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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

Van het bestuur

Tot groot genoegen vàn het bêstuur is het nieuwjaars-

geschenk over 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 eolgeh-

de seschenk is gelulkig al gevonden.

wij íeliciteien de KoninHijke Bibliotheek met de waarde-
volle schenl<ing van talloze centsprenten uit de collectie
BormsKoop. ook gaan onze gehlsrensen naar jant vd
der'Weg voor haar recentê publicatie over de achiergronden
lan kindewercies, gêiiield Middeh is de wek ndat zotd,xgs

íiot en lrits Roèst en Kees Waiivoor dê Ceheel vemieuwde

versie vàn huj,l,s yrfls aibliografe. Zeer \eÀeU€à z1jí
wij over de benoeming van Dr. Saskia de Bodt ror lij?onder
hoogleraar Ceschiedenis van de lllustràtie ad de Uíiver
siteit van Amstórdam. Wij achren dit van groot belang en
zien dit ak eên erkenning van de waalde van kunsrvoor

De eerste snrdiedag van dit jaarwordt op 19 april a.s.
gehouden in de Koninkliike Bibliotheek te Den Heg [N.B.
dus NIET itr Middelhuigl we moesten helaás een andere
locatie kiezen vdwege het uitvalleí van alle treinen naar
Zeeland in mad/april. Onze excuses voor de eventuele
overlast daárdooi.) Het programmà is veelbelovend, o.a.
vanwege 'de bewegende beelden'lij de lezing over
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

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

over de rijke collectie oude kinderboeken van de ZB, over
Tiit Uilenspiegel en over Zeeuwse kinderboeken. ook dit
progràmma is zeer inieressànt, mede d@r een exposiiie
ven vele fraaie prentenboeken van de ZB, geschonkên
door het ecltpaar tándwelr-Yogels. De opening En dêze
expositie is Cepldd op 3r okobeÍ a.s., zodat u beide evene-
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menten kunt meemaken door een nachtie in Middelburg

De eKursie naar de expositie vm het werk van Willebeek
le Va,r  Eok \plen van L neà. voorburg.  Z!  sas z"êr ge-

animeed en geslaagd. Hopelijk is de belangstelling voor

onze andere bijeenkomsten van dit jaar ook zo groot!

op zatadag 5 iuli a.s. zijn we vd plàn md een tentoon-
stelling over 'geheugenkust' in het OndeMijsmuseum
te Rotterdam te gaan. zie de bijgeroegde excursiebrieí

U ziet, ook 2oo8 lijlt een boeiend kinderboeken'ad te

Bêrt.hbtr è w.í.È van h€i oud€ tindêrboet



Saskia de Bodt biizonder hoogleraar!

Het College van Bestuu van de UvA

heeft Dr. srskia de Bodt benoemd iot
,izotrdÍ },óogl.dar CeschiedenÈ van
de IllustÍàtie in Nederland en 14aàn,
deren (r85o- heden). Deze bijzondeíe
ieersroel (voor een &g ler week) is
ingesteld door dc Fiep Westendo.p

Deze stichting srelt zich o.a. tor doel
het verkijgen, b.heren en resràu.e.
ren van de door illustratrice liep
Westendorp venaardigde schetsen,
tekenDgen, grawres en schilderijen;
daarneast richt zij zich op her onde!
steunen van onhvikkelingen en ini-
tiatieven op hei gebied van de kust,
zinnige ontwikkeling van kinderen.

Middels deze bijzondere leerstoel

richt zijzich ookop ondeNijs en

onderzoek van de (seschiedeff van)
illustraties in Nederland en vlaan-

De bijzondere hooelêiaar dnagt bin.
nen de Universiteit van Amsterdáh

bij aan het ondeMijsaanbod van de
olleiding Kunstgeschiedenis, en
verzorgt ten minste €en college dat
op bachelomiveau ke worden

gevolgd door studentêh van de op-
leiding Kunstgeschiedenis en andere
opleidingeD. Darnaast wordt de bij-
,ondere hoogleÍàa. geacht ondenoek
te verichtên op het gebied van de
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Excursie naar Willebeek le Mair in Museum Swaensteyn

De populariteit van de door de
Stichting georgánÈeerde êxcusies
naar ientoonstellingen vàn oude
kinderboekêí bleek weêÍ eens uir
het zeer grote entàl donareurs dat
op r5 februàri naar Voorbug was
gekomen voor een inleiding op en
rondleiding door de tentoonstelling

W6. waeíaL Mi. sl|,c,crcn íí her
platselijke Museuh Swaenstetr.
Een kleine 50 meDsen- dicht oleen,
gepald in de op zo'n groot gezelschàp

muwerijks berekende onh/angsr

ruimte van hei museum lieten zich
meevoercn naar de lang vewlogen

wereld van Henriètte Willebeek le
Mair ea haar kinderboekillustraties.

Chnstine Tjalsha, kenne! en gepas

sioneerd verzamelaar van het werk
van willebeek le Mair, hield een zeer
i,Jormatieve inleiding waadn zij het
leven enhet werk van deze illusha,

tdce boeiend vewlocht met her

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

milieu wààroit zij eoortkwam en het
netlverk àa1r beroemdheden uit hàár
tijd waean zij door haà. aÍkomst

lrofijt had. Een en dder verlucht

met Ceprojecteerdevoorbeelden uit
Clristine's eigen verzameling.

MevÍouw Oostkmp, de conseftator
van Museum Swàenstep en de
samensteller van deze tenioonstel
ling, nodigde het gezelschap yer.

volgeff uit Íoor een rondleiding.

In de 'grote zaal'van hetmuseum,
de voomalige woonkamer vm de
monumentàle notariswoning waárin
het museum is gevestigd, vertelde zij
ovêi de keuzes die gehaak wáren
uit het rijkelijk voorhanden hatedaal

dat door de kunstenares is negelaten,

en de opzet van de tentoonstelling.

Zij doorspekte haar veÍhàal mer de
nodig. sapljge detalls over het ge-
ruzie om de nalatenschap tussen

enerzijds de Soefi beweging aanwie

de kilderloze willebeek le MaiÍ al
haár bezittingen bijhaár dood in
1969 heeft negelaten, en de familie
enderzijds. zijwees er ookop dat in
de tenioonstelling niet àlleen de
bekende kinderboekillusuaiies van

willebeet le Mair te zien ziin, maar
ook de nodige voorbeelden van haa!
ander werk en een aantal persoodij-

ke beziitingen, biivoor&eld haar

De donateurs namen tenslotte uit-
gebreid de tijd om het geéxposeerde

te behjken en mei elkaar over het
geziene te pràten. Wat velen bij de
veigetiiking ve de o.isinelen en de

uiteindeliik gedrukte versie ve dat
werN opviel is hoe weinig versclil er
tussen die twee is. Vekgaater daar-
bij veel kwaliteit verloren, maar bij
de prenienboekêí van willebeek le
Mair blijk de Lraliteit vàn het druk-
werk zeerhoog ie zijn. Voor de



goede lujsteraar viel er bij het be-

kijken van de tentoonstelling nog

veel te leren uit wat eerschillende

donaieurs die ook had boeken ln

hun verzmelmg hebben, aan exha

wetenswaardigheden over pe$oon

en wêrk !àn Wiilebeek ]e Mair te

berde biachten. Dat is een vàn de

niet-geprogràmmeerde voordeien

van deze excursies waarbij zoveel

geconcenlr'eerde kenÍis over oude

kinderboeken &nwezig is.

iwintig en dertig volwaadig uitge-

werl:ie hnderboeken op de markt

brachten. Belangrijke uitgevers

waren vêrder nog A. Voorhoeve te

Rotterdam/Bussum, die het fonds

van Bredée overnam en uitgeverij

l.N. Voolhoeve, die meerderê con-

cunenten inpalmde wdonder Van

Bleek en het Croaingse bedrijf lan
Hàan. Na de jaren zestig kwam de

klad in hei liotestants'christelijke
kinderboek. Als r€actie gingen daai.

na meer rcíormatorisch gezinde

uitgevers zió speciÍiek richten op

deze mdk. De bekendste waren

De Banier in Utrechi en Den Hertog,
nu in Houten. De gereíormeerde

uitgeverij De vuubeak zette een

succesvoile niêuwe trend in met

avontulalijke boeken, onder meer

van Piet Pdns. In de jaren tachng

en neSenng rvàmen €r nog tlvee

behoudende uitgeveÍijen bij: cebr-

Koster te Barneveld en Mes te

capeUe aan den llssel- Ook Callen.

bàch, hoew€l niet meeÍ zelfstandig,

klon uit het dal. Het amde€1 9?i-
sche "berouw voor de zonde" lectuu

werd geleidelijk kleiner, veel uir

gevers gi.gen zich richten op boeken

met meer elgêmeen christelijke

nofmen en wêarden.

Tijdens de biieenl<onst op 8 maart

kwam van afle uitgeverijen kort de

geschiede s àd de orde en werden

een aantal uitgaven get@nd.

Ri.ha rd v a b S cho M d etuo er d

Bii de bijeenlomsten van de van

Veen-king is iedereen welkom.

Plaats: Aniiquariaat Acanthus,

Achtêi Sint Pieter r8o, Utrecht.

Binnenkomst tusseD ro-oo en ro.r5

uur. Meer idormatie bij lrits Booy,

Mr. Van Veen-kring

o[der de t\eL Nià alld C&nboah!
gaf Richard van schoonderwoerd op

8 mart jl. tijdens een bijeenkomst

van de Van Veen-king in Utreclt

een lezing over uitgevers vd protes-

tantse kinderboeken in de rwintigste

wie aaa derselijke kndeíboeken

denld, denlt ad zondagssch@lboek.
jes (kerstboekjes, vaakl,€kerings-

boekjes) en komt dd automatisch

terechi bij uitgeveÍij Callenbach in

Nijkerk. Daar publiceerden de glote

scnÍijvers als w.c. van de Hulst,

Ame de Vries en K. Norel.

Callenbach was geduende een groot
gedeelte van de twintigste eeuw de

beldgrijkste uitgever. Er waren ei

echter meer. VDafrgoo tot 1916

was J.M. Bredée te Rotterdm een

gote concuftent, in de jaren dáafra

lTam de concurentie voonl van

W.D. Meinema te Delfr. Deze beide

uitseverijen wren eveneens gespê-

cialiseerd in zondagssclootboekjes.

Dit in tegensteuing rot collegà-

brànclegenoien als Daamen en van

Bleêk en @k Kok, die in de iden

8.ricbb. rit de *eEld van h.l ó!è li.d€Àmk



In memoriam

Begh dit jaar overleed onze donateur

Jan de cÍoot, oud-directeur van

uitgeverij wolters-Noordhoff te

Gioningen en verzamelaar van oude

prentenboeken. Hij was een aárdige

en ioegedee domteu mel grote

belangstelling voor de historie van

het socialisme, in hetbijzonder de

socialistische schJijvers. Hij was ook

zeeÍ geinteÍesseerd in de geschie'

denis vm woltersNoordhoff en die

van het oude kndeÍboek. Bij de

laatste ging het hem met name om

Voor íamilie en rienden maalle

hij boekjes als nieuwjaanseschell!

door zijn dochte! vormgegeven.

Zijn gezondheid Liet helaas niet toe,

dat hijop onze studiedag in Meppel
j1. een lezing over Groningse kinder,

De eeÍste Nederlandse ballonstripl

Al in de Middeleeuwen lieten beel-

dende lanstenaars de Íiguren in hld

sdilderijen, fresco's of illuminaties

sohs een telst "zeggen : die tekst

wêrd àn geschreven op een bàndêÍol

die uit de mond En de figum leek

ie komen, of die in de hand vàn de

figun werd geplaatst. vooÍa1 bij

aÍbeeldingen van de Annunciaiie is

dit vaak ie zien, als Gabriel op deze

Toen de eerste strips ontstonden als

v@rtzettiag van de centsprenten en

imageries, dus als kolomstrils, werd

zo'n tektballon" wel een heel e.Iele

keer gebruiki, maar dan áls aanml.

Ling van de onder hêr plaatje aíge-

drukte telst. De Aherikaanse stdp

I', leuou (id (eind negentiende

eeuw) is waarschijnlijk de eerste

ballonstri!. In Nederland ging men

nog lang door met kolomslr'ips.

Ik heb altijd gedaói dat de eelste

Nederlandse ballofftrip pas in 1915

antsÍonà, namelijk U& her leeeí ,at

GíhJe Goochem Ên Jac. crosnm.

Maar kortgeleden kwam iI in het

kinderblad Kie-ke.boe (eerste jaaÍ-

gans, r9lo,  b i j lase bi jnr .29)een

klein sbipje van lan lutz tegen, dat

vokens nij de priis voor de eerste

Nederlandse ba onstip verdietrt.

Ik deelde miin vondst mee aan dè

informatièbron op het gebied En

strips, tmbiêk.net. Daar werd over-

legd met de expelt Kees Kousemaïer

en ik keeg als antwood "...wij zou.

den zo r-2-l geetr oudere bállonstrip

kumen bedenlen. De eei zou dus

besi eens naar LUE kunnen gadl '
Als een lezer En de A#c,ttrÍ een

oudere Nederlandse bellonstdp kent,

dan hoor ik dat graegl

Hilda ras den Heln

hildavdhelm@wanadoo.nl

4 seri.hren uit de eÊrÊld v:n h4 oude !ndeó..l



De hond aan de trein; Pietje Bell vergeleken geen pogingen ondernomen om hen

te vinden; hij wordt gewoon nergens

meer genoemd. De rcgel "dr trrib

vloag h volle eaan ovet de tuik" en de

aÍbeelding van de hond vàstgebonden

aan de 11ein zijn in 2oor weggelaren.

Maar de prent met de lege halsband

veel is in de loop van de tijd afge.

zwalt oíweggeiÀien. Zo is het stukje

veirijderd waa! Pietje flen ale
jongens uiide klas met een speld nr

de benen prik. Ienànd uit de klas

regelmetig zomaaa het een glas

water gooien wodr 't4rrr ot dt

Het beruchte blauwe oog, een siomp

op ztjn oog, "zodot Pirt *en kijkeí

maen afdot oag siet Egen de nuul

geelogee wa{ wotdÍ: "zotlat heL eren

dtude roardat Pi.tje tueer net beide

ogeb kob zieh wat t op het boÍí1 nand .

De dode muis ean de jes van deester

verddert in een speelgóedhuis. De

kêt ldijgt geen inktpot meer aan zijn

staart gebonden. De kat in de brood.

tromel stoppen woÍdtr \p@lde Eog

uat ru, de lat". De shiaathond die in

een hoge londe toren van bakstenen

Pietje Bell F9r4)van chns van

Abkoude en de prentjes van Ian
Rinke vormen één geheel- Het zo

kenmerkende blauwe oog van Pietje

- oÍ is het een knipoogl is doór lan
Rinke Ceintroduccerd. Zijn tekenin

gen hebben aanzienliik bijgedragen

aàn het succes van Piette.

Er verschenen !àn Pietje Bell iegelij

kertujd een ltl{e- en een volksuitgave,

die onde.ling nogal verschilleí.

Larere dnkken hebben andere band-
versiedngen oíoDslagen, en sommi-

ge tekeningell verdwijnen om in een

volgende druk ineens wee. te voor

van de acht delen Pietje Bell (jan

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

De re druk ván deel één levatie 212

paginà!. D€ 58e druk uit 2oor, naai

de oorspronkelijke uitgave, met een-

zelíde soortbladspiegel, lettergrootte

en íomaat, heeft echter nog maar

V4 paginas. wanneer, waarom en

door loedoen vÀn wie ze zijn weg-

celaten is mij onbekend.

op zoek nae de inïoud van de

verdwenen pagina's ontdekte ik dat

24 illustnties en a]le àctiviteiten

op zondàg, dus ool< Zondassschool,

KeÍk en het Nieuwe Testament

(waar Pietje thee over gooit)zijnver-

wijderd. De viering Én het kerstfeest

gaat van negen naarvier página s.

Hii is hierdoor niet meeÍ "een dóór-

en dóór slechte goddeloze en oneer

biedise jongen", zoats zijn noeder

zegt. Wel wordi hij nog met enige

genoemd en met reel slaag gestraft.

De passàge, waarin Pietje zijn imig

geliefde hond Slits aán de trein

bindt, was voLgens Annie Moer-

kercken van der Meulen, toenhalig

diectrice van BuÍeeu Boek en leugd,
de ,rdtsssde reden waarom de

pedàgógen er zo o! tegen waren

zoals zij omsbeeks 1972 betoogde

op de Kernboekbespre|ing in

Croningen waàr ik aanwezig was.

Als de hond lerdwenen is, worden er

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<e inl

De eerste druk van Pietje Bell siaat op
w.dbnl.ors kompleet met tien met

lood ingekleurde platen.

Frabciet Brcdksna

vermelding in het Nirusbl4d ,oor d,

Boekhand.l. \n Lle q benfg \9aÍdt

het boek genoemd àls eerste beweeg-

bárê Nederlandse kinde*oek.

Het is een oblong boek (2jxl2 cm)

met op de voorlant een aíLeelding

van een cloM, gezeten op een

kmeel in een ciicuspiste. De bin

nenkant van het voorplat bevai een

tekst van de auteur mdin hij am'

eeeft. 'Dier e" nebsch kurt gij oht.

led.í, en op iedrc vija kb.des' . Her

boek bevat 6 blàden met aÍleeldin-

gen in kleurenlitho gedruk door

H.L. van Hoogstráten in Zwolle.

xlk blád wordt voorafgegaan door 2

pagina's met tekst op rijm. op elk

blàd staat dè achtêrkant van een dier

efgedruk, àchtereenvolgens een

kameel, buffe| paard, bok,leeuw en

!at. Uitgesneden atueeldingen van

de vooikanteí van de dieren en van

de boven- en onderheften van de

ruiteis, ,ijn voorzien van stookjes

die in sleuven in het blad gestoken

kunnen woden. Zo kan men de die-

ren en hun b€iijders naar hartelust

veÍadeien. De bedjders zijn een

Alabier, Polichinel, een Engelse

pikeur, Pierrct, een ruiter mei jacht-

hoom, en een kleine boe$che snui'

Mengelwerk

De Koninklijke Bibiiorheek werd eind

december 2oo7 dooÍ Aemout en

tf,ny Borms-Koop verblijd met een

zeer biizondere schenking van neer

dan Iooo centsprenten uit d€ p€Íiode

rTlo{9oo. Het grootste deei van de

prent€n is van vóór rSto en bij g.volg

gedruk op handgeschept papier. op

de website vd onze Stichting is heel
veel idormatie over centsprenten te

vinden en kÉnen mee. dan 2ooo

prenten bêkeken worden. xen lijst

van drukkers en uitgevers - met veel

doorklikbàre erta infoÍmatie - en een

uitgebreide literatuurlijst malen deel

uit van de site. Hetechtpad Borms-

Koop streeft er door etikelen en

Cd roms met selecties vàn prenten al
jden naar meer bekendheid te gsetr

aàn dit hoogst zeldzaam geworden

drul:weÍk uit vr@ger tiiden. Sinds

ell<ele jaien ook via de website van

de Stichiing, waardoor iedereen eÍ

6 rcn.ht n uir de *ccld nn her oude tidêrL..l

overal ter wereld kennis van kan

De KB heeft plannen voor het digite'

liseÍen van dit bijzondere mareriàal,

dat laai zien waar het gewone volk

belangste ing voor had. Het geeft

iuicht in een tijd waadn het beeld

niei alomtegenw@rdig was, en

<ii!]<werk voor grote groepen een

zeldzam fenomeen was.

De Koninklijke BibLioiheek h€eft in

het najaar vd 2oo7 op d€ veiling

van Bubb Kur?€r een bijzonder boek

Lunen yeryeraen D, ri4rr ri]:'

sd|ool:.at@rpÍdcrtoêk

trrt tin tt door van A. van der Hoop

lr szoon, verschenen bij uitgever

H.A.M- Roelants in Schiedam in

1856. Tot die leiling was in de kin,

gen van onderzoekers en verzame'

laars geen exemplaà! b€kend. Dat

het boek bestond wisi men d@r een



ter'. we hebben deze lijzondere

boekloÍm beschreven als 'combi-

neeÍboek en insteekboek .

In het íebruari-nummer van Ds

Bortss,,r,ld is een uitgebÍeid artikel

over deze uitgave verschenen,

geschreven door Theo Cielen.

De enige h@glerer jeugdlitentuur

in Nederlmd, H€lma wn Lierop,

moel wegens geldgebrek misschien

verlreklcn bij de Universiteit van

Leiden. Er zijnwel meerdere hoogle-

rden 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

het bijzond€r hoosleraanchap

betaald door hei Leids Univemitêits.

íbnds. De Universiteit moet nu de

leerstoel een plaats geven binnen het

reguliere ondeMijs- enonderzoeks'

progràmá. De facdteit Letleren is

daarover met Helma van Uerop in

Helma van Lierop werkt ook 3 dagen

per week aàn de Universiteit l€n

Tilburg, en weÍk bovendien veel

samen met \4aamse onderzoekêrs.

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,

de monumentale Be-eeuwse Sint

Nicoleskerk in Winsum, ligt op

ongeveer 5oo meter van de huidige

huisvesting en is vanaf hei station

op 27 december is cerel Beke (r9rl-

2oo7) overleden. Hij was de aute!Í

van de Pin Pa'doerserie en yan vele

andere boeken, waand die over

Metie Ninasd nog sieeds gezoclt

woÍden. Hij was onderwjjzer, later

leraar Frans en Duits en bovendien

vader van z.ven kinderen. Toch vond

hij ook nog de tijd on zo'n hondeÍd

kinderboeken te schrijven en onge'

veer r5oo korte verhalen die 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

de hed.nJ.s ratu Fatiha (Í9S9.In

1969 stopte Beke, 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 18 mei is de siad de locetie

voor de grutste boekennuÍkt van de

wereld. Màar iiefst Íooo kamen met

boeken zullen dan als een lint door

het centum slingeren. Deze wereld-

boekenmarlt vindt plaats in het

kàder ven Amsterdàm wereld-

boekenstád 2oo8, een eefrolle be-

namins die de stad voor dit jaar

keeg toegewezen door de UNESCO.
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Internet

Op de website van onze srichting

l4p.lLry.drleldekiridsbqe!,q1
is weer een aantal nieuwe oude
kindertroek.n te bekijken, ohder
meer andere bijvoorbeeld het
Popprlheisrorl van rorhd Megeen.
dorfet en Dos ||ehdefiarc Bitdtrbtch

'3nW. 
von Breitschwert.

Steeds meer kanten digtaliseren
hu oude jaargangen. op de starf
pegina !!!!7kJa!!earhi!!9r!qrb{1a4
pàeina.nl/ is biivoo.beeld de
Àkmaa.se Couranr vàn rglo tot r9l9
te einden. Zoeken op Kluitmàn,
leverde ons 406 hits op, wàaronder
de verhuizing vàn H.P. Kluitmá!,
urtgoer, met echigenore màÍ Bergen
(25-7-r9lo), cn een ertikel over de
begrafenis van c.joh. Kieviet
(r7-8 r9lt, waarbij ondeÍ meer w.K.
Kuitman aanwe?ig was.
Sinds kort is ook Elseviers maand.
schriít vàn r89lr94o online. Dàarin
zijn artikelen te vinden àls: Hr, drtj
,iek kindïprcnttsba.k in Ned.rtawt itu
det oud.b tijd doot | .D.c. lall
Dokkum uit r919, en lecensies en
aÍlkelen dóo. Cornelis Veth, ovei
bijvoorbeeld Duitse kind..prenten en
prentenboeken, en oveÍ lngetsê pren,
tenboeken en kinderboekillustraties.
De kwaliteit van de aÍbeeldingen, de
wijze vàn zoekên en de presentarie
van het gevohdene verechillêh nogàI.
Hetis voorlopig bij een aantal sites
nóg behoorlijk puzzêlen. Maar voor
historisch onderzoek biedt het vete

!!E.1/r!a!rllra1]1!!edilqet!,!!al

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

!:'rl!l+, jj]T'_d'ir l1.t4j]!dï!!!

!ttpi/!&e.!r!.qa--o!!eq!q!c!q
r4!ed!c/i4dcrÀlrl
De digitale bibliotheek van de univer-
siteitsbiblioiheken oldenbug en
Braunschweig heeít een nieuwe e!
prethger vomgeying. Er zijn ]92 in
kleu. gelllustreerde kinderboeken,
meretrdeels uiide r9e eeuw, te
bekijken. Wel met indexen op titet en
auteur, helaàs niet op illustretor.

hlplvryaelllll2lelea&leq,l
r4de!.h!!4
Websitê met eên schai áan mooie
illustraties uii met name Amerika en
Engeland màa. ook wel uit Ddere
lande! (zelfs twee uit Nederlànd).
Bevat onde. meer twee colnltere
prentenboeken van de ark van Noach,
te vinden bij de auteun .Fish en
Haroid Iooes. soms zijn complete
boeken te zien, soms sleclts een paar
kenmerkende illustlariês.

Itbl!ueldqEbi!4le4ss&qev
rqri!/index.ht!4
Mooie Pranse weLrsite over sproot<jes,
sàmengesreld door de Bibliorhèque
Nationale de fnncer met veel ilus

!ry44.qddqrtcd!9ek4{L
Deze site is nu veoieuwd. Bij steeds
meer boeken staar inmiddels
infomatie, en korle inhoud, een
fragment en aÍbeeldingen.

Tentoonstellingen

Tot en met 4 mei is in Mlseah
Mtrmarho een tentoonstelling te
zien rondom het welk ván peter ven
Stràaten: Peters mê€sters. Het bii-
zondere van deze tentoonstelling is
dat zijn iverk wordt getoond naàst
werk ván kunstenaars (tekeners,
illustratoren en carroonisten) die
hêm geinspireerd hebben. Dat ziin
bijvoorbeeld Harold Foste. (van p.ins

Valiet), \Vinsór McCày (Lirde
Nemo), Arthu! Rackham, tdmond
Ddac en custave Doré, en Neder
làndse khstenaars áls Jo Spier, pereÍ

Vos, Piet van der Hem, lppo Do*e,
Oito Dicke, j.H.Isings en Cerard van
Sbaaten. De tentoonsrelliry toont
boeken, tijdschriften en Fenten met
werk van deze kunsteners, voozien
vatr commentaer van Pete. van
Straaten. Ër is ook een educari€f
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proglamme ontwikleld waarin de

ààndacht uit zal gaan nad de ve!-

schillende technieken waarmee de

originele tekeningen ve de verschil-

lende kunstenaars zijn overgezet nad

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

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

Tot en met r juni 2oo8 presenteert

St4delijk Musevm De LTkeshal tn

leiden de tentoonstelling Stad van

boeken. zsen edwen lezen in
r€iden. Het máken, verlundelen en

lezen van teksten in handgeschreven

en gedrukte vorm aord! in beeld

gebràcht aan de hand van tuim 2oo

spràal@akende boeken die het

wereldbeeld veranderden. Dat ziin

bijvoorbeeld de Statenbijbel, Dis.oarr

dr la nLródr €í René Descenes

lbeide 1637), maar ook popdaire

kinderb@ken zoals Dr ,ra,e HendriÈ

en Stlrrtopjr, ofhet tiidschrift

Panonma, alle in reiden gedrult.

Er wordt een boek uitgegeven bij de

tenioonstelling door P mavera Pers

te leiden- Zie Íoor meer informatie

ry!.{,!ê&4cld.
Adres: stedeliik Museum De

rak.ltal oude Singel 28-12,

2112 RA Leiden. Tel. o7L j 165 t6o

Publicaties

Blita alle boekeb die hiercndï wordet

vetuatd zífu a\bwe.íe bij de Kanin.

klijke Bíbliotheek in Deí Haag. MochÍ

eeh bepoald boek dMr nitL zifu, dan

kat we tanelíjk eenroudiT opzoekm

ií welkc bíbliothsek ib Ned.t'lohd het

NEDERLAND

Middm in de week maar zondags

niet : de sare geschiedenilsên var

' KoÍtiakie, Be.end Borie, l.n Huigen

en consoíen / Jant ven der weg. -
HardeNijk : d jonse Hond /
Koninklijke Bibliotheek, 2oo8- -

96 !., ill.

Jabt vat der wq heefr het spoor

terug gevalgd, fgt d. ootsprobg vas de
pe$obug* uit d. ueftlà van het kirdet

rijtu. wet tot ttu.r gewekt, hlijkef zij

vcak olldbehalre worbwldig. waít vie

Mt rcgdat Konjdkje e op.nbaar
'sekrcat beheerde en gaag ceí borelrjr

dtMk, dat et poepen ií de poppeskrcdh

stond"s, vat dat aapjc op dnt stokje

rchtet $aedats kaukefldeur deed eí dot

Berctu Botje misschien wel ne, v.Êeke-

nngsg.ld hcd gesjoeheld? Uitbubdig

geillatle./d boek owt ds he*omst tdn

de vetb.keíde oude liedjes en w6jes,

h.t illustroties uít de coU..tie tah de

Koflitklijk Bibliotheek.

NedeÍlandse karholieke jeÍgdlechrur/

I.Á.F. Bekkers. - Druten,2oo7. r8,20

p. i  30 cm. -  ISBN 978 9o.8r2417{ i ;
in ringband; €rr,-. Te bestellen bij

de heer Bekl€rs, trigraaí r47,

665r Druten, te]. 0487.513769.

Bflat ceh algem.w inLidiíg net eet

^ah.et 
tat @n geschiadschíjbng ran de

katholieke jeugdliztutrut ií N ed.rlatd.:

eí eeí Mg ak',oó apige'Mngedvide

M6r ot zet uíWbr.ide list voh

aubus die zith net het gebrc hebber

Vrcuwen diê schriiv€n leEn ge@r.

liil / Stefan Boltrum; met een inl.
dóor Krisnen Hemmerechts j [vêÉ.
uit het Duits Raiph Aarnout : eind-

red. Nederlandse uitg. Marlies

Enklaarl. . Amsterdam : Ámsterdam

University Press, cop. 2oo7. - rt2 p. :

ill- : 28 cn. . VeIt. ve: Irauen, die

schreiben, leben geÍ:ihrlich. .

Miinchen I Sandmann, 2006.,

ISBN 978-9o- j t i6-968.9
Boek met prochtige ponrctuh vat

,oondnraande .í kotokt tuoue schÀjf.

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

Krkelbott, dc ontdekkingvab het kiíd

zijn, zin bijdísc Ftu wsino tcLst

eí eet fot4) awenowt @d lahaína
Spyn, Beafi, Pottel, Selna Lagerlóf ab

BUITENT"AND

Die bunte Welt : Handbuch zum

kiirstleÍisch ilhstrieden KindeÍbuch

in Wierr r89o-r918 / friedrich c.

He11eÍ. - Christian Brandstátter,

2oo8. -412 p.  : j lo i l l .  ;  28 cm.

B€richr.n nil dÈ w.iêld v.n her oode ljnd€rbmL 9



In ki efia.k.t wordet h.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 belangrijke kubstzin\i

ge kirderboekprcductíe. I$tellibEeb als

de Wiener Werkstiitte haddeí iwlaetl ap

de rotlbgtuitg ro" het kiderbo.k. De

oflï|'íkkeli\g ,an de kiderboek kuest

wadt b.h@ndeld íh hat brcdeft kddet

vaí de kubstgaschiedehis eb dr cbbuut
geschiedefis. BdaÍ eet geatunotee r

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 het ki betld van

tueísjet eí hoe dat verandart, iL e.b

oabtal sproakjes uit de veiichtiíC, d.

Ratuartíek.e d. Biedemeienijd. De

,eflndenngen, díe eweÀaryes n.t

cob te b p o ra i rc a ht w ikk el i ngeí eh op -
v@ttiígtb, worden net bone zichtboar

ib dr ibvullirq lan begnppeh ah liefde,

hwelijk es seksAlíEit, en í" níauw

deugder .n tak.n voar whjes.

wilhelm Busch, deÍ lach€nde

PBsimist / Eva Weissweiler. -
KepenheueÍ & Witsch, 2oo7.

l6r  p. ,  € i9,9o.

P ublicatíe, ve$chnet tet Eelelerheid
vat de boe steídag ran de ehild.í,

schnjr.r.t Ekera@ (18),'19a8), die te

bo.k staat ak dt vador van het be.ld-

verl$al . Job Blakket no.ní heh in de

NRC vat 4jatuuafl 2óa8 .en 'naoie

nelahcholícrs die aan deprcssies leed,

t wet dronk ea in zijn sobs gtuvelijke

preíten kntiek gafap zifu burgerlijke

Uit de tifdschriften

ook voor d. tijdschrifaníke\.h seul
dat deze bijtc dlletual adtwrzig zijs

biJ de Konhklijke Bibliotheek.

NEDERI,AND

Berichte! van Moèder de Gans (jrg.

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

nummer, in kleur, met informatie

over de toekomstige verhuizing naar

een r3e eeuwse keik, en een anikel

BiogÍafie Buletin (jrg. 17, no. ],
najaar 2oo7) Levat besprekingen van

dr fotobiograÍie van Astrid tindgren

en een biografie van Enid Blyton.

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

bevet àrtikelen oYeÍ wensprenten,

iekenaarc die werkten voor het

ANWB tijdschriíi De Kanpíaes, alel

C. Joh- Keviet en over boeken ten

báte van slachtoffers van de eerste

Het nieuwsre nmmer (no. 94,
dt/apr- 2oo8) bevàt e€n artikel over

een halve eeuw shurf€n, en de visie

van buit€r ande* op schaatsen.

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

2oo8) bevai een uitgebÍeid aitikel

van Theo Gielen over het eerste

Nederlandse beweegbare prenten'

boek Dr,trr,r riscàooJ uit 1856.

Coede Papiero (Letierk@dig

Museum, jrg.2, no. z)bevat onder

meer een adikel over Mance Post-

Lesg@d (trg.15, no. t bevet een

artikel ovef de geschiedenis van

r^ B.'i.ht n uir dêwêrcldDn 6er oude Linderl,o.l
' -  

- -d 
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Boek & leugd en hei Knderboeken-

museum, en een overzicht van de

documentalie van het Nederlands

kssen {periódiek van het Nationaal

ondeNijsmuseum, jrs.2, no.4, dec

2oo7) heeft diikelen over de geschie-

denis van de jtugdboekenfondsen

van Zwijsen en Malnberg, sóoolpla-

ten over kiigsgeschiedenis, en het

àardnjkskundise leesboek op d.r.k

De sportwereld (no.46/47, winter

2oo7) b€vei een atikel over Spel en

sport in de Nederlandse jeugdlectuur,

Tussen vecht en Eem (jrg 2t, no. 4,
dec. 2oo7) is gewiid aan Naarden &

Comenius. Met onder meer een

artikel ovèÍ jan Amos Komenky,

of Hct belang van stripboeken voor

BUITÉNIÁND

looo und r Buch {no. 4, ,oo7) bevat

artikelen over de verfilmingen ván

boeken, o.a. Efril van Erich Kástner.

Child.en's LiteÍaturè Assoriation

Quarterly (jrg.12, no.l, herísr 2oo7)

bevei 2 anikelen over I.M. Barie's

Ne,rrlard. No. 4 (winter 2oo7) bevat

bijdragen ovèr Beatrix Potter, E.

Nesbii, Hugh Lofting en Cerrude

Stein, en een artikel over hnderboe-

ketr diê ges.hreven zijn door cràhad

Creenê, lahes ,oyce en Virginia

Esekohr (no. 2, 2oo8) Lrevai eenbij-

drage oveÍ het dieÍ in het kinderboek.

Verantwoordins
illustraties

De illustaties in dit nummer zijn

ontleend aan twee boeken: Ds ,or.r-

ruií van E kje Hoofr en Eekje Hoarl

otcrui"t, beide geschreven en gelllus-

treerd door Harry van KÍliningen

G9o6j996) en uitgegeven bij

Pegasus in 1947 en 1948. vm

Kninjngen illustreêrde &ie kinder-

boeken van cerard Revers ( psedo-

niem van C.J.M. van het Reve, vader

van Cerard en Kaiel). vedei sch.eef

en illustreerde hj bovengenoemde

tweê boeken over een eekhoom,

maar ook een over een honingbii en

een over vissen. Hij màahe ook nog

een kinderboek over kunst:

Atontur.n met ttkenaas b! eb ldtg

g.Ldet : eet baek over ku$t, wneld

raor jonsens eh tueisjes.

Harry van Kniningen weÍd geboren

als Henri Adelbert lanssen, m:ar

koos voor zijnpseudoniem de nám

van zijn geboorteplàats. Ae de teke-

ningen uit E ÈJr Hoou is goed te

zien drt hij in zijnvÍije werk een

vooikeuÍ had voor het aÍbeelden van

Vragen

Joke Thiel heeft slechts één reactie

ofivangen op haar vrag naar tekstetl

of aÍ}eeldingen vd tÍ€kschuit en

tretuart in kinderboeken. Ze houdt

zich nog steeds aanbevolen voor

iníormatie. loke Thiel'Schoonebeeh

Teyijngerlaan 2r, 2r7r CB

Sasselneim, tel. o252-2r2372.

De vraag van merouw Silver naar

het boekje over Prinsesje lniàn is

opgelost door Hilda van den Helm.

Het bleek te gaan om het boek Iiita

van A.Trelker, met illustraties van

Tjeerd Botiema, in r916 verschenen

bij Van Dishoeck. Bijgàande aÍleel-

ding van hetlrinsesje, hand in hand

met haar ouders op een bordes van

een groot huis, maakte ook op Hilda

grote indrul, zo heriMeri zij zicl.

Typen boeken wànmÍ we ee!

goede tem zo€ten om ze te kunnen

h Aenritfl nu.nmer 5t was een

vraag opgenomen over een bene-

B€n.hku uir dêrenld vrn hêr ouJe rindertftk rr
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ming voor boeken met identieke

tekst maar een andeÍê titel, en soms
ook met een andere auteursnaam.

Er zijn verschillende termen

genoemdr omslag-edities / titel

varianredities / vaiiant titeluitgavc /
titel-editie / dubbel,uitgaven /
recycling / dubbelgebruikieksten /
eigenplagiaat.

we geven zr door aan de sàhen-

stellers van de Getrethesaurus.

Meisies-Eriant / lonsens-varànt
De redactie ontving ook een reaciie

van Irene Annegarn, die het feno-
meen kent met een geslachrsvariant:

een boek van FÍeddy Haeers (pseu.

doniem van Cuus Beden) over een
paardri'dend meisje (Pier re,6r d.
frsrr hiídemts?) verschèen ook, nu
oet als auteu4naam Cuus Betlem,
met een paardriidende jongen in de
hoofdlol. Dezelfde veelschrijver

scheeí - als Freddy Hagers - ook een
boek over journarstê EeÍje (l), en als
Guus Betlem hetzelíde boek maar
nu met als hoofdíieuur een jongen

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

wie heeft er in zijn verzameling een
exenplaer van (een vàn) de volsende
twee grote prentênboeken) Mew. C.
Brcers de Jonge, Ki"deruÍ,,gd respec,
t]etetijk Rijwpjes voar oíze kLeihtjes,
beide uitgegeven dóor B. lacobs in
Croningen - hoewel in het eerste
gesl slechts herlenbaar aan zijn uit-
g4ersvignet vàn een ineengest.en-

gelde B, j en G in een cirkeltje. Een
van de twee zou smeeryoetsàchtige
verhaaltjes bevatten , vddaa!!

Reacti.s gaag aan Theó cielen vià

Èeog!ele!@!44qdoo4L

I2 Beri.hren uit dê wr'.td €n h€t oud€ tjodeÍll.et

Thea Godiin heeft in hàaÍ jeugd op

school een verhaal Cele,en over een

meis,e dat h en huisiein het bos

woonde, .en huisje met een rieten

da!. Het heeft veel indruk op haar

gemakt. Het stond in een verhalen-

bundel die werd gebruilt on klassi,

kaal lezente ocfenen. Ze las hèt toen
zij 9 jàai oudms, in 196r-62, in de

le of4e klas op een RK sclool. Weet
iemadd welk verhàa1 dit lan zijn)

Informatie gÍeeg naar Thea cordiin,

iel. o7oJ6477ro, Crispijnstraar 56,
25rl sl Den Haàg,

email thsegg4!!j4l!!he!n€!4!

Dc heer Stoppelenburg is op zoek

naar een kleuterboekje over hazen,

met een verrelling op lijm en waàr-

schijnlijk vóór r91o verschenen. De
eerste regel hennnert hij zich nog:
'Dit is Jàn en dit is Frirs, lan is lief
en Fnts is een rakker.' Informatie

Corzenhoír, 29ol ED Capelle aàn

dea Ilssel. Tel. 06.42149891.

Huub lacobsis op zoek naa! de tekr
van een kinderenje. Het stond in
een r<indenersjesboêk, vemedetijk

een RK uiigave, fo.maat ongeveer A4
en met tekeningen in een oranje-
rode tint. zijn vader las her voor

rond r948j95o, toen hij I tor t jààr

oud was. Wat hij zich nog herinnen

is het begin van hetversjê:

MaMl., nbítje ik vit je eehs vraset,
hóe is op de was toch dat tuohndje

ze! nu niet je bett aaí hat drometu

ík zie hen w.*elijk stao\.

lnfomàtie graag nàd:

Huub lacobs, EDeinl2t, t655 EG
Eindnoven, tel. o,+o 2tr r5r8,

e najl h-iecóbs8 !2 @cLe!9.a!.

Colofon

Berichten uit de wereld vaÍ het oude
kinderbo€k. Mededelingen bulletin ven
de stichting Geschied€nis knder en

ieugdlitentuur (lssN B84J97Z)

wrïw.hetoudekindeÍboêk.nl :

Fiits Boóy (voorzitte4

Anneke van den Bergh (secretaris)
o.fi.beryh@haonetunt

Aelnout Borhs (penningmeester,

Jant van der Weg hverman
wegha eman@ kp f plonet. nl

sa skid..Lb a dt @ l.t.tr -nl

Aanmelden als donaterr kàn men zich
bij Anneke van den Bergh, p/a srads-
bibLiótheek Haarleh, Poíbus zo4,
2ooo AE Haadem, ofYia

4rd.beicb@!ê4!q!!rl

Donaties (minimum donatie pei jáar
twinlig tuó) naar gironummd
2148552 t-n.v. Stichting Ceschiêdenis
Kinder en le!€dliteratuur, voorburg.
DonateuÉ ván de Stichting onivàngen
uitnodigingen voor studiedàgen en
excursiês, een jaarboekje en regelmatis
de BenchEn un d. vïeld tM het

Samenstelling Bdi.hten:

leànnette Kok en Theo cielen.
Ihfomori. kah n.n si\ren aon:

Kóninklijke BibLiótheek
t.a.v. Ieannette Kok

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

Coórdiaotie Mt. edn V@n-kríbg':
Fnts Booy (olt.t4r7l16).


