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van het oude kinderboek \r
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Van het bestuuÍ
Pàs onlangs b€reike het bestuur het dÍoevige beíchr,
dat een vatr oee eerste bestuuÍsleden, cerard Brantas,
een gedrevenverzahelair en gr@t kennervandê Ned..
lndische literàtuur voor de jeusd, vorig jaar nolenber is
ovededen. Netty van Rotterdam, die hem vele jaren gekend
hepf t her
. denl rh ê m .e n o o t T i tnq o u tr o rFF v ênFers
in
2oo7 overleed,eldersin dit nuhher.
Zeer tevreden derlt het bestuur terug aan de afgelopêí
studiedÀgin dê KohinklijkeBibliotheek.Dezewas erg
gedJ " gddoórd ê d ^ e rrre rr.h p rru \e ruê n d - p ' e.en." rre
ván de gehouden lezingen, met als er:tradimensie: vele
bijzondere bewegende.omputerbeeiden. oot de vers.]illendetentoonsteilingen
droegênáan het succesvan deze

aw

middas bij. wij nmen tóen afscheidvan bestuurslid
Pien Pon, die met vèel inzet en enthousiàsme secêtaris js
Het progràhha van onze Miaarsbijeenkófrstop I novem.
ller a.s.te Middelburgin de ZeêuwseBibliolheekis bijna
rond. sprekerszijn o.a.Roeld tujksêove.de rijke kin
derboekencollectie
vm zijn bibliotheken cuy segers
overTijl UrlenspiegèI.
Naareen sprekeroveÍzeeuwsekin.
der en jeugdboèkêrwordt nos sezochi.De dàg ró& deze
stadiemiddag,lroktober,zal in de ZB en tentoonstelling
over de collectie tándwehr-Vogêls van de ZB worden

Restmij u alleneen plezierigezomer toe te wensenmer
mooi weeren boeiendeoudekinderboekenen-prenten

geopend,waarbijonzedoneteursván halte welkomziin.

eÍ aànveMnte papreren za,ten.

Helaasheefthet contacthet de oreanisatieAmsterdàm.
Wereldboekenstàd
nietsopgeleverd.
In Amsterdamea
rriden zijn boekenex"osities,waaronder kihde!. en jeusd.
boeken,die zeerhet bezoekenweárdzijn. wijÍèliciteren
in dit verbandBerryDohgelmansmet de erg fraeieen
boeiende uitgave 516l
ó@kzb.Handschrili er dtuk it
'a'
Leidzn.p6ó.2aaahij àe eelijknamigeboêkehexpositie
in
Museum De tlkenlul te reiden ên,ijn belansrijkeaandeel

Rectificatie

f r k unnF niog ê ê np a !r d o n rtF u r.m ê êÍe t d e êr(u' sre
naaÍ de expositie Ezekrl,gg.tJer ir dr Ll6 (over seheu

heles omgewisseld. Dii beeldverhaalwordt een stuk
log;cher wanneeru de tekeningrêchtshet eerstbekijkl

IÍ het vodse nummer zijn de plutjes bij het artikel van
Hilda van den Helm over de eerste Nederlandseballonstrip

g- nboehe.
d e i .u g d )o p z " rÊd 3 8i tu l . In h È
' oor
OndeMijsm6euh te Rotterdam(ziede excursiebriefvooÍ

3€ri.hren ui d€ wêrêld!rn her uudt krnderboel r
);", .oo8 ,- sa '

Studiedag
De studiedagop 19 april in de
Koninllijke BibliotheekweÍd door

de websiteis in de loop vaí het jaar
gevuldhet een diveBiteitaanonderwerpen eh beeldbestàndenen trek

eenvertekendbeeldvan de werkelitkheid ontstond.Daarnaast
werdenop

ongeveerjo mensenbijgewoond.
De dag stond in het tekêí van

'ele
bez@kersvan orer de hele wereld.
Bii de thee wed door de dóhateurs

schrlderijenook zwàte mensenals
b.diendenafgebêeld.Eenecht por.
Íet is echtereen zeldzaamheid.
Dat
veranderd.pastoen zwáte mensen

de weergavevan de zwarte mens

genotên van de cale die Leny Borms

in de 2oe eeuwmeeÍ 'rashionable'

volgenshet veBlag van Aernout

in het kinderboek,met lezingen

werdenen schlldersals Charley
Toórop.Nola Hattermanen lan

overlan Compàgnie,bakerrijmen
met Moriaantjein de h@fdrol,
en bewegendebeelden van Lothar

Hreronder volgen korte sàmenvar
tingen lan de lezingen ván deze

Mêgg€Ddoríer
met onder a eie

Slutlen portÍeten mar het leven
Zwarte mensen komen ook in de
ieugdliteÉtuurv@Í. En ook daar
,ijn de aÍbeeldingen veelal kàÍila-

In de pauzekon men de vitriaes

uir de Ka.collectie,de door de vooi.

Jan Compasniehet
Afrikaanieiriendie
van Michiel de Ruyter

zitter meegebra.Ite boeken over
het Èema ter hand hemen,end.

Zwertêhensen komen al heel

de werkelijkàeid,mad het is waar
schijnlijkerdat we eerdervan doen

tentoonstellirg in de verdiepihg van
Nederlandbewonderen.

lang voor op Nedèrlandsepictu-

h.bben mei misplààtstesupeÍio,

ralia.o! de oudsteàÍbeeldingen

Tiidensde huishoudelijkevêÍga-

À raak één van de drie koningêí
(Kaspar)te zien,de zwartekohins

riteitsgevoeiens.
Zwartemensen
en vooral zwarê kihderen komen
regelmatigin komischbedoelde

bekiikenmet op het ondeser!
betrekkinghebbendeknderboeken

denng wrs AernoutBorms (letterliik) getóoidmet tweepêtten:die
van makervan de websitevande
Stichtingvereierdmet een 'WWW ,

die de kribbeih Bet|lehemb€zoekt.
Uiteraardzijb er ook àÍbeêldinsen
van zwàte bewonersvan landendie

die vàh pendngmeestermet een
'€ . De financiënblekend@r de

de NededàhdenvaDf dê r6e eeuw
'ontdêken. Die zijn sómsnogat

rascontrol(ommissiegedgekeurd;

1àntasievol
weergegeven
waardoorer

tureh vande werkêlijkheid.Dàt kan
enerzijdszijn reroorzaakdoodar
de tekemàr nietbekendwas mer

scènesvoor.opvallenddarbij is
hun kindedijk en onsanebnaasend
taalgebruik.Ook de benamingen
van zwanê personenin jeugdboeken
geven te denl<en:Dmen als Oki,
Doki, Moriamtje, Dokoof Kassie
zullen in Alrikà waarschijriikniet
veel weerklànl oprcpen.
Het beld va4 de dommezqarte is
de laatsredecennia aan het verschui
ven. Boekjesmei de titel Oti rs Doti
b, d" ailk,rs ziinel hetaald in olt
en Dokí bíj de n.ge$ el zells d^Íkaí
eisenlijkniet heer. In Anerika krijst
de ontlilkeling

van pólitiek conect
denken èen nog meer uitgesproken
vorh: in het betendecouden Boekjê
Dr GefuIari zijh alle narte kruien
in het stetion vervangendooÍ witte
kuie6. De Nederlandse
rdtgevervan
dê GoudenBoekjesheefteen dergelijke coÍigerende ihgreeptot nu t@

B€ri.bhn uir de wftld
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van her olde kinderbpk

Aan de hand van de seschiedenis

jeusdiselezerszullen dezeillusta-

van Jan compàgnie,e.n hlet zó èrg

ties Muwelijks à1slêts lrijzonders

bekendefiguur uit de N.d.rlandse
jcugdliteraruur,kan de hierboven

enaren ' gewoónêcn phàtte van een
surlnaamsen een Ilollands jonsetje

geschetsteoni,ivikkeling worden
gevolgd.Op sommigeportretlen

c.q.man

maar ze latenwel zien det

lan conpagnie nog volopleeii.

van Michicl dc Rulter staatnaast
de nationalezeeheldeen Mrikaans
johsetjeafcebeeldDat B henl

Dnk Tong

echternietl Ook hier hebbenwe

Kortlaklein de KB:
een verslagje

weerte doenfret ccn bijÍiguur, een
knechtje.CcÍrrd BÍandt sch.eeíjn
1687de eerstebiografieoverDe
RuÍer. Daarinnoemt hiiop t{ee

Aígelopen studiedag van de Siichting
op 19 aprn jl. mftht ondergetekende

llaatsende naamvan JanKompany
(zoalsBrandtde màn spelt) De

een lezing houdeí ovêÍ haáÍ pàs-

eerstekccÍ is wanneerMichiel in
vlissingcn êên AÍiiklans jongetje

verschèhehboek M;dd€Di" dr
'rrk
maar zondagsniet. D. wa.. geschiedc

dat vrcege.shaíis geweest,
ontmoet.

is dat de meesteaíbeeldingehstcrk

Beideknapensluitenvriendschàp.n
monsterenaan op hetzellàeschip.
De tweedekeer is vele jaren làt r

óp clkààrlijken. In bijna alle seval
len loopt Iár, geldccdin een ÍDtt

Het initiatiefvoorhet boekkwam

Indianenkostuum,met opgeheven

van de Koni!-klijke Bibliothêek, in dê

wanneerDe Ruyterbcvêlhêbber
is

armen toe op de Zeeussezeebonk
overde Í€ersavevan de jeusdiaren

persoonvan leenn.ttÉKók.zijstelde

lan Janen Michiel in vlissingen
bestàatmihdeÍ êêhduidigheid.

lêctievan de bibliotheekmet zijn

In de boekenven P.l. Andriêss.n,

sch.ijrenoverde historischea.hter
grondendaanan.Nu zijn er nàtuur

van de vloot dic dc Britien ln WestAliikà èen lesjekont leren.lan is
dan een soortlokaalopperhoofd
sewordenen beideoudereheren
halenherinneringenop aan hun
ieugdin vLissingenrn hun zee.
reizen.Die tw.. scènêsuit het boek
vàh Brandtzijn lrwolsens de inspi

P. LouweÍse,l. Stampe.jusoíH.J.
IJanawordt lan steedsandersweer
seseven.Aan de hand van de d@r
sprekerverzameldeaÍbeeldingen

n6sehvon Kotljok|e.Bd

d Botl.,loh

voorod bij dÈprehtenbekencolbaker en kjnderrijmeneen boekte

lijk heel veel Íijmen wàarovèriets
zou kutren wordenverteld.Daarom

ratjebron geweestvoor tientallen
schijve.s en kunstenaars.De eerste

is dat go.d te volger. Ook in het

weden als cnteriabij de keuzegeko
zen de illustratiesuit de primaire

De Rultei.iad 2oo7 verscheeneen

bronnenmet daarnaast
de beschik

aíbeelding lan Jan compagtuc
veÍschitntin r8z:]in het troekjevan

grootaantalboekenoverde nationale

bare achtergrondinformatie .n d.

zeeheld.Eénvan die boekenver

gcplendÊofrvangvan het boek.

G. Ehg.lbcns GeÍits: I I.t lewneb de

dient bijzondereaandacht,namelijk

vaak is er meer dan één theorieover

dad.a va| M.A. dt Ruít*, Ne.tldirls

Mi.hi.l Adria.Lszoo\d. Ruytzt.De

de herkomstvan dit sooÍ riimen

dootluchtigsttn
z..h.là: ít g.sprckkeh

mogelijkiin andcregêlall.n lunnèn

tts.h.n eentnradeten zin kítd.-

idh;aal. De tekstvan CraddyBoven
en de nlustÉtiesvan lack Staller

r.n, getèkenddoor lacobSnies en

eertellen weliswaar op traditionele

van een personaseoonp.onkeliik

geglaveerddoor w. van senus.ln

manier het levehsv.rhàel
vàn De

toch heel iemandandersschuil ging

het boeksordi de ontmoetingtussen

Ru),ter,maarde tekeninee!vallen

dan wie wiier nu in zien. Dat is ook

Michiel cn Ián op de Afrikaansekust

op. Er is zowel een aÍbeelding van
de jo,ge Mi.hiÈl en de jonse lan als

het gclal het de poppehkraamdie

beschreven
en aísebeeld.Dezescène
zaldaarnanog door velekunstenaars

een lan de óudeÍ. De RuÍèr met

Dat zelísaapjesen marmotiesin een

wordenuitgebeeld.op!àllcnd daarbij

een oudereCompagnie.De meeste

bepaaldkaderpassen,lerenons de

we antonen dat er acht.Í dc raáh

niethelemaalis wat hijlijkt te zijn.

Bc.i.hlen uit de ftreld

vrn het oude hnderboek

niet uitgepul;er vallennog heelwat
geheihzirnige zàkêhin dêzêrijhpj.s eh hun historischeàchtergÍohd
te onderzoeken.
In zulk onderzoek
levert dàn weer inieressant materiáal
over ons cuLtureelerfged op.

De eeÍste tÍekpÍentkinderboeken en
de magie van Lothar
MeggeídorferIr847r 9 2 tl.
ln r8t5 verscheenbij Heimich
lítller

lí\tlenen

Lebehdig.BiLLt

l... ) zw UnÍ.rhattlnE derJu.s.ndraí
de populairekinderb@kenschrijver
r.eopoldChihani. Het boekbe tte
prentenmet afbeelzesbeweegbare
prenten.Somszorgdendie rllustra'

versieuit de r9e eeuwbelojk. Dd

dingenvan de omgevingvanWenen.

ties voor àaidigeoplossingenbij een

krijgen we eenheel anderbeeld,wan
neer Nicolaàshet jochie in beschêr.

Daarnaduurdehet tot 1857voordat

pÍoblêmàtis.neÈkst. bijvoorbêêldbij

de L.ndense uitgever Dean & Son

mils neemt en zij! bedreisersnet
hun hoófd in dê inktpot dus't. DaeÍ
is Moriaantleoverigenseenjoneen.

weer eeh beweegbááÍboek uitgà1:

teMijl in sommigelaterevereieseen
neis je wordt afsebeeld.

bleeídit keerniet uÍ en het werd

zo wordenaloudebeeldendie je bii

\ercchenen The rcydl Prtch obd lsdy

Mon@antr eh die venelende

diveÍselièdjesen íjmpjes h€bt,bij
nader onderoek ondêruit gehaàld.

iL wi\àsor CdstLdnd CrystalPald..,

was de eerstenu een min oímeer

De klikspaanblijkt dan bijvoorbeeld

onschuldige'secreetjuÍIrouw,
Ragel

een zosenaamde'lazarusklepte zijn,

Nederlandse
bewerkingven dit làát.
ste boekwerd in 186I als Dr parii

(Rachel)valderappusgeheren,die
de bijnàem (ortJaÈJ'lÍeegl Kêêk

die melaatsenmoestengebruikenom
te 'verklikken dat zij eraan kwàmen.

uar Po.suitgegevend@r P.C.Hoog

ze werkelijknosalvaakte diep in
het slaasje)ofwijzen de varianten

Er valt heel wat te veÍellen over de
bekeÍde figuren en toestandenin

In het Duitsê Augsburg bràcht uir
geveíj táhpàl1 een jààr later oíder

van het liedjeop een meer'publiek'

oudekinderrijmenen liedjes. Dat

àe ilel Lebendíges
BiLlNtbucheet

het liedje'Moeder.moeder,de beer
Nadat er iets vefteld was over ve.
zamelaarsvan dit materiaal als
Boekenoogen,
Van Vlotenen Nynke
vàn Hichtrm, kwamen (orjaiíJd,

old Mothet Hubbdni d^á het tug,
een boekhetÈekprehten. Succes
een hele seliewaarinonde! andere

me dógspd/4 eL Ptst\

Pdtry. Een

leven enerzijds interessanteverha-

bewerking uit van Deanl Tlre royal

En jà, diê Monoant. het liedjeoveÍ

lên op teMijl de fràeie illatraties

Purch aíti Irdf ih witdsot Casrleahd

dezefiguur werd de laatsiedecennia

andeEijdssomsook voor nieuwe

Crystal Pal6re.De illustraties hiêrin

vàakals ràcistischbestêmpeld.Of

interpreiaties zorgen. Het onderzoek

waretrvan de hand van EduardIlle

dat llopt is nog maar de vraag,mei
nahe als je de volledigetekstvàn dit

naarde ouderijmen en liedjesis met

die kolt daarop originele aÍbeeldin-

hêt vêrschijnenvan dit boekbepàald

Cenmaakte voor een venolgdel,

4 Bêri.btn

uitdê{ercldvrn

hèt oudê Lindêóml

Síabdls R.h.abenkue(ih Mnnchen.

trouw de biieenl<omstenen deed hij

CeràrdêÍ Herhien zullen nooít

staberl,een bekendpeÍsomge

susgesties
aan de handvoor bijzondèrestudiedagen.
Zo werd in 1989

mee. op een studjedasverschijnen.

altijd op met laraplu, roodvesten
pruik. Zo stond Staberlook model

een studiedaggeorganiseerd
in het

gedrevenlieÍhebbers van kinderboe'

voor de omslagvan Meggendorfers

en volk ílande in Lêiden.

eeiste ftkpÍentenboek uit 1878.
MeggendorÍèrzou nog 28 van dit

op de studiedas van het iátrdeliik

uii het Weensevolkstheeter, bad

Koninklijk Instituut v@i Tàal, t!nd.

soot beweegbareboekea laten vol-

PlatformKinder en teugdliieratuui
over de geschiededs van het kin.

gen,met in totaalbiim loo trekpren'
ten. Wij kozen dàaruit zeven thema's

derboekF987)1ae1d
Cerardeen
lezinl CeliIelà Zíj6 d, batiabaL het'

die wij hieÍ met elk íegen prenten in

d"t ot e6 sien loter d"fise katobiola

hun bewegiry willen tonea, te weten

kibderrjeseewad.b? Et \olglen rcg
lezi[gef oret I dzológtsch.dsputÊn

Motu ntopnan.n Mrsl.i ' N8gÍi
Di.r.h Rbíbtal1ke hoo4stardjes
Dattunldng utul Ddmid\ - Cncus.
Dr beweegbare
platenzijn hieroor
gêíilhd en sohs van muzikalebege-

In memoriam Gerard
en Hermien Brantas
Onlangsbereikteons het bericht

vai Ned! ttditndische kitudltb@ketu

2oo7 zijn overlêden.GeÍàrdBrmtàs
bij de StichtinsGeschiedenis
KinderTot eind 1997washij jarenlansde
pemingmeester.lJs specialistin de
Indische jeugdliteÍatu!Í berocht hij

N*ty vot Ronerdan

In memoriam

Dirkie Kuik
Op 19 maàrt ovedeedin Utrechtop
78-járige lèeftijd de gÍafiscl kun.
stenaaren schrijfstêr Dirkje Kuik.

in tndonesic
lÍ9491eí Dekolonísatie
i6 Nedanand
- kíhturbo.ken
li996l.
ook verleendehij zijn medewerkins

Hoewelzij niet in erete instantie
geass@ieerd
zal wordenmet kinder

aan De heL Bibelebontse
bery\19891
en aan de uitgàve bij gelegennêid

ook enkeleinteressente
bijdregen

van het iienidige bestamvan de
Stichtingin 1996.

iaren zeventig op een bijzondere
mánier het klassiekekihderboek

len hoogiepuntin de kontaken met
het echtpaarBrantasms ons bezoek,

Pi&rJíiomet de voorhaar stiil kenpentekeningen.
merkendegewassen

tiidenseen studiedagh r992, aan
het prechtige huis aan de zeadmark

een zekerê cultstatus àk boek vóor

in zutphen, waar hun collectie

volwassenen
en biblioÍielen.In 1975

dat de Her en MevrouwBrantasin
was vanaf hêt êerste uur |€íokleí

wat blijft is de heriuerins aan twee

boeken,heeítzij op dit gebiedtoch
negelàtên.Zo illustreêrdezij in de

Her boekkreegdaardoordestijds

schreefzij bij de gelijknahigeten.
PeÍsoonlijkhe.inner ik rnij een
bezoekvan cerard aan mijn tuin.
waar we praaiten over de Pranites

toonstellingin museum Meermanno
het fraai geillustreerde b@kje

-nu eens even geen khderboeken-,

waerop dê spÍookjes !àn Andersen in

een gesprek dat herhaald werd in

de loop dertijd in Nederlandse
uitga-

zutphên in zijn tuin waáÍbij wê zijh

ver waÍen geillustreerd. Kenherkend

A6de6eí ,.rbeeld, otet àe nanieÍ

voorhaareerderbibliofieledan

Bericht€. uir d. w.r.ld van h€t oud. Idnd.rboel

litdeire of pedagogische
belangstel
ling voorkindcrboekenis daarinde
passage
saàrin zijhet heeftoverhet
mooistekinderb@kdat zij kende:
D' tl'il. toairgvan Fritsvo! Osíni
met platenvan Hans ?ellar.Fn dan
nog alleendê è.Íste uitgaveuit r9ro,
een eerderbibliofieleuitgàvevan
extraCrootíomaat, gebondenin een
specialebandran Eljasvan Bohhel,
op zeerfraaipapiergedrukten met
de ing€plàkte,goudgehoogdeplaten
van de WeenseSezêssionskunste
naar Pelld die sterkbeinvloêdwas
Van Lierc! s.]lctste in haar betoog
lan de udveni
de loorgeschiedenis
táne studievan kinder en jeugdlite.

i.censentengingentaboesdoorlr.-

Íàtuu. Aanlankeliikwas er slechts

veredeldconsumÊntnonderzoek.

Leerstoel i. gevaaÍ maar ondeÍzoek naar ieugdliteÍatuur bloeit

slrrak€van incidenteleGemi)weten.
schalpeliikeb.langstellingin de
van kjnder.
vorm váh besprekingen
jeusdboeken
(Báàrinhet biiu
en

van kinder en ieusdboel.ns.hrij'
verswerd meer maatschaplrelijkc
betrokkenieidve.laned,{at helàas

Met dezehartenkreetwefdenbêlang.

uitsluitendging overópvoedkundige
aspecten)
en eenenkêlproefscluift,

door custav Kiimt. zijbezát hienan
zelfeen heel fraaiexemplaar.

Mengelwerk

kommerontààrdden zosenaamde
en Lqelboclenvoorde jeucd.Naast
pedagogen
onderzochten
ook socj-

mmeliik van Pones (r908) eÍ wirth
G926) Dezepublicaiieswarenover.

olosenen neerlàndicide hnder en
jeugdboeken
en samenwcÍhngbleek

{egend normatief,prescriltiel en

noodzakelijkEr kwementiidschJií

prol dr. Helma van Lièrop.De lezing
zou gaanoverde standvan zàkenir

Het instellenvan leerstftlenvoor
algemene literaiuutueteNchap in

ten, werkgr@penen unileBitàire
do.cntendie zich uitsluitendgihg.n
bezighoudenmet kinder en jeugdli

hàaÍ valgebiedonderde titel: tlet

de iarenvijftisvan de 2oe ccuw ver
oorzaákteeen iotaleverandenngvàn

rentuur. Van Lieropnoemdedaarbij
de unirersitenen vàn Leiden en

opvatxngenen aan!ar(,want men

Tilburg en de tijds.hriften leesgord
Ze wees
en Litetutuurzond.t lee:Jtid.

stellcndendoor de Alumnivereniging
l.eidseNeerlandi.i Siegenbeek
maandàg2r april ll naarLeiden
gelokt voor een óIl.nbare lezing van

gaatgoèdmêt het onderz@knaar
Waarin schuiltnu het gevaar)
In 1998werd l{elma vàn Lieiop
benoemdtot bilzonderhooglerear
kindeí en jeugdliteratuuraan de
Ierdseuniversit.it,de zogenaamde
Annie M.G. Schmidtleerstoel.Nu.
na tien j!ar. rordt de balansopge.
maakten moet de Leidseuniversiteit
besluite!,ofze dezeleentoelwil
handhavenen dus verderfinancieren.
Docentenen studentensteunên!án
hane het ideeom dezeleêBtó.It.

ging litcÍane en historischeaspecten
centraalstelleh.Hct onderzoeknaar
de kinder. en jeugdliteÍatuur klam

onderàndereop het belangvàn

goedop gangsindshet pionieÍsserk
van LèaDasbergmet haarpubli-

en dr. Ben) Dóngelmans.In ve.
gelijkingmet het buitenlandloopt

in
.enc H.L kindètbo.kak opvaed.í

hel wetenschaplelijkonderzoekvan
kirdêi' en jeugdliteratuurqua kwàli'

r98r. almoet daàíbljaangeiekend

B e i l h L .n u rd e $ e' eld

lan h

publi.àtiesvan dr. Anne de Vries

van
worden,dat de methódologie
Dasbergniet deugde.zo LTám Mlep

teit aàrdiginde pas,helaasniet qua

Diekaàn bij Dasbergals de meest

Bij de niet univeFitancwerkgroe
Penen studieswerdenmet namedc

racistischeschnjveÍuit de busl Het
tegendeelis echtèrseai...
UnivereitaireÍrrkgïoep€n.n

Á

ken, accênt.nwerdenverschoven.
werde. st edsminder
recensies

Kinder en
sti.hting Ceschiedenis
publicatie
Toj
leugdliteratuuÍen de

sebiedvan de kindei..n jeugdlitera
tuur te latenschriÍrn.
Het Huis van Aristoreles in
cultuurplrk west.rgas{abriekin
Amstedam js een plek voorfamilies
met kinderenom te kijken,luisteÍen,
ruiken, voelen,proevenen spelen.
zi.: rl/W.hgbuisvanaristoteles.nl.
PleLd, dePdnrlrt
De speelexpositie
naarhet bercemdeboekven Annie
M C. Schmidtmet illustlátiesvan
FiepWestendorpstaatmomentêel
,oll' rds.h.Jom(2ooo) senoemdl

iedereeÍ, ook voor mesen die geen

Maat aok DeheleBib.l*oítse b.ry en
trí.,
lÈnag lindt Van LicÍop van

hebben.
KB-lenerspas
Het CBK is te vinde! ln de blauwc
baanvande websitevan de I(B:

Het is jammerdat zii tamelijkwelnig
v.rtcLdcovcÍ de resultatenvanhaar
er haai (ex)studenten.Na afloop

!|lv.kb.nl > Zoekenin catalogien
bestaÍd.n > Algemenecatalogi>
CrntraalBestandKinderboeken.

nocddcn toehoorders
nog het grote
belangv3n de KB ais beheerderen
besch.iivervan dudckinder' en
jeugdboeken.
Uw voorzitterrees er
die avondop, dater sindsjarenêen

De t.M- B@nagêpriis, de tweejaar
lijkselrijs voor de bèstenaster

grotemaaGchapleliik€beiangstcl

trtterkundig Museun opgehcv.n.

ling voor oudetinder.en teusdbe.
ken op gànggekomenis, getuige

Maar gelukkigheeít IBBY Nederland

centraal.Dc nàgebouwdePettefletis
wel zêsmeterhoog,er kan gespeeld,
gefantlseerd,gekekenen ontdekt
kumen kinde
ln de verhalenstudio
q'anen
ien zich een held
en cÍcatlel
aan dc slàg gaan met eerhalen over
heldendaden.
Daarnaast
kunnèn zt,
theater
bègel.iddoor kunstenaars,
maken,s.lilderen, met marionet
ten slelen of veÍhàlenschiiven en

scriptieop het eebiedvan dc kin.
der- en ieugdiiteratuur,
is door het
Het dagbladT!áaDttadeldde dat
de ktuN bestaatdat oldenzaalhet

ook de
de prijs overgenomen.
redactievàn het tijds.hift l.'rÍ4r(4f

twe.de hnderboekenmuseum
is een lrojêctgÍoepbezigom de

Kinderboekte zutlhen.

zo"drr krfrd índt het belangriikdat
studentenhunscriltie wijden aande
studievan de kinde.- en jeugdlitcra-

Het bestuurvande SGKJvindt het

tuur en daarolerin LzL publiceren.

redacieurvan ?rbatrtiaen verze.

uitcraàrdnoodzakeliik,dat de Leidse

Anton KóÍteweglan het LM reageer.

melààrvan kinderboeken,met een

leeÍstocL
voorkinder en ieugdlitera-

de ênthousiásten boodgraiisruimte

tuur wordt gecontinueeÍd.

aanom de eerstepijsuitrêiking
nieuwestiil in het vernieuwdekin-

die meer dan drieduizend
coLlectie
titelsomvat.,H.t kinderboekis erg

hêt succesvolfunctioneren van de
StichtingKindèrboekCultuurbezit
te Winsum en de StEhting't Oud.

derboekenmuseum
te houden.

van Nêd.rlànd]<rijgt.Momenteel
moselijkhedente ondêÍzoeker
Initiatiefnemeris FelixNijland,

actueel, aldusNijland.,,(rjk eens
hoeveeler al verfilnd zijn.

Ir 2oo9 zal de nieuwescriptiepriÈ
(waanoorhet IBBY-bestuurnog een
De KoninklijkeBiblioth..k heeft
het beheer van het Centnal Bestand

naamzal bedenken)vóoÍ het eerst
wordenuilgereikt.Hopelijkzal vàn

KindeÍboekên overgenomenvan het
LetterkundigMuseumen het CBK

dezepdjs een ertra stimulansnaar
universitàne instellingen uitgaan om

gratis tcgankeliik gehaekt lool

op het
studenteneen masterscÍiptie

Op 22 mei weÍd in De Baliein
Amsterdab de êeÍsteliep
vest€ndo.p Middaggehóudcn,met
lezirgen van Cioia Smid en Saskia
de Bódt,beidegewiidaan Fiepen
haartijd. De vèI. ectiviteitenean de

Ben.hrên undes€,eld,rn

hd uu,iEll,nderboeL

7

Tentoonstellingen

FiepWestendorpFoundationpassee.
ded de rerue en drie jongeillustrato-

geschreven
door Marion van de

ren kreseneen aanmoedigihgsrrrijs

gen vatralledelênih kleur afgedrukt,

Tot ro aug rs in het Hisaoris.t

zijn er alle eiweeles overde (ecste)

Mrnlh

Coolwijk.Bovendienzijn de omsla

schrijísteren okr de personases

Heígrlo .ên tentoonstel
ling overillustratorJan Huizinga

OndeLàe irel Vergetetdto\tuur

uit de serieopg.nohên en zittener

te zien. Bebalvetekenleraarwas

brengenFrits Roesten Chris Feij

lipglossêh een CD met pop-muziek

hij de illustratorvan Pinlê]tje,

een gelllustreerdoverzichtvan in

als extraa!esbii. Arja Peterss.hreef

Arendsoogen de eersteNederlandse

hel N€derlands vertaalde negen.

in 1958de eerstevan 26 delen;na

Pippi Langkous.Sàmensteller
Joop

trènde-eeuwseavontur€nromens.

haardoodvolgdeeÍ tug een deel27,

Plasn.iicr verzameldehet ltrk

Dit oeerzichtbevatgedetailleerde

ges.nrevendoor lody Peterson.
De uitgêverijprobeenmet deze
jubileumuitsave(144paginas vóor

van Ilujzinga en deeder onderzoek

inÍbrmatieoveÍ ruim 650 tltelsvan
rr5 schnj!êÍs. Ilie$ij wordenveel
meuwe gegevensgepresenteerdovêr
d. óo$pronkelijkeschriiversen de
ja.envan uitsave,zoalsdie zijn ach-

naar.Adres:Beekstràei5r, tel (o74)

€ r,1,99)de serie,wàànàhinmiddels
1,5mllj@n exemplarenzijn verkochr,
weerÀieuwlevehln te blazen.

terhaaldvanuit het náme gedigitali

Tot lr augustusjsin Strstmry&h
Jdn Ándrrsohin Vlaardingenecn
tentoonstellingte zien van ieugdboeken uil de tw€€deweieldoorlog, met

seerdebronnen.ook zijn biina 85o
aÍbeeldrnsen
opsenonenvan boek.

Internet

ondermeer nationáal-socialistische

bandenen stofomslagen,
en zo n 4oo
àiÏceldlngenvan titelpaginat.Dit

De verzamelaarCharlesBaÍen

uitgaven. Van Robert van Cene.Itens
voh .len ros RefnaerdeliEI er bii

Lroekwerk
zal gedruktwoÍd.n via het

onderhoudt e.n freaie site over tover

lrint on demandsysteeh,dat bil een
reiatiel geÍinge óplàge 50 euro gaat
koster H.t boekzaltegeneind juli

loorbeêldeen exemplaarmet de
hendtekeningvan Mussert.Adres:

hllp/larylqlcrlqltaarn

K ethel w eg
50,tel .oro.4l4l8 41.
Open: elke zaierdag ên iedere eerste
zondagvande aaand, van 14 16 uur.

beschikbaarzijn. Nadereinlichtingen
bij Frirs Roest,olr8-,+r8875of
Atqqest@hccnet.il.
In septemberveÍschijnteen afrondend tweededc.l, Srt4rers ya,
,eryrkr dd"tlur,

met biografische

infornatre overde schrijvers,genres
en registeGvan bewerkers/veÍtáleÍs,
uitgeversen illustÍatorcnran de
behandeldeboeken.Dit tweededeel
gaat,inclusièiverzendkosten,
ro euro

Ter gelegenheid
lan de vijftigstever
De
iaardagvàh de kinderboekenserie
olijke tweling lan Arja Petersh.eft
uitgeverijDe Eekhoornêèn glossy
iubileumbockuitsesevenNaasteen
herdrukvan het eerstedeelÈ dàeria
ook een nieuw deelopgenomeÍ,D'
alijk twèeLing
d d. da\tuedstnjd,

EBuirht

n u(de *ercld\rn hd rudrr'nJdbftk

eu
Biedteenlaageirleidendelilm cn is
verderheel inforhetul

Publicaties

N

BrM att boek.bdíehiarander
woíden
v.íneld zijn ao"w.zig bUde Kotihk'
l|ke Bibliotheek
in D.r Hddg.Mo.ht
e.t b.pddldbo.k daatnietzijn, dan
kanw

taneltk eehvoudis
opzoekah

íh welkebibliothe.kih Netbtlatud
het

NEDERIÁND
De geschiedenisaan het volk veneld:
popuhne prolestants..hristeliilè
seschiedschriivirg in de ne$n.
tiende en twintigste euw / rèd. G.J.
Schutte.Hilversuh I Ve.loren,2oo8.

,9,1

- 2o4 p. : ill. ; 2l cm. - (Seltahistori ca ; 8) . . I S B N:97 8 9 0 8 7 0 4o t2 r
In dezèbtídel edon.tkeLeprct.!
pop\larisee6.ctu
|antsrhrisrelíjke

<^v'

L"'\

traaldíe ookhte spotcnhebbeítdgeLatehin dejeugdliteratbur, zaak P.l .
Klóppe6,LorwrensPen ng, w.G.van

nístís.htbtapie,b.Noogzich in li^kse

de Htkt .n Piet . d. Z.euw. In htt pro'
.es ,an eenwordí\svan h.t Kabinktijk

ktihgenen spianerdevoat d. Rusen.
v.tzoryda gebobd.nsitgavenet veel

det N.d.rlandehna 18t vomdede

zwan wítJotas .n íllustí@tíes.

aenb.lansnjk v.rbhde\de
seschiedebis
Jrctor. De histotischererhalebdi. d.ze
prctestaí ts-chà st.l lik. duteuR schrevet,
pae.h in depópddnsènryrdn het
rettÊàzr, bedoetdroot des.bidd.ld"

leenne Hebh€lyn k G89!r9t9) :
miniettrist en illusrratoÍ / Céline
Kestelooten Chrk Coppêns. Lèuvên,
K AD o c ,2oo8.- 64 p. :i l l . ; r6x24

ÀllêmealtewateÍ!: r2o iaar KNZB/
lred.Ineke Stroukenl.. Utrêclt :
Nederlards centrM voor
Volkscultuur,2oo8. - 81 p. rill.,
foto s. : 22 21.m. - (Volkscultuur,
IssN 0169 5614);
IsBN 978'9o'7r84o 7Lt
Bedt ..L brdragerdh Jaen ke vdh
d.t ved avetztrennsn ín kihàr.bae.

c n . - IS B N978 90 8069 4716 |
Twee bÍoers, d.ie levens : Henri ên

R k Ceillatft.dt ritgdvcbi.i.u teh

Anton Pisk / PaulAinoldussenen
Hds Olirl<. AmstêÍdàh I

t@hstelli tugin d! Un it.n i tei tsbibliótheek

4to jaar geheugerkunst in beeld,
1482- 1912/ Johntándwehr,Pim

van Leuve^,her dn bidmse setuid

vàn Pagée.' Maastricht:MABP,

Bas Lubbe.huizen,2oo8. - 264 p. :
60 ill. : 2l cm. - 978 9o t9l7 roo2 ;

aon Lveneb v.rk von d.zakatholirla

2oo7. -78 p. : ill. I 2I cm. - In ring-

ill$trotar dia ntuioturen,bidprebtjas.
pt htbr ie|kc afl es et boekilh sh at ies
maakt. die opvolbt doot hzt g.btuík

Cotalogus
bij detenÍaonnlline
'E2ekbtugg.tj.sin de kld{ in het

bróes,di. na hbn t kenopLiding
ve.
schillend.wegengtngeb.Abton werd

rob sotddtuk.ook dasaschiedrnís

Nationadl ondttuijstu*bm

voh dekothalíeke
uitseveriDescléa

t.k

dz Btouver etudeplddts t6í Jedhre
Hebbelthck
d@rbinrentardt besthrc-

Rotterdan. HeÍ geheu.geíwtdt @l
ee\wenLcbg
eet ha j. geholpen,net

Dubbelbiog.df. ran dr tw.eli\s.

eraat et tekenlJetdJ.tuLenrdn e.n

rcnost5ch ve dlen.Heíti tekètud.
te.l
,njn. Hij n.hu. zich op.en connv.

te

6Jb.zldins.n,
r.bÁs.n, ABc.bo.kjes,
telbÊkjes,ktuart.Bpelen.L tólk* ei kitu.

Beri.hren uir ile {ereld van her ond€ ljnd€Ílrek

9

r*hdle\ gantucticaler.g.k, reketme-

] dl. : ill. ; Í8 cm. - (Sórderbàndzu
den gesmmelte werken Karl May s)

thod.s,dordnjksk\hd.ensethieArnís-

Dl. t eh 2 vdb dit dtiedtlig.ovezicht

ddpte\tenvrí,JensprcukL, geb.tltt,

var alb aJbulàitg.n bij het we* von
Korl Mar zijn veschewn: d. p.node

Ali.e in wonderland/ A.M. MeuÍs.
lAhsteÍdem: Meurí, 2oo8.2,+p. ;

tot 1912,
eb h.t tidvak 191)tat 93ó.

Ca.tonnages
Íomantiquês,r84o.

H.t geefeenbeld voh íealisna.totu

r87o: un àged'orde la reliure du

ill. : to cm.

ralístu , at d.co en stmbolitue in dè
b@killvstmtí.tandJh.t mddeh ,ot de
ry. arw. Bavotv.elbíhnen-.nbuít n-

livÍe d enfent/ Elisàbethverdure.
. Lton: B áchès,2oo8.r 4l p. : ill. i

gevetu
t Eeleg.nheid
vdt..tu Alicein
'Vond.Àanà-manlf.stdli.
in Dardrechr-

laídsevoorb.eldefl,
vaakvooÊi.Fva\

tr cm. IS B N 978.2.91t 266'74'o
P thtíg ritg.vaerdboekmet v..I

konebíjb.hótèhde
t.ksteb.Met oloeel

kb|t

Bevatz.e( veÈlíllwtrati.suít ditetse
Alid-triLgovefl. voor benellingenzi.

díngeavoh onaniereku$te$at,
vaÀabteh6hplogtota, infómati. ottl

iL deFmne baekbandku$th de ry.
.euv. Er weíd.n kindeÍbo.k.n uitgeg.

de balohgnjkst illustntoren en ot.manetuin h.t bbite ond.

oÍ s.litho{4le.tde
veh tuetEeschítderds
illLsttctiesin medaíllons
op d?voa.

The ánnolatedHans Christian

kant,ómgct.t dootvesieríngethet
gauà.tuklew cn ollèíleínotieveb.E.n

BUÍTENLAND
RussischeKinde.liteÍÀturin der
sowietunionder làhÍe r92or9lo /
CertraudMarinelliKónig. Mnnchen : Otlo Sagner,2oo7. -

illustnties ov.t a

toppeàoda

AndeÍsen / banslated ly Maria Taiar
{iih Iulie K. Allen ; edited with àn
introduction and noies by Mària
Tatar w'W. NoÍon. - 4t6 p. .

Uit de tiidschÍiften

. ]3.
E.n nieuveveltalingrok ,t ran de

ook róot í1etid{hrifoníketen setdtàat

I S B N 978- t - E7 6 9 o .9 8 7;€
-5l o , .
Bew.van proeíschriftWeneno.dt.l

in.et njk g.iLlsstrc.tde
156spraokjes,
uitgarènrt neet don 15oaJbe.ldíngtl,

ArzebíJMdllenoaldonEzis zíjn bíj
d. KoninklikeBiblioth..k.

Die SowjetischeKindeditêÍeturder

eb onnotaties
díedesEiaL en culttftlr
ótustdbdighedeb
ín d. 9e eew r.Ídbí-

NÉDÉRLAND

291p. : ill. ; 2r cm.
Beit.áge; Bd. 457)

(Slavistische

zwànzigerjahJe,
r976.
Dezeki\d.rb@kefl nffi.n

eebspi.gel

à.tijken.Mdtia TataípublE..íde@t

van de toetumalig.Rusischetuoatschop
pi: Èrt in tezitn welkev.tud.hting.e
m.n vdn dèjoss. Sovj.htaat had. .n

eerdrt Ttu AntótotedBrcthdsGrinn
an TheAnnotdtedCldsicF6iryTalel.

B@kènposlno. 94, mrt/apr. 2oo8

welkenotnet èn word.L b.tI\snjk

The annotated SecretGaidên /

gea.ht verLleí. M.t |fl\lfses van d.
ithaud, de líteran.tatu .í depolíríeke

FràncesHodgsonBurnett,ed.

over
buitenlandse(kinder)boeken
Nederland.In no. 95, hei/jmi

tefldensèi,en infonatir ovet à. the
ót.tts.he en id.ol íschedíscusi.s di.

r^

ddtubo albeèldihses
von ,e6.hil.nà.
ilhetatoreh,dieh.t boektot eentuan

ksen ín het geheug.rg.pftít.

In eígenbeh.et uítgeget.np.faon
lUke,./hal.í overkind.tboekeLuits.-

'"

boat sobs ookov.rbadí9.Met tu ct

bevat artikelen over een halve eeuw
in
Smuríen,en oveÍ scheetsen

cretchen HolbrookCerzina - New
York [etc.]:w.w. Norton,2oo7. xl,

2oo8, artikelenovereen herdtuk ván

2 8 8 p. : 1.; u6 cm. -

M,trsrtr (r92t vàn Màrgol Vos met
illustraliesvan Raoultlyhckes,en

pl@otear&n.ve.l nadrLkwordtgelegd
op dalibrane k6nt tdt vaonl d. pran'

IS BN 978 o l 9t 06029 4
B.tdt..tu ovetzi.htva6 levebeb

knb@kab,dí. tat d. otd\tgdtdistisch.

w*k von Bum.tt, hddtg.laoJdelite
tuift invlaedeíap me s.qztEaáetu

D!àbek rot, van Erich Kástner, oveÍ

overde artistiekeduizendFot lan

T.aumwellen I BildêÍ zum werk Karl

(zóaklane Eyí. tu H.ídí), eh @hteryronàinJótuotie
ov.r hetlevet,oh

lesgoed (jrs.35,no. 2) bevateen
prehtzn
bespÍev.ing
ean Decorutiwe

Meys / von wolígans HermesmeieÍ
und StefanSchmatz.. Bambergl

tuírs.g,zín6enín ILdía.D. teledíhó"
,oríesbi da tekstwn haarn% st 4ls

wt g.schretent íset, $7a 187aàooí

2oo4-....
Radebeulr KáÍl-May'Vedag,

m..n geliejJ.bo.kzíjn verhÈldsrc,

BFÍkheí rir dê \ercld \rn het oude lindr.Lu"l

i,-r ..a * ss

Het li{.on

van de ieugdlitentuu.

(àanrullins76, feb. 2008)bevat
ondêr anderelemma'soleÍ Alna
Barbaravan Meerten-Schilpercort,
HesbaStrettonen MargotVos.
Utêratuur zonder r.efiitd (ho. 7t,
voorjaar2006) is gewijdaan tekst
en beeld,en bevatonde. neer een
artikel met êen aanzet tot de illustÍa.
tieges.hiedenis
van het sproókjein
Nêderlanden Vlaanderen.
De Parelduikèi(jrs. rj, no. r, 2oo8)
bevateen artikellan Monica Soeiing:
De d.enoed roorbij; Cisstvdk
Mddv.Llt e^ haaí reb.Llenclub.
caiousel(no.18,tente2oo8)bevát
BUITENLAND

eenbiidrageovertáura Ihgalls

Mànels & Tales(jrs. ,r. no r,
2oo7) is gewijdaatrsprookjes,
gedruke tekstenen oEle verhalen,'

roor Bud lno. r, fêbf. 2oo8) bevar
o.a. een artlkel oler De bnd. vofl
dr rod. Zóra, dê bestsellervan Kln
Held.

met bijdrasenoverlinse volksChildren's ribrature Ass(iation
Quaderly(jrc. lr, no. 1,vooiaar
2oo8) b.vat àdikelenoverboeken
voor jonsens in r9e eeuws Amerila

vêÍhàlen, een vergeli'hng vah een
veàaalvaa Madamed Aulnoy met
het oorspronkelijkAherikaanse

Aus dêm Àntiqua.iat(no. 2, 2oo8)

en overboêkenoverweesmeisjes
in

mondelingeverhaal,!9e eeuwse
GrieksepopulaiÍespÍookjesboekjes,

b.vàt atikelen overde manier waa.

de SentimentalTradition'.

een veÍhaàl dat vooraígaataan de

afgebeeld,
overher loek DasRor. U
uit r9l2 (ookin vedaliDgveBche-

The Ho.n BookMagzine (jan/feb.

Duizênd.en-een.nacht
sprookjes,de
routêvan de Iialiaansespr@kjêsvan

2oo8)beveteenáÍtikel overuitgaven

ciambattista Basile ner r7e eeuws

nen), overIvan B ibin, ElseUry en

met Engêlse'MotherGoose'baker

Franldjk, sprookjesmeer sezien

o! soLdaten
in kindeÍboekenworden

als literaileiekstendan als cultureel
B@kbiÍd (jrg 46, no. r,2oo8)bevat
o.a.een artikelovc. de collectieskin,
derboeken vàn de Universileit van
Minnesota, waaronder de bekende

camdian childien s Lite.arure (jrg.
ll, no.2, hêrÍat 2oo7) bevateen
artikeloverde OsborneCollectionin

Illuslntion (voorjaar2oo8) bevat

erfgoed, tàalkudise insrelen door
de Crihn s in de oorspro.lelljke

stuklen over \vinsor Mccay en over
'Sevensiories, hêt Cenlrumvoor

sprookjesteksten.
Tot sloi een ertilel
waarin wordt gelwijfeld ean het idee

kinderboekenin Newcasde.

dat orale teksteí vooraígingen aan

ïte lion and the uni.orn (jÍg.lz,
no. r, jan 2ooE)belet a]tilelen
over meisjess.noolverhalen,Álice in
wonderland en tomboys .

Movatrlestationa.y(jrg 16,nó.
2, 2oo8) bevateen uitgêbreidere
EngelstaligeveÍsie van her aÍikel in
de Boekenwerelddoor Tho Cielèh
overhêt eersteNedeiandsebewêegbare noek D. hierwe ÁJs.hoal.

B en.ht€nui tde$èÍ!J \Jn hrro ude I' nd€rbo.l
__
-.
run' ró03 no. 53

Colofon

h Retue des lires pour enfànls (no.
219, Íèbr.2006)bevatecn dossier
gewijdaan Israèlischej.usdlrtera.
ruur, met o.a.een ovèrzicht!a! een

Bedchten uit de w€.eld van h€t oude
kinderboek.Med€dcl,ngenbullctin van
de stirhring Cesrhiedeniskinde. en
jeugdlneEt!!r (lssN rl84 5977)

www.hetoudekinderboek.nl

Verantwoordinq
illustraties

Frirs Booy (rcorziltèr)

D. recentesludiedagstonditr her
tekenvan de zwartemens in kirdêr.

van den Brrgh (se(eths)
^nneke
a,.1b.Eh@hdorbm.Ll

iroeken.De keuzeven de plaatjesin

Aernout Borms (penningmeestcr
beheerdcrwebsit€)

dit nummer hecít daarall.s mee te
maken.I{oewelzeerstereoti€pen
all..minst een reèelbeeldgevend,
behorenz. tot ons histoisch erf.

over Lneen rnteNiew teÍ gelegenheid
van hun vijftisiaris huweliik her

Eenlijst met titelsvan de boekÊn

volsende:'zondermijn man hed ik
beslst nooit zoleêl kunnen doen.Hij
vuldemij als het sare aan,want ats

waaraande illustratieszij ontleend,
kan bij de redactie*orden o!se-

rt wel eensnoeilijkhedenhad met

Vragen

e.lele details,wist hij di. mer een
paarstrekencn hjnen op re lossen.
Informati. graagDaÍ:

lant lan der Veg Lavcrman
weqLa!.mat@kpflplan t iL
saskia.lebodr@
Lt tu.nl

Aanmelden.ls do.ateur kan men
zich bii Anneke van den Bergh,
p/a stadsbibLiotheekHaarlem,
P o s t b u s2 o 4 , 2 o o o A Ë H a à r l cm ,
óf via a vd.bergh@haarlem.nl

EllenBoonstrade long, Warande
Ter voorbereiding op een arrikel
olrr bet echtpàárl.J. Middengh en
B.Midderigh-Bokho6tin het jaar
boekvan dc tlistorischèVereniging

ehail: ellen@warandeok.nl

VLaardingen.
ben ik op zoeknar
l€rhalen oltr hun ieven.cráag
zou lt meerwillen werenovcr

Momentecldoe ik vooÍ een boekpu.
blicaticen een tentoonstellingónder

n.t name de periodewaarinzri in
VlaardingenwoondenF9o6 r927),
naar natuurliik ben il<ook blij her
andeí. wetenswaárdigheden
o'er
htt echtpaarèh hun weÍk. De HeeÍ
Midderighwrs leraarin Vlaarding.hl

t2

l o | ,l n6 C I{ S .hi edàm.
ïeL oÍa-4747686,

zoel naàrhet levenen wert !a. de
illustËtrice en bóekbandonrwerpster
Illa RieneÍsna (r9otj99l). Ten
behoevedeananzou il<graagin.ohtacl koh.n met eenièderdie mogelij
keNijs irliormàtiezou kuhnen aan

MevrouwMldderigh-Bokhorst

dragen.Zo ben il nog op zoeknaar
het steciatest. Ni.olaàshummer

schrecíen illustrcerdeveelkinder
bocken,bijlooÍleeld de pr.ntenboe-

1925van ons ligen rijdschrifr (een
urtgalevan Van Hóuten).

ken over rvoddnarn"te Omdatzlj
intensieísamenwe*ten,woÍdt het
echtpàarvaakin óén aden genoemd.

Inío.matiegÍaágnaar Pêtérvan
Dam, Rijswijksetándinsslaan:]r.1,
2 4 97TH D en H ag,

Mclrous Midderighvertetdedaar.

enail: vandam.p!te.@
gmail.com

Beri.hrenuitde wêÍeldvan her onde ljnderhoe[

Doratlcs (ninimum donarie per
iaai tsinns euio) naar stroluhner
2148552t.n.v. Stichting Ceschied.nis
KrdeF en ,eugdhrratuur, voórburg.
Donrt.urs van de Srichting ortvangen
u'tnodigirgen voor srudiedagencn
ex.urs'es. een jaàrboekieen resclmatis
de B.tirhtèh rit d. w*eld von h.t

SamenstellingBêri.hren:
JeannetteKok en Theo Clelen.
Iníamoti. kdn nen stutn 6an:
Koninkli jke Brbliotheek
t.a.v.JeaÍhettc Kok
25o9 LK Dcn Haag
Tel. o7o'lr4or5 (dó cn vr )
ol tel. ó20-625r9r5 (pivé).
e-ma : j.dnaett .kak@kb.hl
Caórdinoti. Mr. voh vee\-kting :
F r i c B o ó y( o l t 5 4 r 7 l l 6 ) .

