2002 door Maria Peters (en een vervolg een jaar
later: Pietje Bell 2: De Jacht op de Tsarenkroon) droegen daar niet tot bij.

Een straatschoffie
De meeste lezers zullen zich Pietje Bell, zoon van
schoenmaker Bell uit de Breestraat in Rotterdam,
herinneren als de kwajongen met zwart piekhaar
die een vette knipoog naar de lezer maakt op de
omslag van het boek. Zijn streken die echt in die
tijd hoorden, konden volgens veel critici niet door
de beugel (het boek mocht dan ook in verschillende
bibliotheken niet uitgeleend worden). En als tegenpool die saaie Jozef Geelman, de zoon van een
stoffige drogist. Pietje Bell heeft een hart van goud,
maar belandt steeds opnieuw in moeilijkheden.
Hierin lijkt hij op die andere grote kinderboekenheld, Dik Trom, maar voor Kieviets boeken waren
de volwassenen beduidend minder bang.

In de acht delen volgen we het leven van Pietje
Bell. Eerst is hij de opstandige jongen die echter
geen kwaad wil doen en juist mensen wil helpen,
maar die hulp wordt vaak opgevat als een brutale
actie. Als Pietje uiteindelijk volwassen is en een
baan heeft als journalist bij het Rotterdamse blad
‘De Morgenpost’ (een verzonnen naam), de krant

2

SGKJ - Berichten
voorjaar 2018 no.92

de Berichten 92-v2.indd 2

09-04-18 10:05

die vroeger over zijn kwajongensstreken negatief
schreef, vraagt een vriend om hulp. Die vriend
vertrekt daarna naar Amerika en Pietje heeft daar
dan ook wel oren naar. Als journalist vertrekt hij
naar Amerika en daar ontmaskert hij een gangsterbende. Na terugkeer in Nederland wordt hij zelfs
hoofdredacteur van de Rotterdamse krant.

Een (on)bekend auteur
Chris van Abkoude was op zich bekend als auteur
van de boeken van Pietje Bell en van nog veel meer
onderhoudende kinderboeken, waaronder Kruimeltje uit 1923 (eveneens door Maria Peters verfilmd,
in 1999). Hij was een onderwijzer die goed op de
hoogte was van wat kinderen bezighield en hij kende ook hun taal. En dat is in zijn boeken ook terug
te vinden. Maar het leven van Chris van Abkoude,
de persoon achter al die succesvolle boeken, bleef
gehuld in mist, in geheimen. Het is aan Jan Maliepaard te danken dat we nu veel meer over hem
weten. In de inleiding van de biografie van Chris
van Abkoude lezen we over de vele moeilijkheden
die Maliepaard ondervond bij zijn zoektocht naar
het leven van deze auteur. In archieven leek weinig
bewaard gebleven, maar Maliepaard wist toch veel
naar boven te halen. Een zoektocht waar je alleen
maar bewondering voor kunt hebben, want makkelijk was het niet. Soms had hij ook wel echt geluk,
zoals het ontdekken van een nazaat van Van Abkoude in Amerika. In 2003 verscheen er van zijn
hand, samen met René Zwaap, al een boek over
Van Abkoude, maar daarin bleven heel veel vragen
over zijn leven nog onbeantwoord. Nu hebben we
een redelijk volledige biografie. Redelijk, want nog
steeds kunnen niet alle vragen over het leven van
de stukgelezen kinderboekenschrijver opgelost
worden en misschien is dat maar goed ook, want
een beetje mysterie rondom deze auteur moet er
gewoon blijven.

Met enige tegenzin wordt hij onderwijzer. Niet
omdat hij niet met kinderen wil omgaan en hen
iets wil bijbrengen, maar vooral omdat zijn opvattingen van een juiste pedagogiek om dat te doen
niet overeenkomt met de hoofden van de scholen
waar hij wordt aangesteld. Hij komt dan ook vaak
in de problemen. Hij is liever een entertainer voor
kinderen (en al snel blijkt, ook voor volwassenen)
onder meer met zijn poppenkastvoorstellingen.
Daarnaast staan ook buikspreken en liedjes met
een kinderkoor op zijn programma.
Van Abkoude was een sociaal bewogen onderwijzer. Hij had oog voor de kinderen die opgroeiden
in pure armoede en eerder behoefte hadden aan
iets te eten of wat liefde, dan aan de klassieke
leerstof die hij verplicht moest onderwijzen. Al op
23-jarige leeftijd schreef hij de brochure Droevig
kinderleven in Rotterdam. Een onderzoek naar den
toestand van behoeftige schoolkinderen. Een bewogen
brochure die erg veel stof deed opwaaien, maar
helaas niet leidde tot veel verbeteringen voor die
kinderen. Teleurgesteld stopt hij als onderwijzer
en trekt het land in met zijn voorstellingen.

Meer dan een onderwijzer
Chris van Abkoude (1880-1960) is een zoon van
een kapper en groeit in Rotterdam op. Zijn moeder
sterft kort na zijn geboorte. Hij zwerft veel over
straat en veel avonturen van Pietje Bell lijken zo uit
zijn levensgeschiedenis overgenomen te zijn. Uit
al zijn boeken blijkt dat hij de stad Rotterdam heel
goed kent.
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Charles Winters
In 1916, Nederland is officieel neutraal maar ondervindt wel de gevolgen van wat dan nog de ‘grote
oorlog’ heet, vertrekt Van Abkoude naar Amerika.
Plannen om te emigreren waren er al (en de grote
schulden die hij had hebben zeker bijgedragen aan
die plannen). Hij vertrekt en laat zijn vrouw en
kinderen voorlopig achter in Nederland. Zij zullen
overkomen als hij in ‘het land van de onbegrensde
mogelijkheden’ gesetteld is. Hij vertrekt, samen
met de tien jaar jongere zangeres Betty Poulus.
Een zangeres met wie hij enkele optredens voor
militairen heeft verzorgd. Er ontstaat een relatie
tussen hen en Betty krijgt zelfs twee kinderen van
hem, die ze afstaat aan Van Abkoude, die dan al
Charles Winters door het leven gaat. De kinderen
worden in het gezin opgenomen en opgevoed door
zijn vrouw Ans die is overgekomen uit Europa.

naar boven weten te halen. Bijzonder is de ontdekking van het boek Schoolmannen. Een roman uit
de onderwijswereld (1910) dat Van Abkoude onder
pseudoniem schreef, uit angst voor de kritiek die
de onderwijswereld zou leveren. Uit de gevonden
bronnen wordt rijkelijk geciteerd, soms iets te veel.
Mooi is het commentaar van Willem Kloos, voorman van de Tachtigers op de eerste literaire poging
van Van Abkoude.
Wat mij toch vooral uit de biografie is bijgebleven,
is het feit dat het beeld van deze kinderboekenschrijver nodig bijgesteld moet worden. We hebben hier te maken met een sociaal bevlogen onderwijzer met het hart op de juiste plaats, die ook
kinderboeken schreef. En in al zijn boeken zitten
veel autobiografische elementen van een zeer turbulent leven.
Dat is Pietje Bell! Het geheime leven van Chris van
Abkoude Jan Maliepaard & Jan Oudenaarden Uitg.
Pepper Books 24,99 euro. (met CD met nieuwe
vertolkingen van liedjes van Van Abkoude)

Toin Duijx

Artikel

‘Dat is niet in mijn geest.’ G.B. van
Goor en een auteur van kinderboeken rond 1860.
Als de Goudse uitgever Gerrit Benjamin van Goor
(1815 – 1871) een nieuw manuscript krijgt aangeboden om uit te geven als kinderboek, neemt hij eerst
de beslissing of de inhoud past bij zijn opvattingen
over wat een geschikt boek is voor kinderen. Dat
kan een reden zijn om een manuscript niet uit te
geven. Meteen daarop volgen overwegingen over
de financiële haalbaarheid van een uitgave.

Zoektocht
De auteurs van de biografie hebben in hun twintigjarige zoektocht werkelijk erg veel materiaal
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In 1839 heeft G.B. van Goor zich gevestigd aan de
Kleiweg in Gouda als uitgever, drukker, binder,
boekhandelaar, winkelier en leesbibliotheekhouder. Net als andere uitgevers van zijn tijd combineert hij daarmee alle aspecten van het boekenvak.
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Van Goor geeft woordenboeken, schoolboeken,
prachtwerken en kinderboeken uit. Hij bestrijkt
dus een breed terrein, zoals trouwens de meeste
van zijn collega’s. Het Streekarchief MiddenHolland in Gouda beschikt over een uniek archief
van uitgaande brieven van drie generaties uitgevers G.B. van Goor en G.B. van Goor Zonen uit
de Goudse periode, vanaf ongeveer 1847 tot 1929.
Dan verhuist de uitgeverij naar Den Haag. Het is
heel bijzonder dat er meer dan 100 Copie(r)boeken
en Brievenboeken bewaard gebleven zijn. Ze geven
van dag tot dag een kijkje achter de schermen van
een drukbezet man en zijn zoons, die tussen alle
betrokkenen bij het uitgaveproces moeten bemiddelen om boeken tot stand te brengen en aan het
beoogde publiek te verkopen. Daarbij houden ze
ook heel goed de reacties van hun klanten in het
oog.

Anne Diederik van Buren Schele
Dat A.D. van Buren Schele (1801- 1874) uit Brummen voor de uitgever een aantal kinderboeken
heeft geschreven en bewerkt, is niet te zien in de
boeken zelf, want zijn naam staat nergens vermeld.
Wel kunnen we uit de correspondentie opmaken
welke boeken van zijn hand zijn. Zo laat Van
Goor hem in een brief van 10 juli 1862 weten, dat
hij de beloofde presentexemplaren van zijn ‘pennenvruchten’ naar een boekhandelaar in Zutphen
heeft gezonden. Daaronder Lize en haar popje met
de pendant voor jongens Fritsje en zijn speelgoed.

Van Buren Schele is voor andere uitgevers een
veelgelezen schrijver van historische romans. Aan
G.B. van Goor biedt hij regelmatig zijn manuscripten voor kinderboeken aan. Als een tekst de uitgever wel wat lijkt, informeert deze eerst naar het
honorarium waarvoor Van Buren Schele de tekst
wil afstaan. Van Goor laat het aan de auteur over
om dat te bepalen, maar dat kan als gevolg hebben, dat hij het bedrag te hoog vindt en daarom het
manuscript niet aanvaardt. Over De Kersboom wordt
al in november 1858 onderhandeld. Van Goor wil
voor de kinderboeken geen honorarium bij herdrukken afspreken, maar een bedrag ineens, want
alleen bij hoge uitzondering wil hij kinderboeken
herdrukken. Voor goedkope uitgaven drukt hij in
een keer een grote oplage van 1.500 tot soms wel
3.000 exemplaren, waarmee hij enige jaren vooruit
kan. Dus Van Buren Schele krijgt in één keer zijn
honorarium uitbetaald, als de uitgever de tekst geaccepteerd heeft. Met Kluchten, fabelen en avonturen
uit het dierenrijk verdient Van Buren Schele in oktober 1860 25 gulden. Op 5 juli 1861 ontvangt hij een
postwissel van 50 gulden. Dat is het honorarium
voor Lize en haar popje en Fritsje en zijn speelgoed,
beide 15 gulden en 20 gulden voor Het liefste boek.
Ter vergelijking: In de onderwijswet uit 1857 wordt
als bedrag voor de ‘jaarwedde’ voor een hoofdonderwijzer ten minste 400 gulden vastgesteld en
voor een hulponderwijzer ten minste 200 gulden.

Niet alleen nuttig en leerzaam ..
Welke manuscripten wilde Van Goor wel en niet
aanvaarden als uitgaven voor zijn kinderboekenfonds? Hoewel hij dat zelden expliciet verwoordt,
kunnen we in de brieven wel enkele aanwijzingen
vinden over zijn opvattingen over kinderboeken.
De boeken moeten ‘bevattelijk’ zijn voor kinderen
in de leeftijd voor wie het boek bedoeld is. Als hij
in november 1858 weer een manuscript van Van
Buren Schele ontvangt, aarzelt Van Goor. Van enkele onderwerpen vraagt hij zich af, of ze niet ‘ver
boven de bevatting liggen van kinderen van 10 tot
12 jaren.’
Uit verschillende brieven blijkt dat de uitgever zijn
kinderen wil opvoeden in de protestantse traditie,
maar daarmee past niet elk boek met een christelijke boodschap in zijn fonds. Van Buren Schele
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Zorg voor de uitvoering

stuurt hem in juni 1861 Winteravondvertellingen uit
de bijbel ‘iets voor moeders die hunne lievelingen in
de vreze des Heeren wenschen op te voeden.’ Dat
wijst Van Goor af, want ‘dat is niet in mijn geest.’
In zijn geest past wel de uitgave van de kinderbijbel van de vrij vooruitstrevende predikant J.H. van
der Palm.
Titels die Van Goor wel geschikt vindt, omschrijft
hij als ‘lief’, ‘aardig’ en ‘nuttig.’ De boeken moeten
leerzaam en opvoedkundig zijn. P. Buijnsters en L.
Buijnsters-Smets schrijven in Lust en Leering (2001)
dat G. B. van Goor zich meteen een belangrijke
plaats verwierf tussen de uitgevers van kinderboeken in zijn tijd. Lize en haar popje van Van Buren
Schele past in het kader van wat zij noemen ‘De
zorgvuldige opvoeding der pop’. De meisjes worden in dit boek voorbereid op hun toekomstige rol
als echtgenote en moeder. Dus ‘lust en leering’ maken deel uit van zijn fonds en daarin is Van Goor
geen uitzondering, maar in een ander opzicht is hij
wel uitzonderlijk: G.B. van Goor durft het als een
van de eerste Nederlandse uitgevers aan om op de
markt te komen met humoristische nonsensicale
verhalen, die geen ander doel dienden dan de kinderen te vermaken. Het boek van A.D. van Buren
Schele, Nieuw vermakelijk AB Boek, of kluchtige avonturen van den aap, den hond en het poesje, met versjes
uit 1856 noemen zij een ‘uitzonderlijk voorbeeld
van een prentenboek bij ons veel minder voorkomend dan in Engeland.’
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In kinderboeken kunnen plaatjes niet ontbreken,
maar ze kunnen wel een reden zijn om te twijfelen
aan de haalbaarheid van een uitgave. Dat is het geval bij de Taalspiegel, een prentgeschenk voor leerzame
kinderen (1859). In het boek staan ‘figuurlijke voorstellingen’ van alle grammaticale begrippen, op één
pagina zes tot tien plaatjes in een ovaal of rond kader en daaronder een voorbeeldzinnetje. ‘Gij moet
wezenlijk de onkosten der uitvoering van dit kleine
boekje niet gering schatten, bedenk dat ik ongeveer
een zeventig teekeningetjes dien te laten bewerken,
dan het graveren en drukken op steen, benevens
een tintdruk, het maken van een geïllustreerden
omslag, papier, kleuren enz.‘ schrijft de uitgever
op 4 augustus 1858 aan A.D. van Buren Schele.
Vandaar dat de auteur genoegen moet nemen met
een honorarium van 30 gulden in plaats van de
gevraagde 50 gulden.

Voor de illustraties in een nieuw boek moet een
‘teekenmeester’ potloodschetsjes maken, die omgezet worden in een gravure of een litho. Al in 1858
heeft Van Goor een steendrukkerij opgezet, maar
dan moeten de gelithografeerde zwart-wit plaatjes
nog met de hand ingekleurd worden. Veel opdrachten voor het kleuren gaan naar de firma J. J. Sleijser
in Leiden, die ook papieren speelgoed vervaardigt.
Van Goor stuurt een paar vellen die als model
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ingekleurd moeten worden. Als hij daar tevreden
over is, ontvangt Sleijser grote aantallen afgedrukte
prenten om in te kleuren. Van Goor is echter niet
snel tevreden en heeft bovendien altijd haast.

Uitverkoop van het ‘kindergoed’
Na al die inspanningen voor de uitgave van geschikte en goed verzorgde kinderboeken doet Van
Goor begin 1863 al het ‘kindergoed’ in de uitverkoop. Jarenlang heeft hij de boeken van Van Buren
Schele uitgegeven, maar in oktober 1863 verzoekt
hij de auteur om hem van ‘dergelijke toezendingen
te verschonen’, omdat hij zich niet meer met het
uitgeven van kinderboeken bezighoudt.

In 1862, een jaar voor de uitverkoop, schrijft hij
dat hij zich ‘hoofdzakelijk bepaalt tot wetenschappelijke leerboeken en woordenboeken.’ Hieruit valt
op te maken, dat hij de schoolboeken en woordenboeken ziet als de belangrijkste onderdelen van het
fonds. Naar zijn mening zijn dat kennelijk niet de
kinderboeken, ook al geeft hij in dat jaar nog wel
een aantal kinderboeken uit van Van Buren Schele.

Bij die uitverkoop blijkt direct, hoe gewild deze kinderboekjes zijn bij de boekhandelaren. Ze reageren
massaal op een advertentie, waarin Van Goor zijn
‘kinderwerkjes’ aanbiedt. Om sommige titels moet
geloot worden onder de gegadigden die zich op
dezelfde dag aangemeld hebben. Andere titels zijn
al heel snel uitverkocht. Terwijl Van Goor de exemplaren al verkocht heeft, moet Sleijser de plaatjes
vaak nog inkleuren.
Waarom die uitverkoop van de ‘kinderwerkjes’?
Gezien de reacties van de confraters zijn ze toch
veel gevraagd. De enige reden, die de uitgever zelf
aangeeft in een brief van 26 februari 1863 aan
Dieren en Co uit Antwerpen, is ruimtegebrek. Die
grote stapels heeft hij zelf laten ontstaan. Hij heeft
er immers bewust voor gekozen om goedkope kinderboeken in grote oplagen uit te geven en alleen
bij hoge uitzondering te herdrukken. De exemplaren verkoopt hij geleidelijk en dat kan wel een paar
jaar duren. De veelal ongebonden en soms nog ongekleurde vellen van de kinderboeken blijven dan
op de plank liggen. Ondanks dat maakt hij op de
meeste kinderboeken wel winst, voor zover we dat
tenminste kunnen opmaken uit de beperkte gegevens van een fondsboek over de jaren 1852 – 1867.
Een andere reden is misschien dat de kinderboeken hem telkens voor het dilemma plaatsen, dat
de plaatjes onmisbaar zijn, terwijl de vervaardiging
daarvan veel tijd en moeite kost. Daar komt nog bij
dat Van Goor een paar keer een ruzie heeft uitgevochten met collega’s om de vertaalrechten en het
nadrukken van een kinderboek.

De zonen van G.B van Goor
De periode van G.B. van Goor Zonen begint al in
1868, dus nog voor het overlijden van Gerrit Benjamin, zodat er korte tijd twee firma’s bestaan, G.B.
van Goor en G.B. van Goor Zonen. G.B van Goor
tobt al jaren met zijn gezondheid, voordat hij in
juni 1871 in het Kürort Wildungen overlijdt. Zijn
zoons zijn dan al volop aan het werk in hun eigen
bedrijf. Ze pakken direct de kinderboeken weer op.
Al meteen in 1868 brengen ze de boeken van Van
Buren Schele op de markt die hun vader in 1862
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Interview

Jeannette Kok

nog steeds ‘onder handen’ had en die hij zelf niet
meer uitgegeven heeft: Tellen leeren en prentjes kijken
aan moeders schoot en Het Liefste boek. Deze boeken
zijn dus op de plank blijven liggen tot de zonen
ze in 1868 uitbrengen. Ze hoeven ze alleen nog
maar te laten binden en deels nog te laten inkleuren. Daarna nemen ze zelf ook nieuwe uitgaven
ter hand. Zes jaar later worden de nog voorradige
boeken van Van Buren Schele bij de veiling van
1874 verkocht, met uitzondering van Lize en haar
popje en Fritsje en zijn speelgoed. Daarvan bezorgen
de zonen in 1877 een herdruk, met respect voor het
erfgoed van hun vader.

Margreet van Wijk

Dit artikel verscheen eerder in iets gewijzigde vorm in het
tijdschrift Het leven in Gouda vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw. Media in Gouda: van papier naar digitaal
nr. 22 augustus 2017.
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Het voelde weer als vanouds bij Jeannette Kok aan
tafel. Net zoals toen we samen werkten aan wat
toen nog de ‘Berichten uit de wereld van het (oude)
kinderboek’ heette en waarvan ik vanaf nummer
6 (april 1995) met haar de redactie mocht vormen
en vooral een bijdrage mocht leveren aan de vormgeving ervan. We zaten dan als ‘Peppie en Kokkie’,
zoals ik ons vanaf die tijd noemde, een hele dag bij
elkaar en ‘Kokkie’ had dan altijd voor iets lekkers,
dat ook nog eens gezond was, gezorgd. En ook nu
we voor het interview bij elkaar zitten, staat er voor
later iets heerlijks al klaar. Tsja, die ‘Berichten uit
de wereld van het oude kinderboek’ (vanaf het vierde nummer verdwenen die haakjes om ‘oude’), de
voorloper van wat nu de ‘SGKJ – Berichten’ heet,
bestaat al vanaf 26 februari 1994. We bladeren
door de mooie blauwe band met gouden opdruk
waarin ik de eerste veertien nummers heb laten
binden. En dan komen de herinneringen boven.
En ook de eerste vraag: waarom ben je eigenlijk
ooit hiermee begonnen?

‘Vanaf 1993 bestond het overleg bewaarcollecties
kinderboeken onder voorzitterschap van Netty van
Rotterdam en ik was secretaris van deze groep. Al
snel bleek dat het uitwisselen van wetenswaardigheden bij elke bijeenkomst te veel tijd in beslag
nam en we hebben toen besloten die informatie op
papier te zetten en aan iedereen te sturen. Daardoor kwam er tijdens de bijeenkomsten tijd vrij
voor andere belangrijke zaken, zoals het afstem-
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men van de bewaarcollecties op elkaar. Netty van
Rotterdam was toen ook voorzitter van de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, en de
link was snel gelegd: ook voor de donateurs van de
SGKJ was dit nieuwsbulletin handig. Er zat in de
eerste ‘Berichten..’ al min of meer een indeling:
nieuws, nieuwe boeken, artikelen, tentoonstellingen en ook de rubriek ‘vragen’. Deze rubriek hebben we in de ‘Berichten…’ erg lang gehandhaafd
en met de hulp van de lezers van de ‘Berichten…’
is menige vraag ook echt opgelost. In die begintijd
mocht ik een en ander onder werktijd bij ‘Boek
en Jeugd’ doen, maar later heb ik toch vooral alles
in mijn vrije tijd gedaan. En met plezier, want ik
kon er ook een mooi netwerk door opbouwen, en
dat netwerk was heel belangrijk om mensen met
elkaar in contact te brengen. De eenvoudige, in het
begin gekopieerde ‘Berichten …’ maakte al snel een
groei door en het werd vanaf nummer drie (16 juni
1994) het ‘mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur’.
En in het derde nummer voegde ik zelfs al een
plaatje toe, maar pas vanaf nummer vijf, toen Toin
de mooie vormgeving ging verzorgen, kreeg het
beeld meer plaats.’

Wie is Jeannette?
Iedereen die zich op een of andere manier bezighoudt met de bestudering van de geschiedenis van
de kinder- en jeugdliteratuur heeft wel eens contact
gezocht met Jeannette. En in bijna alle standaardwerken staat zij vermeld bij het dankwoord en bij
veel artikelen is de eerste voetnoot vaak ook aan

een dergelijke dank gewijd. Maar wat weten we van
Jeannette zelf en hoe is zij zo in dit wereldje verzeild geraakt?
‘Ik ben geboren in Denekamp (Twente) en heb
daar tot mijn veertiende gewoond. Het was een
drukke bedoeling thuis, want ik was de tweede in
een rij van maar liefst acht kinderen. Ik bezocht de
R.K. meisjesschool en herinner me nog dat in de
klas een bibliotheekje was. Allemaal boeken in een
bruine kaft. Dat bleek ook in de bibliotheek zo te
zijn. Er was een lijst van boeken en daaruit mocht
je dan een boek kiezen. Er was nog geen sprake
van zelf boeken bekijken en doorbladeren voordat
je ze leende. En ik las vooral jongensboeken en
verslond de avonturen van Arendsoog en Pim Pandoer. Er was ook een tante, nou ja, geen echte tante, maar we noemden haar zo, en van haar kregen
we elk jaar een boek dat volgens haar tot de betere
kinderboeken behoorde. Een voorbeeld daarvan
zijn de boeken van An Rutgers van der Loeff.’
‘Mijn vader werkte bij de politie en toen hij een
baan kon krijgen als ‘inspecteur van politie’ zijn
we naar Weert verhuisd. Ik mocht daar niet naar
de HBS, want die was alleen toegankelijk voor
jongens, dus ging ik naar de MMS en daarna, eind
jaren zestig, naar de bibliotheekschool in Sittard.
Om eerlijk te zijn heb ik daar geen goede herinneringen aan, eigenlijk heb ik daar amper iets geleerd. Je moest één dag per week naar school en de
andere dagen van de week was je werkzaam in de
bibliotheek. Ik heb tot 1977 in Weert vooral op de
kinderafdeling gewerkt, maar van een kindvriendelijke afdeling kon in de eerste jaren echt niet
gesproken worden. De nieuwe Bibliotheekwet in
1975 bracht verlichting: geld voor uitbreiding van
de collectie en meer ruimte voor de kinderen.’
‘In het begin van de jaren zeventig ontstonden de
zogenaamde Werkgroepen Jeugdliteratuur, waarvan er in de loop van de tijd drie een landelijke
bekendheid en invloed kregen. Ik nam deel aan de
Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur, die vanuit Eindhoven opereerde. Een werkgroep ontstaan vanuit
de Dolle Mina beweging. We bespraken kinderboeken vooral inhoudelijk en leverden kritiek op rolpatronen en dergelijke. En die besprekingen werden
gebundeld in brochures met de titel Het kinderboek
vanuit een andere hoek.’
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‘In 1977 ben ik naar Amsterdam vertrokken om
daar te gaan studeren aan de Frederik Muller Academie waar ik les kreeg van onder meer Kees Fens
en Nettie Heimeriks. Ik denk er met plezier aan
terug. Ik kreeg na dat jaar een baan bij het filiaal
aan het Surinameplein waar ik op de jeugdafdeling
erg leuke en zeer bevlogen collega’s had, waar ik
nog steeds contact mee heb. Wat me erg tegenviel
was het algemene beleid van de OB Amsterdam:
er werd toentertijd in Amsterdam niet samengewerkt met de landelijke organisaties op het gebied
van jeugdbibliotheekwerk. Ik ben na een burn-out
vrijwilligerswerk gaan doen bij de Landelijke Bibliotheek Centrale, waar ik werkte aan de collectie
‘blauwe banden.’ Ook volgde ik de opleiding tot
‘bibliothecaris’ en in 1986 ging ik aan de slag bij
de dienst ‘Boek en jeugd’ in Den Haag. Ik hield me
vooral bezig met het ontsluiten van de documentatie en had een rustige werkplek in de kelder, waar
ook de collectie vakliteratuur stond (en achter een
gesloten deur de collectie kinderboeken). Ik vond
het heerlijk om af en toe gasten te ontvangen en
ze te helpen bij hun onderzoeksvraag. In 1997 verhuisden we naar het Letterkundig Museum, waar
ook de vakcollectie heen ging, maar de collectie
kinderboeken ging naar de Koninklijke Bibliotheek
(KB). Een ontzettend onhandige constructie, waardoor bezoekers steeds op en neer moesten lopen
tussen de twee instellingen. Uiteindelijk volgde ik
in 2001 Anne de Vries, die de eerste conservator
specifiek voor kinderboeken bij de KB was geworden, op en ben daar tot mijn pensioen in 2012
gebleven. Het waren mooie jaren, waarin ik veel
kansen kreeg en mijn creativiteit goed kwijt kon.
En wat was ik blij dat ik een opvolger zou krijgen,
want je weet in tijden van bezuinigen nooit of dat
gaat gebeuren. Mijn opvolgster is Karin Vingerhoets en we werken nog steeds samen, zoals aan
het digitale SGKJ-Nieuwsbericht.’

10

Oude kinderboeken
Na de oprichtingsvergadering van het landelijk
platform kinder- en jeugdliteratuur in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, bleek al snel dat er
behoefte was aan een werkgroep die zich met de
bestudering van de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur zou gaan bezighouden. Er werden
studie(mid)dagen georganiseerd en excursies. De
werkgroep, later een zelfstandige stichting na de
opheffing van het landelijk platform, heeft in de
decennia dat zij nu bestaat veel activiteiten ondernomen.
‘Ik ben erg blij met alle activiteiten van de stichting, want ze brengen mensen samen die veel van
elkaar kunnen leren. En de verzamelaars waren in
het begin vooral erg belangrijk, want zij hadden
schitterende collecties en hadden daar heel veel
kennis over. Veel van de boeken uit hun collecties
waren niet in openbare collecties te vinden. Enkele collecties van verzamelaars zijn later geschonken aan de KB of andere instellingen, waardoor ze
bewaard zijn gebleven én toegankelijk voor iedereen. En zonder die verzamelaars was er ook nooit
zoveel aandacht gekomen voor de Centsprenten,
een vergeten genre in de geschiedenis van de
kinder- en jeugdliteratuur. En we bezochten de
collecties vaak ook. Ik herinner me de studiemiddag in Antwerpen, waar we, en dat was echt voor
het eerst, een bezoek mochten brengen aan de
Van Tichelencollectie. Dankzij dat bezoek kreeg
de Bibliotheek Antwerpen meer aandacht voor die
collectie. En ik ben blij dat er tegenwoordig een
deskundige jury is voor de Hieronymus van Alphenprijs, met een gedegen juryrapport waarom
iemand die prijs krijgt. Ook denk ik graag terug
aan de studenten die hun onderzoek presenteerden op studiedagen. De studenten van de Universiteit Leiden die op zoek gingen naar auteurs
die ‘Uit het oog …’ waren verdwenen, in een tijd
dat veel informatie nog niet via internet beschikbaar was. En de studenten van Saskia de Bodt en
Helma van Lierop. Het is jammer dat studenten
zo weinig voor een onderwerp uit de geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur kiezen. En het is
moeilijk om jonge mensen voor dit vakgebied te
interesseren, dat zien we ook aan de gemiddelde
leeftijd van de bezoekers van de activiteiten van de
stichting.’
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Ontsluiten van kinderboeken
De KoK, de Kaartcatalogus Oude Kinderboeken
zoals ik die altijd noemde bij werkgroepen met studenten en daar een bruggetje maakte naar degene
die deze vorm gegeven had, is vanaf 1985 een heel
dankbare bron voor informatie over oude kinderboeken geweest. Jeannette heeft altijd een pleidooi
gehouden voor de ontsluiting van de jeugdliteratuur en van de vakliteratuur daarover. Een belangrijk hulpmiddel daarbij was de genrethesaurus. En
tegenwoordig is er natuurlijk het CBK (Centraal
Bestand Kinderboeken).
‘Voor de Kaartcatalogus Oude Kinderboeken
verknipte ik allerlei bronnen, zoals catalogi van
veilingen, en plakte die informatie op kaartjes, die
alfabetisch gerangschikt werden. En als ik over een
bepaald boek weer informatie vond, dan werd dat
toegevoegd aan het betreffende kaartje. Een enorme klus, maar het was in de tijd dat er nog geen
gedigitaliseerde catalogi van bibliotheken bestonden. Later heb ik me ingezet, samen met een aantal collega’s, voor het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK). Eerst werden de collecties van de KB
en het NBLC ingevoerd, en al snel volgden meer
grote collecties. Voor de ontsluiting van die boeken
maakten we een genrethesaurus die ook enkele
aanvullingen heeft gehad. (Het begon met een
eindwerkstuk van mijn opleiding tot documentalist). Deze thesaurus wordt nog steeds gebruikt bij
het invoeren van gegevens van de kinderboeken,
maar helaas gaat er bij het invoeren weleens iets
mis en worden genres toegekend die er eigenlijk
niet horen te staan. En bij de oude kinderboeken
ontbreken nog vaak de genres. Erg jammer. Tegenwoordig is er in het CBK een knop toegevoegd,
waarmee men suggesties voor verbetering van een
titelbeschrijving rechtstreeks kan doorgeven. Ik
hoop echt dat daar veel gebruik van gemaakt wordt.
En wat me erg dwars zit is dat de ontsluiting van
de vakliteratuur sinds 2010 niet meer gebeurt. Zo
ontzettend belangrijk voor onderzoekers om te
bekijken of er over het onderzoeksobject al meer
geschreven is. Ik heb de dr. P.A. Tiele Stichting
gevraagd of zij niet een voorstel kunnen indienen
om hier weer werk van te maken, eventueel via
crowdsourcing. En wat zou ik graag zien dat er
meer ruimte komt voor annotaties van de boeken.
Er ligt op dit gebied veel informatie, maar die

wordt helaas niet altijd toegevoegd aan de titelbeschrijvingen. Nog een wens voor de toekomst: de
fysieke staat van boeken in openbare collecties is
veel minder goed dan die in collecties van vrijwilligersorganisaties zoals de SKC in Winsum en StOK
in (nu nog) Deventer. Zij vervangen voortdurend
minder mooie exemplaren door betere. Ik zie daar
dan planken vol met puntgave boeken, om jaloers
op te worden. De museale functie van openbare
collecties kinderboeken zou gebaat zijn met het
vervangen van geplastificeerde, afgesneden, volgekladde, stukgelezen exemplaren…’

Levend cultuurbezit
Begin jaren negentig mocht ik in opdracht van
het Ministerie van WVC, afdeling Media, Letteren
en Bibliotheek een inventarisatie maken van collecties (oude) kinderboeken en overige materialen.
De toenmalige minister had al een rapport onder
de titel ‘Bedreigd cultuurbezit. Inventarisatie van
achterstanden in collectiebeheer en -behoud bij
musea en rijksarchieven’ aan de Tweede Kamer gestuurd, maar in dit onderzoek zou het specifiek om
kinderboeken gaan, met een uitstapje soms naar
uitgeversarchieven. Al snel voerde ik, na enkele gesprekken met Jeannette hierover, de term ‘Levend
cultuurbezit’ in, want natuurlijk was het belangrijk
de collectie te beschrijven, maar nog belangrijker
was dat er dan ook echt iets met die collecties zou
gebeuren.
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‘Ik was het hier helemaal mee eens. En er zijn ook
schitterende tentoonstellingen gekomen, zoals
‘Wonderland’ in 2002 in de Kunsthal in Rotterdam. En bij veel algemene tentoonstellingen worden tegenwoordig ook oude kinderboeken getoond.
Op de websites van de KB en de SGKJ zijn virtuele
tentoonstellingen te bekijken, zoals die van de
stichting over de lievelingsboeken van veel vrienden: ‘Een kinderboek met een verhaal’. En bij blogs
en dergelijke wordt veel beeldmateriaal uit oude
kinderboeken gebruikt. Het is jammer dat afbeeldingen vaak moeilijk te vinden zijn, waardoor je
als je een onderwerp hebt vaak slechts bij toeval op
illustraties daarover stuit. Uitgebreidere annotaties,
zoals we die bij de beschrijvingen in twee digitaliseringsprojecten (650 Prentenboeken en 1200
Centsprenten op Het Geheugen van Nederland)
hebben toegevoegd, helpen heel erg bij het zoeken
naar afbeeldingen.’

altijd was zij de spil. Wat vindt ze van de SGKJ
– Berichten en heeft ze nog goede tips voor de huidige redactie.
‘Het is een écht tijdschrift geworden. En tijden veranderen, dus al die informatie over publicaties en
dergelijke kunnen onderzoekers tegenwoordig ook
op een andere manier vinden (ook al wordt, jawel
even extra noemen, de vakliteratuur dus niet meer
ontsloten door de KB). En de SGKJ – Berichten en
de digitale nieuwsbrief vullen elkaar erg goed aan.
Een eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ik niet meer
de tijdsdruk van de ‘Berichten …’ voel en meer
tijd heb voor andere dingen, zoals de blogs die ik
schrijf en waaraan ik met veel plezier werk. Er zijn
nog veel onderwerpen die om onderzoek vragen
zoals bijvoorbeeld standsverschillen die uit teksten
en illustraties naar voren komen. En tips, och nee,
de redactie stopt er veel tijd in en ik lees de SGKJ
– Berichten met veel plezier. Gewoon zo doorgaan,
zou ik zeggen.’

Toin Duijx

Verzamelaar

‘De Waare Rijkdom’
Prentenboeken hebben altijd mijn interesse gehad.
Als kind genoot ik van de Maandboeken van Rie
Cramer, het verslag van de torenhaan in Ik zie, met
de leuke tekeningen van Marietje Witteveen, Matsa
Boemi op de Tafelberg en Kom binnen in het huis van
El Pintor. Het laatste boek was zelfs aardig wat
jaren later nog populair bij mijn kleinkinderen.

En voor de gezonde, voedzame taart in de oven
gaat, toch nog even terug naar die ‘Berichten….’,
want die zijn belangrijk voor Jeannette geweest. Ze
werkte met mederedacteuren Toin, Nel Teeuwen
en Theo Gielen (die ze nog steeds erg mist), maar
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Tijdens mijn bibliotheekopleiding ging ik, gestimuleerd door het enthousiasme van Jannie Daane,
zelf prentenboeken kopen. Later waren mijn kinderen een dankbaar excuus om daar mee door
te gaan. Vooral uitgeverij Lemniscaat gaf mooie
prentenboeken uit, zoals het verrassende Het Poppenfeest van Annemie en Margriet Heymans. Toen
ik mij in 1975 meer met muziek ging bezighouden
kreeg ik van mijn moeder: Lullabies and Nightsongs.
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Een schitterend boek uit 1969 met muziek van
Alec Wilder en illustraties van Maurice Sendak. In
datzelfde jaar kocht ik Hollandsche Kinderliedjes, een
herdruk van de in 1917 verschenen uitgave, geïllustreerd door Henriëtte Willebeek Le Mair, geharmoniseerd door Julius Röntgen (die bevriend was met
haar ouders) en opgedragen aan de toen tienjarige
prinses Juliana.
In de zeventiger jaren wist ik nog meer prentenboeken met muziek te bemachtigen, zoals Our old
Nursery Rhymes, ‘harmonised by Alfred Moffat’
(1911) en eveneens door Willebeek Le Mair van
illustraties voorzien, en ook nog Chansons de France
pour les petits Français, ‘avec accompagnement de
J.B. Weckerlin (1821-1910), illustrations par Maurice Boutet de Monvel (1850-1913)’. Ik was gewonnen voor de combinatie plaatjes, tekst en muziek.
Ik ging kinderliedjes verzamelen met illustraties
van Rie Cramer, Cornelis Jetses en vele anderen.
En ook liedjes in andere talen.

Toen ik bij mijn steeds meer groeiende collectie in
verschillende bundels dezelfde liedjes tegenkwam,
soms met een andere melodie, en ik op een vraag
naar een bepaald liedje uren moest zoeken, kwam
ik op de (onzalige) gedachte wat meer met mijn
verzameling te doen. Ik besloot alle Nederlandse
kinderliedjes (tot 1950) apart te gaan catalogiseren
(op kaartjes, in bibliotheekschrift!). Het was eigenlijk heel leuk werk. Ik begon bij de A van Abramsz’
Geïllustreerde kinderliedjes met prentjes van D. Viel,
tot ik, na een jaar of vier, en met een zere pols,
opgelucht de Sint-Nicolaas Cantate van Bernard
Zweers had bereikt. (Deze cantate werd in 1891
voor het eerst uitgevoerd in het Concertgebouw).
De partituur, met woorden van A.L. de Rop, was
niet geïllustreerd, want dat hoefde niet meer. Het
ging nu om de teksten en ik maakte kennis met
J.P. Heye, J.J.A. Goeverneur, G.W.Lovendaal, en
met heel veel onderwijzers, zoals de zeer productieve Eppo Jan Boneschanscher (1852-1912) uit
Zuurdijk, die schaatswedstrijden voor zijn leerlingen organiseerde, en daarvoor in 1895 de bijbehorende liedjes schreef: Op het ijs! 5 tweestemmige
IJsliedjes voor Scholen, Huisgezinnen en Kinderzanggezelschappen.

Hieronymus van Alphen
De kindergedichten (1778-1782) van Hieronymus
van Alphen zijn door heel veel componisten, nog
tot het einde van de 19e eeuw, op muziek gezet.
Al in 1780 verscheen bij Isaac de Jongh in Amsterdam: Zes muziekstukjes voor de Proeve van kleine
gedichten voor kinderen, van Mr. Hieronymus van
Alphen, gecomponeerd door een Eerst Liefhebber der
Muziekkunst. De naam van die ‘liefhebber’ was
Bartholomeus Ruloffs (1741-1801): hij was onder
meer violist in het theaterorkest, organist van de
drie belangrijkste kerken in Amsterdam en concertdirecteur van Felix Meritus. Ik bezit een 9e
druk (1779) van de ‘Proeve’, met achterin bijgebonden de Zes muziekstukjes. (De dichter en de componist werden in die uitgave nog niet met hun naam
vermeld!)
Vanaf 1785 verschenen drie deeltjes van Kleine Gedigte voor kinderen van Mr. H. van Alphen in muziek
gezet door (C)hristiaan (E)rnst Graaf(1723-1802),
Muziek Directeur van Z.Doorl. Hoogheid Den Heere
Prins Erfstadthouder etc., etc., etc. (hier wordt bedoeld
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Vertellingen en muziek

Willem V). Totaal 48 liedjes, met in het eerste
deeltje: ‘De Pruimeboom’ en ‘Het gebroken Glas’.
Ook ‘Mietje by het Clavecimbaal’ is door Graaf
(in het derde deeltje) getoonzet. Op het bijbehorende prentje staat het klavecimbel afgebeeld met
de openstaande klep naar rechts, wat betekent
dat de lange snaren, dus de lage tonen, aan de
rechterkant, en de korte, dus de hoge tonen links
zouden liggen. Mietjes ‘broertjen’ moet dus wel
zeer bedreven in het spel zijn geweest! Ook in het
Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd, van Mr.
Hieronymus van Alphen. Ter Gedachtenis aan Zijnen
125sten Verjaardag op den 8sten Augustus 1871 staat
een mooie afbeelding in kleur, maar nog steeds
in spiegelbeeld. (Mijn man heeft een keer de plaat
‘omgedraaid’, waardoor het klavecimbel er eindelijk normaal bij staat).

Niet alleen gedichten werden van muziek voorzien. Rond 1900 waren ook vertellingen aan het
klavier populair. Catharina van Rennes schrijft in
het voorwoord (nov. 1894) van In de Muizenwereld,
dat de vertelster eerst goed moet oefenen, want de
vertelling moet ‘smakelijk worden voorgediend’.
Agatha Snellen schreef de tekst en L.W.R. Wenckebach maakte de tekeningen. Al eerder, in 1886,
illustreerde hij voor Van Rennes Van Kleine Frits.
Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan het
klavier. En in 1917 verscheen van haar hand bij W.
de Haan Een wonderlijke nacht! Klaviervertelling (vrij
naar Andersen), maar nu met illustraties van Rie
Cramer.

Ook verjaardagsliederen waren in trek. P. Noordhoff gaf in 1895 de cantate Vaders verjaardag uit,
van Simon van Milligen, met woorden van A.L. de
Rop, voor soli, koor en piano. Handig voor grote
gezinnen! En kinder-operettes waren populair. Bij
F.B. de Boer in Middelburg verscheen in 1888 De
Prins van Sind, bewerkt door A.H.L. (60 jaar later
zong ik op school de hoofdrol van deze blijkbaar
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erg populaire ‘musical’, met mijn vlechten onder
een baret). Mejuffrouw H.A.L. bewerkte sprookjes
voor H.A.M. Roelants te Schiedam, zoals Sneeuwwitje (1878) en, iets later, Asschepoetster. Deze operettes beleefden al vóór 1900 vele drukken.

Liedjesbank
In mijn ‘liedjesbank’ staan ca. 6.500 liedjes, op titel en eerste regel in één alfabet gerangschikt, met
verwijzing naar mijn muziekboeken die ontsloten
zijn op componist, dichter, illustrator, titel, uitgever, genre en, zo mogelijk, chronologie. In het ‘préinternet tijdperk’ heb ik veel vragen over ‘liedjes
van vroeger’ kunnen oplossen. Die vragen kwamen
van particulieren, bibliotheken, muziekantiquariaten en het Meertens Instituut. Ik heb geholpen bij
het samenstellen van een bundel sinterklaasliedjes,
een jubileumboek voor Wim, met 15 liedjes, die
begonnen met die naam.
Als dank voor mijn hulp bij het zoeken naar luilekkerlandliedjes kreeg ik in 2001 een cd met onder
meer vier van mijn liedjes, uitgevoerd door Klaartje
van Veldhoven (sopraan) en Patrick Pranger (piano), leerlingen van het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. In 2004 kreeg ik, via de heer Rave
van het Meertens Instituut, een vraag van een oude
heer die als kind meegezongen had met een spel
dat zo begon: ‘Een compagnie tinnen soldaten…’
De partituur en de tekst van De Standvastige Tinnen Soldaat (1916), vrij bewerkt naar Hans Chr.
Andersen voor kinderkoor door Hendrika van Tussenbroek kon ik hem opsturen. De oude heer was
er blij mee. In 2011 kreeg ik van hem een brief dat
’na 7 jaar aandringen’ het Dameskoor van Ouderencentrum De Coenen in Amsterdam het stuk
ging uitvoeren. Ik heb toen in Amsterdam met de,
inmiddels zeer oude heer, kennisgemaakt en voor
het eerst geluisterd naar de muziek van Hendrika
van Tussenbroek.
Het is lang geleden dat ik met het verzamelen ben
begonnen. Ik stroop geen boekenmarkten meer
af, koop een enkele keer nog wel eens iets moois
op een veiling of beurs. Mijn verzameling kindermuziek is omvangrijk, maar goed toegankelijk. Ik
geniet nog regelmatig van de prachtige illustraties
van Walter Crane, Maurice Boutet de Monvel, Heinrich Lefler en Joseph Urban, Henriëtte Willebeek

Le Mair, Rie Cramer en vele andere kunstenaars.
De teksten, getuigenissen van een voorbije tijd,
spreken mij minder aan. Met als uitzondering: de
‘kleine gedigten’, door een jonge weduwnaar met
veel liefde voor zijn kleine kinderen geschreven.
Blijft over: de muziek. Daar ben ik intensief mee
bezig; ik ben in de gelegenheid veel te luisteren en
ik speel op mijn ‘clavecimbaal’. De muziek is voor
mij “De Waare Rijkdom”

Miep Slager-Mantel

In Memoriam

Anne de Vries (19 augustus 1944 1 januari 2018)
Op nieuwjaarsdag 2018 overleed na een ziekbed
van enkele maanden onze SGKJ-vriend Anne de
Vries. Het bericht kwam voor iedereen erg onverwachts en natuurlijk als een enorme schok.
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Op de voorjaarsstudiedag van onze stichting vorig
jaar in Den Haag hield hij nog een voordracht. In
het verslag van die studiedag staat: ‘Na de lunchpauze kwam Anne de Vries aan het woord, zonder PowerPoint want Anne is nog van de ‘oude
stempel’ die het bij een lezing van het woord moet
hebben. Op basis van zijn proefschrift Wat heten
goede kinderboeken? gaf hij een overzicht van visies
op leesbevordering van 1880 tot 1958.’ Eigenlijk
had hij niet zoveel zin om die lezing te geven. Jant
herinnert zich nog de mailwisseling om hem over
te halen het toch te doen. En nee, een korte samenvatting voor de SGKJ-Berichten schreef hij niet,
want ‘hij had het op andere plekken al vaak genoeg
verteld’.

Boek en Jeugd
Veel SGKJ-vrienden zullen Anne nog kennen uit
de tijd dat hij hoofd van de dienst Boek en Jeugd
van het NBLC was, toen gevestigd in de Taco
Scheltemastraat in Den Haag. In het allereerste
nummer van het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur, september 1986, schreef Anne: ‘Een
belangrijke activiteit van de dienst is de distributie
van informatie: door middel van verschillende
series documentatiemappen wordt de verzamelde
informatie zoveel mogelijk ter beschikking gesteld
van plaatselijke bibliotheken en andere belangstellenden. Daarnaast verstrekt de dienst op aanvraag
inlichtingen over specialistische onderwerpen,
waarover de plaatselijke bibliotheken geen informatie bezitten.’ Daarnaast ging hij in op de enorme collectie kinder- en jeugdboeken en natuurlijk
op de vakcollectie. Iedere onderzoeker bracht destijds eerst een bezoek aan ‘Boek en jeugd’. Daar
vond je de belangrijkste informatie die je nodig
had voor je onderzoek.
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Eerlijk gezegd missen veel onderzoekers deze mogelijkheid, ondanks de ‘digitale’ mogelijkheden van
vandaag de dag, nog steeds.
Toen ‘Boek en Jeugd’ halverwege de jaren negentig
verhuisde naar wat toen nog het Letterkundig Museum heette en daar opgenomen werd als belangrijk onderdeel binnen het kinderboekenmuseum
(ook al zal het op papier anders georganiseerd
geweest zijn), maakte Anne de teksten voor de tijdbalk onder de titel Van Hieronymus tot heden. Een
beknopte wandeling door enkele eeuwen geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur.

Platform Kinder- en jeugdliteratuur
Het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur was
een uitgave van het Landelijk Platform Kinder- en
Jeugdliteratuur en bestaat nog steeds, maar sinds
jaargang 7 (1993) onder de naam Literatuur zonder
leeftijd. Anne de Vries had vanaf dat eerste nummer een plaats binnen de redactie (samen met
Toin Duijx, Tony Meelis-Voorma en Hugo Verdaasdonk). In de meer dan dertig jaargangen heeft
Anne regelmatig gepubliceerd in het tijdschrift.
Vooral zijn artikel Het kinderboek in niemandsland.
Het verdwijnende kinderboek revisited (2001), waarin
hij op verzoek van de redactie terugkijkt op zijn
SLAA-lezing, gehouden op 30 januari 1990 in De
Balie te Amsterdam onder de titel Het verdwijnende
kinderboek, mag als een sleutelpublicatie gezien
worden. Die lezing in Amsterdam had veel stof
doen opwaaien vanwege zijn stelling dat ‘toonaangevende critici een voorkeur hadden voor de
minst toegankelijke boeken, ‘kinderboeken voor
volwassenen’, en te weinig rekening hielden met
de beoogde lezers. Beide teksten horen tot de verplichte literatuur van het studie-onderdeel over
jeugdliteraire kritiek van de master Jeugdliteratuur
van Tilburg University.
Anne zat niet alleen in de redactie, maar ook in
het bestuur van het Landelijk Platform Kinder en
Jeugdliteratuur. Hij liet zijn stem in de bestuursvergaderingen goed horen en dat leidde soms tot
pittige discussies herinnert Toin zich, waarbij het
belang van het ‘Platform’ en dat van het NBLC, in
het bijzonder de ‘Dienst Boek en jeugd’, nogal eens
botsten. Discussie was altijd mogelijk, maar op een
gegeven moment trok Anne zich, na veel overleg,
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waarbij Jant als bemiddelaar een belangrijke rol
speelde, toch terug uit het bestuur.
Jant ontmoette Anne bij een werkgroep die in 1988
als onderdeel van het ‘Platform’ werd opgericht,
een werkgroep die zich specifiek bezighield met de
geschiedenis van de kinderliteratuur. Onze SGKJ
is voortgekomen uit de activiteiten van deze werkgroep. Anne richtte zelfs nog een apart gezelschap
binnen de stichting op, een soort studieclub, waar
dieper werd ingegaan op bepaalde onderwerpen en
verzamelingen. De leden kwamen regelmatig in
Utrecht bij elkaar.

De wetenschapper
Hierboven is al aangegeven dat Anne zich uit liet
over het beoordelen van kinder- en jeugdboeken.
In 1989 promoveerde hij op dit onderwerp aan
de Vrije Universiteit (waar hij ook enkele jaren
als docent jeugdliteratuur aan verbonden was) op
een proefschrift met de programmatische titel:
Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880. Dit boek staat
bij menig onderzoeker prominent op de plank
met belangrijke andere naslagwerken en is gelukkig ook volledig opgenomen in de DBNL. In het
proefschrift liet Anne de Vries al zien dat hij altijd
heel veel materiaal verzamelt alvorens een analyse
te maken. Volgens Toin werkte hij nog, zoals dat
helemaal paste bij hem, met kaartenbakjes. De
wetenschapper Anne de Vries had met dit proefschrift een vooraanstaande plaats veroverd binnen
de wetenschappelijke bestudering van de kinderen jeugdliteratuur, die toen toch echt nog in de
kinderschoenen stond. Wie zijn indrukwekkende
publicatielijst bekijkt, zal hier alleen maar mee
kunnen instemmen. En vanwege zijn expertise op
dit gebied, zo herinnert Jant zich maar al te goed,
nam hij plaats in de promotiecommissie bij haar
promotie in 2000 aan de Katholieke Universiteit
Brabant.

Zijn vader
Hoe vaak zal Anne niet de vraag gekregen hebben
of hij de zoon was van …. We vrezen dat heel vaak
gevraagd werd naar zijn bekende vader, de auteur
Anne de Vries, jawel van Bartje, maar van nog veel
meer boeken. In 1995 publiceerde Anne de Vries

een uitgebreide, zeer gedegen bibliografie van het
werk van zijn vader: Bibliografie van Anne de Vries
1904-1964 (Nijkerk, Callenbach). We denken dat
hiervoor ook veel bakjes met kaartjes gebruikt
zijn. En vijftien jaar later (2010) verscheen van
zijn hand een bijzondere biografie van zijn vader:
Een zondagskind. Biografie van mijn vader (Kampen,
Kok). En het bijzondere van de biografie is dat
Anne zich zowel als biograaf, en als zoon aan het
woord laat. Wel steeds in een ander lettertype. In
de biografie leren we veel over zijn vader, maar zeker ook over de Anne die vaak jr. achter zijn naam
moest zetten.

Dichten voor kinderen
Bekendheid kreeg Anne ook van de vele bloemlezingen met poëzie voor kinderen die hij samenstelde. Misschien dat Anne in de loop der jaren
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zijn inventarisatie van gedichten ook op de computer maakte, maar het zou ons niets verbazen als
hij daarnaast dan zeker nog allerlei kaartenbakjes
op zijn bureau had staan. Voor menigeen zal de
bundel Van Alphen tot Zonderland. De Nederlandse
kinderpoëzie van alle tijden (Amsterdam, Querido,
2000) nog een dankbare bron zijn als men op
zoek is naar een bepaald gedicht. En er verschenen
nog meer bundels waaruit bleek hoeveel materiaal
Anne in de loop der jaren wel niet verzameld had.

Hieronymus van Alphen prijs
Het kon niet anders, gezien al zijn activiteiten en
onderzoek op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur, dat hij in 2013 de Hieronymus van Alphenprijs kreeg. De jury, waarin Toin ook zitting
mocht hebben, was van mening dat ‘Anne de Vries
… de Hieronymus van Alphenprijs 2013 (verdient)
omdat hij tot de pioniers van het wetenschappelijk
onderzoek naar jeugdliteratuur behoort. Aangesteld als docent en onderzoeker jeugdliteratuur aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam pleitte hij al
voor meer onderzoek naar kinder- en jeugdboeken,
waarbij hij vooral het belang van gedegen bibliografisch onderzoek benadrukte.’ Het bestuur van
de SGKJ was het daar van harte mee eens en Jant
mocht de prijs aan hem uitreiken op een studiedag
die een extra feestelijk tintje kreeg omdat op die
dag ook het twintigjarig bestaan van de SGKJ werd
gevierd.

SGKJ-vriend
Anne stond aan de wieg van de SGKJ en was vaak
als luisteraar of spreker aanwezig bij de studiedagen. Dan zat hij in het publiek en leverde, soms
iets te hard, tussendoor kritiek op wat een spreker
vertelde. Pogingen om hem daarvan af te houden
hebben nooit zichtbaar (nee, beter ‘hoorbaar’)
resultaat opgeleverd. Maar Anne was een graag
geziene gast bij al onze activiteiten. We zullen hem
erg missen.

Jant van der Weg-Laverman en Toin Duijx

In 2015 verschenen Meisje, kun je wel jokken? Achtergrond en betekenis van de Nederlandse kinderrijmen
en Mijn moeder heeft de pee aan mij. Nederlandse
kinderrijmen uit Noord en Zuid, beide tegelijkertijd
bij Amsterdam University Press. Jant herinnert
zich nog heel goed dat zij het manuscript voor de
AUP moest beoordelen. En Toin mocht, met veel
plezier, een lange bespreking aan beide boeken
wijden in wat toen nog de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek heette (de voorloper van de
SGKJ-Berichten).
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Boekbespreking

Lezen is meedenken met een ander
om jezelf te verrijken
De Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878-1942)
is vooral bekend geworden van het weeshuis waar
hij kinderarts was. Toen de nazi’s het Getto van
Warschau creëerden in 1940, werd zijn weeshuis
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gedwongen naar het getto (van Warschau) te verhuizen. Op 5 (of 6) augustus 1942 kwamen Duitse
soldaten de 192 (of 196) weeskinderen ophalen
en ongeveer een dozijn stafleden om hen naar het
vernietigingskamp Treblinka te brengen. Korczak
hoefde niet mee te gaan wegens zijn achtergrond,
maar hij sloeg het aanbod om achter te blijven
meerdere keren af. Hij zei geen afstand te zullen
doen van zijn kinderen. Aangenomen wordt dat
Korczak en zijn kinderen direct bij aankomst in
Treblinka door de Duitse SS werden vermoord in
een gaskamer.

interview de ontwikkeling van Korczak tot arts beschreven waarin zijn standpunt aangaande enkele
medische vraagstukken naar voren komt. Opvallend hoe modern vraagstukken van een eeuw
geleden nu nog steeds zijn. En de vorm waarin
Görtzen alle informatie gegoten heeft, een fictief
interview, brengt Korczak echt tot leven. Görtzen
baseert zich hiervoor op veel artikelen over Korczak, maar vooral op de boeken die door de ‘geïnterviewde’ zelf geschreven zijn.
In het tweede deel, meer theoretisch van aard,
wordt een aantal kernbegrippen uit de pedagogiek
van Korczak, verlangen, droefheid en eenzaamheid, uitgewerkt. Dit deel leest iets minder vlot en
vergt dan ook meer van de lezer. Ook is er enige
overlap met wat in het eerste deel al aan bod is
gekomen.

Kinderboeken
Het boeiendste deel is het laatste deel dat helemaal gaat over de kinderboeken van Korczak en
de invloed van voornamelijk Poolse auteurs op
zijn schrijverschap. Ook plaatst Görtzen de boeken binnen de geschiedenis van de Poolse jeugdliteratuur. Aangetoond wordt hoezeer de inhoud
van zijn kinderboeken gerelateerd zijn aan het
leven en de pedagogische opvattingen van Korczak. Een belangrijk uitgangspunt van Korczak is:
‘Een kind wordt geen mens, maar is een mens’.
En dat is in al zijn kinderboeken ook terug te vinden. Korczak neemt de kinderen in zijn boeken
serieus.

René Görtzen houdt zich al jarenlang bezig met
het bestuderen van het leven en werk van Janusz
Korczak en publiceert daarover onder meer in de
reeks ‘Korczakiana’. In het in 2017 verschenen zevende deel van deze serie staat Korczak als kinderarts en als kinderboekenschrijver centraal.
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel
wordt in de vorm van een vlot geschreven fictief

Heel bijzonder is het boek Kajtus de tovenaar (verschenen in 2016 bij uitgeverij Levendig). Het is
het verhaal van een onrustige jongen die droomt
van macht en vrijheid en die van zijn avonturen
in de wereld leert dat je nooit alles kunt doen wat
je wilt. Het kinderboek is te zien als een soort
autobiografie van Korczak en Görtzen laat dit aan
de hand van een gedegen analyse goed zien. In
Nederland zijn vooral de twee kinderboeken rondom Koning Matthijsje bekend geworden (Koning
Matthijsje de Eerste en het vervolg Koning Matthijsje
op het onbewoonde eiland, beide vertaald door Benjamin Gijzel en verschenen bij Van Goor). Ook in
deze twee boeken zijn de pedagogische opvattingen van Korczak terug te vinden.
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Koning Matthijsje de Eerste is net zes jaar geworden als hij het rijk van zijn vader moet overnemen.
Hij ontbindt de regering en vervangt die door een
kinderparlement. Volwassenen gaan dan doen wat
kinderen deden en omgekeerd. Als dat uitloopt
op een chaos, probeert hij een en ander terug te
draaien, maar dat lukt niet en Matthijsje wordt ver-

Jack; nooit in het Nederlands vertaald voor zover
ik weet) vanaf 1937 op de Duitse Nationaalsocialistische index geplaatst was. Informatie over Amerikaanse verhoudingen werd niet geschikt geacht
voor Duitse kinderen. Het feit dat de auteur Joods
was, zal zeker ook meegespeeld hebben.

Gedachtegoed van Korczak
Verschillende kinderboekenschrijvers hebben zich
laten inspireren door de opvattingen van Janusz
Korczak. Het meest indrukwekkend heeft Karlijn
Stoffels dat gedaan in Mosje en Reizele (Querido,
1996). Een bejaarde Israëli herinnert zich zijn
verblijf in het joodse weeshuis van Janusz Korczak
in Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
niet godsdienstig opgevoede jongetje Mosje Schuster wordt wees en komt in het weeshuis terecht en
leert daar Reizele kennen. Ook als Mosje het huis
ontvlucht, omdat hij doorkrijgt dat alle weeskinderen naar een concentratiekamp gestuurd zullen
worden, blijft hij aan Reizele denken en van haar
houden. Het liedje ‘Reizele’ van Mordechai Gebirtig loopt als een rode draad door de herinneringen.
In Mijn stilte van Ina Vandewijer (Davidsfonds/Infodok, 2008) worden de ervaringen van het joodse
meisje Ester in het kinderweeshuis Dom Sierot
beschreven. Ester is haar spraakvermogen kwijtgeraakt en in opdracht van dokter Korczak schrijft ze
over haar gevoelens in een dagboek. Het verhaal
eindigt droevig, want op 5 augustus 1942 komen
Duitse soldaten de kinderen en medewerkers van
het weeshuis halen om hen naar een vernietigingskamp te deporteren.
bannen naar een onbewoond eiland. De schrijver
die dit boek na de onafhankelijkheid van zijn land
(Polen) schreef, maakt kinderen, maar ook volwassenen duidelijk, dat regeren geen kwestie is van
maar doen waar je zin in hebt en dat je het niet
iedereen naar de zin kunt maken. Je moet keuzes
durven maken. Beide delen zijn schitterend geïllustreerd door Waldemar Andrzejewski (tenminste
de eerste druk uit 1981, in de herdruk van bijna
tien jaar later ontbreken deze mooie illustraties
helaas).
Opvallend is dat een kinderboek van hem dat
speelt in New York (Het bankroet van de kleine

De Poolse IBBY-sectie heeft decennia geleden een
bijzondere kinderboekenprijs in het leven geroepen voor boeken die aansluiten bij het gedachtegoed van Janusz Korczak. In 1996 ontving Trude
de Jong deze prijs voor haar boek Een verboden
kind.
Janusz Korczak. Arts en kinderboekenschrijver. René
Görtzen. Uitgeverij SWP. 2017

Toin Duijx
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Collectie

Kinderboeken in Meermanno
De grondlegger van Museum Meermanno | Huis
van het boek, voorheen Museum Meermanno
Westreenianum, de naam die nog altijd in gouden letters op de gevel prijkt, was Willem Hendrik Jacob van Westreenen van Tiellandt (17831848). Hoewel hij al op zijn veertiende in een
brief schreef aan zijn achterneef Johan Meerman,
de tweede naamgever van het museum, dat hij
een ‘boek-wurm’ wilde worden, waren het in die
tijd vanzelfsprekend nog geen kinderboeken die
hij als negentiende eeuwse verzamelaar kocht. De
basis van zijn collectie bestaat uit een bijzondere
verzameling boekdrukkunst, boeken en handschriften, maar ook Egyptische, Griekse, Romeinse oudheden, penningen en kunstvoorwerpen.

Over de jonge baron verscheen in 2012 een fantasierijk prentenboek De kleine baron, een uitgave
van het museum en Lecturis. Het werd geschreven door Lizette de Koning en geïllustreerd door
Nina van den Bosch, beiden waren ook als museumdocent werkzaam in Museum Meermanno. In het
verhaal gaat de kleine baron, samen met zijn honden, waarvan de graven nog in de museumtuin
zijn te vinden, op zoek naar de verdwenen letters
uit zijn boekenverzameling.
De toevoeging van de collectie Museum van het
Boek door de Koninklijke Bibliotheek in 1960
was een start voor het opbouwen van de Moderne
Collectie, die bestaat uit een verzameling waarbij
de vormgeving centraal staat. De collectie kinderboeken die hierbij ook werd gevormd bestaat uit
een 2.500 boeken, waarvan enkele honderden
titels als bijzonder kunnen worden beschouwd.
De titels zijn allen terug te vinden in de online
catalogus, waarin ook vormgevingsaspecten als illustrator, boekvormgever en bandontwerper terug
te vinden zijn. Ook vormgevingsaspecten als Abcboek, badboek, Gouden Griffel tot rijdend boek
zijn in het veld ‘bibliografische vorm’ te vinden.
Meermanno is deelnemer aan het overleg van
Beheerders Bewaarcollecties Kinderboeken- en
Centsprenten en in het collectieprofiel dat daarvoor werd opgesteld staat dat we een overzicht
hebben van Nederlandse illustratoren van het
kinderboek. Voor de tentoonstelling in 2014 ‘De
Verbeelders’ naar aanleiding van het gelijknamige boek van Saskia de Bodt, kon Meermanno
dan ook een groot aantal originelen uit eigen
collectie tonen. Tegenwoordig kopen we jaarlijks
enige werken van buitenlandse boekkunstenaars
aan, omdat we onze collectie nauw afstemmen
op die van de Koninklijke Bibliotheek, die zich
op het Nederlands taalgebied concentreert. In
het gezamenlijke ‘Huis van het Boek’ zal ook het
verzamelen en presenteren van collecties, ook die
van kinderboeken, verder vorm krijgen.
Een belangrijk onderdeel van ons museum is de
educatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Via verschillende programma’s leren groepen
kinderen die met hun school het museum bezoeken meer over verzamelen, schrijven en (boek)
drukken.
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We willen met onze collectie die, zoals al aangegeven, gericht is op boekvormgeving, ook graag laten
zien hoe een uitgave tot stand is gekomen. Om die
reden verzamelen we de originele illustraties en
archieven van boekvormgevers of uitgeverijen.

proeven van de educatieve boeken van deze uitgever. Zo gaf deze uitgever in de jaren dertig de serie
van Williams J. Long’s werken over het dierenleven
in de wildernis uit. In het archief bevinden zich de
originele omslag- en bandversieringen van Johan
Briedé.

Archieven van uitgeverijen Van Goor en Brusse
Collectie Tine van Buul
Een rijke bron voor onderzoek op het gebied van
kinderboekillustraties biedt het archief van G.B.
van Goor, één van de bekendste kinderboekenuitgeverijen uit de twintigste eeuw. Het archief
bestaat uit tientallen meters archiefdozen met ontwerptekeningen met aanwijzingen van bekende illustratoren, vooral uit de periode 1920-1940, zoals
Bernardina Midderigh-Bokhorst, Sijtje Aafjes en
Rie Cramer. In 2012 werd bij de gelegenheid van
de honderste geboortedag van Phiny Dick een tentoonstelling georganiseerd, waarbij haar originele
werk en dat van haar echtgenoot Marten Toonder
uit dit archief werd getoond.
Het bedrijfsarchief van uitgeverij W.L. en J.Brusse
(1873-1949) bevat ook ontwerpmateriaal en drukRecent is een collectie van zeventig kinderboeken
met boekbanden waarop lezende kinderen zijn
afgebeeld, uit de periode 1900-1930, beschreven.
Deze boeken zijn afkomstig uit de collectie van
Martine van Buul (1919-2009), auteur en uitgever. Van Buul was de drijvende kracht achter het
succesvolle kinderboekenfonds van Querido, met
uitgaven van onder meer Annie M.G. Schmidt,
Miep Diekmann, Guus Kuijer en Els Pelgrom. Van
enkele boekbanden gemaakt door Jan Sluijters bevinden zich de originele ontwerptekeningen in het
archief van vormgever en boekbinder van Bommel,
dat we ook in het museum beheren.
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Miniboekjes
Volwassenen en kinderen voelen zich aangetrokken tot de collectie miniboekjes. De Bibliotheca
Thurkowiana Minor, een schaalmodel van een zeventiende eeuwse bibliotheek gevuld met 1.500 miniboekjes, is een grote publiekstrekker sinds 2012.
Al eerder verworven we de 170 miniboekjes van
Abraham en Alice Horodisch. Deze collectie bevat
ook veertig unica, namelijk de boekjes die Alice als
ontwerpster en illustratrice maakte als verjaardagsgeschenk voor haar man. Op dit moment werken
twee studenten Boekwetenschap aan de ontsluiting
van het archief van Alice Horodisch. Miniboekjes
zijn zeker niet specifiek kinderboeken, maar soms
gaan bijzondere boekvormen samen. Zo bevat de
moderne collectie miniboekjes A Christmas Carol
gemaakt door Tine Krijnen, dat zowel een pop-up
als een kinderboekje, als een mini-boekje, is, gebonden in palingleer en niet groter dan een vingerkootje.

leven van Lenin door Maria Priljezajeva. Op één
illustratie zien we de bestorming van het Winter
Paleis, de andere aquarel toont het panorama van
Sint Petersburg rond 1900.

A child of books

Illustraties Russische kinderboeken
De samenwerking rond de tentoonstelling ‘De Vrolijke brigade: Russische kinderboeken 1925-1941’
in 2013, uit de collectie van Albert Lemmens en
Serge-Aljosja Stommels was aanleiding voor deze
verzamelaars om vijf boeken te schenken. De boeken, gedrukt rond 1970 in de voormalige SovjetUnie, bevatten de illustraties waarvan Meermanno
de zeven originele tekeningen beheert. Deze
tekeningen werden geschonken door het Gemeentemuseum Helmond. Een mooi voorbeeld van
deze illustraties zijn de twee gouaches van Orest
Verejsky voor de uitgave uit 1970 Zhizn Lenin, het

Een recente aanwinst die op kinderboekengebied
interessant is, is het kunstenaarsboek A child of
books van typografisch vormgever Sam Winston
en illustrator Oliver Jeffers uit 2016. ‘I’m a child
of books. I come from a world of stories and upon
my imagination I float is de openingszin, waarin
het boekenkind uitnodigt om de verbeelding te
laten spreken met behulp van klassieken uit de
literatuurgeschiedenis. Zo wordt de zee waarop het
boekenkind komt aanzeilen gevormd door golven
van toepasselijke zinsneden uit onder meer Robinson Crusoe en Gulliver’s reizen. Meermanno kocht
de Fine Print Edition. Behalve dit boek bevat deze
cassette ook het werkboek met correspondentie en
schetsen en negentien losse prints van het boek
en een proef van een niet uitgebrachte zee van
woorden. Het boek won in 2017 een prestigieuze
internationale prijs voor kinderboeken, de Bologna
Ragazzi Award in de categorie fictie.
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In de collectie van Meermanno bevinden zich nog
veel minder bekende schatten tussen de kinderboeken, originele illustraties en verder veel materiaal
in de archieven van vormgevers en uitgeverijen.
Onderzoekers en studenten zijn van harte welkom
om dit werk in te zien, of zelfs een stage te lopen,
zodat onze collectie ook door publicaties daarover
meer bekendheid krijgt.

Petra Luijkx
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Aanmelden als Vriend van SGKJ kan via post
of email. Donaties (min. € 25,- p. j., studenten
€ 12,50) naar NL88 INGB 00023485 52 t.n.v.
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur,
Voorburg.
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