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Van het bestuur
Tot groot genoegenvàn het bêstuur is het nieuwjaarsgeschenkover illustatjes van lan sluiitêis goed ontvangen.
Veel dank zijn wii verschuldigd aan auteu HenI Duijzer
en redacteur Hent ve der Lee. Een auteu voor het eolgehde seschenk is gelulkig al gevonden.
wij íeliciteien de KoninHijke Bibliotheek met de waardevolle schenl<ingvan talloze centsprenten uit de collectie
BormsKoop.ook gaanonzegehlsrensennaarjant vd
der'Weg voor haar recentê publicatie over de achiergronden
lan kindewercies, gêiiield Middeh is de wek ndat zotd,xgs
íiot en lrits Roèsten KeesWaiivoor dê Ceheelvemieuwde
yrfls aibliografe. Zeer \eÀeU€à z1jí

versie vàn huj,l,s

wij over de benoeming van Dr. Saskiade Bodt ror lij?onder
hoogleraar Ceschiedenisvan de lllustràtie ad de Uíiver
siteit van Amstórdam. Wij achren dit van groot belang en
zien dit ak eên erkenningvan de waaldevan kunsrvoor
De eerstesnrdiedagvan dit jaarwordt op 19 april a.s.
gehouden in de Koninkliike Bibliotheek te Den Heg [N.B.
dus NIET itr Middelhuigl we moesten helaáseen andere
locatie kiezen vdwege het uitvalleí van alle treinen naar
Zeeland in mad/april. Onze excusesvoor de eventuele
overlast daárdooi.) Het programmà is veelbelovend,o.a.
vanwege'de bewegende
beelden'lij de lezing over

menten kunt meemaken door een nachtie in Middelburg

MeggendorfeÍ van Iohn randwehr. Daenaast zullen er
enkele fraaie boeken in natura te zien zijn. Het prcgÍamma
vindt u bii deze Berichten . We rekenen op de komst €n

De eKursie naar de expositie vm het werk van Willebeek
l e V a,r E ok \pl envan L neà.voorburg.Z! sas z"êr ge-

Naàr de Zeeume Bibliorh€€! te Middelburg gae we wel,
haa. pas op r novemlrer a.s. Daar zál worden gesproken

op zatadag 5 iuli a.s. zijn we vd plàn md een tentoonstelling over 'geheugenkust' in het OndeMijsmuseum

over de rijke collectie oude kinderboeken van de ZB, over
Tiit Uilenspiegelen overZeeuwsekinderboeken.ook dit
progràmma is zeer inieressànt, mede d@r een exposiiie

te Rotterdam te gaan. zie de bijgeroegde excursiebrieí

animeed en geslaagd.Hopelijk is de belangstelling voor
onze andere bijeenkomsten van dit jaar ook zo groot!

U ziet, ook 2oo8 lijlt eenboeiendkinderboeken'adte

ven vele fraaie prentenboeken van de ZB, geschonkên
door het ecltpaar tándwelr-Yogels. De opening En dêze
expositieis Cepldd op 3r okobeÍ a.s.,zodatu beideevene-

Bêrt.hbtr

è w.í.È van h€i oud€ tindêrboet

Saskiade Bodt biizonder hoogleraar!
Het Collegevan Bestuu van de UvA

Middelsdezebijzondereleerstoel

heeftDr. srskia de Bodt benoemdiot

richt zijzich ookop ondeNijs en

,izotrdÍ

onderzoekvan de (seschiedeff van)
illustratiesin Nederlanden vlaan-

},óogl.dar CeschiedenÈvan
de IllustÍàtiein Nederlanden 14aàn,
deren (r85o-heden).Dezebijzondeíe
ieersroel (voor een &g ler week) is
ingestelddoordc FiepWestendo.p

De bijzondere hooelêiaar dnagt bin.
nen de Universiteit van Amsterdáh

I

bij aanhet ondeMijsaanbod
van de
Dezestichtingsreltzich o.a.tor doel
het verkijgen, b.heren en resràu.e.
ren van de door illustratriceliep
Westendorpvenaardigdeschetsen,
tekenDgen, grawres en schilderijen;
daarneastricht zij zich op her onde!
steunen van onhvikkelingen en initiatieven op hei gebied van de kust,
zinnige ontwikkeling van kinderen.

I

,

I

I I

l1

olleiding Kunstgeschiedenis,en
verzorgt ten minste €en college dat

!t

op bachelomiveauke worden
gevolgd door studentêh van de op-

I

leiding Kunstgeschiedenisen andere
opleidingeD.
Darnaast wordt de bij,ondere hoogleÍàa. geacht ondenoek
te verichtên op het gebied van de

Excursie naar Willebeek le Mair in Museum Swaensteyn
De populariteitvan de door de
Stichting georgánÈeerdeêxcusies
naar ientoonstellingen
vàn oude
kinderboekêíbleekweêÍ eensuir
het zeer grote entàl donareurs dat
op r5 februàrinaarVoorbug was
gekomen voor een inleiding op en
rondleidingdoorde tentoonstelling
W6. waeíaL Mi.
sl|,c,crcníí her
platselijke Museuh Swaenstetr.
Eenkleine 50 meDsen- dicht oleen,
gepald in de op zo'n groot gezelschàp
muwerijks berekendeonh/angsr

milieu wààroit zij eoortkwam en het
netlverk àa1rberoemdhedenuit hàár

de kilderloze willebeek le MaiÍ al
haárbezittingenbijhaár dood in

tijd waean zij door haà.aÍkomst
lrofijt had. Eenen dder verlucht

1969 heeftnegelaten,
en de familie
enderzijds.zijwees er ookop dat in

met Ceprojecteerdevoorbeelden
uit
Clristine's eigen verzameling.
MevÍouw Oostkmp, de conseftator

de tenioonstelling niet àlleen de
bekende kinderboekillusuaiies van

van Museum Swàenstepen de

ook de nodige voorbeeldenvan haa!

samensteller
van dezetenioonstel
ling, nodigde het gezelschapyer.

anderwerk en een aantalpersoodijke beziitingen, biivoor&eld haar

volgeff uit Íoor een rondleiding.
In de 'grotezaal'vanhetmuseum,

willebeet le Mair te zien ziin, maar

De donateurs namen tenslotte uitgebreid de tijd om het geéxposeerde

ruimte van hei museum lietenzich
meevoercnnaarde lang vewlogen

de voomalige woonkamer vm de
monumentàle notariswoning waárin
het museum is gevestigd,vertelde zij

wereld van Henriètte Willebeek le
Mair ea haar kinderboekillustraties.

ovêi de keuzes die gehaak wáren
uit het rijkelijk voorhandenhatedaal

veigetiiking ve de o.isinelen en de
uiteindeliikgedrukteversieve dat

ChnstineTjalsha, kenne! en gepas

dat door de kunstenares is negelaten,

sioneerd verzamelaarvan het werk
van willebeek le Mair, hield een zeer

en de opzetvan de tentoonstelling.

werN opviel is hoe weinig versclil er
tussendie tweeis. Vekgaater daar-

te behjken en mei elkaar over het
geziene te pràten. Wat velen bij de

i,Jormatieve inleiding waadn zij het
levenenhet werk van dezeillusha,

Zij doorspektehaarveÍhàalmer de
nodig. sapljgedetallsoverhet geruzie om de nalatenschaptussen

de prenienboekêí van willebeek le
Mair blijk de Lraliteit vàn het druk-

tdce boeiend vewlocht met her

enerzijdsde Soefibewegingaanwie

werk zeerhoogie zijn. Voor de

Beri.hren uit dê *eeld van her olde tind€'b.êt

bij veel kwaliteit verloren, maar bij

goede lujsteraar viel er bij het be-

iwintig en dertig volwaadig uitge-

Koster te Barneveld en Mes te

kijken van de tentoonstelling nog

werl:ie hnderboeken op de markt

capeUeaan den llssel-Ook Callen.

veel te leren uit wat eerschillende

brachten. Belangrijke uitgevers

bàch, hoew€l niet meeÍ zelfstandig,

donaieurs die ook had boeken ln

waren vêrder nog A. Voorhoevete

hun verzmelmg hebben, aan exha

Rotterdam/Bussum, die het fonds
van Bredéeovernam en uitgeverij

klon uit het dal. Het amde€19?ische "berouw voor de zonde" lectuu
werd geleidelijk kleiner, veel uir

l.N. Voolhoeve, die meerderê concunenten inpalmde wdonder Van

geversgi.gen zich richten op boeken
met meer elgêmeen christelijke

van deze excursieswaarbij zoveel

Bleek en het Croaingse bedrijf lan
Hàan.Na de jaren zestigkwam de

Tijdens de biieenl<onst op 8 maart

geconcenlr'eerdekenÍis over oude

klad in hei liotestants'christelijke

kinderboeken &nwezig is.

kinderboek. Als r€actie gingen daai.

kwam van afle uitgeverijen kort de
geschiede s àd de orde en werden

na meer rcíormatorisch gezinde

een aantal uitgaven get@nd.

wetenswaardighedenover pe$oon
en wêrk !àn Wiilebeek ]e Mair te
berde biachten. Dat is een vàn de
niet-geprogràmmeerdevoordeien

uitgevers zió speciÍiek richten op
dezemdk. De bekendstewaren

Mr. Van Veen-kring
o[der de t\eL Nià alld C&nboah!
gaf Richard van schoonderwoerdop
8 mart jl. tijdens een bijeenkomst
van de Van Veen-king in Utreclt
een lezing over uitgevers vd protes-

De Banierin Utrechien Den Hertog,
nu in Houten. De gereíormeerde
uitgeverij De vuubeak zette een
succesvoileniêuwe trend in met
avontulalijke boeken, onder meer
van Piet Pdns.In de jarentachng
en neSenngrvàmen €r nog tlvee
behoudendeuitgeveÍijen bij: cebr-

nofmen en wêarden.

Ri.hard vab SchoM detuoerd
Bii de bijeenlomsten van de van
Veen-king is iedereen welkom.
Plaats:Aniiquariaat Acanthus,
Achtêi Sint Pieter r8o, Utrecht.
BinnenkomsttusseDro-oo en ro.r5
uur. Meer idormatie bij lrits Booy,

tantse kinderboeken in de rwintigste
wie aaa derselijke kndeíboeken
denld, denlt ad zondagssch@lboek.
jes (kerstboekjes,vaakl,€keringsboekjes)en komt dd automatisch
terechi bij uitgeveÍij Callenbachin
Nijkerk. Daar publiceerden de glote
scnÍijversals w.c. van de Hulst,
Ame de Vries en K. Norel.
Callenbach was geduende een groot
gedeeltevan de twintigste eeuw de
beldgrijkste uitgever. Er waren ei
echtermeer.VDafrgoo tot 1916
was J.M. Bredéete Rotterdm een
gote concuftent, in de jaren dáafra
lTam de concurentie voonl van
W.D. Meinema te Delfr. Deze beide
uitseverijen wren eveneensgespêcialiseerd in zondagssclootboekjes.
Dit in tegensteuingrot collegàbrànclegenoien als Daamen en van
Bleêken @k Kok,die in de iden

8.ricbb.

rit de *eEld van h.l ó!è

li.d€Àmk

In memoriam

De eeÍsteNederlandseballonstripl

Begh dit jaar overleedonzedonateur

Al in de Middeleeuwen lieten beel-

Ik heb altijd gedaói dat de eelste

Jan de cÍoot, oud-directeur van
uitgeverij wolters-Noordhoff te
Gioningen en verzamelaarvan oude

dende lanstenaars de Íiguren in hld

Nederlandseballofftrip pas in 1915

sdilderijen, fresco's of illuminaties
sohs een telst "zeggen : die tekst

antsÍonà, namelijk U& her leeeí ,at

prentenboeken. Hij was een aárdige

wêrd àn geschrevenop een bàndêÍol

en ioegedee domteu mel grote

die uit de mond En de figum leek

GíhJeGoochemÊn Jac.crosnm.
Maar kortgeleden kwam iI in het
kinderblad Kie-ke.boe (eerstejaaÍ-

belangstelling voor de historie van

ie komen, of die in de hand vàn de

gans,r9l o, bi j l asebi j nr. 29) een

het socialisme,in hetbijzonderde

figun werd geplaatst.vooÍa1 bij

klein sbipje van lan lutz tegen, dat

socialistische
schJijvers.
Hij was ook
zeeÍ geinteÍesseerdin de geschie'

aÍbeeldingen van de Annunciaiie is
dit vaakie zien, als Gabriel op deze

vokens nij de priis voor de eerste
Nederlandseba onstip verdietrt.

denis vm woltersNoordhoff en die
van het oudekndeÍboek. Bij de
laatste ging het hem met name om

Ik deeldemiin vondst mee aan dè
informatièbron op het gebied En
Toen de eerstestripsontstondenals
v@rtzettiag van de centsprenten en

Voor íamilie en rienden maalle
hij boekjes als nieuwjaanseschell!

imageries, dus als kolomstrils, werd

door zijn dochte! vormgegeven.

keer gebruiki, maar dan áls aanml.

Zijn gezondheid Liethelaasniet toe,
dat hijop onzestudiedagin Meppel
j1. een lezing over Groningse kinder,

Ling van de onder hêr plaatje aíge-

zo'n tektballon" wel een heel e.Iele

strips, tmbiêk.net. Daar werd overlegd met de expelt KeesKousemaïer
en ik keeg als antwood "...wij zou.
den zo r-2-l geetroudere bállonstrip
kumen bedenlen. De eei zou dus
besi eens naar LUE kunnen gadl '

drukte telst. De Aherikaanse stdp
I', leuou (id (eind negentiende

Als een lezer En de A#c,ttrÍ een

eeuw)is waarschijnlijkde eerste

dan hoor ik dat graegl

oudere Nederlandsebellonstdp kent,

ballonstri!.In Nederlandging men
nog lang door met kolomslr'ips.

4 seri.hren

uit de eÊrÊld v:n h4 oude !ndeó..l

Hilda ras den Heln
hildavdhelm@wanadoo.nl

De hond aan de trein; PietjeBell vergeleken

geenpogingenondernomenom hen

PietjeBell F9r4)van chns van

door loedoen vÀn wie ze zijn weg-

te vinden;hij wordt gewoonnergens
meer genoemd. De rcgel "dr trrib

Abkoudeen de prentjesvan Ian
Rinkevormenééngeheel-Het zo

celaten is mij onbekend.
op zoeknae de inïoud van de

vloagh volleeaanovetdetuik" en de
aÍbeelding van de hond vàstgebonden

kenmerkende blauwe oog van Pietje

verdwenen pagina's ontdekte ik dat

aan de 11einzijn in 2oor weggelaren.

- oÍ is het eenknipoogl is doór lan
Rinke Ceintroduccerd.Zijn tekenin
gen hebbenaanzienliikbijgedragen

24 illustnties en a]le àctiviteiten

Maar de prent met de legehalsband

op zondàg,dus ool<Zondassschool,
KeÍk en het Nieuwe Testament

veel is in de loop van de tijd afge.

aàn het succesvan Piette.

(waarPietjetheeovergooit)zijnver-

zwalt oíweggeiÀien. Zo is het stukje

Er verschenen
!àn PietjeBell iegelij
kertujdeen ltl{e- en eenvolksuitgave,

wijderd.De vieringÉn het kerstfeest
gaatvan negennaarvierpáginas.

veirijderd waa! Pietje flen ale
jongensuiide klasmet een speldnr

die onde.ling nogal verschilleí.

Hii is hierdoorniet meeÍ "eendóór-

Larerednkken hebben andere bandversiedngenoíoDslagen,en sommige tekeningell verdwijnen om in een

en dóór slechtegoddeloze
en oneer
biedisejongen",zoatszijn noeder

de benen prik. Ienànd uit de klas
regelmetigzomaaahet een glas
water gooien wodr 't4rrr ot dt

zegt. Wel wordi hij nog met enige
Het beruchte blauwe oog, een siomp

volgende druk ineens wee. te voor

genoemden met reel slaaggestraft.
De passàge,
waarinPietjezijn imig

op ztjn oog, "zodot Pirt *en kijkeí
maen afdot oagsiet Egende nuul

van de achtdelen PietjeBell (jan

geliefdehond Slits aánde trein

geelogeewa{ wotdÍ: "zotlat heLeren

Rinke illustreerde er ntreê)is alleen
hêt êente deel nog bij Kuihian

bindt, wasvoLgens
Annie Moerdiectrice van BuÍeeuBoeken leugd,

dtude roardat Pi.tje tueernet beide
ogebkob zieh wat t op het boÍí1nand .
De dodemuis ean de jesvan deester

De re druk ván deeléén levatie 212

de ,rdtsssde reden waarom de

verddert in een speelgóedhuis.De

paginà!. D€ 58edruk uit 2oor, naai
de oorspronkelijkeuitgave,met een-

pedàgógen
er zo o! tegenwaren

kêt ldijgt geen inktpot meer aan zijn

zoalszij omsbeeks1972betoogde

staartgebonden.De kat in de brood.

zelíde soortbladspiegel, lettergrootte

op de Kernboekbespre|ing
in

tromel

en íomaat, heeft echter nog maar
V4 paginas.wanneer,waaromen

Croningen waàr ik aanwezigwas.
Als de hond lerdwenen is, worden er

een hoge londe toren van bakstenen

kercken van der Meulen, toenhalig

stoppen woÍdtr \p@lde Eog
uat ru, delat". De shiaathond
die in

Bêri.ht€n lir de *€Í€ld vln her oude linderboel{

;in,oó8

óo.57

wordt gezet, is nu veNangen door de
broodtromel

van een stratemàker.

Tenslotte, Pietje als p)romàD met
ai zijn per onselu&ofvoor de srap
veroonaakle branden en zijn lààtste
brand in een hoge kerstboom, is
De rgr4.uitgave mag dan sadisti'
scher,gemene!zijn -vooral tegen
dieren - het taalgebnik is meestal
leuker ên plastiscler dan in de
nieuwste bewerking. En er staan
meer tekeningen van lan Rinl<einl
De eerstedruk van PietjeBell siaatop
w.dbnl.ors kompleetmet tien met
lood ingekleurde platen.

vermelding in het Nirusbl4d ,oor d,
Boekhand.l.\n Lle q benfg \9aÍdt

FrabcietBrcdksna

het boekgenoemdàls eerstebeweegbárê Nederlandsekinde*oek.
Het is eenoblongboek(2jxl2 cm)
met op de voorlant een aíLeelding

Mengelwerk
De Koninklijke Bibiiorheek werd eind
december2oo7 dooÍ Aemout en

van een cloM, gezetenop een
kmeel in een ciicuspiste. De bin
overal ter wereld kennis van kan

nenkant van het voorplat bevai een
tekst van de auteur mdin

hij am'

tf,ny Borms-Koop verblijd met een
zeer biizondere schenking van neer

liseÍen van dit bijzondere mareriàal,

dan Iooo centsprenten uit d€ p€Íiode

dat laai zien waar het gewonevolk

rTlo{9oo. Het grootstedeeivan de

belangste ing voor had. Het geeft

boek bevat 6 blàden met aÍleeldingen in kleurenlitho gedruk door

prent€nis van vóór rSto en bij g.volg

iuicht in een tijd waadn het beeld

H.L. van Hoogstrátenin Zwolle.

gedruk op handgeschept
papier.op

niei alomtegenw@rdig was, en

xlk blád wordt voorafgegaandoor 2

de website vd onze Stichting is heel
veelidormatie overcentsprenten
te

<ii!]<werk voor grote groepen een

pagina's met tekst op rijm. op elk
blàd staatdè achtêrkant van een dier

De KB heeft plannen voor het digite'

zeldzam fenomeen was.

eeeft. 'Dier e" nebschkurt gij oht.
led.í, en op iedrcvija kb.des' . Her

vinden en kÉnen mee. dan 2ooo
prenten bêkeken worden. xen lijst

De Koninklijke BibLioiheekh€eft in

kameel,buffe| paard,bok,leeuwen

van drukkers en uitgevers - met veel

het najaar vd 2oo7 op d€ veiling

!at. Uitgesneden atueeldingen van

doorklikbàre erta infoÍmatie - en een
uitgebreide literatuurlijst malen deel
uit van de site.Hetechtpad Borms-

van Bubb Kur?€r een bijzonder boek
Lunen yeryeraen D, ri4rr ri]:'

de vooikanteí van de dieren en van

sd|ool:.at@rpÍdcrtoêk

de boven- en onderheften van de
ruiteis, ,ijn voorzien van stookjes

Koop streeft er door etikelen en
Cd roms met selectiesvàn prenten al
jden naar meer bekendheid te gsetr

trrt tin

die in sleuvenin het blad gestoken

efgedruk, àchtereenvolgenseen

tt door van A. van der Hoop

kunnen woden. Zo kan men de die-

aàn dit hoogst zeldzaam geworden

lr szoon, verschenenbij uitgever
H.A.M- Roelantsin Schiedamin
1856.Tot die leiling was in de kin,

drul:weÍk uit vr@ger tiiden. Sinds
ell<ele jaien ook via de website van

gen van onderzoekersen verzame'
laars geen exemplaà!b€kend. Dat

Alabier,Polichinel,een Engelse
pikeur, Pierrct, een ruiter mei jacht-

de Stichiing, waardoor iedereen eÍ

het boek bestondwisi men d@r een

hoom, en een kleine boe$che snui'

6 rcn.ht

n uir de *ccld

nn her oude tidêrL..l

ren en hun b€iijders naar hartelust
veÍadeien. De bedjders zijn een

ter'. we hebbendezelijzondere
boekloÍm beschrevenals 'combi-

het bijzond€rhoosleraanchap

de monumentaleBe-eeuwseSint

betaald door hei Leids Univemitêits.

neeÍboek en insteekboek
.

íbnds.De Universiteitmoet nu de

Nicoleskerk in Winsum, ligt op
ongeveer 5oo meter van de huidige

In het íebruari-nummervan Ds

leerstoel een plaats gevenbinnen het

huisvesting en is vanaf hei station

Bortss,,r,ld is een uitgebÍeid artikel

reguliereondeMijs-enonderzoeks'

over dezeuitgave verschenen,

progràmá.

geschrevendoor Theo Cielen.

De facdteit Letleren is
daarovermet Helma van Uerop in

op 27 decemberis cerel Beke(r9rl-

De enige h@glerer jeugdlitentuur

Helma van Lierop werkt ook 3 dagen

2oo7) overleden.Hij was de aute!Í
van de Pin Pa'doerserie en yan vele

in Nederlmd, H€lma wn Lierop,
moel wegensgeldgebrekmisschien

per week aàn de Universiteit l€n
Tilburg, en weÍk bovendienveel

andere boeken, waand die over

verlreklcn bij de Universiteit van

samenmet \4aamseonderzoekêrs.

woÍden. Hij was onderwjjzer, later

Leiden.Er zijnwel meerderehooglerden Middeleeuwse Letterkunde,
mààr slechts één hooglenar die de
hele jeugdlitelatuur met al haa!
facetten moet overzien, en dat in één
dag per w€ek- De laatste tien iar is

Metie Ninasd nog sieedsgezoclt
leraar Frans en Duits en bovendien

lan dê vries, directeur €n de
Stichting (indetboek CultuuÍbezit
in wi$um, maake bekend dat er
uitzichi is o! nidwe huisvesting
voor de collectie. De euwe locàÍe,

vader van z.ven kinderen. Toch vond
hij ook nog de tijd on zo'n hondeÍd
kinderboeken te schrijven en onge'
veerr5oo korteverhalendie werden
gepubliceed in bladen als lapro6, Dr
EngetbMord.r, De ve*.bíd,

Roo6e

lebgd en àe DoMId Duck. De zeer
populaire rek over Pim PàndóeÍ
hegar in rytt ner Pifr Paidaet, de
schnk wh de Itubosch.h \eBchenen
in toiaal r8 delen. Beke schreef ook
zeer roomse bo€ken, zoals Mdria fi
dehed.nJ.sratuFatiha (Í9S9.In
1969 stopteBeke,om niet al te dui
dêlijke redenen, mêt het publiceren
van boeken. (bron: Trouw, 9 jan.
,oo8)
Vanaf 2l april gonst Amstedam een
jaar lang van activiteiten rondom het
belang van en plezier in boeken en
lezen.op 18mei is de siadde locetie
voor de grutste boekennuÍkt van de
wereld.Màariiefst Íooo kamen met
boeken zullen dan als een lint door
het centum slingeren. Deze wereldboekenmarlt vindt plaats in het
kàder ven Amsterdàm wereld2oo8, eeneefrollebeboekenstád
namins die de stad voor dit jaar
keeg toegewezen
doorde UNESCO.

B.ri.hren un d. w.r€ld rr

hêr oudê tdndêiboet
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Internet
Op de websitevan onzesrichting

l4p.lLry.drleldekiridsbqe!,q1
is weereen aantalnieuweoude
kindertroek.n te bekijken, ohder
meer anderebijvoorbeeld
het
Popprlheisrorlvan rorhd Megeen.
dorfet en Dos||ehdefiarcBitdtrbtch
von Breitschwert.
'3nW.
Steedsmeer kanten digtaliseren
hu oudejaargangen.
op de starf
pegina !!!!7kJa!!earhi!!9r!qrb{1a4
pàeina.nl/is biivoo.beeldde
Àkmaa.se Couranrvàn rglo tot r9l9
te einden.Zoekenop Kluitmàn,
leverdeons 406 hits op, wàaronder
de verhuizingvàn H.P. Kluitmá!,

!ttpi/!&e.!r!.qa--o!!eq!q!c!q
r4!ed!c/i4dcrÀlrl
De digitalebibliotheekvan de univer-

urtgoer, met echigenoremàÍ Bergen
(25-7-r9lo),cn een ertikeloverde

Dezesite is nu veoieuwd. Bij steeds
meer boeken staarinmiddels

siteitsbiblioiheken oldenbug en
Braunschweigheeít een nieuwe e!

begrafenisvan c.joh. Kieviet
(r7-8r9lt, waarbijondeÍ meer w.K.

infomatie, en korle inhoud, een
fragmenten aÍbeeldingen.

prethgervomgeying.Er zijn ]92 in
kleu. gelllustreerde kinderboeken,
meretrdeels
uiide r9e eeuw,te

Tentoonstellingen

Kuitman aanwe?igwas.
Sindskort is ook Elseviersmaand.
schriít vàn r89lr94o online. Dàarin
zijn artikelente vindenàls: Hr, drtj
,iek kindïprcnttsba.kin Ned.rtawtitu
det oud.btijd doot | .D.c. lall
Dokkum uit r919, en lecensiesen
aÍlkelen dóo. Cornelis Veth, ovei
bijvoorbeeldDuitsekind..prenten en
prentenboeken,
en oveÍ lngetsêpren,
tenboekenen kinderboekillustraties.
De kwaliteit van de aÍbeeldingen, de

bekijken. Wel met indexen op titet en
auteur, helaàsniet op illustretor.

hlplvryaelllll2lelea&leq,l
r4de!.h!!4
Websitêmet eên schaiáan mooie
illustratiesuii met nameAmerikaen
Engelandmàa. ook wel uit Ddere
lande! (zelfstweeuit Nederlànd).

wijze vàn zoekên en de presentarie

Bevatonde. meer twee colnltere
prentenboekenvan de ark van Noach,
te vindenbij de auteun .Fish en

van het gevohdeneverechillêh nogàI.

Haroid Iooes.soms zijn complete

Hetis voorlopigbij eenaantalsites
nóg behoorlijkpuzzêlen.Maarvoor

boeken te zien, soms sleclts een paar
kenmerkende illustlariês.

historischonderzoekbiedthet vete

Itbl!ueldqEbi!4le4ss&qev
!!E.1/r!a!rllra1]1!!edilqet!,!!al

!n,1er&!
Een (nogbepeÍkte)maá. heel hooie
websit met digitale(ki!der)boeken:

8 !:'rl!l+,

jj]T'_d'ir l1.t4j]!dï!!!

rqri!/index.ht!4
Mooie PranseweLrsiteover sproot<jes,
sàmengesrelddoor de Bibliorhèque
Nationalede fnncer met veelilus

!ry44.qddqrtcd!9ek4{L

Tot en met 4 mei is in Mlseah
Mtrmarho een tentoonstellingte
zien rondom het welk ván peter ven
Stràaten: Peters mê€sters. Het biizondere van deze tentoonstelling is
dat zijn iverk wordt getoond naàst
werk ván kunstenaars(tekeners,
illustratoren en carroonisten)die
hêm geinspireerd hebben. Dat ziin
bijvoorbeeldHarold Foste.(vanp.ins
Valiet), \Vinsór McCày(Lirde
Nemo),Arthu! Rackham,tdmond
Ddac en custave Doré, en Neder
làndsekhstenaars áls Jo Spier,pereÍ
Vos, Pietvan der Hem, lppo Do*e,
Oito Dicke,j.H.Isings en Cerardvan
Sbaaten. De tentoonsrelliry toont
boeken,tijdschriften en Fenten met
werk van deze kunsteners, voozien
vatrcommentaervan Pete.van
Straaten.Ër is ook een educari€f

proglamme ontwikleld waarin de
ààndachtuit zal gaannad de ve!schillende technieken waarmee de
originele tekeningen ve de verschillende kunstenaars zijn overgezetnad

Publicaties
Blita alle boekebdie hiercndï wordet
vetuatdzífu a\bwe.íe bij de Kanin.

de vetb.keíde oudeliedjesen w6jes,
h.t illustrotiesuít de coU..tietah de
Koflitklijk Bibliotheek.

klijke Bíbliotheekin Deí Haag. MochÍ

NedeÍlandsekarholieke jeÍgdlechrur/

drukwerk.AdÍes;Prinsessegracht
J o,
Den Haag,o7o . j4627oo

eehbepoaldboekdMr nitL zifu, dan

laaary,g]qeM44494l
opeÍ di.w rÍ.17r., zt zo Í2-r7 .l.:ul.

ií welkcbíbliothsekib Ned.t'lohdhet

I.Á.F.Bekkers.- Druten,2oo7. r8,20
p. i 30 cm. - IS B N978 9o. 8r 2417{i;
in ringband; €rr,-. Te bestellenbij

Tot en met r juni 2oo8 presenteert
St4delijkMusevm De LTkeshaltn

NEDERLAND

leiden de tentoonstelling Stad van
boeken.zsen edwen lezenin
r€iden. Het máken, verlundelen en

Middm in de week maar zondags
niet : de sare geschiedenilsênvar

kat we tanelíjk eenroudiTopzoekm

de heer Bekl€rs, trigraaí r47,
665r Druten, te]. 0487.513769.

lezenvan tekstenin handgeschreven
en gedrukte vorm aord! in beeld
gebràcht aan de hand van tuim 2oo
spràal@akendeboeken die het

' KoÍtiakie, Be.end Borie, l.n Huigen
en consoíen / Jant ven der weg. HardeNijk : d jonse Hond /

Bflat cehalgem.winLidiíg net eet
tat @ngeschiadschíjbngran de
^ah.et
jeugdliztutrut ií Ned.rlatd.:
katholieke
eí eeí Mg ak',oó apige'Mngedvide
M6r ot zet uíWbr.ide list voh
aubus diezith net hetgebrchebber

KoninklijkeBibliotheek,2oo8- -

bijvoorbeeld de Statenbijbel, Dis.oarr

96 !., ill.
Jabt vat der wq heefrhet spoor
teruggevalgd,fgt d. ootsprobgvas de

Vrcuwen diê schriiv€n leEn ge@r.
liil / StefanBoltrum; met een inl.
dóor Krisnen Hemmerechts j [vêÉ.

dr la nLródr €í RenéDescenes
lbeide1637),maar ook popdaire

pe$obug* uit d. ueftlà van het kirdet
rijtu. wet tot ttu.r gewekt,hlijkef zij

kinderb@ken zoals Dr ,ra,e HendriÈ
en Stlrrtopjr, ofhet tiidschrift

vcak olldbehalreworbwldig. waít vie
Mt rcgdat Konjdkjee op.nbaar
'sekrcat
beheerde
engaag ceí borelrjr

uit het Duits Raiph Aarnout : eindred. Nederlandseuitg. Marlies
Enklaarl. . Amsterdam : Ámsterdam
UniversityPress,cop. 2oo7. - rt2 p. :
ill- : 28 cn. . VeIt. ve: Irauen, die

dtMk, dat et poepen
ií depoppeskrcdh

schreiben, leben geÍ:ihrlich. .

tenioonstelling door P mavera Pers
te leiden- Zie Íoor meer informatie

stond"s,vat dat aapjcop dnt stokje

Miinchen I Sandmann,2006.,

rchtet$aedatskaukefldeur
deedeí dot

IS B N978-9o-j ti 6- 968. 9

ry!.{,!ê&4cld.

Berctu Botjemisschienwel ne, v.Êekenngsg.ldhcd gesjoeheld?Uitbubdig

Boekmetprochtigeponrctuh vat
,oondnraande .í kotokt tuoueschÀjf.

geillatle./d boekowt ds he*omst tdn

stts vas d. naíl.lutwe^ tot hu. Ib
h.t haof)stuk 'yar bcweiàe tot yilla

wereldbeeld veranderden.Dat ziin

Panonma, alle in reiden gedrult.
Er wordt een boek uitgegevenbij de

Adres:stedeliikMuseum De
rak.ltal oude Singel28-12,
2112RA Leiden.Tel. o7L j 165t6o

Krkelbott,dcontdekkingvab
het kiíd
zijn, zin bijdísc Ftu wsino tcLst
eí eetfot4) awenowt @d lahaína
Spyn, Beafi, Pottel, Selna Lagerlófab

BUITENT"AND
Die bunte Welt : Handbuch zum
kiirstleÍisch ilhstrieden KindeÍbuch
in Wierrr89o-r918/ friedrich c.
He11eÍ.- Christian Brandstátter,
2oo8.-412 p. :j l o ill. ; 28 cm .

B€richr.n nil dÈ w.iêld v.n her oode ljnd€rbmL
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In ki

efia.k.t wordeth.t neís-

b.eu et de Íó.konstu.tuachtib\et wb
de naatschoppij tuee\pie+là. webrt
was ih dr ee\t. helf roí de,ae e.uw
e.4 stad net .eí belangrijkekubstzin\i
ge kirderboekprcductíe.I$tellibEeb als
de Wiener Werkstiittehaddeí iwlaetl ap
de rotlbgtuitg ro" het kiderbo.k. De
oflï|'íkkeli\g ,an de kiderboek kuest
wadt b.h@ndeld
íh hatbrcdeftkddet
vaí de kubstgaschiedehis
eb dr cbbuut
geschiedefis.BdaÍ eet geatunoteer

Màrchen als MádcheDlitdatur :
Mádchenbilder in literarischen
MáÍchen d€s 18. und íriihen r9.
tahrhunderts/ Moon Str Chói . Frankfurt ám Main lu.a.l: tans,
2ao7. - 272 s. €45,50.
Oedetzoek
hd6t hetki

betldvan

tueísjeteí hoedat verandart,iL e.b
oabtalsproakjes
uit de veiichtiíC,d.
Ratuartíek.ed. Biedemeienijd.
De
,eflndenngen, díe eweÀaryes n.t
cobteb p orai rc ahtwikkeli ngeí eh opv@ttiígtb, wordennet bone zichtboar
ib dr ibvullirq lan begnppehah liefde,
hwelijk es seksAlíEit,ení" níauw

Uit de tifdschriften

ANWB tijdschriíi De Kanpíaes, alel
ook voord. tijdschrifaníke\.h seul
dat dezebijtc dlletual adtwrzig zijs
biJde Konhklijke Bibliotheek.

deugder.n tak.n voar whjes.
wilhelm Busch, deÍ lach€nde
Berichte! van Moèder de Gans (jrg.

KepenheueÍ& Witsch,2oo7.
l6r p. , € i9, 9o.

8, no. 4, dec.2oo7) is een bijzonder

nelahcholícrsdieaan deprcssies
leed,
t wet dronk ea in zijn sobsgtuvelijke

dt/apr- 2oo8) bevàte€nartikelover
van buit€r ande* op schaatsen.

nummer, in kleur, met informatie

De Boekenwdeld (jrg. 24, no. 3, feb.

over de toekomstige verhuizing naar
een r3e eeuwsekeik, en een anikel

2oo8) bevai een uitgebÍeid aitikel
van Theo Gielen over het eerste
Nederlandsebeweegbareprenten'

bo.k staat ak dt vadorvan het be.ldverl$al . Job Blakket no.ní heh in de
NRCvat 4jatuuafl2óa8.en 'naoie

(no. 94,

een halveeeuwshurf€n, en de visie

PBsimist / EvaWeissweiler.-

vat de boe steídag ran de ehild.í,
schnjr.r.t Ekera@(18),'19a8),diete

C. Joh- Keviet en over boeken ten
báte van slachtoffers van de eerste
Het nieuwsre nmmer

NEDERI,AND

Publicatíe,
ve$chnet tetEelelerheid

iekenaarc die werkten voor het

boek Dr,trr,r

riscàooJ
uit 1856.

BiogÍafieBuletin (jrg. 17,no. ],
najaar2oo7)Levatbesprekingen
van
dr fotobiograÍie van Astrid tindgren

Coede Papiero (Letierk@dig
Museum,jrg.2, no. z)bevat onder

en een biografie van Enid Blyton.

meer een adikel over Mance Post-

Boekenpost(no. 91, janlfe!.2oo8)

Lesg@d (trg.15,no. t beveteen
artikel ovef de geschiedenisvan

preíten kntiek gafap zifu burgerlijke
bevet àrtikelen oYeÍwensprenten,

r^
'-

B.'i.ht n uir dêwêrcldDn 6er oude Linderl,o.l
,".3
!?
".
--d

Boek& leugd en hei Knderboekenmuseum,en een overzichtvan de
documentalievan het Nederlands

Verantwoordins
illustraties

L IL IA
D O O R À , T R EL KER

De illustaties in dit nummer zijn
ontleend aan twee boeken: Ds ,or.rkssen {periódiekvan het Nationaal
ondeNijsmuseum, jrs.2, no.4, dec

ruií van E kje Hoofr en EekjeHoarl

2oo7) heeft diikelen over de geschiedenis van de jtugdboekenfondsen

treerd door Harry van KÍliningen

van Zwijsenen Malnberg, sóoolplaten overkiigsgeschiedenis,
en het
àardnjkskundiseleesboekop d.r.k

otcrui"t, beide geschrevenen gelllusbij
G9o6j996) en uitgegeven
Pegasus
in 1947en 1948.vm
Kninjngen illustreêrde &ie kinderboekenvan cerard Revers( psedoniem van C.J.M.van het Reve,vader

De sportwereld(no.46/47, winter
2oo7) b€vei een atikel over Spel en
jeugdlectuur,
sportin de Nederlandse

van Cerarden Kaiel).vedei sch.eef
en illustreerde hj bovengenoemde
tweêboeken over een eekhoom,
maar ook een over een honingbii en
eenovervissen.Hij màahe ook nog
een kinderboek over kunst:

Tussenvecht en Eem (jrg 2t, no. 4,
dec.2oo7) is gewiidaan Naarden&
Comenius.Met ondermeer een
artikelovèÍ jan Amos Komenky,
of Hct belangvan stripboekenvoor

Atontur.n met ttkenaas b! eb ldtg
g.Ldet : eet baekoverku$t, wneld
raorjonsenseh tueisjes.
Harry van Kniningen weÍd geboren
als Henri Adelbertlanssen,m:ar
koosvoorzijnpseudoniemde nám

BUITÉNIÁND

van zijn geboorteplàats.Ae de tekeningen uit E ÈJrHoou is goed te
zien drt hij in zijnvÍije werk een

looo und r Buch {no. 4, ,oo7) bevat
artikelen over de verfilmingen ván
boeken, o.a. Efril van Erich Kástner.

vooikeuÍ had voor het aÍbeeldenvan

opgelostdoor Hilda van den Helm.
Het bleekte gaanom het boekIiita

Child.en's LiteÍaturè Assoriation
Quarterly(jrg.12, no.l, herísr2oo7)
bevei2 anikelenoverI.M. Barie's
Ne,rrlard.No. 4 (winter2oo7) bevat
bijdragenovèrBeatrixPotter,E.
Nesbii,Hugh Loftingen Cerrude
Stein, en een artikel over hnderboeketr diê ges.hrevenzijn door cràhad
Creenê,lahes ,oyceen Virginia

Vragen

van A.Trelker,met illustratiesvan
TjeerdBotiema,in r916 verschenen

JokeThiel heeft slechts één reactie
ofivangen op haar vrag naar tekstetl

bij Van Dishoeck. Bijgàande aÍleel-

of aÍ}eeldingen vd tÍ€kschuit en
tretuart in kinderboeken. Ze houdt
zich nog steedsaanbevolenvoor

met haaroudersop een bordesvan

iníormatie. loke Thiel'Schoonebeeh
Teyijngerlaan
2r, 2r7r CB

ding van hetlrinsesje,hand in hand
een groothuis,maakteook op Hilda
grote indrul, zo heriMeri zij zicl.
Typen boekenwànmÍ

Sasselneim,tel. o252-2r2372.

we ee!
goedetem zo€ten om ze te kunnen

De vraag van merouw Silver naar
het boekje over Prinsesje lniàn is

h Aenritfl nu.nmer 5t was een
vraagopgenomenovereen bene-

Esekohr(no. 2, 2oo8) Lrevaieenbijdrage oveÍ het dieÍ in het kinderboek.

B€n.hku uir dêrenld vrn hêr ouJe rindertftk

""#

rr

,..8;. rt '^

ming voor boekenmet identieke

TheaGodiin heeftin hàaÍ jeugdop

tekst maar een andeÍê titel, en soms
ook met een andereauteursnaam.

schooleenverhaalCele,enovereen
meis,edat h en huisiein het bos

Er zijn verschillende
termen
genoemdromslag-edities
/ titel
varianredities / vaiiant titeluitgavc /
titel-editie/ dubbel,uitgaven
/

woonde,.en huisje met een rieten
da!. Het heeft veel indruk op haar
gemakt. Het stond in een verhalen-

recycling / dubbelgebruikieksten /
eigenplagiaat.

bundel die werd gebruilt on klassi,
kaal lezenteocfenen.Ze las hèt toen
zij 9 jàai oudms, in 196r-62,in de

we gevenzr door aan de sàhenstellersvan de Getrethesaurus.

le of4e klasop een RK sclool. Weet
iemaddwelk verhàa1
dit lan zijn)
InformatiegÍeegnaarTheacordiin,

Meisies-Eriant / lonsens-varànt
De redactie ontving ook een reaciie
van Irene Annegarn,die het feno-

iel. o7oJ6477ro, Crispijnstraar
56,

doniem van Cuus Beden) over een
paardri'dendmeisje(Pier re,6r d.

Dc heer Stoppelenburg
is op zoek
naareen kleuterboekje
overhazen,
met een verrellingop lijm en waàrschijnlijkvóórr91o verschenen.
De
eerste regel hennnert hij zich nog:
'Dit is Jànen dit is Frirs,lan is lief

hoofdlol. Dezelfde veelschrijver

en Fnts is een rakker.' Informatie

scheeí - als FreddyHagers- ook een
boekoverjournarstê EeÍje(l), en als

Corzenhoír, 29ol ED Capelleaàn

Guus Betlem hetzelíde boek maar

dea Ilssel.Tel. 06.42149891.

nu met als hoofdíieuur een jongen
Huub lacobsisop zoeknaa! de tekr
van een kinderenje. Het stondin
een r<indenersjesboêk,
vemedetijk
een RK uiigave, fo.maat ongeveerA4
wie heefter in zijn verzamelingeen
exenplaer van (een vàn) de volsende

en met tekeningenin eenoranjerode tint. zijn vaderlas her voor

tweegroteprentênboeken)Mew. C.
Brcersde Jonge,Ki"deruÍ,,gdrespec,

rond r948j95o, toenhij I tor t jààr
oud was. Wat hij zich nog herinnen

t]etetijk Rijwpjesvoaroíze kLeihtjes,
beideuitgegevendóor B. lacobsin

is het beginvan hetversjê:
MaMl., nbítje ik vit je eehsvraset,

Croningen- hoewelin het eerste
gesl slechts herlenbaar aan zijn uitg4ersvignet vàn een ineengest.engeldeB, j en G in een cirkeltje.Een

hóeis op de was tochdat tuohndje
ze! nu nietje bett aaí hatdrometu
ík zie hen w.*elijk stao\.

van de tweezou smeeryoetsàchtige
verhaaltjes bevatten, vddaa!!

lnfomàtie graag nàd:
Huub lacobs,EDeinl2t,

Reacti.sgaag aan Theó cielen vià
Èeog!ele!@!44qdoo4L

I2

Beri.hren uit dê wr'.td €n h€t oud€ tjodeÍll.et

wrïw.hetoudekindeÍboêk.nl

:

Fiits Boóy (voorzitte4
Annekevan den Bergh (secretaris)
o.fi.beryh@haonetunt
AelnoutBorhs (penningmeester,

email thsegg4!!j4l!!he!n€!4!

frsrr hiídemts?)verschèenook, nu
oet als auteu4naamCuus Betlem,
met een paardriidendejongenin de

'Wie kent meer vd deze boekenl Of
wect er een goedeterm voorl

Berichtenuit de wereldvaÍ het oude
kinderbo€k.
Mededelingen
bulletinven
de stichting Geschied€nisknder en
ieugdlitentuur(lssN B84J97Z)

25rl sl Den Haàg,

meen kent met een geslachrsvariant:
een boekvan FÍeddyHaeers(pseu.

Colofon

t655 EG
Eindnoven,tel. o,+o2tr r5r8,
e najl h-iecóbs8!2 @cLe!9.a!.

Jantvan derWeghverman
weghaeman@kpf plonet.nl
saskid..Lb
adt@l.t.tr -nl

Aanmeldenalsdonaterrkàn men zich
bij Annekevan den Bergh,p/a sradsbibLiótheekHaarleh, Poíbus zo4,
2ooo AE Haadem,ofYia
4rd.beicb@!ê4!q!!rl
Donaties(minimum donatiepei jáar
twinlig tuó) naar gironummd
2148552
t-n.v.StichtingCeschiêdenis
Kinder en le!€dliteratuur, voorburg.
DonateuÉ ván de Stichting onivàngen
uitnodigingenvoorstudiedàgen
en
excursiês,
eenjaarboekje
en regelmatis
de BenchEnun d. vïeld tM het

SamenstellingBdi.hten:
leànnette Kok en Theo cielen.
Ihfomori. kah n.n si\ren aon:
Kóninklijke BibLiótheek
t.a.v.IeannetteKok
2to9 !K Den Haag
Tel. o7o-tr4o2r5(do.en q.)
of tel. o,o 6251915
(p.ivé).
e.man:j edtuet..k ok@kh.bl
CoórdiaotieMt. edn V@n-kríbg':
Fnts Booy(olt.t4r7l16).

