
sErTtMBtR 2OOó NO,59

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
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Zeeuwse Biblioi\eek zal worden gepresenteerd. ook

oue íelicitaties aan Ieroen Kapelle en Dirk j. Tang voor

hun boek zwan. Sdmbo, Tieh kleit regenJe' Ajpje Drcp,

Pompemikk.l .í andetn. Het be.ld tan d. ztuane n s in

d. N.drlandy il1.6tr@tiekurÍ 188or98o, het eerste deel in

de nieuwe reeks over boekillusiratie in Nederland onder

redactie van saskia de Bodt.

ons jaarboekje wordt dit keer verzorgd door Ludo longen,
diê êen greêp dóet uii zijn wel ,eer aparte collectie bóeken

Íoor de jeugd en daàr boeiende informatie ove. ve.stekt.

Dit bijzondere ondeNer? houden we nog seheim

Van het bestuur

De afgelolen augustusmaand heeít het weer u zeker in

staat gesteld om veel te lezen en vele prenten te bekijken.

Het programma van de aanstaande sludiedag in de

/eerscF BiL ' ,or , \êel  n vrddebrrgop r  ro, .nber .

rond. Bijdeze Brntntr zult u het aantreffen. We hopen

dat velen van u de reis Daarhet mooie, oude en gezellige

Middelburg zullen ondernemen om elkaar weer te spreken

en te luisteren naar boeiende voordrachten over o.a. Tijl

Uilenspiegel en over het thema'emigratie naai Noord.

Amerika in de Nederlàndse jeugdljteratuur'. Daamaast

valt er van veel moois en interessants te genjeten op

een tenioonstelling over de riike kinderboekencolleche

van de zeeuwse BibLioiheeken oveÍ r5o jaar Provincjate

Bibliotheek Zeelend. Bovendien zal in deze bijeentomst

de Hie.on).ius Van Alphen Pnis 2ooE worden uitgereikt.

Aan wie? Dat blijít nog geheim tot op de dag zell Hei

bestuur verheugt zich op dit zeeÍ gevarieerde píogradda.

wil wensen lohn t2ndwehr gelul( net zijn uitgave Ho,

men zijn bíaod vediende àe op wijdag tr oktober in de

AanDrecrng

wahdeíland. De w.nld vsn h.t kinderboek. Deze gebonàen

uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling [/orderiobd,

Van Pietje B.1l tat Hdtn Pa,eÍ (Koninklijke Bibliotheek

2oor, kunnen wij nu eanbieden voor slechts € r2,to

| \ ' r ' ( ' re ' /e-dlo ' renl  U l ,  he boe be'rel ler  sa

de website !a{w.kb.nl/publÈaq9q, via email
qqlnmunicatig@kb.nl of telefonisch: o7o-tr4o529

Mr. Van Veen-kring

De volgende biieenkomstvan de van Veen-kring is op

HF.,r. \d- de. IFe /Jl .prêkpn over Vi.lon. uitgeverii v.D

spelen en prentenboeken.

Bij de bijeenkomsten van de Van Veen-kring is iedereen

welkom. PLaats: Antiquaíaat Acanthus, Achier Sint Pieter

r8o, Utrechi. Binnenkomst tussen ro.oo en ro.r5 uur.

Meer infomatie bij Fíts Booy, zie Colofon.

8eíicltn !n dê wereld qí hd o!d. !jndêÍb..l r
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In memoriam
Joop-Ooste-Íbaan
(r9zE-2ooE)

op 2r juni 2oo8 oveiLeed de Kerl

May-kenner en-ve.zamelaar loan c.

Oosterbaan. Na zijn pensionering

bii Unilever áan huis gekluisterd

door de ziekte van zijn vrouw, begon

hijhet het nàken vàn aàntekenin-

gen ove! de diversiteii, vemoede-

lijke ouderdon en geschiedenis van

de door hen verzamelde boelense'

ries van Karl Mày. Deze veBchenen

in 1999 in boekvom, iijk doórspekt

met verzaftelaàrseNa.ngen en

levensvijsheden, onder de titel: E 
"

krttins ,aa boekeí, ha\dleidihe vaol

Ktl Miy ba.kesveÈafr.|sas net

bi bli ogt af s ch kd nk t. r. D e o! eÍ srel.

pende hoeleelheid reacties wees uit

dàt hierean giote behoefle bestond

en maakte Ióop tot de spin in het

Al snel Lrleek de meeNaarde van

het delen van kennis: onbekende

b@ken doken op en vonden hun

plaats in het systeem, de aanzet

werd gegeven tot meer gedeteilleerd

onderzoek. Dit rèsllteerde in vol.

B.ri.Àkn nit dê uenld va. 6er olde tinderb@L

gende boekpublicanes, deels samen

met Frits Roest, waarbij het zeer uif

eenlopende karakter van beider bij

dràgen werd gêÍespecteerd. lntussen

is - op de roege feuilletonpublica-

ties na - hethele Nederlandstalige

werk van May adequaat in beeld

uit de jààrlijkse Kàrl Máy.oítmoe-

tinss-en b@kenruildas is in 2006

de thans biina 80 leden tellende Karl

May Vereniging v@r Nededand en

België onistaan, die tweemàl per
jáar bijeenkomt en haàr eigen tijd-

schrift D. rifid birón uitgeeft.

Na loops overlijden is zlin volle-

dige Nederlandsilliee verzameling

als schenkrng aan de Koninklijke

BjbLiotheet gegeven en daar bij de

Bi jzondere Collecties opgenomen.

Alle secundene fiteraiuur en memo-

rabilia zijn overgegaan naar de

àrchiefcollectie en bibliotheek vàh

de Ka MayVereniging.

Joops markante karaktei uine zich

o.a. in een onconventionele schrijí

stiil met frequente herhalingen. Deze

bLelen niet door vergeetechtigheid

te zijn ontstaàn, maàr moedwilljg

ingeborLwd on de boodschap te laten

bekliiven, zoals gebruikelijk in de

reclamewereld, waarin hij zijn leven

lang gewerkt heeft. ook de nanier

waarop hij zijn boeken behandelde,

door er - haast en onder ziin Xx

Libris-hele verhalen in te schrijven

vond lang niet bji iedereen genade,

daai zal looÍ het nageslacht een

lleuÍijk beeld achterlàten vàn de

grootste Karl May- verzamelaar die

ons land ooit gekend heeít.

Excursie tentoonstel-
ling. Ez el sb rug,ett í e s í n
ae Ktas

Op zàterdàg t jlli kwam een vijf.

tientel dotuteurs in het Nàtionaal

Ondel.wijsmuseum te Rotterdàh

bijeen voo! een bezoek aan de ten.

roonstelli\E Ezelsbruaet5 in de kt@s.

E kleina geschi.detis von d. cehru'
grskasí. Hier was goed te zien dat

het geheugen met behulpvan rebus

sen, abc-boekjes, telboekjes, krartet

speilên en volks. en kinderprenten

al eeuwenlang spreukeh, gebeden,

verhalen, regels, rekenmethodes,

aardri jkskunde- en geschiedeDis-

lessen keeg ingeprent.

De excursie werd ingeleid door

lacques Dene, medeweiler van het

OndeMijsmuselh, die veel oleÍ het

museum vertelde. Zo herbergl dit

ruim rto.ooo vooMerpen die met

het ondeNijs te maken hebben en

het is daamee het grooiste school'

De tentoonstelling viel qua omyàng

en iníormatie helaas tegen- Bi)

het maken enàn ls veel mieri'

áal gêbtuikt uit de rijke coilectie



rz5 Jaar Catalogus
Van Riin

Hei is deze maand r2j jaar geleden

dat Cerrit van Rijn (1846{912) in

Uiiecltde vermoedelijl wereldwijd

eerste catalogus van antiquarische

Nadat hij vanaí1877 het vak geleerd

had bij ànhquariàat Beijers, was

ven Rijn in august!'s Í88r een eigen

algemeen antiquariaat begonnen op

de eerste verdieping van een pand

aan de Viebrug H t/4 (oudegracht),

later afgebroken ten behoeve van

de bouw Yan het huidige hoofdpost-

kantoor aan de Neude. In oktober

van dat jaar bracht hij een eerste

(Franstalige) catalogus uit met

"Theologie. Historie (België in r8to).

varia". In januari 1882 verscheen

zijn iweede cetelogus met heer dan

Voo nummers Théátre 1iànsais et

hollandais , toneelstuklen en toneel-

litelatuur. Inlussen adverteerde hij

ook metde opr@p om hem oude

kinderspelen (canzenbord, Uiiebord,

Slángenspel, enz.). oude kindeÍboe-

ken, schoolreglementen, enz. àan te

Begin sepiemLrer r88t verscheen

dan ziin derde (niet als zodanig

genummerde) antiquariaatscata

logts: CatalogB ..tet Belitgnjkc

V.ÈaneLibg Kitud.ft ackctu, rjh.1ï -
sp.Ln en Kinderprent r. ln een )nlei-

ding van twee pagina s, gedateerd

Aug.r88l , vertelt van Rijn hoe hij

tot deze verzameling is gekomen en

dat het zijn bedoeling was geweest

'eeh geheel beredeneerde bibliogra

phie dezer Kinde.boeken te geven ,
een genre dai hij in hetzelfde voor.

sooÍd oveÍigens omschriift als zeer

priditieve lettelkunde . Hij vertelt

ook h@ hij bij het sanenbrengen

van de kinderboeken de concurentie

onderonden had van enê Menee.

Tidehan die in de jaren r87o ílink

aan de weg timmeÍde om hem gratis

oude kinderboeken ier beschik-

hng te stellen die hii venolgens

als collectie wilde aanbieden aán de

Nederlandsche Maatschappij van

Letierkunde in reiden.

Hoe opvàllend hêt veischijnen vaí

een catalogus met oude kinder-

boeken destijds was, blijkt uit een

bericht dat ik vond in het NieeDsálad

vah d.n Bo.kh1"del len Í seprenbet

r88l en waarin uitvoerig uit het voor

wooid wordt geciteerd:

Doo. deb ht r C. voh Rií te Utechl

I e.h zeer .ig.baardiges Carolagus

satu.ry^t.Ltl ra" zijte b.ldígnjk. ret

2ameling Kindïbo.ken, Kindesp.Lt

en Kíndèrprenten. Uit het vooryoord

wrkt b vij op dat de lezínq van ProJ

Nicolar B.ets over kbddbaekeh

gehoudetu h.m het Ed op het dtnk-

beeld bt@ht tat het bij.etbreígen

dner veccnaling,B, d. daor Crito

is zijn gaspftk gdoende boekskess.

Langzdtuethafld wenl die retzawlín'

uitg.brei.l en gedu.erd. , jarcn werd

die zoogebaonde kbd$bibtíotheek

wt níeuw bíjdíoseh veíbeerderd,

zoodat de thabs door v. Rijh uitsesevet

cotalogxs nier nírd.r dat 852 sB.

b.druogt, behelze e de tit ls ean all.t-

Li boekjes aret op@edhg.í oháetuijs,

kintierptènttn eí spebr. kindêrtaored

enz., vaarcndtr wb cbiosítaiten,

bewve$ een photolith. proílvctie van

drn titel voh een rekehboek van lasn
B.lot, vat Dieppe 1i64,), w@rap

tuedz zijn uitharybod, velke garure

dí \d$houwetijk beetd Eezli,on eën

school uit dt 17e eew. D. sabenstellel

he.f v.rder sen@nd bij hrt ophanden

zíj . eebvJees, daí watschappij tot

N. v. t A. niet vdkedd te hatdelet doar

dk s|ppln.ít adn dez. .olL.ctíe toe

te vaegen eèn list van íle wetken dier

Moatschappij, s.dvrende ry86.1841 ín

54 deeleh ve6ch.brt. Hi 
^,itJeh 

íieí

af het is.eh det volledigee á.npldr.h

hdl.t tue*ee, h p1tticuliel. hdndee,

want op eea enkeleb band no b.v@t

zij ten hibst ol wot is de e.Bte holve

ïaí 5 Norenbd is de colhctie ib hadl

B.ri.ht n uit d. sarld van her oude Libd.rbo.l(



Hoewel Vàn Rijn in r88l en 1884

ook nog actiefwas op het gebied

van het veilen van oude boelen .

eêrst samen met C.H.L Breijer, de

toenmalige eigenàar van Kemink &

Zoon s boekhandel in uirecht, later

alleen blijll hii geen succesvol

zàkenman geweest te ziin. Vanaf

mldden 1885 is er van zijn antiqua-

liaat noch van door hem georgani

seerde veilingen enig spoor meer te

Mààr met het uitbrengenvan zijn

cateLógus oude kinderboeken bLijkt

hij pionierswerk te hebben ver

licht. Ter veÍgelijking: de bekende

Amerikaanse kinderboekenantiquaar

Justin schiller, die in een lezing in

r99l de geschiedenis van hetverza.

meLen en handelen in oude kinde!.

boeken schetste, bleek als vroegste

antiquàriaàtscatalogus die specifiek

àan zel&eme en verzamelwaardige

kinderboeken was Cewijd, er een

gevonden te hebben uit....r925l

Een catalogusje van 8 paginà s het

r68 nummers van antiquariaat C.F.

Libby & Company in Boston, USAi

op de hielen gevolgd in datzelfde jaar

doóÍ twee.atalogl van Duitse anti

qua.en. Paul Korbas in Dresden (12

!,475 nunmers) en Adoifweigel

in rripzis (t6 p,546 humftels).

Twee en veertig jaar na Van Rijn en

alle drie aanzienlijk beperkter van

omveng dan diens catalogus uit 1881.

En zeifs a1s we, groótmedig, de

eroegste door schiller gevonden

veilingcatalogus meerekenen wàarií

de verzameling van één verzameiaar

van kinderboeken is opgenomen,

blijkt van Rijn nog 17 jàar eeider ie

ziin geweest. Immers. de collectie

van Andrew w. Tuer (r8t8 r9oo),

de uitgever van The Leadenhaal

Press en autcuÍ van het bekende

Histary oíthe Hom-Baok \\896), wetd

geveild op 17 juli rgoo en beschre.

ven in de daarte uitgegeven cata-

logus van het veilinghuis Soiheby,

wilkinson & Hodge die SchiLler als

Het is dan ool opmerkelijkdat nog

nooit bestudeerd is weLke de kwa

liteiten van de van Rijncatalogus

eigenliik zijn, wat we eruit kunnen

afleiden over de status en de canon

vàn het oude kinderboek aan het eind

van de r9e eeuw, ofwetde enn opge

nomen collectie oude linderboeken

boekhisiorisch gezien vooÍ betelenis

had. ln heeít van Rijn wel zolang

vezameld als hij in zijn vooMoord

leschrijft, of begon hij pas met het

veEamelen van oude kinderboeken

in de tijd dat hij bij antiquariaàt

Beijers werkte, zoals een andere

bron zegt) Wat is er eigenlijk met

de collectiê gebeurd) Cenoeg vraeen,

lijkt me, om eehs door een krnder'

boekhistodcus ondeÈocht te worden.

Een idee voor een masterscriptiei

len standbeeld oprichten voor Van

Rijn hoeft niet meer - datis àl eens

gebeurd- Helaas is het marme

nn boÍsibeèid det ven hem werd

semaàkt dooÍ de leeldhouwer

Edema van der Tuuk en op I januari

r9r4 in de grote zaal van de gemeen-

tebibliotheek van Rotterdam werd

onthuld, nict mee óvergegàan bij de

verhuizing van die bibliotheek naar

het tegenwoordiee gebouw. wàar het

zich wel bevindt, heb ik niet l\annen

a.hteihalen ondanks navraag bij die

bibliotleek, enkeLe oudere biblio'

thecarissen die zich het beeld rel

herinnerden. en het gemeentelijk

archief van Rotterdam. Misschieh

een idee dat de Stichting zich enoor

gàat iMetten om het als eerbetoon

vooÍ deze pionier weer een plaats te

geven op een locàtie die met oude

kinderboeken te malen heeft)

1 Pioi.ènry eo\..tible childftt\ boaks Thè

f,^t o"e huturcd fea6 / Justin S..hiLLLl

Charlotresvile vA i Tle B@k Alls Prcss,

universlt/ of Virginia, 2óó2. - Ninth

annual sol. M. Malkir lechÍê in bibli-

ogràply on rl July r99r at Rue B@t

School  z iepqen2T-28.

y' 8êh.hkn ui' desercld Bnher oud. Lind€'boel

' *ph-l^*."3 r. 5,
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$,fEFFlE nt
rDENXIDiefstal onder

verzamelaars!

Het Duitse wereldje van {kinder.)
boekverzamelàars werd half juli

opgeschikt doo! hei Lrericht dat een

waardevol manuscript uit de collec-

tie van een 6ljarige verzamelaaÍ in

Hattenheim (bii Frànkturt am Maiu)

mogelijk gestolen zou zijn door een

andere verzamelaar, een 7l jarige

man uit lrankfurt, aan wie hij hei

kostbare sh* hàd laten zien. Doordat

het ging om een tot nu toe onbekend

schetsboek vàn Heinrich Hoffmann

uit r84o, waarin bovendien nog de

eersie schetsen zouden staan voor

diens vijf jaar later gepubliceerde

Struwelpeter, werd er in de Duitse

pe6 veel eandachr ààn besteed. Ook

bijons, in de NRc van lr juli. ver-

s.heen er een stuk over.

De eigenaàr vàn het bijzondere docu

ment had nog tijdens het bezoekvan

de collega gemerkt drt het weik niet

op z'n gewone plek in de kast stond,

maar dacht dat hijher misschien

verkeerd had teruggezet. Urenlang

zftken na het vertrek n de bezoe

ker bracht het document echter niet

boven water en dus deed de eigenààr

de volgende ochtend aenglfte van

diefstal. De politie nam de zàak zeeÍ

serieus en ging het een huiszoe-

kingsbevel naar het huis van de ver

dachte. Dat huis bleek door zijn ver.

zameLende bewoner in de loop vàn

decennia zo voigepakt te zijn met

boeken, dàt heer dan 2t agenten

.uim ,even uur nodig hadden voor

de huiszoeking- Zonder resuLraet.

Informatie uit het poliiiebeÍicht,

aangetuld door Beate Zekorn von

Bebenburg, de directrice van het

Struwelpeter Museum in Frankfurt,

maakt duidelijk dàt het zou gaan om

een schriftje of schetsuok waarin

Hoffmann eerste p.obee.sels ean

af,ondeílijke elementen van de latere

illustraties heeft getekend, biivoor.

beeld de kerstboom van de iiielpà-

gina, en het huis van de wilde jager.

Personages of af,onderlijke scènes

vàn de làtere StruwelpeteÍillustra-

ties zou het niet bevatten.

Hoewel het bestaan van dit scheis-

boekje - waanan HoÍImann er

overigens vele heeít nagelaten niet

bekend was bii de inner circle van

de StruwelpeteneÍzamelaaÍs eh

onderzoekers, schijnt het in 1989

wel àl de pers gehaald te hebben.

De tegenwoordige eigenaar zou het

in dat iaar uit een nalatenschap in

offenbach veNonen hebben en

het toen grafologisch hebben laten

onderzoeken en lÀten vergelijken met

andere schetsboekjes van Hoffmann

en de overgeleverde handschriften

van het beremde prentenboel<. Hij

blijkt daaran een e9ertiserappon

te heb|en waarin de schetsen met

zekelheid' aan Hoffmann worden

toegeschreven. De waarde is destijds

op meerdere tienduizenden D-mar

Des te merkwaardiger dat nu

niemand van het bestaan van

deze vr@gste schetsen voor de

Struwelpetei op de hoogte blijk

te ,iin. ool< niet binhen de familie

HessenbeÍg, de nazaten van Heinrich

Hofimann, zo blijk bij navraag. Heel

Het is maar te hopen dat de eigenaer

- het zou gaan om een nogàl s.1luw

en teruggetrokken iemand die zich

nooit als eige@ar van dit bijzondere

item bekeíd heeft gemaatl . @it

lopieën van het schetsboekje heeít

gemaakt en daamee naar buiten zal

willen komen. Het zou het beeld

kunnen nuanceren dat Hoffmenn

zelí heeft gegeven van het ohtstaan

van het prentenboek, nameljjk dat

hij het in een paar dagen. vlak voor

Kerst 1844, heeít geschreven en

geillush eerd als kestgeschenl voor

zijn I jarig zoont'e carl.

Het mooiste zou tutuudijk zijn als

het snel teÍuggevonden wodt en

volsend jaar, wanneer in Frankfurt

en elders in Duitsland met veel fe$

tiviteiten de 2ooste verjaardag lan

Heinrich Hóffmann zal worden her-

dacht, in een van de geplande

tentoonstellingen zou kumen wor

B.richt n uit de kretd En hd a!d. Lind€rboel

-pt -b* ".d 
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Priisvoorschrift roz.r
grahsch vervaardígÍ
speergoed.

Inmiddels is ieis meer bekend gewor.
den over de letter. en cijferconbina-
ties die op (o.a.) ptenienboeken en
papieren speelgoed uit de jaren veer
tig en vijítig eoo.komen en waarover

eerder een qaag in de Brrirl'kr (Nr.
26, maad 20oo)werd opgenomen.
Cebaseerd op informatie, gevon.
den in verschillende arrikelijes in
heÍ Nieu$bl\d vooí des Boekhabdal
in de eerste haanden ven 1944,

bliikt dar die een gevolg zijn van het
Priisvoo.schnft r94l Speelgoederen

dat vastgesteld was door de Dlenst
van den Gemachtigde voor de Priizen

en inging op 20 decenber r941.
De haaEegel was het gevolg van

de wildgroei in pdizen die voor dit
sooÍ materiaal in de hàndel werden
geraagd doordat (papieren) speel,
goed steeds schaarseÍ werd als gevols
lan het gebrek aen papier. Tevens
was dê oaatregel bedoeld om zwàrt
hàndelen tegen te gaan.

Het priisvoors.hnft was als Prijs
voorschrift r94l Speeigederen al
gepubliceerd in de S taetscourant

van lo juli 1941, maàr ging vanaf
r januàÍi 1944 @k gelden vool

'grafisch venaardigd speelged, zoals
gezelschapsspellen, kaartspellen,
legpuzzels, lleur- en prenteflboeken'.

De fàbrikant/uitgever moest voor

dir sooít materiàal bij de genoemde
Dienst een kentelen'(de letter en

cijÍe.combinatie) aanvragen en goed
keuring vragen voor de veÍkoopprijs

die hij zich voor het artikel gedacht
had. Deze ve*ooppÍijs moest ver.
volgens ookop het artikel afgedrukt
worden en gold als vaste verkoop-
prijs waerboven noch wa!.onder het

Bed.hren un d. weerd van b.r otrd€ tindeóÉk

betreÍIende artikel verlocht mdhr
wórden. Het pri js voorschri fr regelde
teselijkertijd de handelsnargesi aan
de grossier mócht malimàl5o %
marge geven wo.den, aan de winke-

Irers lt,l %.

Klaaiblijkelijk werd er met deze
regeling meteen alweer gerommeld,

wàht 
'n 

mer 1944, een paar naan.
den na de invoering van de rege.
lins, verscheen e. een aanvullende
verklaring veí het bureau vaí de
Gemachtigde voor de Priizen in her
Nieuwsblítd voor de6 Boekhabd.l yeel

fabrikánten en uitgeveÍs van 'langs
grafischen weg venaàrdigde speel-
goederen blijken er vanuit gegàan te
zijn dat artikelen die een drdactisch

doel kunnen dienen, niet oíder de
bepálingen van het Prjjsvoorschrift

zoden vallen. De Dienst laat weten
dathet moeilijk is om een scherp€
grens te tretken, maar deelt mee dat
'artikelen die meerbestemd zijn om
kinderen bezig te houden dan om
hun iets te leeren, beschouwd diene,
te worden als speelg@deren. Als
v@rbeeld van zulk speelgoed wo.den

de Fióbelarlikelen genoehd.

Een oplossing voor de verschilende

conbinanes vD letters en cijfers
waaruit de keniekens bestaan, he! ik
nos niet gevonden, maar waàrschijn-
lijk gaat het dàaibij slechts om een
(numeriek) Íegistratiesysteeh van

de door de Dienst gegeven toestem

ming. Ik weet ook niet warneer het
gebtuik van de ietters en cijíers en
de voorsedrukte priis plecies is op.
gehouden. waarschiinliik heeít het
gebruik eÍan tot eryens in hetbegin
van de jaren vijftig geduurd.

In ieder gevel is hetvoorkomen yan

deze kenteke.s een hulpniddel bij
de datenng (terminus post quem)

van deze uitsaven, namelijk versche,

nen na r januari 1944. verder làn
de combinatie met op de uitgaven
vooikomende K-nummers helpen

om een ondelscheid te make, tus.
sen mateliaal dat nog in de oorlog
is gemaakvvenchenen en materiaal
van na de oorlog. Datenng van dit

sooÍ uitgaven in de jaren dertig,

zoals bijvoorbeeld bii een áantll uit
gaven in het CBK geblqlt, is in ieder
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Het mysterie Yan het
boek voor de ieugd

"tk àe1k àat H.t boek vaor d. jeugd

het eerste boek was waar ik van

hidJd, dat ik stullas en waar ik àltijd

weer in terecht kon (...) zegt wilem

lan Toon ii Dàt wos nog eers Lezen!

deel 2. Ik denk dat dit voor velen

ven óns geldt. De eerste kennismà'

king met de VieÍ HeemskindeÍen,

met Kees de loncen, met saidjah

en Adindál Al die schitterende illu

srÍenesl Het boek roar de je\gd k:aàm

in r9l7 uit bij De AÍbeiderspers en

hetwas zo n succes dat al in r9l8

een tweede druk nodig was. Deze

lTam, met een andere inleiding,

uit bii de Amsterdamsche Boek

en Couanheaischappij, op dat

moment een soort dochteronder'

neming ean De ArbeideÍspers- In

Nederland waren h3tuurlijl al eeÍdeÍ

boeken ve.schenen die verhalen en

gedichten uit verschillende bronnen

bevatten, bijvoorbeeld schoollees

boekjes. Zulke bloemlezingen waren

echter bijnà àltijd bijeengebràcht

dooÍ óén of twee samenstellers en

geillustreed doof één illust.atoÍ. Het

baek voor de jeusd haà een Nimere

Blijkens de inLeiding hàd de directie

van De Arbeiderspers een redactie'

commissie insesteld die de haar

opgedragen taak, het zoeken van

geschikte onderdelen, met gÍote

vieugde en voLdoening had verrichi.

He, bort roor drtrrgd moest een echt

gezinsboek worden en bevat dus

verhalen voor oud en ions, sprookjes

en sagen ujt àlleí]ei landstreken,

fabels en gelijkenissen, sedichten
en rijmpies, ondeugendheden en

sneLdichien, ernstige verhalen uit

de geschiedenis en leuke geestige

bijdÍàge" . De redectie noemt een

aàntal verhalen en bewerkers en

bedankt (terechtl) alle kunstenaars

en kunstenaressen, die mei zoveel

goed begrip en zoveel overgàve de

vele pràchtige tekeningen vool ons

boek vezorgd hebben . Hieruit

zou men kunnen afleiden dat alie

illusiràties speciaal voor dit boek

gemaakt zijn. Dat is êchter niei

helemàal waar. De illusdaties ran

Anton Pieck bijvoorbeeld, bij het

\ethaal De Me.nijke recht.r, ziin mer

het fragment overgenomen uit het

boek Tímíi! t is otu dc weftld lr9),.
Er zijn nog meer uitzonderingeni

daar kom ik shaks op terug.In ieder

geval is het boek fraai gedecoreerd

en geillustreerd (met acht kleuren.

plaren en veel zwart wit illustratiet,

en er is een mooie lay.out. Boven de

rerhalen siaet meesiàl een illustratie,

vàak in een rechthoekig kader, en het

verhaal begint met een gejillusheeÍde

initiaal. Deze initialen tonen altijd

lleine tekeningen van dieren. De

gedichten staan vaak in een kader of

een geillustreerde rand.

In het boek is een grote rijkdom àan

verhalen en gedichten te vinden.

Xr staan prachtige fragmenten uit

de gÍote klassiekeF in. De meeste

ondeidelen zijn heel ged gekozen,

maar een enkel fragment doet in

hei geheel watreemd aan, bijv@r.

beeld De dames de Bruin van

Katheiine Oldmeadow, eên zelfs in

Engeland niet erg bekende schrijf.

ster van verhalen voor meisies, van

wie nog nooii ieis in hei Nederlands

was venaald. veel oude vólksvèrha.

ien en sprookjes werdeh loor deze

uitgave opnieuw bewerkt. Zo ver-

,orgde Theo Thijssen de bewerking

!àn een fiagmeni uit Yaí drÍ vos

Rei6e e ea niÍ De st ketu tan Til

Ui]',spt g'i. voor sommige oude

verhalen ging men trouwens op een

eerdere bewer}jng terug: het verhaal

De jonge schatzaek.r bijtootbedà

wes e1 in r9o9 verschenen als een

deeltje in de volls-kihdêibibliorheek

van Nellie (Nellie van KoL) onder

de \itel Audtínt en Hodoenoath:

tobeeles tit de rce eeuwj het was

een fragment uit het boek Ekfrrard

(1862)van de Duitse schriiver l.V.
von Scheffel. Màar noch Nellie, n(h

Von Schelïel worden in H.t ro,* 
'oor

drj.Lgd genoend in de inleiding, of

in de inhoud, oíin de opgàarvan

titek en uitgevers . In de inleiding

staat alleer Van Cor Bruijnvindt

ge in dit boek nog o.a. (..) Dsjo,gr

s.ha,zo,l./ (naar de Ekl<ehaid)'.

Bewerkte verhalen worden trouwens

in het algemeen àlleen venneld

onder de naam van de bewerker.

op blz.76t wordt wel veNezen naar

een bÍonvetuelding , maar die

bestaat alleen uit een lijst van titels

(zonder enise rangschikkjng) met

biibehorende schrijvers en uitgevere,

onvolledig en soms onjuist.

Als de redactie-commissie inde.ààd

zoveel waarde hechtte aan de illu-

sireties, dan is het wel heel vreemd

dat er nergens te vinden is wie welk

Berióren un d. s€r.ld var hei oud€ linderbek
sêpt-td 2oo8 À. 19 7



onderdeel heefi geillustreerd. h de

inleiding worden Lrij die woordeh van

dank niet êens aue namen vermeld!

De leze. moet het zelf maar uitzoe,
ken aan de hand vaí de signaturen,

en dat heb ik àls jonse lezer in ieder

geval enthousiast gedaan. Eer enkele
illustratie was helaas niet gesigneerd,

zoets bij De dafr.s de Bruín. Een

enkele signátuui kon ik nier ontcij.

feren, zoals T.H.R. bii D. r.ldtng

van F.cooper (jammer, want ik vond

die lndiaan erg indrukwekkend). Een
pàar namen kende ik à1, bijvoorbeeld
G. vàn Raemdoncl< uit Álln, op d,
wereld, Piervotu lir Ea, emtutlje
Da,rr W. v.d. Walle uit Yalko Vos.

Maar met veel andere illustratoren

was het een eerste kennisnul<ing.

Vooral de illustraties en de schutbla
den vàn Ruscha wijdeveld rcnd ik
schitterend. rn ik was gefascineerd

door de kleurenplaet en de rar!

ut tekeningen !àn Ioyce Mercer bij

een íragment uit Pinokkio. In de

Opgaafvàn tiiels en uitgeveit siond
dat Pinokho was uitgekomen bij
ven Coor. Toen ik echier (veel) larer
besloot een Pinokkio,uitgave mer de
illustlaiies van deze Engelse loyce
Mercer aan te schaffen, merkte il< dat

Van Coor iets de.gelijks nooit had

uitgegeven. ook de Bndsh Library

had geen Pinokkio-uitgave aet illu-
straties van Mercer en een langdu-

rige zoektocht bij àllerlei (inteme!)

antiquariaten leverde ook niets op.

Zou ze deze dooie illustraties dan
spe.iaal \óót H.t boek voot de jèusd

gemàakt hebben) wel Éeemd voor
een Engelse, màar ik zag nog meer

Ëngelse illushaties, bijvoorbeeld ean

H.M.Talintlre bij De Torrtuinkl

van H.G.wells (niet gênoemd in de
'opgaaívan titels en uitgse$ ). Dus

Nu moet ik eerst even over iets heel
anders beginnen. In Ingeland was
in januari r9t6 koning Ceorse V

overleden. Hij weÍd opgevolgd dooi

zijn zoon ldward VIII. weljswaeÍ

zou de kroning van Edward pas

plaatsvinden op 12 mei 1917. maar

de commercie, drohend van een

aardige winsi, was alvêst begonnen

met het produceren van allerlei kro.

nings-souvenirs en "gedenkboeken .
Edward VIII verst@rde deze dromen

echter weed door op tt december

1916 te verklaren dat hijaízag van

het koningschap en liever met WallÀ

Simpson houwde. Ceen lroning

dus, en wel zeer veel souvenirs die
neigens meer oP sloegen. zo was in
de bloemlezing llrr Big C,rnÍMs
q/ordrr Boot een speciaal katern

opgenomen waaiohneen een apan

buikbandje zai. Hierop stond de

datum van de kíoning gedrukt en Ih

commemotation oírhis great event
(...) this beautiíul surprise section in
fd1 colours has been specially prepa

red ÍoÍ you . Het is dus duidelijk dat
Th. Big Christnds wondï Book mer

dit Lruikbandje uitgekomen moer zijn

tussen het olerliiden van Ceorge v

en Í decehber 1916. ft siaat wel een
copyright r9t7 in, maàr dergeliike

bloemlezingen en annuàls weden

vaàk gelostdateerd. Il denk dai het

boek in novenber 1916 in de winkels

kwam, kleer om ve*ocht te worden

Dit Big Clrrisibas Woíddr Bool uit

1916 was voor mij echter niet in de

eente plaats vàn belang door dai

historisch geworden kroaing$katem.

Het boek viel me veel meeÍ op door

dat het een treÍïênde seliikenis ver-

tooni mer Het Boêk voor de laugd! De

inhoud bestaat uit proza,fraghenten,

vàal uit Engelse klassiekers, naver
telde sprookjes en volksverhalen,

en gedichten. Blijkens de inleiding

is er voor elke leeftijd wel ieis te

vinden. Ditis naiuurLijk nog niet zo
bijzonder. Maar vooral de overeen

komst in uiterLijk is buitengewoon

treÍïènd. De boeken zijn even gÍoot

en hebben elk 768 pagina's. De

lay-out is heEelfde: de illusíatie

in rechthoekige vorn boven hei

begin van de meeste verhalen, de

iniiialen geillusdeerd met kleine

iekeningen vàn die.en, de gediclten

in een sierkáder. De illustraties

eooÍ Th. Big Christnrs Vósder Baok
zijn doo! verschillende iltustratoren

gemaakt, voor zover ik kan nagaan

speciaal voor dii boek (sommige

illustratres zijn ook gedateerd 19:15

oí1916). Maár wat hij absoluut met

stonheid sloeg, was de aanwezig-

heid en vier verhalen die ook in

H.t boet voor de jeugd lootkonen:

met precies dezelíde lày-out en
iltustraties- Ten eerste het fragment
uit Pinokkio, mei de illustraties

van loyce Mercer, waar ik al zo
vaak na had ge,ocht. Ze had ze

bliikbaar speciaal voor deze uiigàve

gemàal<t. Ten tweede het verhaàl

The MaEic shop (D. Towtuiíkel)

van H.G.Wells, met de illusuaties

van H.M.Talint}1'e. Ten derde lrt

Mkses BrM lDe danes de Bruin)

van Kátherine L.Oldmeadow, met

ongesjgneerde illustraties. En ten

weÀe Thr íescue (De redáing) en
Fehihore Cooper, de illustaties

gesieneerd met T.H. R. lwaarschiin,
lijk Thomas Heath Robinson). Hsi

boek raor íte jeusd moeÍ ze a\etgero.

men heLrben uit Trr Big CtriÍes

lt/ordrr Boo*, en niet omgekeerd,

sezien de bijdiage van de Engelse

illustratoreh en de keuze vàn het

fragment van oldmeadow.

8 B.d.fiM uit d€ r€rld vrn her oude kinderbxk



,. doorH.G.WELLS

I t*ddcÈiss4bdiun!d;sd!ee'uóc!.

ln de inleiding van H.t ,oeft ,oor de

./ergd wo.dt met geen woord gerePt

o\er Tht Big Christnas wonder Boak.
Als het alleen om die yier verhalen
met bijbehorende illustraties ging,

zou ik me dàar nog iets bij l<unnen
voorstellen. Maar de ongelofelijke

overeenkomst in uiterlijk tussen de
twee boeken, en die 768 pasina s

het is toch wel erg neemd dat daaí
niets over wordt gezegd. Wie had die
lày-out ontworpenl Was er sprake
geweest van samenwerhngl Als Ttu

Big Chn*mas wonder Book 1n de loop

van 1916 wcrd gedrukt, en H.t àoeÈ
voot de jebgd in de loop \eí tglT ,
wanneer en hoe had die senenwer

king dan plaatsgevonden? Ofwas
hèt een kwestie van een wel heel
ver doorgevoerd leentjebuur spelen?

Zoiets als Kijkeens, dit is een hooi

lngels boek, zo saan wii ons haten-

aat ook vomgeven: en we kunnen er
ook wel iets uit overnehen I Dar liikt

K-ftïr hd & ,o.Ài rlr r <i F

S$U ;;1.,r.i.lii#l' ^Í{i:j:.*i ji. J"Í:'r:":r'.:ïi;

me 20 onnodig, gezien al het taleni

dat aanwezig was bij de samenstel-

ling, inhoudelijk en qua ujterlijl, van

Het Boek wor de leusd. EnheÍ geltjke

aanial pagina s blijft dan wel erg toe-
vallig.

In r94r kwam een opvolger van Hs,

àoek uoor óJrrgd uit; net als de rwee.

de druk bij de Amsterdansche Bo€k-

en Courant maàtschappii- Bij Hr,

Nieuv. Bo.k voar dr leryd \\eíd iots
vermeld dat het was "geillustreerd
dooi Nederlandse tekenaars . Dat kan
natuu.lijk mer de oorLogsomstandig,

heden te naken hebben sehad. naàr
disschien moelen we ernog een

echo in zien van die zo mysterieuze

overeenkomst met ï1rr Big C[ris,naj

(wt daík aon Dick Tukkehbery)

Mengelwerk

In Nierusàn.J ro9 (juni 2oo8)van de
Fàculteit der Geesteswetenschappen

van de Universiteit van Amsterdam

staat een interview met Saskia

de Bodt, biizonder h@gleÍeer

Casóiedenis van de illustrÀtie

in Nederland en Bekiê r85o tot
heden. Ze onthult daarin iets over

haar plannen voor de i@komsti de

komende vijfjaàr gaat ze werken

aan een History oJ Dttch Illunraiot

en de illustratiegeschiedenis in kaart
brengen. Haar wens is het opzetien
van een systeem waaÍbii zichtbaar

is waar originele illustraties, boel<en

en documentatie van illustratoren

worden bewaard. In haar eerste UvA.
werkgroep gaai ze vriie beeldende

kunsteíààrs centraal slellen die ook
inusfterden, zoàls Jàn Sluijters.
Ze streeítnaar inteldiscjplinaire

samenwerking, bijvoorbeeld met

Scandinavische talenstudies voor

onderzoek naal de invloed van

Scandinaviscle illust aioren, met

Boekwetenschappen vooi onde.

zoek naar de kinderboekenwercld

en de uitseverijen daeÍbinnen, of

met Bijbektudies ore. illustraties in
(kinder)bi'bels- Het interiew is via
intemet te vinden door te googlen op

de titel tettiel en plaaties ds ondei-

De Koninklijke Bibliotheek heeft

in juli de meesr vonedige collectie

Nederlandstàlige uieaven van Ís.l

Mry in ontvàngst mogen nemen. Het
is een legaatEn joan C. Oosterbaan,

die op 2r juni 2oo8 overleed.

De Collectie Joan C. Oosterbaan

omvat ongeveer 600 bdden, en È
daamee de meest compLete veÊame-

ling Nederlandstalige (arl May-uit

B.ri.ht n uitde sêÍêld qn heroude hnd.ó@r 
^i"pkhh.r,".s 
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gaven die ooitbijeen is gebraór. De
schenking is niet alleen van belang
loor geinteresseerden in het werk van
Kad MaI, maer ook voor onderzoe-
kers van de Nederlandse boekgeschie
denis in hetalgemeen. Deze cottectie
biedt eer rijk oveÍzicht van de prak.
tijk vàn het uirgeven in Nedertand en
Belgié in de loop van de r{intigste
eeuw. De boeken worden niet uit-
geleend, haar zijn voor in,age door
geinteresseerden beschlkbàar. De KB
streeit ernaar de oosterbaan collectie
binhen afzienbare tijd te beschriiven.
Meer iníorhane op d. website 

'an
de KB:

zie loor het Persbe.icht:

!rt1p:/A..rr.kb.4vdeuws]2qoS/r!q!
html, en voor een Dossie. over Karl
Máï: hitp://laqr kb.nllbssiersl4ay/

De uitgebreide colleche ValditeEtuÍr
over kinderboelen is dooÍ het
Letterkundig Museum overgedra.
gen aan de Koninklijke Bibijotheek.
Prlhaire en sêcundaire literatuur
zljn daardoor weer in een insrelling
bij elkaar gebracht. Het CenrÍàal
Bestand Kinderboeken (voor de pri-
maire literatuur) is gratis roegankelijk
via de website van de KB. Er wordt
gewerkt aan êen extra button'ln het
cBK, waarhee de beschnivingen van
vàkliteratuur ook ln die caralogus
doorzoekbaar worden. VooÍlopjg is
de vakliteratuu. re vinder in de KB-
Cetalogus (boeken) en in PicaÍta

Op 7 november wordt in de
Koninklijke Bibliotheek een studiedag
georganiseerd dooi de weÍkgroep
onderzoekers kinder- en jeusdlireÍa-

tuui 1n samenwerking mer de st.
lBBYiectle Nederland / Vlaanderen.

Ondemerpen van de lezingen betref-
Íèn over het algeneen hedendaagse
jeugdliteratuur. Meer informatie en

!!BY Nedslland@È!et.d.

De blócmlezing Dr Nrdsl.nrly
ktbderpoëzi. in 1óaa .n .tig. Eedich
,.r, re.zameld door Cerii Komrij
innjddels in de wandeling al

dc Kinderr@mni" geíoemd, is
bekoond met een Zilveren GriÍïel.
Van de het een zilveren gíffel
bekroonde boeke" .aaken á11een de
vi jf oorspronkelijl< Nederlandstalige
boeken kans op de couden criÍïel.
op lo septehber wordt bekend
gemaakt welke van de vijfkansheb
bers de couden CÍiÍIel2oo8 daad
werkeliik krijgt-

Uli een online-onderzoek van het
Do.un htatie- eh OnrL-a.ks C.nttutu
(DoC) votke.rhnal en De Eltetiag
is gebleken dat Sneuwitie en d€
Zevên dwerga tegenwoo.dig het
neest favoriete sprookje is van de
Nederlande.s. Vier jaàr geleden was

Bij de ondeftaàsde duizend volwas-
senen bestond de top-drie uir de
sptoakies Swauwwitje, AssepoesÍe.
en Doomrooqsi bij hun klnderen

bleek A$ryorírr het meest favo
riet, gêvolsd door sh.re@it. en
RoodÈapjr. Als het meest q"isch.

Nederlandse sprookje sordt door
de ondeflraagden RoodÀapJ, sezien.
Het DoC volÈyrrlaal is ecn in juli

:oo6 op initiêriefvan het MeeÍtcns
lnsntuul opgericht kenniscentrum
dat als voornaamste doelstetling
heeft on voiksverhalen beter te
documcnteren er onderzoeken.

Stichting 't Oude Kinderbo€k in
zutphen vie.t haar tieniarig bestaan
op woensdag 8 oktober. Een boekje
met besprekingea van 22 ljnder
boeken die in de regio spelen, wordt
die dag gepresenteerd. E , lrr&gdeat
doat..- kinrJ.rboek., uit Acht rho.k eh
Iiened is te koop bii SrOk vooi € 4, .
Zie:

!{B.oldltinderb!e}@hel1914i.

InteÍnet

Op de website HeÍ cehtug.s rt\
NrdrrJaÍd is de Collectie Nynke
En Hichtum geplaatsr, een digirale
collectie waarin leven én werk van
sjoukje Bolha de Boer. onder het
pseudoniem N)nke van Hichtum
schreefen vedaalde ze talloze kln-
derboeken en had ze eind r9c, Lregin
2oe eeuw grote ihvloed op de ont,
wikkeling vaí de jeugdlireratuur in

Het nu gedigitaliseerde materi,
aal is eÍkomstjg van lreiorf, Fri6
Histonth.s L.uÈrku ig Ceatrun tn
Ieeuwarden. De collectie bevat een
selectie bíeven aen haar echtgenoot
PieteÍ Ielles Troelstra, aan andere
familieleden, vÍienden en uieevers.
Verder ziin pdvé-íoto's te zien, aer.

r€ri.hren un d€ w€rêld nn ller oud€ lindêrtoek



tekeninsen voor verhalen en manus-

cripien va! haar boeken, íraaie boek-

onslagen en illustraties bijhaar werk

ván o.a. Tjeerd Bottema, Pol Dom en

V@r een interessante en infoma

tieve website over lohatr Ben wiens

boek Padd,lte roo jaar seleden
verscheen, zie: ll/w.iohanbeen.nl

samengesteld door lenneke

De website tftsplein (ryIry,

leesplein.nl) wordt steeds uiigebrei'

der en completer. De sjte bevat heel

veel iniomàtie ove. kinderboeken.

Zie vooral de rubrieken laten lezen',

het'Nieuwsar.hief en'Wat is er le

Mtsetm Metuanbo heetr een Plore
prentenboelênco e.liê met bijzon-

dere íomgding- Welke boeken in

die collectie aanwezig ziin, kon tot

voor korl alleen ter plaatsie worden

bekeken. De catalogus van Museum

Meermanno is nu online raadpleeg

baar. Er kan worden gez(ht op

áuteur, illustrátor, iitelwoorden,

trefwoorden voor persoon/instelling

Zie: w.heemanno.nl en

Tentoonstellingen

Tot4 janua.i 2oo9 in het Nattoraal

OÍd"rutffia.r/ in Rotterdam: de

tentoonstelling Ook pÍinsesies gaan

rÉaÍ school. Hier is te zien hoe hei

ondeRijs van de drie kroonprinses

sen Wilhelnina, Juliana en Beeh_ir

er uit zag: hoe zij leeÍden lezen,

schÍijven en rekenen, en welke boe-

ken de prinsessen lazen. Metunieke

íoto s, vooNelpen en archieístuk

ken uit onder andere hei Koninklijk

Bij de tentoonstelling verschijnt

dragen. Bij de opening op )r oLlober

wordt het nieuwe bek van Iohn
LaÀwetu, Hae n n zijí brcad ver

diehde... Ha eld í.getti de..euwse

ambachten en bercepeb geptesenÍeeÀ.

het rijk geinustreerde seliil\Tamise
boek ook pribs.sjes gaan war

van r novembei Vm 6

december 2oo8 in Masrru

Otur Lide Heel op Saldzt in

Amsterdam een eÍpositie

sewijd aan Nicolaasliede.en:

Xlanken rcnd sint Nicolaas,

!!lv.!c!al9c!rs.!rr!9t!r3lt4o.!l

Nu opgenomen in de Digiiále

Bibliotheek voor de Nederlandse

Lettercn (DBNr):

Kind v6n dt toekomst : íle wo .n

wereld van otta vat Eck (178a ry98),

Ceschreven door Arianne Bàggerman

en Rudolf Dekl<er. Kijk op:

hlaóo.{.db!1lsre^ek$l
baggoarkindor orlindex.htm

met onder meer het hoofdsiuk:

geiillush eerd met behulp van kinde.

boeken, tekeningen, kostuums en

Lied'es. Aanleiding is de heruitgave

lan de bmdel sirt Ni@htrlislrl.,

F99t van Henk van Bentheh. Deze

docent muziektheorie ging op zoek

naar de oorspronS van oveÀekende

sinterklaasliedjes en Lram uit bij

(onder andere) lan schenkman.

Diens boek Stír Nfolaas ,4 zrt

kre.t, G8jo) zal op de tentoonstelling

van lr oktober tot 29 november in

àe zeuvse BibJiothek de letroonsrel-

Ling retterg6ó€nltes vooÍ lieve

kleinen, een ruime keuze uit de rgde

en vr@g zoste eeuwse kinderboeken

en knderprenien die het echtpaar

tlndwehi.vogels in 2006 aan de

zeeuwse Bibljotheel heett overge.

Publicaties

Bijt6 dlb boekeb die hierctudet M let

vemetd zin aanrezig bi.j dt Kani'k-

like BibliaÍh.ek h Deh Haos. Mochl

eet bep%ld bo.k da@r tiet zib, dob

kat net tatuelijk e."voudiq opzoekat

in weLk bibliotheek in Netle,land hel

NEDERLAND

zwÍt : samho, Tien kleine negeÍri6,

Piipje Dbp, zwaÍte Piêt ên endern:

het beeld van de zwaÍte mens in de

Nederlandse jeugdliteratuur rEEo-

r98o / leren Kapelle en Dirk l.
Tang ; onder redactie van saska de

Bodt.. Hardetuijk I d longe Hond,

B.ri.hb. uit d€ s€r€ld nn her oud€ linderbftk I I



septembe.2oo8. . 96 p., ca. roo
i  -  i r  k leur,20 cm. -  lsBN 978-90.
89roo-78 8;Pdjs € t ,9t .

Aa, d. hand vah ofteeldirEen woàÍ
beschrdeh hoe het held vat d.e tuane
nens ap illustr,ti* is b@k n ,oól
kituíIere" .t ook voor volwassenen

zich in hohded joat heef ontoikk ld.
vab kankatuuí tat stmorype fguut,
in lehaten over bi:jraorbeald Sanbo,
Epahinobdas en de papubne lappen,
pop Golli\|og. kn sedeelv is Ce|/ijd. Mn
de varbe.lding vat latu Canpognie, het
wane rnendjÈ vot Mi.hiel de Rryter
De illunrcíes koh.s taor hat goatst
del uit de kínd.fioekehcallctie tan d.e
Koni"klijke Biblíoth.ek.

He men ziin brcod veÍdiende...,
Honderd negentiende-eome

ambàchten en beÍoepen / door

John tindwehr. - Begijnekade r8
Uitgevers, 2oo8. - 2o8 p., i11., 17 cm.

ISBN 978-9o-78or9 16-9 i€ r4,9o.
Het boek wordt op jr oktober in
Middelburg gepresenteerd.

Ov.Êicht van hord./d dnbachtet
e, bercepen sit de ftgebtíande e.tu,
v. rge z elí| v a n co nt etup a r o i n e t ekst e,
efl terzameld tit ovd. kitdttboekeb.
welke ve weftn en tt noe bekende
beroeper kunw we tetuachten? De
b a ek b i n der, g16 sh a ai er, p enbenb er eidzr.
rij t Ligs.hild d, no el e hm at E r, I ot elan -
rMtu ertlM, li. dj e5zargeÍ, w a tt r ouw,
s p eelkM rt.n h dk er, m o tr es, gtutter,
papi.6ch.pper, turFtugd et 87 and.rc.

Ali.e in vonderl.nd / Par Andrea

lill.l : Lewis Canoll lieksi ; forogr.:
Piet Cispen i met medew. van:
Vlassis Frissiras... et. al. :tekst
inleiding: Pat Andrca ; vert. uit het
Ensels: lohn Sillevisl. - HàrdeNijk:

d jonge Hond, 2oo8. . r4o p. : ill. i lo
cm. - ISBN 978 9o-89ro-o7t,7.

ï, B€n.htrn uird€ qeRld qn hêr oud€ hodêóal
s.pr.mD.r ,ooó no 59

Mool titgevoerd boek - beslin ees cal.
tectar's iten vaor liefebbe\ wí AIie

- met een kotte inlèidihg van de kuh-
sr.ndar @er zrn Jtscitatia voar Alice
efl biosrcjsch. gtgtuens vas de iL D.b
HatE g.borcn krnstt oar. M.t bel
te.l klew.sillustratíes ap de rcchterpo-
gtw s ln deets op dubbeb pagiba\)

bMsr fraghebten uit de tekst ifl hrt
Ne.leílaads en het Etugels. Uitgeg*en
bij gelege"heid rat de tentaotusielling
''Pat Aídreo, Alice in WoríJe d^à
vot ,8 juni t/n 28 ep!2nb.r 2oo3 is
h.t H aags C ene entetuus cum.

BUITENLAND

wilhelm Busch : das 19. JahrhundeÍt
en miniature / Cert Ueding.
XN. und revidienê Neuausgàbe.
. Franldurt am Main : Insel Verlag,
2oo7. . 429 p. : ill. ; 2r cm. - oorspr.
uirg.: 1977. -
IsBN 978-t-4t8r7l8r-6 ;€ 26,80.

Ter g.l.Cerhed wn het hotderd.ste

st.daat yon Bvsch ís dit oolsptoikelijk
in ry27 ve$chefttu we* hetzieh et
uitgebreià- D. duteur thetst een ter

zake kundiq beeld vos d. canpte* rye
e.w h Duitsl@nd. Is dt ópyoed.íbg
gold dcat toe^ nag het @ht vab d..
starkeej kinderet hadden zich Mí Le
písseb om ap te gfo.ien tot brNe kLín-
butgè6, ofte nidrLken, zoals Max et
Mantz. Busch n ed veftcssehd veíÍís
sendt vtiaht binwb de zbaaNichtige

Duítse catutu tat kbsiek.6. Ondot de
biogafsche gegeve"s wat sunni.t zij|
wo h aar4tades het boek sones tuet
eeí biografe te bzen. Bevat td Eke-

zwis.heí lakobsleiter und

EselsbÍiicke / von Be$ina Bennasch.
. v&R unipress, 2oo8. i81 p. :
24 cm. ISBN 978189971192 :
€ 49,90

OhdeÈoek Mdt het saw$pel rah

beetd eb tekst ih boek n is de pesade

16ja t5o. Het bitgobgspuht ís de srel

€



ling dat de opvoediry tan het kind m.t

behulp vM preste\borktí voonkamt

,it het ybruik var enble.flbo.k n

dool roltuds.netu. Het tedwirèfl van

e^bleetubotkeí eí heÍ oftstaat ns

prettebboeketu wordt gepluatst in .1e.aL-

text vM de vetuanging vob d. Rhetaica

doat de Esth.tica. Ih ho.teft dh invla.d

heef gehad op d. opvattingeh ov* de

wetkíng van hlt g.hÈugt\. wotdt in d.ze

stvdie duidelik gem@k|

Tràumwelten Bilder zum werk

rsrl Meys (Bd. r + 2) / wolfgang

HeÍmesmeier, Siefan Schmatz. - Karl

May Verlas, 2oo4.2oo7. - 48o,168
p. -  ISBN 978- l -78or-o '66.9/or67.6;

Twee vM dri. deLen ziÍ v.6ch.bei,

net sdtueí tueet dM baa ofteeLdhq.h,

gewijd aas de onslag.b boekillustío

ties tdí Katl Mat\ a@brurhrdhdLn

tn colponagetutuahs. Het eefte dzel

loópt Íoí 1912. het ttueede tdí 1913

tot gla. Het zijn afteeldinlen vit

Duítslanà e" andere la6d.í, voanie\

vah kone bijbehorcde bknen. Berat

bioqraf'sche i\hrwtie over de belary

rijkst. illan1bren, et gagev.rs over heÍ

gebtuik.fl otèndws van de ilLtstrdties.

Faii/ tales Êom lreíore íain/ tales :

the hedievar ratin past ofwondeÍful

lies / lan M. Ziolkomki. -Ann A.bor:

Unive6ity oíMichigan Press, 2oo7.

' xii, 5oo p. : ill. ; 25 cm. -
ISBN 978'o.472jr568-6.

Stvdie het e'n uitvaeíg ore-i.ht

van de theoretisch. discvsies ovet de

aosprang vu, sptooxJ.s en over 4e ver

haditg tusseí geschtuet .í onL bnn

nen. In e.L s.].ct|z vatu wthalen lzaatr
'Roadk@pje eb Keibe noas eb srot
Koo{ ) taott d. drteur aat wat da ralo

ties ziÍ t1ss.s Middel.eu$e Latijnse

kkn L en íegeítieíd. eeuwsc sptóoLjes.

Minders of Make-Belide ldalists,

EntÍepÍeneuÍs, and the Shaping of

Ámerican Children s LiteÍàtuÍ€ /
by Leonard S. Marcus. .Houghion

Mifflin, 2oo8. ' 416 p. ISBN:

oj95674o77.

Uitgebreid aveÊicht ,an lja jaol

Atuanka16a je"gdliteotutr, vob de

Pilgrin Fathes tot Hatry Patw. D.

odew benidtukt h.t g.btuik vai het

kinlietboek bij het or. raqen rar iot-

bel en va@dtn, en ladêtn zíjn betoog

ne, anecdotes avd dt publicatíe vab en

reacti* ap bekend. Ekster.

Bookwomen : cÍe.ting an €mpiÍe in

childÍen s book publishing, r9r9-

r9l9 / ,acàl)d Eddy.-Màdison, wll

The University of \Visconsin Prcss,

cop. 2006. - X, 2n p. : ill. : zl cm.

- (Prini culture history in modem

America) ' ISBN o 299 2179,+.9 i
ISBN 978.o'299-21794 t

De drtetf.fl illunnÍoren van klas

siek Etua tL kindeáóeketu ve en

sest v^d daot mensen m.t btirende

íLteíe$e in hêt ptoducètèí tdt kitu-

d.rbaekei. I" dit bo.k wrden zes

v ra u w alij ke b ork en tue bs.b v oa w s tetd,

di. n.Í gote toe||ijding en k.fltis van

zdken ií de eerte hery roe d. zae .euw

in Am.nka vetkEn. Het zrn twe.

bibliothecaÁsseí, tu e tuitgeftA etu rwee

opríchtes vab het blad 'Ham Book .

Het geh\el seef een ltuendis beeld wn

de cLkurcl. debatt.n h die tijd tí hel

schipp.len Mn rrcrwen tasd huis

houd.lijk. t lk n en b.taold tuerk .

The ten{ent phgue : the grqt

comic.b@k scaÍe and how it changed

Ameri.e / David Hajdu. larrar,

Straus and GÍoux, 2006. - 414 p. .

Ee6 stuk culturak grehitdebh van

d. jor.í ri:ifig h Anerikd. It de tijd

tBsen de tweede wdeldaolog en de

opkonst r,h teLtisie ols nlsan

diutu wds dt sttíp de rest pap\lairc

vom v@n ontspat ng. Gemaakt door

buiteístaa t6 uit de volksbuufter,

bl.ken de schaatut.loze, opzichtige eb

vMk schokkend! beeldrethdLn d. j.trgd

abmidd.ltik oan te spftke\. ze boden

eet plathm oat dt woke6, die er nier

allaet hun idaaëh aver dr An àk@tse

nMtschdppij in kwijt kMd.n, tuoaí

teens 
^dt 

eerdd hi.r b.schrtueh Lspec

ten van dt sam.nleri\E zaals mitlaad

eb sex- Da b9okes van Nnal en

Jarsoen doarcrtrgen veaetten zich hdig

teg dit sootl pablicaríes, eí uet suc-

c6. Het gevolg was: tel.vísitdebatteb,

v.*ad.n en btuídstapeLs. D. dut.ur

valgt.r bes.hnjf d. Mtwikk ling van

het ÍenomÊen van .1e2. ntiretuitgdales

rhro^ologisch: begoíneí als erpcnneít

drahg heÍ doar ín d. ma$a.ultluL Hi

beschnjf de .tníschr ochtersro^à van

d. vroeee tekehoare eh hub w;jze von

vetke", d. o\d.nigesde baodschappeb

itu hub be.ld.b, efl d. vild west zokeí

tu.tu de .r grofe.ld n.e verdi.sde.

Child.en's Lileratule : a .sdeÍ's

hislory from Aesp to HaÍÍy PotteÍ /
Seth tf,rer. University of Chicago

Press,2oo8. l t2 p.  -
ISBN 978 o 226 47loo-o : $ lo,-.

Gils doot de cdhob rdh d.

Engelstalige jèuedliLtut'w, net d.

tedruk ap de seschieàenis va\ de lezet.

De aut w bdpretkt boeket bedoeld

root kínderch, noor ook d. baek.b voar

wlvaseb die doot da jeugd \|edet

Eebtuikt. van het oulie Gàekenldnd

woar passoses bit de Ilias en deJ\bck

van Adopus wanlen grbruikt ib het

ond.tuiJs tot h.d.n, n.t ols haogt ptb'

bn me PíWm s Ptogess', Robiísan

Crusae , d. baeketu van Lawi Ingalls

wíldd, Dr. Seus e6 vele otutlercL.

Be.i.hbn uit è rerld va. 6d old€ Lind.rhmk

".pt -b.r -.3 ".'5,

rt



PopulaÍ children s liteÍeture in

Britain / ed. by lllia BÍiggs,Dennis

Butts and M.O. Glenby. - Aldershot

[eic.] : Ashgate, cop. 2oo8. -xiv,

342 P.: lL : 24 cm. -
ISBN 978{.84oL4242-6

Het sve.s voh J.K Rowlitg komt niel

uit lle l\cht vsller, zoak woítb oabge-

toohd ir deze *safuundeL De autetts

,achter E s.htethtletu hoe poprlan+it

in veiedza en heden otutstant, eí wat de

betekenisseb eb w@ord.t zijn die a@n

h.t begrip populaÀteit woden g.kop-

p.A. ze rtugeí zich aJ oj popularit it

katu Md.t aryelegd, oí daÍ h.t vaon

maet kotun uit de voo*eutn vdn

kitd.reb. H.t sbcces van Hatry Potttr

wordt bekeken, en hor hi paí í" dr

qctus v4^ opbonst af ne.rgubg vcn

titgdeÀjeh. De essats tones Mt ddt

histnische onstandigh.d.í et uítgeve*

politieL toí vítaal beldtug zijt tóot h.t

al afniet svcceeat zijn vatu boekeh.

RepÍeenting Aíri@ in children's lite-

ÍátuÍe : old .nd nN ways of wing

/ Vivian Yenika-Agbaw. New York

Ietc.l : Roudedge,2oo8. ' )o(, r42 p.i

24 cm. - (Children s Literature erd

cul ture:  to) .  . ISBN o'4i5-97468-2 i

ISBN 978-o-4r5-97468-4
Ií dit boek wardt osddzocht hae

Aftikaonse .h \|este$e sut u6 schntar

ow de jeugd ií de huidige AÍrikdonse

naatschappij. ze kijkeh daatbij kÀ.

tisch n@or het beeld vaa AÍika en

d. AÍikowi zaals dat averheed ib

boek.n reRcheseí trss.b 1960 et

2ao5. oídetueryet zrn ondet tue.r:

vetua\gtbg vat aude st4rcotypen daot

niewe, íllustratíes eh de boodschap di

z. bdttzt, ryperctde dorysvathaleí

uit west.AÍÍikd, ftligiz en kiwLnijd, et

p r. nt e nbo ek en wt AÍik a o bs e v olk e et

Uit de tiidschÍiften

Oak root de tijkchnfonikelet geldt

dat deze btjna attenaat Mntuezic zijt

bij de Kahi'klijke Bibliatheek.

NEDERLAND

Bekenpost (no.96, juli/aus. 2oo8)

bevat onder meer een artikel over de

Aushalische illustratrice Ida Rentoul

Outhwaitê. In no. 97, sept/okt 2oo8,

artikelen over een onderzoek naar

ui€everij Mulder & Zoon, Friese

(kinde4boekenweekseschenken,

en de historische achtergrond va!

bekende hnderliedjes.

rssed (jrs. 35, no. j, 2ooE) bevat

bijdngen over schelmen in de
jeugdliteràtuur: Pietje BeI en zijn

streken in verschillende editiesi en

Tijl Uilenspiegel als oerschelm. No.

4, 2oo8 is gewijd aan eien, met bij-

dragen over eten en snoepen 
'n 

pren-

ienboeken, in sprookjes, gedichten

en liedjes, in klassieke kinderboeken,

dikke en dunne kinderen in de

N€derlàndse jeugdliteratuur. No. 6,

2oo8 zal gsijd ziin aan het thema

van de Knderboekenweek

G - r oktokr):poëzie, en bevát

ondeÍ neer een iecensie van

'de dikke Komrij door Francien

Braaksma, en een bijdnge over

de favoriete gedichten van janvan

Coillie.

tf,ssen (jrs. ), juni 2oo8) b€lat

artikelen over Nederlands eerete

schoolmuseum, over de taken

en toekomsi van het Narionàal

ondeMijsnuseum, over de les-

le$en in de serie Jdrt .í C.rli tj.

UtentuuÍ zonder Iëftijd (no. 76,
zomer 2oo8) bevàt het tweede deel

van de aanzet tot een illustratie

geschiedenis !a, het sprookie in

Nederland en vlaanderen, de roman-

iische beeldvoming van kinderen en

oude mensen in boeken van Enselse

schrijfsters uit de iaren vijíiig, een

ond€rzoek naar de zin van de onzin

in de kiíderpoëzie vanAnnie M.G.

B€n.htn uit de *er€ld %n her oud€ hnderbekIA



Schhidt, en de raàg hóe literai.e

beweÍkingen van sprookjes zich ver.

bouden tot de oÍiginele slroolies.

en een bespreking van een boek over

vertalingen van Engelse meisjesboe

ken in het Nederlands.

Stripschrift ( no. 194) bevat een

BUITENIAND

B@kbiÍd (Fs. a6, no. l, 2oo8) is

geviid aan S.andinavische jeugdlite-

ratuur, mel artilelen over de geschie-

denis van de Deense jeugdliteratuui

eh de inlloed van de Zweedse Selma

Lageridt Tevens een beschdjving van

vier Scandinavische instituten die

zich wijden aan jeugdliieretuur.

Children s Lite.àtuie in Education

(jrs. 19, no. r en 2, mrt en juni

2oo8) o.a. artikelen over het sprookje

Repelsteeltje en een artikel van Sanne

Parlevlietover Reihàet in de Engelse

en Nederlandse ieugdliteratuur.

h Kinder- und lugendlit€ratui I

ein raikon (2le aÍlevering, juni

,oo8) lemma s over de uitgserijen

Hausser, Ludwigsburg en het Loewe

VerLag uit Stuttgart.

MoEble strtioMÍy (jrg. 16, no.I,

2oo8) bevat een uiigelreid enikel vàn

Theo cielen over beweegbare loeken

en pop.ups van de ltaliaanse ujtgeve.

rij casa Editice Franceschini.

ri r€we des livÍes pour enfants (no.

24r, juni 2oo8)bevat een dossier

gewijd en helden in de jeugdliteÍe-

tuur, met artikelen over klassiel<e

helden, de psychoanalyse van kinder-

boekhelden, en helden in stlips.

Vragen

De heei Klooster zoekt al een hele tijd

naar een boek waàruit hij eind iaren
vijftig werd voorgelezen. Hij was toen

ongeveer vijf jaar. De titel was zoiets

els: De arohÍtuftn ran Keesi .n Kdaie.

Het ging over een muizenechtpàar

en hun talrijke kinderschaar. De vele

plaaties waren zwart wit, en Kaatie

droeg een uitstaande jurk met stip-

pen en Keesje een broek met bretels-

Het zou een sood kolom-stripverhaàl

kunen zijn. Informane sraàg naar

de heer H.A.l. Kloosier, Koningin

rmmakade l5 D, 2tr8 RK Den Haag,

e.nail kloosteÍanke@planet.!n

Mevf. G.leijenhorst-Wolters is op

,oek naar een ÀBc-boekie het de

begintekst A is een aardbei die goeit

in de tuin, B is een beertje als kome

zo bruin'. Ze heeft het rond r94o

toen ze zes 

'aar 

was in b€zit gehad en

is het hritgeÍaakt- Het wes een làng,

smàl boekje mei op iedere bládziide

2 letters boven elkaar, geueurde illu-

straties en onder iedere i11usíatie de

bijbehorende tekst. De kaft was van

dun lárton. Informatie graag naar:

Peijerstráat rr6a, CH Echt (L),

tel. o47t486842, e'mail

d{k€e4.!cteaLs!"f @!"laea!

Me{ouw van Dongen is op zo€k naar

en boekie van Rie cramer ( in ieder

geval met hààr tekeningen) met een

versje oveÍ de hond Bobby- len stuk.
je dàt ze zich herinnert Bobby onze

hond, moet je weten. Heeft iemand

geb€ien. Nu moet Bobby alle dagen,

een muiLkorf dràgen'. Een ander iied-
je wàsr 'lk heb in mijn vensteÍaàm l
bloemetjes staan (...)het eindigt met:

'en het liefst in een poije, een klein,

ï ,

tsËL
E @LI

BBH %
*Ee_

VeÍantwooÍdine
illustraties

De illustraiies in dit nummer komen

nir Het boek voor àe jebgd en sl'riÍen

aan bjj het a.tikel van Hilda van den

Helm in dii nummer.
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klein kiaverdotjê . Ze heeft het in
rndie in het lappe.lamp gekregen
van een wouw die hàar dochtertje
had lerloren. Het moet dus van loor
r94o ziin. Het was een langwer.
pis Lroekje, nier zo dik. Misschien

was het wel een speciale druk vool
Nedêrlands Indie. Infomatie gÍaag

Mqr. A-B. vàn Dongen.Rehiinse,

ProlQuacklaan 2,2285 vS Rijswijl,
e nall álwanlongen@Leinet.nl

De heer lkema zoekt een boelje dat
in 1949, als kind op een protesrants

chnstelijke school, diepe indruk op
hem heeft gemaakt. Hij vemoedr

dat het geschreven is door W.c.
v.d. Hulst oíAnne de Vries- Op de
onslas stond een jongen bij êen
bóom met een nest erin. Het ve.haal
gaat als volgr een jongen van onge
veer ro jaár logeert bij zijn grootou.

ders op dc boerderij. In de srachr zeg
hij een nest van een waterhoen met
jongen. Tussen eeh mer riet gedekt
schuurtje en de grachi stond een
oude boom met daarin een ekster
nest met jongen. Tot zijn ontsteltenis

zag de jongen hoe de eksters de klei
ne weterhoenties pekten en ermee
naaÍ hun nest vlogen, om ze aan hun
ergen longen te vó.len. Het jongerie

werd heel tweàd. haalde een làdder

en een doosje lucifers, ktoh via de
ladder naàÍ het ekstemest en stak det
in brand. Het nest ihclusiefde longe
ekstertjes bràndde volledig uit. Maar
brandende tàkken van het íest vielen

op het rieten dak van het schuurrje
dat vláh vatte en aÍbÍandde.

lnlormatie graag naar J.E. Ekeha,

Oosterstraat 68, 998r CP Uithuizen,
Iel: of95-4J462o,

e màil: !a_ekema@holmail.con
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Cezocht door Peter van Damrde
jaargangên ,926 1927.1928, mèt de
omslàgillushaties van zonrrs.l'tfii

weelíbtod voor jory Nederlaed.

Uitgegeven bli W. de Haan in

Utrecht. Tevens zoekt hiivan Ors
E,ger TiTscrrir, uitgeseven door de
fiÍha Van Houteh in Weesp, het

speciale Sr. Nialrai 4!nncÍvan

oktober 1925, met 4 aparre kleur
platen van o.a. Ella Rienersma.

Inforhàtie graag nàa.: Peter van
Dam, Riiswi'ke tlndingslaan l14,
2497 TH Den Haag,

tel. o7o 18o2r22, e-mail:

vandan.!!!q@ gmail.co!]l.

De heer van der zljp zoekt een bock

dat hijals tienjáÍig kind in 1973.r974

uit de biblioiheek ieende. Het was

een verhaal over twee jongens die
op fietsvalantie naar de Belgische

Kempen gaan en daar ln de bossen
een geheim vliegveld ontdeklen.
Hel is \i9I: Arantuw in de Kzmpe\
doo. R. van der Hauw.

Infomatie graág naar A.C- vàn

der Ziip, Agelobrink :l o, 7544 wN
Enschede, tei. oí 4760768.

Op de waag in het vo.ige nummer
near rnformatie ove. Ella Riemêisma
js helaas geen ieactie gekomen. Uw
bijdragen bli jven wellom.

De oproep met betrekking tot
het echtpaar l.J. MiddeÍigh en
B.Middeígh-Bokhorst heeft enkele

zee. bruilbere reacties opgele.

verd, waaÍonder een intefriew met
mevrouw Midderigh Bokhoisr uir
r92f in àe Hoagsche Couratt en eeí
lnteNiN n De trcuw en haÉ huis.

Colofon

Beridten uit de wereld yan het oude
kinderloêk. Mededelingcn-bulletii van
de stichling Geschiedenis kinder en

iogdlite.atuur 0ssN 984-5977)

: www.hetoudekindeÍboek.nl

Frits Booy (vooriner)

Anneke van den Bersh (se.retais)
a.w1. b. tsh @J hd a.t è n nt

Aernout Borms (leDninghêesrer,
beheerdei wêbsite)

Jant van dêÍ weg.láverman
Mgl av e r M h @ k p n pt a n e t. nl

s dsk ia. d. b odt @ let.Lv.n L

Aanhelden ak douteur kan men
zich bijAnneke van den Bereh,
p/a siadsbibliotheêk Haarlem,
Postbus 2o4,2ooo Al Haarlem,
01 Yia a.v!èe!gh@hàadet1!l

Donaties (hinimum donàtie per

laar twiniig euro) naar giionummer
214E552 t.n.v. Stichting ceschiedenis
Kinder en leugdliteratuur, Voorburg.
Donateua van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een iaarboekje ên reselmarig
de Ben.hkt uit.le wnald vo^ h.t

Samenstelling Berichr€n:
jeannette l(ok en Theo cielen.
Ih|ómdti. kan wt stut.r dd\:

Koni.ldijke Biblloiheek
t.a.r. Jeannette Kok

z5o9 rK Den Haag
rel. o7o-I4o2r5 {do. enn )
oftel. o,o 6251915 (pnvé)
t. mait: j. oh k cu.. k ok @ k b. hl

Cóórílinati. Mt. tat Ve.n-kÀng':
lrits Booy (ot5 5417116).


