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ZeeuwseBiblioi\eekzal wordengepresenteerd.
ook
oue íelicitatiesaan IeroenKapelleen Dirk j. Tangvoor
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 eerstedeelin
de nieuwe reeks over boekillusiratie in Nederland onder
redactievan saskiade Bodt.
ons jaarboekje
wordt dit keerverzorgddoor Ludolongen,
diê êengreêpdóetuii zijn wel ,eer apartecollectiebóeken
Íoor de jeugden daàrboeiendeinformatieove. ve.stekt.
Dit bijzondere ondeNer? houden we nog seheim

AanDrecrng

Van het bestuur

wahdeíland. De w.nld vsn h.t kinderboek.Deze gebonàen
uitgave ter gelegenheidvan de tentoonstelling [/orderiobd,

De afgelolenaugustusmaand
heeíthet weer u zekerin

Van PietjeB.1ltat Hdtn Pa,eÍ (KoninklijkeBibliotheek

staatgesteldom veelte lezenen veleprentente bekijken.

2oor, kunnenwij nu eanbiedenvoor slechts€ r2,to

Het programmavan de aanstaande
sludiedagin de

| \' r' (' re' /e-dl o' renl

/ eer s c F B iL' ,o r,\ê enl v rd d e b rrg o p r ro ,.n ber .

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

rond. Bijdeze Brntntr zult u het aantreffen.We hopen
dat velenvan u de reis Daarhetmooie,oudeen gezellige

U l,

he boe be' rellersa

Middelburgzullen ondernemenom elkaarweerte spreken
en te luisterennaarboeiendevoordrachten
overo.a.Tijl

Mr. Van Veen-kring

Uilenspiegelen overhet thema'emigratienaai Noord.
jeugdljteratuur'.Daamaast
Amerikain de Nederlàndse
valt er van veelmoois en interessants
te genjetenop

De volgendebiieenkomstvande van Veen-kringis op

een tenioonstellingoverde riike kinderboekencolleche
van de zeeuwseBibLioiheekenoveÍ r5o jaar Provincjate

HF.,r.\d- de. IFe /Jl .prêkpnoverVi.lon. uitgeveriiv.D
spelen en prentenboeken.

BibliotheekZeelend.Bovendienzal in dezebijeentomst
de Hie.on).ius Van Alphen Pnis 2ooEwordenuitgereikt.

welkom.PLaats:
Antiquaíaat Acanthus,Achier Sint Pieter

Aan wie?Dat blijít nog geheimtot op de dag zell Hei

r8o, Utrechi.Binnenkomsttussenro.oo en ro.r5 uur.

bestuur verheugt zich op dit zeeÍ gevarieerdepíogradda.

Meer infomatie bij Fíts Booy, zie Colofon.

Bij de bijeenkomsten van de Van Veen-kring is iedereen

wil wensenlohn t2ndwehr gelul(net zijn uitgaveHo,
menzijn bíaodvediendeàe op wijdag tr oktoberin de
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In memoriam
Joop-Ooste-Íbaan
( r9z E- 2 o o E )

gendeboekpublicanes,
deelssamen

bekliiven,zoalsgebruikelijkin de

met Frits Roest,waarbijhet zeeruif

reclamewereld,
waarinhij zijn leven

eenlopende
karaktervan beiderbij

lang gewerktheeft.ook de nanier

dràgenwerd gêÍespecteerd.
lntussen

waarophij zijn boekenbehandelde,

op 2r juni 2oo8 oveiLeed
de Kerl

is - op de roege feuilletonpublica-

door er - haasten onderziin Xx

May-kenneren-ve.zamelaarloan c.
Oosterbaan.
Na zijn pensionering

ties na - hethele Nederlandstalige

Libris-hele verhalenin te schrijven

werk van May adequaatin beeld

vondlang niet bji iedereengenade,

bii Unileveráan huis gekluisterd

daai zal looÍ het nageslacht
een

door de ziektevan zijn vrouw,begon

uit de jààrlijkseKàrl Máy.oítmoe-

lleuÍijk

hijhet het nàken vàn aàntekenin-

tinss-en b@kenruildasis in 2006

grootste Karl May- verzamelaardie

gen ove! de diversiteii, vemoede-

de thansbiina 80 ledentellendeKarl

ons land ooit gekendheeít.

lijke ouderdon en geschiedenis
van

May Verenigingv@r Nededanden

de door hen verzameldeboelense'

België onistaan, die tweemàl per
jáar bijeenkomten haàreigentijdschrift D. rifid birón uitgeeft.

ries van Karl Mày. DezeveBchenen
in 1999 in boekvom, iijk doórspekt
met verzaftelaàrseNa.ngen
en
levensvijsheden,
onderde titel: E

"
krttins,aa boekeí,ha\dleidihevaol
Ktl Miy ba.kesveÈafr.|sasnet

Na loopsoverlijdenis zlin volledige Nederlandsilliee
verzameling

Excursietentoonstelling. Ezelsbrug,ettíes í n

als schenkrng aan de Koninklijke

ae Ktas

bibliogtaf sch kdnk t. r. De o! eÍ srel.

BjbLiotheetgegevenen daarbij de
BijzondereCollectiesopgenomen.

pendehoeleelheidreactiesweesuit

Alle secundenefiteraiuuren memo-

dàt hierean giote behoefle bestond
en maakteIóop tot de spin in het

rabilia zijn overgegaannaar de
àrchiefcollectie en bibliotheek vàh
de Ka MayVereniging.

Al snel Lrleekde meeNaardevan

beeld achterlàten vàn de

Op zàterdàgt jlli kwam een vijf.
tientel dotuteurs in het Nàtionaal
Ondel.wijsmuseum te Rotterdàh
bijeenvoo! een bezoekaan de ten.
roonstelli\E Ezelsbruaet5 in de kt@s.

Joopsmarkantekarakteiuine zich
o.a.in een onconventionele
schrijí

grskasí. Hier was goedte zien dat

stiil met frequenteherhalingen.Deze

het geheugenmet behulpvanrebus

plaatsin het systeem,de aanzet

bLelenniet doorvergeetechtigheid

sen,abc-boekjes,
telboekjes,krartet

werd gegeventot meer gedeteilleerd

te zijn ontstaàn,maàrmoedwilljg

speilên en volks. en kinderprenten

onderzoek.Dit rèsllteerdein vol.

ingeborLwdon de boodschapte laten

het delenvan kennis:onbekende
b@kendokenop en vondenhun

E

kleinageschi.detis
von d. cehru'

al eeuwenlangspreukeh,gebeden,
verhalen,regels,rekenmethodes,
aardrijkskunde-en geschiedeDislessenkeeg ingeprent.
De excursiewerd ingeleiddoor
lacquesDene,medeweilervan het
OndeMijsmuselh, die veeloleÍ het
museum vertelde. Zo herbergl dit
ruim rto.ooo vooMerpendie met
het ondeNijs te makenhebbenen
het is daamee het grooisteschool'
De tentoonstelling viel qua omyàng
en iníormatiehelaastegen-Bi)
het makenenàn ls veelmieri'
áal gêbtuikt uit de rijke coilectie

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

rz5 JaarCatalogus

Van Riin

Hei is dezemaand r2j jaar geleden
dat Cerrit van Rijn (1846{912)in
Uiiecltde vermoedelijlwereldwijd
eerstecatalogusvan antiquarische
Nadathij vanaí1877het vak geleerd
had bij ànhquariàatBeijers,was
ven Rijn in august!'sÍ88r een eigen
algemeenantiquariaatbegonnenop
de eersteverdiepingvan een pand
aan de ViebrugH t/4 (oudegracht),
laterafgebrokenten behoevevan
de bouw Yan het huidige hoofdpostkantooraande Neude.In oktober
van dat jaar brachthij een eerste
(Franstalige)
catalogusuit met
"Theologie.Historie (Belgiëin r8to).
varia". In januari1882verscheen
zijn iweedecetelogusmet heer dan
Voo nummers Théátre1iànsaiset
hollandais, toneelstuklenen toneellitelatuur. Inlussenadverteerde
hij

van de kinderboeken de concurentie
onderonden had van enê Menee.
Tidehan die in de jaren r87o ílink

uitg.brei.l engedu.erd. , jarcn werd
die zoogebaondekbd$bibtíotheek
wt níeuw bíjdíosehveíbeerderd,

aan de weg timmeÍde om hem gratis

zoodatde thabsdoorv. Rijh uitsesevet

oude kinderboeken ier beschik-

cotalogxsnier nírd.r dat 852 sB.
b.druogt,behelze e de tit ls ean all.t-

hng te stellendie hii venolgens
als collectiewilde aanbiedenaánde

Li boekjes
aret op@edhg.í oháetuijs,

Nederlandsche
Maatschappij
van

kintierptènttn
eí spebr.kindêrtaored

ook metde opr@pom hem oude
kinderspelen(canzenbord,Uiiebord,

Letierkunde in reiden.
Hoe opvàllendhêt veischijnenvaí

enz.,vaarcndtrwb cbiosítaiten,
bewve$ eenphotolith. proílvctie van

Slángenspel,
enz.).oude kindeÍboe-

een catalogusmet oude kinder-

drn titelvoh eenrekehboek
vanlasn

ken, schoolreglementen,
enz. àan te

boekendestijdswas,blijkt uit een

B.lot,vat Dieppe1i64,), w@rap
tuedzzijn uitharybod, velke garure

bericht dat ik vond in het NieeDsálad
Begin sepiemLrer
r88t verscheen

vah d.n Bo.kh1"dellen Í seprenbet

dan ziin derde(nietals zodanig
genummerde)antiquariaatscata

wooid wordt geciteerd:

he.f v.rder sen@nd bij hrt ophanden
zíj . eebvJees,
daí watschappij tot

Doo.debht r C. voh Rií te Utechl

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

r88l en waarin uitvoerig uit het voor

logts: CatalogB ..tet Belitgnjkc
V.ÈaneLibg Kitud.ft ackctu,rjh.1ï sp.Lnen Kinderprent
r. ln een)nleiding van tweepaginas, gedateerd

dí \d$houwetijk beetdEezli,on eën
schooluit dt 17eeew. D. sabenstellel

I e.h zeer.ig.baardiges Carolagus

dk s|ppln.ít adn dez..olL.ctíe
toe

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

te vaegeneènlist van íle wetkendier

Aug.r88l , verteltvan Rijn hoe hij
tot deze verzameling is gekomen en

2amelingKindïbo.ken,Kindesp.Lt

dat het zijn bedoelingwas geweest
'eeh geheelberedeneerde
bibliogra

wrkt b vij op dat de lezínqvan ProJ

Moatschappij,s.dvrende ry86.1841ín
íieí
54 deelehve6ch.brt. Hi
^,itJeh
af het is.eh det volledigeeá.npldr.h

Nicolar B.etsoverkbddbaekeh

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

phie dezerKinde.boekente geven,

gehoudetu
h.m het Ed op het dtnkbeeldbt@httat hetbij.etbreígen

want op eeaenkelebband no b.v@t

een genre dai hij in hetzelfde voor.

en Kíndèrprenten.Uit het vooryoord

sooÍd oveÍigensomschriiftals zeer
priditieve lettelkunde . Hij vertelt

dner veccnaling,B, d. daorCrito

ook h@ hij bij het sanenbrengen

Langzdtuethafldwenl die retzawlín'

is zijn gaspftkgdoendeboekskess.

zij ten hibst ol wot is dee.Bteholve
ïaí 5 Norenbd is de colhctieib hadl

B.ri.ht

n uit d. sarld

van her oude Libd.rbo.l(

HoewelVàn Rijn in r88l en 1884
ook nog actiefwasop het gebied
van het veilen van oude boelen .

Histaryoíthe Hom-Baok\\896), wetd
geveildop 17juli rgoo en beschre.

eêrstsamenmet C.H.L Breijer,de

logusvan het veilinghuisSoiheby,
als
wilkinson & Hodgedie SchiLler

toenmaligeeigenàarvan Kemink &
Zoon s boekhandelin uirecht, later

ven in de daarte uitgegeven
cata-

gebeurd-Helaasis het marme
nn boÍsibeèid det ven hem werd
semaàktdooÍ de leeldhouwer
Edemavan der Tuuk en op I januari
r9r4 in de grotezaalvan de gemeentebibliotheekvan Rotterdamwerd

zàkenmangeweestte ziin. Vanaf

Het is dan ool opmerkelijkdatnog

bij de
onthuld,nict mee óvergegàan
verhuizingvan die bibliotheeknaar

mldden 1885is er van zijn antiqua-

is weLkede kwa
nooit bestudeerd

het tegenwoordieegebouw. wàar het

liaat noch van door hem georgani
seerdeveilingenenig spoormeer te

liteitenvan de van Rijncatalogus

zich wel bevindt, heb ik niet l\annen

eigenliikzijn, wat we eruit kunnen

a.hteihalenondanksnavraagbij die

afleidenoverde statusen de canon
Mààr met het uitbrengenvanzijn

vàn het oude kinderboek aan het eind

bibliotleek,enkeLeouderebiblio'
thecarissen
die zich het beeldrel

oudekinderboekenbLijkt
cateLógus
hij pionierswerkte hebbenver

van de r9e eeuw,ofwetde enn opge
nomen collectie oude linderboeken

herinnerden.en het gemeentelijk
archiefvan Rotterdam.Misschieh

licht. Ter veÍgelijking:de bekende
Amerikaansekinderboekenantiquaar

gezienvooÍ betelenis
boekhisiorisch

een ideedat de Stichtingzich enoor

alleen blijll hii geensuccesvol

Justinschiller,die in eenlezing in
r99l de geschiedenis
van hetverza.

:--

meLenen handelenin oudekinde!.
boekenschetste,bleekals vroegste
die specifiek
antiquàriaàtscatalogus
àan zel&eme en verzamelwaardige
kinderboekenwas Cewijd,er een
gevondente hebbenuit....r925l
Een catalogusje
van 8 paginàs het
r68 nummersvan antiquariaatC.F.
Libby& Companyin Boston,USAi
op de hielen gevolgdin datzelfdejaar
doóÍ twee.ataloglvan Duitseanti
qua.en.PaulKorbasin Dresden(12
!,475 nunmers) en Adoifweigel
in rripzis (t6 p,546 humftels).
Tweeen veertigjaar na Van Rijn en
alle drie aanzienlijkbeperktervan
omvengdan dienscatalogusuit 1881.
En zeifs a1swe, groótmedig, de

jF:
had.ln heeítvan Rijn wel zolang

gàat iMetten om het als eerbetoon

vezameld als hij in zijn vooMoord

vooÍ deze pionier weer een plaats te

leschrijft, of begonhij pasmet het
veEamelenvan oudekinderboeken

geven op een locàtie die met oude
kinderboeken te malen heeft)

in de tijd dat hij bij antiquariaàt

eroegstedoor schiller gevonden
veilingcatalogus
meerekenenwàarií

Beijerswerkte,zoalseen andere

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

bron zegt)Wat is er eigenlijkmet

de verzameling van één verzameiaar

de collectiêgebeurd)Cenoegvraeen,
lijkt me, om eehsdooreen krnder'

f,^t o"e huturcdfea6 / JustinS..hiLLLl
Charlotresvile vA i Tle B@k Alls Prcss,

van kinderboekenis opgenomen,
blijkt van Rijn nog 17jàar eeiderie

universlt/ of Virginia,2óó2.- Ninth

boekhistodcus ondeÈocht te worden.

annualsol. M. Malkir lechÍê in bibli-

ziin geweest.Immers.de collectie
van Andreww. Tuer (r8t8 r9oo),

Eenideevooreen masterscriptiei

ogràply on rl Julyr99r at Rue B@t

de uitgevervan The Leadenhaal
Pressen autcuÍ van het bekende

len standbeeldoprichten voor Van
Rijn hoeftniet meer- datis àl eens

y' 8êh.hkn ui' desercld Bnher oud. Lind€'boel
r. 5,
' *ph-l^*."3
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Diefstal onder
verzamelaars!
Het Duitsewereldjevan {kinder.)
boekverzamelàars
werd half juli
opgeschikt doo! hei Lrerichtdat een
waardevolmanuscriptuit de collectie van een 6ljarige verzamelaaÍ
in
Hattenheim(bii Frànkturtam Maiu)
mogelijk gestolenzou zijn door een
andereverzamelaar,
een 7l jarige
man uit lrankfurt, aanwie hij hei
kostbaresh* hàd latenzien. Doordat
het ging om een tot nu toe onbekend
schetsboekvàn Heinrich Hoffmann

een schriftjeof schetsuokwaarin

dezevr@gsteschetsenvoor de

Hoffmann eerste p.obee.selsean
af,ondeílijkeelementenvan de latere

Struwelpetei op de hoogteblijk

illustraties heeft getekend,biivoor.

HessenbeÍg,de nazatenvan Heinrich

Struwelpeter, werd er in de Duitse
pe6 veeleandachrààn besteed.Ook
bijons, in de NRc van lr juli. ver-

beeld de kerstboom van de iiielpàgina,en het huis van de wilde jager.

Hofimann, zo blijk bij navraag.Heel

Personages
of af,onderlijkescènes

Het is maar te hopendat de eigenaer

s.heen er een stuk over.

vàn de làtere StruwelpeteÍillustra-

De eigenaàrvàn het bijzonderedocu

ties zou het niet bevatten.

- het zou gaan om een nogàl s.1luw
en teruggetrokken iemand die zich

ment had nog tijdenshet bezoekvan

Hoewel het bestaanvan dit scheis-

de collegagemerktdrt het weik niet
op z'n gewoneplek in de kast stond,

boekje- waanan HoÍImann er
overigensveleheeítnagelaten niet

maar dachtdat hijher misschien

bekend was bii de inner circle van

gemaakten daamee naarbuiten zal

verkeerd had teruggezet. Urenlang

de StruwelpeteneÍzamelaaÍseh

willen komen.Het zou het beeld

zftken na het vertrek

n de bezoe
ker brachthet documentechterniet

onderzoekers,
schijnt het in 1989
wel àl de pers gehaaldte hebben.

kunnen nuancerendat Hoffmenn

boven water en dus deed de eigenààr

De tegenwoordige
eigenaarzou het

van het prentenboek,
nameljjk dat

de volgendeochtendaenglftevan

in dat iaar uit een nalatenschap
in

hij het in een paardagen.vlak voor
Kerst 1844, heeít geschrevenen

uit r84o, waarinbovendiennog de
eersieschetsenzoudenstaanvoor
diensvijf jaar latergepubliceerde

te ,iin. ool<niet binhen de familie

nooit als eige@arvan dit bijzondere
item bekeíd heeft gemaatl . @it
lopieën van het schetsboekje
heeít

zelí heeft gegevenvan het ohtstaan

diefstal.De politienam de zàakzeeÍ

offenbachveNonen hebbenen

serieusen ging het eenhuiszoekingsbevelnaarhet huis van de ver

het toen grafologisch hebben laten
onderzoeken
en lÀtenvergelijkenmet

geillusheerdals kestgeschenlvoor
zijn I jarig zoont'ecarl.

dachte.Dat huis bleekdoor zijn ver.

andereschetsboekjes
van Hoffmann

Het mooistezou tutuudijk zijn als

zameLende
bewonerin de loop vàn

en de overgeleverdehandschriften

het snel teÍuggevonden wodt en

decenniazo voigepaktte zijn met

van het beremde prentenboel<.
Hij

volsend jaar, wanneer in Frankfurt

boeken,dàt heer dan 2t agenten
.uim ,even uur nodig haddenvoor

blijkt daaran een e9ertiserappon

en eldersin Duitslandmet veelfe$

te heb|en waarinde schetsenmet

tiviteiten de 2ooste verjaardaglan

de huiszoeking-Zonder resuLraet.

zekelheid' aan Hoffmann worden

Heinrich Hóffmann zal wordenher-

Informatieuit het poliiiebeÍicht,

toegeschreven.
De waardeis destijds

dacht,in een van de geplande

aangetuld door BeateZekorn von

op meerderetienduizendenD-mar

tentoonstellingen zou kumen wor

Bebenburg,de directricevan het
Struwelpeter Museumin Frankfurt,

Des te merkwaardiger dat nu

maaktduidelijkdàt het zou gaanom

niemand van het bestaanvan

B.richt n uit de kretd En hd a!d. Lind€rboel
* ;,
-pt -b* ".d

Priisvoorschriftroz.r
grahsch vervaardígÍ
speergoed.
Inmiddelsis ieis meer bekendgewor.
den overde letter.en cijferconbinaties die op (o.a.)ptenienboekenen
papierenspeelgoed
uit de jarenveer
tig en vijítig eoo.komen en waarover
eerdereenqaag in de Brrirl'kr (Nr.
26, maad 20oo)werd opgenomen.
Cebaseerd
op informatie,gevon.
den in verschillende arrikelijes in
heÍ Nieu$bl\d vooídes Boekhabdal
in de eerstehaanden ven 1944,
bliikt dar die een gevolgzijn van het
Priisvoo.schnftr94l Speelgoederen
dat vastgesteldwas door de Dlenst

betreÍIende artikel verlocht mdhr
wórden.Het prijsvoorschri
fr regelde

van den Gemachtigdevoor de Priizen

teselijkertijdde handelsnargesi
aan
de grossiermócht malimàl5o %

Eenoplossingvoorde verschilende
conbinanesvD lettersen cijfers
waaruit de keniekens bestaan,he! ik
nos niet gevonden,maarwaàrschijn-

margegevenwo.den,aan de winkeIrerslt,l %.

lijk gaathet dàaibijslechtsom een
(numeriek) Íegistratiesysteeh van

en inging op 20 decenberr941.
De haaEegelwas het gevolgvan
de wildgroeiin pdizen die voordit
sooÍ materiaal in de hàndel werden
geraagd doordat(papieren)speel,
goedsteedsschaarseÍwerd als gevols
lan het gebrekaenpapier.Tevens
was dê oaatregelbedoeldom zwàrt
hàndelentegente gaan.
Het priisvoors.hnftwasals Prijs
voorschriftr94l Speeigederen al
gepubliceerdin de Staetscourant
van lo juli 1941,maàrging vanaf
r januàÍi 1944@k geldenvool
'grafischvenaardigdspeelged,zoals
gezelschapsspellen,
kaartspellen,

de door de Dienst gegeventoestem
Klaaiblijkelijkwerd er met deze
regelingmeteenalweergerommeld,

ming. Ik weetook niet warneerhet

wàht

de voorsedruktepriis pleciesis op.

mer 1944,een paarnaan.

'n
den na de invoeringvan de rege.

lins, verscheen
e. een aanvullende
verklaring veí het bureau vaí de
Gemachtigde
voor de Priizenin her
Nieuwsblítdvoorde6 Boekhabd.l yeel

gebtuik van de ietters en cijíers en
gehouden.waarschiinliikheeíthet
gebruikeÍan tot eryensin hetbegin
van de jarenvijftig geduurd.
In iedergevelis hetvoorkomenyan

fabrikánten en uitgeveÍs van 'langs

dezekenteke.seen hulpniddel bij
de datenng(terminuspostquem)

grafischenweg venaàrdigdespeelgoederenblijken er vanuitgegàante

van dezeuitsaven,namelijkversche,
nen na r januari 1944.verder làn

zijn dat artikelendie eendrdactisch

de combinatiemet op de uitgaven
vooikomende K-nummers helpen

legpuzzels,lleur- en prenteflboeken'.

doelkunnen dienen,niet oíder de

De fàbrikant/uitgever moest voor
dir sooítmateriàalbij de genoemde

bepálingenvan het Prjjsvoorschrift
zoden vallen.De Dienstlaatweten

om een ondelscheidte make, tus.

Diensteen kentelen'(de letter en

dathet moeilijk is om een scherp€

is gemaakvvenchenen
en materiaal

cijÍe.combinatie)
aanvragen
en goed
keuringvragenvoor de veÍkoopprijs

grens te tretken, maar deelt mee dat
'artikelendie meerbestemdzijn om

van na de oorlog.Datenngvan dit

die hij zich voor het artikelgedacht

kinderenbezigte houdendan om
hun iets te leeren, beschouwddiene,

had. Dezeve*ooppÍijs moestver.
volgensookop het artikelafgedrukt
wordenen goldals vasteverkoopprijs waerbovennochwa!.onderhet

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

te wordenals speelg@deren.
Als
v@rbeeld van zulk speelgoedwo.den
de Fióbelarlikelen genoehd.

sen mateliaaldat nog in de oorlog

sooÍ uitgavenin de jarendertig,
zoalsbijvoorbeeldbii eenáantll uit
gaven in het CBK geblqlt, is in ieder

Het mysterie Yan het
boek voor de ieugd
"tk àe1k àat H.t boekvaord. jeugd
het eersteboekwas waarik van

de geschiedenis
en leukegeestige

maareen enkelfragmentdoetin

bijdÍàge" . De redectie noemt een
aàntal verhalen en bewerkersen

hei geheelwatreemd aan,bijv@r.

bedankt(terechtl)alle kunstenaars

KatheiineOldmeadow,eên zelfsin

en kunstenaressen,
die mei zoveel

Engelandniet erg bekendeschrijf.

beeld De damesde Bruin van

hidJd,dat ik stullas en waarik àltijd

goed begrip en zoveel overgàvede

stervan verhalenvoormeisies,van

weerin terechtkon (...) zegtwilem

vele pràchtige tekeningen vool ons

wie nog nooii ieis in hei Nederlands

lan Toon ii Dàt wos nogeersLezen!

boekvezorgd hebben. Hieruit

deel 2. Ik denk dat dit voorvelen

zou men kunnen afleiden dat alie

was venaald. veel oude vólksvèrha.
ien en sprookjeswerdehloor deze

ven óns geldt.De eerstekennismà'

illusiràties speciaalvoor dit boek

uitgaveopnieuwbewerkt.Zo ver-

king met de VieÍ HeemskindeÍen,

gemaaktzijn. Dat is êchterniei

,orgde TheoThijssende bewerking

met Keesde loncen,met saidjah

helemàal waar. De illusdaties ran

!àn een fiagmeni uit Yaí drÍ vos

en AdindálAl die schitterendeillu
srÍenesl Het boekroar deje\gd k:aàm

Anton Pieckbijvoorbeeld,
bij het
\ethaal De Me.nijke recht.r, ziin mer

Rei6e e ea niÍ Dest ketutan Til
Ui]',spt g'i. voor sommige oude

in r9l7 uit bij De AÍbeiderspers
en

het fragmentovergenomen
uit het

verhalen ging men trouwens op een

hetwas zo n succesdat al in r9l8

boek Tímíi! t is otu dc weftld lr9),.

een tweede druk nodig was. Deze

Er zijn nog meeruitzonderingeni

eerderebewer}jng terug: het verhaal
Dejonge schatzaek.rbijtootbedà

lTam, met een andereinleiding,

daarkom ik shaksop terug.In ieder

wese1in r9o9 verschenen
als een

uit bii de Amsterdamsche
Boek
en Couanheaischappij, op dat

gevalis het boek fraai gedecoreerd
en geillustreerd(metachtkleuren.

deeltje in de volls-kihdêibibliorheek
van Nellie (Nellie van KoL)onder

moment een soortdochteronder'

plarenen veelzwartwit illustratiet,

neming ean De ArbeideÍspersIn

en er is eenmooielay.out. Bovende
rerhalen siaet meesiàl een illustratie,

de \itel Audtínt en Hodoenoath:
tobeelestit de rce eeuwjhet was

Nederlandwarenh3tuurlijl al eeÍdeÍ
boeken ve.schenen die verhalen en

een fragment uit het boek Ekfrrard

gedichtenuit verschillende
bronnen

vàak in een rechthoekig kader, en het
verhaal begint met een gejillusheeÍde

(1862)vande Duitseschriiverl.V.
von Scheffel.Màarnoch Nellie,n(h

bevatten,bijvoorbeeldschoollees

initiaal.Dezeinitialentonenaltijd

boekjes.Zulke bloemlezingenwaren

lleine tekeningenvan dieren.De

Von Schelïel worden in H.t ro,*
'oor
drj.Lgd genoend in de inleiding,of

echterbijnà àltijd bijeengebràcht

gedichtenstaanvaakin een kaderof

in de inhoud,oíin de opgàarvan

dooÍ óénof tweesamenstellers
en

een geillustreerde
rand.

titek en uitgevers. In de inleiding

In het boekis een groterijkdom àan
verhalen en gedichten te vinden.

ge in dit boeknog o.a.(..) Dsjo,gr

geillustreed doof één illust.atoÍ. Het
baekvoordejeusd haà een Nimere

staatalleer Van Cor Bruijnvindt

Xr staanprachtigefragmentenuit

s.ha,zo,l./ (naarde Ekl<ehaid)'.
Bewerkteverhalen worden trouwens

Blijkensde inLeidinghàd de directie

de gÍote klassiekeF in. De meeste

in het algemeen àlleen venneld

van De Arbeiderspers
een redactie'

ondeidelen zijn heel ged gekozen,

onderde naamvan de bewerker.

commissieinsestelddie de haar

op blz.76t wordt wel veNezen naar

opgedragen
taak,het zoekenvan
vieugde en voLdoening had verrichi.

een bÍonvetuelding , maar die
bestaatalleenuit eenlijst van titels
(zonder enise rangschikkjng) met

He, bort roor drtrrgd moesteen echt

biibehorendeschrijversen uitgevere,

gezinsboekworden en bevat dus

onvolledigen somsonjuist.

geschikteonderdelen,met gÍote

verhalen voor oud en ions, sprookjes
en sagenujt àlleí]ei landstreken,

Als de redactie-commissie
inde.ààd

fabelsen gelijkenissen,
sedichten

zoveelwaardehechtteaan de illu-

en rijmpies,ondeugendheden
en

sireties,dan is het wel heelvreemd

sneLdichien,
ernstigeverhalenuit

dat er nergens te vinden is wie welk

Berióren un d. s€r.ld var hei oud€ linderbek
sêpt-td 2oo8 À. 19
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onderdeel heefi geillustreerd. h de
inleiding worden Lrij die woordeh van

vàal uit Engelseklassiekers,
naver
telde sprookjes en volksverhalen,

dank niet êensauenamenvermeld!

Nu moet ik eerst even over iets heel
andersbeginnen.In Ingelandwas
in januari r9t6 koning CeorseV

De leze.moet het zelf maaruitzoe,

overleden.Hij weÍd opgevolgddooi

ken aande hand vaí de signaturen,
en dat heb ik àls jonse lezerin ieder

zijn zoon ldward VIII. weljswaeÍ
zou de kroning van Edwardpas

is er voor elke leeftijd wel ieis te
vinden.Ditis naiuurLijknog niet zo

gevalenthousiastgedaan.Eer enkele

plaatsvindenop 12mei 1917.maar

illustratiewas helaasniet gesigneerd,
zoetsbij De dafr.s de Bruín. Een

de commercie,drohend van een

en gedichten.Blijkensde inleiding

bijzonder.Maarvooralde overeen
komst in uiterLijkis buitengewoon
treÍïènd. De boeken zijn even gÍoot
en hebbenelk 768 pagina's.De

enkelesignátuuikon ik nier ontcij.

aardigewinsi, was alvêstbegonnen
met het producerenvan allerleikro.

feren,zoals T.H.R. bii D. r.ldtng
van F.cooper(jammer,want ik vond

nings-souvenirs
en "gedenkboeken
.
EdwardVIII verst@rdedezedromen

in rechthoekige vorn boven hei
begin van de meesteverhalen,de

die lndiaanerg indrukwekkend).Een

echterweed door op tt december
1916te verklarendat hijaízag van
het koningschapen lievermet WallÀ

iniiialen geillusdeerd met kleine
iekeningen vàn die.en, de gediclten
in een sierkáder.De illustraties

Simpsonhouwde.Ceenlroning
dus,en wel zeerveelsouvenirsdie

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

neigensmeer oP sloegen.zo wasin
de bloemlezingllrr Big C,rnÍMs
q/ordrr Booteen speciaalkatern

gemaakt,voor zover ik kan nagaan

opgenomen waaiohneen een apan
buikbandjezai. Hierop stondde

oí1916).Maárwat hij absoluutmet
stonheid sloeg,wasde aanwezig-

datum van de kíoning gedrukten Ih
commemotationoírhis greatevent

heid en vier verhalen die ook in
H.t boet voordejeugd lootkonen:

(...)this beautiíulsurprisesectionin

met precies dezelíde lày-out en

fd1 colours has been speciallyprepa
red ÍoÍ you . Het is dus duidelijk dat

iltustratiesTen eerstehet fragment
uit Pinokkio,mei de illustraties

Th. Big Christnds wondï Bookmer
dit Lruikbandje
uitgekomenmoerzijn

van loyceMercer,waarik al zo
vaakna had ge,ocht.Ze had ze

pàar namen kende ik à1,bijvoorbeeld
G. vàn Raemdoncl<uit Álln, op d,
wereld,Piervotu lir Ea, emtutlje
Da,rr W. v.d. Walleuit YalkoVos.
Maar met veel andere illustratoren
was het een eerstekennisnul<ing.
Vooralde illustratiesen de schutbla
den vàn Ruschawijdeveldrcnd ik
schitterend. rn ik was gefascineerd
door de kleurenplaet en de rar!
ut tekeningen!àn IoyceMercerbij
een íragmentuit Pinokkio.In de
Opgaafvàntiiels en uitgeveit siond
dat Pinokho wasuitgekomenbij
ven Coor.Toen ik echier(veel)larer
beslooteen Pinokkio,uitgave
mer de
illustlaiiesvan dezeEngelseloyce

lay-out is heEelfde: de illusíatie

speciaalvoordii boek (sommige
illustratreszijn ook gedateerd
19:15

tussenhet olerliidenvan Ceorgev

bliikbaarspeciaalvoordezeuiigàve

Mercer aan te schaffen, merkte il< dat
Van Coor iets de.gelijksnooit had

en Í decehber1916.ft siaatwel een
copyrightr9t7 in, maàrdergeliike

gemàal<t.Ten tweedehet verhaàl

uitgegeven. ook de Bndsh Library
had geen Pinokkio-uitgave aet illu-

bloemlezingen
en annuàlsweden
vaàkgelostdateerd.
Il denk dai het

stratiesvan Merceren eenlangdu-

boekin novenber 1916in de winkels

rige zoektochtbij àllerlei(inteme!)

kwam, kleer om ve*ocht te worden

antiquariatenleverdeook nietsop.

The MaEicshop(D. Towtuiíkel)
van H.G.Wells,met de illusuaties
van H.M.Talint}1'e. Ten derde lrt
MksesBrM lDe danesdeBruin)
van Kátherine L.Oldmeadow,met
ongesjgneerde
illustraties.En ten
weÀe Thr íescue(De redáing)en

Zou ze dezedooie illustratiesdan
spe.iaal \óót H.t boekvoot dejèusd

Dit Big Clrrisibas Woíddr Bool uit

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

1916wasvoormij echterniet in de
eente plaatsvàn belangdoor dai

Ëngelseillushaties,bijvoorbeeldean

historisch geworden kroaing$katem.

lijk ThomasHeath Robinson).Hsi
boekraor ítejeusd moeÍ ze a\etgero.

H.M.Talintlre bij De Torrtuinkl
van H.G.wells (nietgênoemdin de
'opgaaívantitelsen uitgse$ ). Dus

Het boek viel me veel meeÍ op door

men heLrbenuit Trr Big CtriÍes

dat het een treÍïênde seliikenis ver-

lt/ordrr Boo*, en niet omgekeerd,
sezien de bijdiage van de Engelse

tooni mer Het Boêkvoordelaugd! De
inhoud bestaatuit proza,fraghenten,

8 B.d.fiM

uit d€ r€rld

vrn her oude kinderbxk

Fehihore Cooper,de illustaties
gesieneerd
met T.H.R. lwaarschiin,

illustratorehen de keuzevàn het
fragmentvan oldmeadow.

Mengelwerk

,. doorH.G.WELLS

In Nierusàn.Jro9 (juni 2oo8)van de
Fàculteitder Geesteswetenschappen
van de Universiteitvan Amsterdam
staateen interviewmet Saskia
K-ftïr

hd & ,o.Ài

de Bodt, biizonder h@gleÍeer

rlr r <i F

ji.
Casóiedenis van de illustrÀtie
S$U;;1.,r.i.lii#l'
^Í{i:j:.*i J"Í:'r:":r'.:ïi; in Nederland en Bekiê r85o
ln de inleiding van H.t ,oeft ,oor de
./ergdwo.dt met geen woord gerePt

me 20 onnodig,gezienal het taleni

tot
heden. Ze onthult daarin iets over
haarplannenvoorde i@komstide

dat aanwezigwasbij de samenstel-

komendevijfjaàr gaatze werken

o\er Tht Big Christnas wonder Boak.
Als het alleenom die yier verhalen

ling, inhoudelijken qua ujterlijl, van

aaneen HistoryoJDttch Illunraiot
en de illustratiegeschiedenis
in kaart

met bijbehorendeillustratiesging,

Het Boekwor deleusd. EnheÍ geltjke
aanialpaginas blijft dan wel erg toe-

zou ik me dàarnog iets bij l<unnen
voorstellen.Maarde ongelofelijke

vallig.

brengen. Haar wens is het opzetien
van een systeemwaaÍbii zichtbaar

overeenkomst
in uiterlijk tussende
twee boeken, en die 768 pasina s

In r94r kwam een opvolger van Hs,

is waarorigineleillustraties,boel<en
en documentatievan illustratoren

àoekuooróJrrgd uit; net als de rwee.
de druk bij de AmsterdanscheBo€k-

wordenbewaard.In haareersteUvA.
werkgroepgaai ze vriie beeldende

en CourantmaàtschappiiBij Hr,
Nieuv. Bo.k voardr leryd \\eíd iots
vermeld dat het was "geillustreerd

kunsteíààrscentraalslellendie ook
inusfterden, zoàlsJàn Sluijters.
Ze streeítnaarinteldiscjplinaire

dooi Nederlandse
tekenaars. Dat kan

samenwerking,bijvoorbeeldmet

natuu.lijk mer de oorLogsomstandig,

Scandinavischetalenstudies voor
onderzoeknaal de invloedvan

het is tochwel erg neemd dat daaí
niets over wordt gezegd.Wie had die
lày-outontworpenl Waser sprake
geweestvan samenwerhngl Als Ttu
Big Chn*mas wonder Book1n de loop
van 1916wcrd gedrukt,en H.t àoeÈ
vootdejebgdin de loop \eí tglT ,
wanneeren hoe had die senenwer
king dan plaatsgevonden?
Ofwas
hèt een kwestie van een wel heel

hedente naken hebbensehad.naàr
disschien moelenwe ernog een
echoin zien van die zo mysterieuze
overeenkomstmet ï1rr Big C[ris,naj

Scandinaviscle
illust aioren,met
Boekwetenschappenvooi onde.
zoeknaarde kinderboekenwercld

ver doorgevoerd
leentjebuurspelen?

en de uitseverijendaeÍbinnen,of

Zoietsals Kijkeens,dit is een hooi
lngels boek,zo saanwii ons haten-

met Bijbektudiesore. illustratiesin
(kinder)bi'belsHet interiew is via

aat ook vomgeven:en we kunnen er

(wt daík aon DickTukkehbery)

intemet te vinden door te googlen op
de titel tettiel en plaaties ds ondei-

ook wel iets uit overnehen I Dar liikt

P I NO K K I O

PINOCCHIO

De KoninklijkeBibliotheekheeft
in juli de meesrvonedigecollectie
Nederlandstàlige
uieaven van Ís.l
Mry in ontvàngstmogennemen.Het
is een legaatEn joan C. Oosterbaan,
die op 2r juni 2oo8 overleed.

It*ddcÈiss4bdiun!d;sd!ee'uóc!.

ffi*,;;i:l:i.,
Èts*,ll\(D.
hdno.
L!!4!Hd.r iqsi@ Ír ;,oÍ

dn kb

cnc

b

(roiln
's

ie

rotr

De CollectieJoanC. Oosterbaan
omvatongeveer600 bdden, en È
daamee de meestcompLete
veÊame(arl May-uit
ling Nederlandstalige

B.ri.ht n uitde sêÍêld qn heroude hnd.ó@r
i"pkhh.r,".s
'-.5e

^
Y

gavendie ooitbijeen is gebraór. De
schenkingis niet alleenvan belang

bleek A$ryorírr het meest favo
riet, gêvolsddoor sh.re@it. en

loor geinteresseerdenin het werk van
Kad MaI, maer ook voor onderzoekers van de Nederlandse
boekgeschie

RoodÈapjr.Als het meest q"isch.
Nederlandse
sprookjesordt door
de ondeflraagdenRoodÀapJ,
sezien.

denisin hetalgemeen.Dezecottectie
biedteer rijk oveÍzichtvan de prak.
tijk vàn het uirgeven in Nedertand en
Belgiéin de loop van de r{intigste

Het DoC volÈyrrlaal is ecn in juli
:oo6 op initiêriefvanhet MeeÍtcns
lnsntuul opgerichtkenniscentrum
dat alsvoornaamste
doelstetling

eeuw. De boekenworden niet uitgeleend,haar zijn voorin,age door
geinteresseerden
beschlkbàar.
De KB
streeiternaarde oosterbaancollectie
binhen afzienbaretijd 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.overKarl
Máï: hitp://laqr kb.nllbssiersl4ay/

De uitgebreide colleche ValditeEtuÍr
over kinderboelen is dooÍ het
LetterkundigMuseum overgedra.
gen aan de KoninklijkeBibijotheek.
Prlhaire en sêcundaireliteratuur
zljn daardoorweerin een insrelling
bij elkaargebracht.Het CenrÍàal
BestandKinderboeken(voorde pri-

heefton voiksverhalen
beterte
documcnterener onderzoeken.

Ondemerpenvan de lezingenbetrefÍèn overhet algeneenhedendaagse
jeugdliteratuur.Meerinformatieen

op woensdag8 oktober.Eenboekje

!!BY Nedslland@È!et.d.

met besprekingeavan 22 ljnder
boekendie in de regiospelen,wordt
die dag gepresenteerd.
E , lrr&gdeat

De blócmlezing Dr Nrdsl.nrly
ktbderpoëzi.
in 1óaa.n .tig. Eedich

doat..-kinrJ.rboek., uit Acht rho.k eh
Iiened is te koopbii SrOkvooi € 4, .

,.r, re.zamelddoor Cerii Komrij
innjddels in de wandelingal
dc Kinderr@mni"geíoemd, is

Zie:
!{B.oldltinderb!e}@hel1914i.

bekoond met een ZilverenGriÍïel.
Van de het een zilveren gíffel
bekroonde boeke" .aaken á11een
de
vijf oorspronkelijl<
Nederlandstalige
boekenkansop de couden criÍïel.
op lo septehberwordt bekend

maire literatuur)is gratisroegankelijk

gemaaktwelkevan de vijfkansheb

via de websitevan de KB. Er wordt

bersde couden CÍiÍIel2oo8 daad
werkeliikkrijgt-

gewerktaan êen extra button'ln het
cBK, waarhee de beschnivingenvan

Stichting 't Oude Kinderbo€k in
zutphen vie.t haartieniarigbestaan

InteÍnet
Op de website HeÍ cehtug.s rt\
NrdrrJaÍd is de Collectie Nynke
En Hichtum geplaatsr,
een digirale
collectiewaarinlevenén werk van
sjoukje Bolha de Boer.onder het
pseudoniemN)nke van Hichtum
schreefenvedaaldeze tallozekln-

vàkliteratuurook ln die caralogus
doorzoekbaar
worden.VooÍlopjgis

Uli een online-onderzoek
van het
Do.un htatie-eh OnrL-a.ks C.nttutu

de vakliteratuu.re vinder in de KB-

derboekenen had ze eind r9c, Lregin
2oe eeuwgroteihvloedop de ont,

(DoC) votke.rhnal en De Eltetiag
is geblekendat Sneuwitie en d€
Zevên dwerga tegenwoo.dig het

wikkelingvaí de jeugdlireratuurin

neest favorietesprookjeis van de
Nederlande.s.
Vier jaàr geledenwas

aal is eÍkomstjg van lreiorf, Fri6
Histonth.s L.uÈrku ig Ceatruntn
Ieeuwarden. De collectie bevat een

Bij de ondeftaàsde duizendvolwas-

selectiebíeven aenhaarechtgenoot

senenbestondde top-drieuir de

PieteÍIellesTroelstra,aan andere
familieleden,vÍiendenen uieevers.
Verderziin pdvé-íoto'ste zien, aer.

Cetalogus(boeken)en in PicaÍta

Op 7 novemberwordt in de
KoninklijkeBibliotheekeen studiedag
georganiseerddooi de weÍkgroep
onderzoekerskinder- en jeusdlireÍatuui 1n samenwerkingmer de st.
lBBYiectle Nederland/ Vlaanderen.

r€ri.hren un d€ w€rêldnn ller oud€lindêrtoek

sptoakies Swauwwitje,AssepoesÍe.
en Doomrooqsi
bij hun klnderen

Het nu gedigitaliseerde
materi,

tekeninsenvoorverhalenen manus-

Tentoonstellingen

onslagenen illustratiesbijhaar werk

Tot4 janua.i 2oo9 in het Nattoraal

dragen.Bij de openingop )r oLlober
wordt het nieuwebek van Iohn
LaÀwetu, Hae n n zijí brcadver

ván o.a.TjeerdBottema,Pol Dom en

in Rotterdam:de
OÍd"rutffia.r/
tentoonstelling Ook pÍinsesies gaan

Ha eld í.getti de..euwse
diehde...
ambachtenen bercepebgeptesenÍeeÀ.

cripien va! haarboeken,íraaieboek-

rÉaÍ school.Hier is te zien hoe hei
V@r een interessante en infoma

ondeRijs van de drie kroonprinses

tievewebsiteoverlohatr Ben wiens
boek Padd,lteroo jaar seleden

sen Wilhelnina, Julianaen Beeh_ir

verscheen,
zie: ll/w.iohanbeen.nl

schÍijvenen rekenen,en welkeboeken de prinsessenlazen.Metunieke

samengesteld
door lenneke

er uit zag:hoe zij leeÍdenlezen,

íoto s, vooNelpen en archieístuk
ken uit onder andere hei Koninklijk
De website tftsplein (ryIry,
leesplein.nl)wordt steedsuiigebrei'

Bij de tentoonstelling verschijnt

der en completer.De sjtebevatheel
veeliniomàtie ove.kinderboeken.

het rijk geinustreerde
seliil\Tamise
boekook pribs.sjes
gaanwar

Zie vooralde rubrieken laten lezen',
het'Nieuwsar.hief en'Wat is er le
van r novembei Vm 6
december2oo8 in Masrru
Mtsetm Metuanbo heetr een Plore

Otur Lide Heel op Saldztin

prentenboelênco e.liê met bijzon-

Amsterdam een eÍpositie

dere íomgding-

sewijd aan Nicolaasliede.en:
Xlanken rcnd sint Nicolaas,

Welke boeken in

die collectieaanwezigziin, kon tot
voor korl alleen ter plaatsieworden

geiillush
eerdmet behulpvan kinde.

bekeken.De catalogusvan Museum

boeken,tekeningen,kostuumsen

Meermannois nu online raadpleeg

Lied'es.
Aanleidingis de heruitgave

baar.Er kan wordengez(ht op

lan de bmdel sirt Ni@htrlislrl.,

áuteur, illustrátor, iitelwoorden,

F99t van Henk van Bentheh. Deze
docent muziektheorie ging op zoek
naar de oorspronSvan oveÀekende

vemetd zin aanrezig bi.jdt Kani'k-

sinterklaasliedjes
en Lram uit bij

eet bep%ldbo.k da@rtiet zib, dob

(onderandere)lan schenkman.

kat net tatuelijk e."voudiq opzoekat

DiensboekStír Nfolaas,4 zrt

in weLk bibliotheekin Netle,landhel

trefwoorden voor persoon/instelling
Zie: w.heemanno.nl

en

!!lv.!c!al9c!rs.!rr!9t!r3lt4o.!l
Nu opgenomenin de Digiiále

Publicaties
Bijt6 dlb boekeb
die hierctudet
M let
like BibliaÍh.ek h Deh Haos. Mochl

kre.t, G8jo) zal op de tentoonstelling

Bibliotheekvoorde Nederlandse
Lettercn(DBNr):
Kind v6n dt toekomst: íle wo .n

NEDERLAND

wereldvan otta vat Eck(178ary98),

van lr oktobertot 29 novemberin
àe zeuvse BibJiothekde letroonsrel-

Ceschrevendoor Arianne Bàggerman
en Rudolf Dekl<er.Kijk op:

kleinen, een ruime keuze uit de rgde

hlaóo.{.db!1lsre^ek$l

en vr@g zoste eeuwsekinderboeken

baggoarkindor orlindex.htm

en knderprenien die het echtpaar

met onder meerhet hoofdsiuk:

tlndwehi.vogels in 2006 aande

r98o / leren Kapelleen Dirk l.
Tang ; onderredactievan saska de

zeeuwseBibljotheelheettoverge.

Bodt.. Hardetuijk I d longe Hond,

Ling retterg6ó€nltes

vooÍ lieve

zwÍt

: samho, Tien kleine negeÍri6,

Piipje Dbp, zwaÍte Piêt ên endern:
het beeld van de zwaÍte mens in de
Nederlandsejeugdliteratuur rEEo-

B.ri.hb.

uit d€ s€r€ld nn her oud€ linderbftk

II

septembe.2oo8.. 96 p., ca. roo
i - ir k leur , 20c m. - l s BN 9 7 8 -9 0 .
89r oo- 788; P djs € t,9 t.
Aa, d. hand vah ofteeldirEenwoàÍ
beschrdehhoe het held vat d.etuane
nensap illustr,ti* is b@k n ,oól
kituíIere".t ook voorvolwassenen
zich in hohdedjoat heefontoikk ld.
vab kankatuuí tat stmorypefguut,
in lehaten overbi:jraorbealdSanbo,
Epahinobdasen depapubne lappen,
pop Golli\|og. kn sedeelvis Ce|/ijd.Mn
de varbe.ldingvat latu Canpognie,het
wane rnendjÈvot Mi.hiel de Rryter
De illunrcíes koh.s taor hatgoatst
del uit dekínd.fioekehcallctie
tan d.e
Koni"klijke Biblíoth.ek.

€

He men ziin brcod veÍdiende...,
Honderd negentiende-eome
ambàchten en beÍoepen / door
John tindwehr. - Begijnekader8
Uitgevers,2oo8. - 2o8 p., i11.,17cm.

Mool titgevoerdboek- beslineescal.
tectar's
iten vaorliefebbe\ wí AIie

I S B N 978- 9o-7 8 o r9
1 6 -9i € r4 ,9 o .
Het boek wordt op jr oktober in
Middelburggepresenteerd.

- meteenkotteinlèidihgvan dekuhsr.ndar@erzrn JtscitatiavoarAlice
efl biosrcjsch. gtgtuensvas de iL D.b

Ov.Êichtvan hord./d dnbachtet
e, bercepensit de ftgebtíandee.tu,
v. rgez elí| van contetuparoi ne t ekste,

HatE g.borcn krnstt oar. M.t bel
te.l klew.sillustratíesap de rcchterpogtw s ln deetsop dubbebpagiba\)

eflterzameldtit ovd. kitdttboekeb.
welke ve weftn en tt noe bekende
beroeperkunw we tetuachten? De
baekbi nder, g16sh aaier,p enbenbereidzr.

bMsrfraghebten uit de tekstifl hrt
Ne.leílaadsen het Etugels.
Uitgeg*en
bij gelege"heidrat de tentaotusielling
''Pat Aídreo, Alice in WoríJe d^à

rij t Ligs.hildd, noelehmatEr, Iot elan rMtu ertlM, li. dje5zargeÍ,watt rouw,

vot ,8 juni t/n 28 ep!2nb.r 2oo3is
h.t H aagsCeneentetuus
cum.

sp eelkMrt.n h dker, motr es,gtutter,
papi.6ch.pper, turFtugd et 87 and.rc.

BUITENLAND

Ali.e in vonderl.nd / Par Andrea
lill.l : LewisCanoll lieksi ; forogr.:
Piet Cispen i met medew.van:

wilhelm Busch : das 19. JahrhundeÍt

VlassisFrissiras...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

en miniature / Cert Ueding.
XN. und revidienêNeuausgàbe.
. Franldurt am Main : Insel Verlag,
2oo7. . 429 p. : ill. ; 2r cm. - oorspr.
uirg.: 1977.Is B N 9 78-t-4t8r7l 8r-6;€ 26,80.
Terg.l.Cerhed wn het hotderd.ste

st.daat yon Bvschís dit oolsptoikelijk
in ry27 ve$chefttuwe* hetziehet
uitgebreià-D. duteur thetst eenter
zake kundiq beeldvos d. canpte* rye
e.w h Duitsl@nd.Is dt ópyoed.íbg
gold dcat toe^ nag het @ht vab d..
starkeejkinderet haddenzich Mí Le
píssebom ap te gfo.ien tot brNe kLínbutgè6,ofte nidrLken, zoalsMax et
Mantz. Buschn ed veftcssehdveíÍís
sendtvtiaht binwb de zbaaNichtige
Duítsecatututat kbsiek.6. Ondot de
biogafsche gegeve"swat sunni.t zij|
wo h aar4tades het boeksones tuet
eeí biografe te bzen. Bevattd Eke-

zwis.heí lakobsleiter und
EselsbÍiicke / von Be$ina Bennasch.
. v&R unipress,2oo8.
i81 p. :
24 cm. IS B N978189971 192
:
€ 49,90
OhdeÈoekMdt het saw$pel rah
beetdeb tekstih boekn is depesade
16ja t5o. Het bitgobgspuhtís de srel

ling dat deopvoedirytan hetkind m.t
behulpvM preste\borktívoonkamt

Mindersof Make-Belide ldalists,
EntÍepÍeneuÍs, and the Shaping of

opkonstr,h teLtisieolsnlsan

,it hetybruik var enble.flbo.k n

Ámerican Children s LiteÍàtuÍ€ /
by LeonardS. Marcus..Houghion

diutu wdsdt sttíp de rest pap\lairc
vom v@nontspat ng. Gemaaktdoor
buiteístaa t6 uit devolksbuufter,

text vM de vetuangingvob d. Rhetaica

Mifflin, 2oo8. ' 416 p. ISBN:
oj95674o77.
UitgebreidaveÊicht,an lja jaol

doatde Esth.tica.Ih ho.teft dh invla.d

Atuanka16aje"gdliteotutr, vob de

dool roltuds.netu.Het tedwirèfl van
e^bleetubotkeí eí heÍ oftstaat ns
prettebboeketu
in .1e.aLwordtgepluatst

tBsen de tweedewdeldaolog en de

bl.ken deschaatut.loze,opzichtigeeb
vMk schokkend!
d. j.trgd
beeldrethdLn

heef gehadop d. opvattingehov* de

Pilgrin Fathestot Hatry Patw. D.

abmidd.ltik oan te spftke\. ze boden
eet plathm oat dt woke6, die er nier

wetkíngvan hlt g.hÈugt\. wotdt in d.ze
stvdieduidelikgem@k|

odew benidtukth.t g.btuik vai het

allaethun idaaëh
averdr An àk@tse

kinlietboekbij het or. raqen rar iotbel en va@dtn, en ladêtn zíjn betoog

nMtschdppij in kwijt kMd.n, tuoaí

Tràumwelten

Bilder zum werk

rsrl Meys(Bd. r + 2) / wolfgang

reacti*ap bekend.Ekster.

eerdd hi.r b.schrtuehLspec
^dt
ten van dt sam.nleri\E zaalsmitlaad
eb sex-Da b9okes van Nnal en

Bookwomen : cÍe.ting an €mpiÍe in

Jarsoendoarcrtrgenveaettenzich hdig
teg dit sootlpablicaríes,
eí uet suc-

ne, anecdotes
avd dt publicatíevab en

HeÍmesmeier,SiefanSchmatz.- Karl
May Verlas,2oo4.2oo7.- 48o,168
p. - I S B N978 -l -7 8 o r-o ' 6 6 .9 /o r6 7 .6 ;
TweevM dri. deLenziÍ v.6ch.bei,
net sdtueítueetdM baa ofteeLdhq.h,
gewijdaas de onslag.b

boekillustío

tiestdí Katl Mat\ a@brurhrdhdLn
tn colponagetutuahs.
Het eefte dzel
loóptÍoí 1912.het ttueedetdí 1913
tot gla. Het zijn afteeldinlen vit
Duítslanàe" anderela6d.í, voanie\
vah kone bijbehorcde bknen. Berat
bioqraf'schei\hrwtie

overde belary

childÍen s book publishing, r9r9r9l9 / ,acàl)d Eddy.-Màdison,wll

c6. Het gevolgwas:tel.vísitdebatteb,

The Universityof \VisconsinPrcss,
cop.2006. - X, 2n p. : ill. : zl cm.

valgt.r bes.hnjf d. Mtwikk ling van
hetÍenomÊenvan .1e2.ntiretuitgdales

- (Prini culture history in modem
America)' ISBN o 299 2179,+.9
i
ISBN 978.o'299-21794t

rhro^ologisch:begoíneí alserpcnneít
drahgheÍ doar ín d. ma$a.ultluL Hi

Dedrtetf.fl illunnÍorenvan klas
siekEtua tL kindeáóeketuve en
sest v^d daot mensenm.t btirende
íLteíe$ein hêtptoducètèítdt kitu-

rijkst. illan1bren, et gagev.rsoverheÍ

d.rbaekei. I" dit bo.k wrden zes
vrauwalijke borkentuebs.b voaw stetd,

gebtuik.flotèndws vande ilLtstrdties.

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

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.

teens

v.*ad.n en btuídstapeLs.
D. dut.ur

beschnjf de .tníschr ochtersro^àvan
d. vroeeetekehoareeh hub w;jze von
vetke", d. o\d.nigesde baodschappeb
ituhub be.ld.b,efld. vild westzokeí
tu.tu de .r grofe.ld n.e verdi.sde.
Child.en's Lileratule : a .sdeÍ's
hislory from Aesp to HaÍÍy PotteÍ /

zdkenií deeerteheryroe d. zae.euw

Sethtf,rer. Universityof Chicago

in Am.nka vetkEn. Het zrn twe.

P ress,2oo8.l t2 p. -

tu e tuitgeftAeturwee
bibliothecaÁsseí,
opríchtesvab het blad 'Ham Book.

ISBN 978 o 226 47loo-o : $ lo,-.

Het geh\elseef eenltuendisbeeldwn

Gils dootdecdhobrdh d.
jèuedliLtut'w, net d.
Engelstalige

decLkurcl.debatt.nh dietijd tí hel

va\ delezet.
tedruk ap deseschieàenis

schipp.len
Mn rrcrwentasd huis

Deaut w bdpretktboeketbedoeld

Stvdiehet e'n uitvaeígore-i.ht
van de theoretisch.discvsiesovetde

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

root kínderch,noor ook d. baek.b voar
wlvaseb die doot dajeugd \|edet

aosprangvu, sptooxJ.sen over4e ver

The ten{ent phgue : the grqt

haditg tusseígeschtuet.í onL bnn

comic.b@k scaÍe and how it changed

Eebtuikt.van hetoulieGàekenldnd
woar passosesbit de Ilias en deJ\bck

nen. In e.L s.].ct|z vatuwthalen lzaatr
'Roadk@pje
eb Keibe noas eb srot

Ameri.e / DavidHajdu. larrar,
Strausand GÍoux, 2006. - 414 p. .

Koo{ ) taott d. drteur aat wat da ralo
tiesziÍ t1ss.s Middel.eu$e Latijnse
kkn L en íegeítieíd. eeuwscsptóoLjes.

Ee6 stukculturak grehitdebh van
d. jor.í ri:ifig h Anerikd. It de tijd

van Adopuswanlengrbruikt ib het
ond.tuiJs tot h.d.n, n.t olshaogtptb'
bn me PíWm s Ptogess', Robiísan
van Lawi Ingalls
Crusae, d. baeketu
wíldd, Dr. Seus e6 veleotutlercL.

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
Buttsand M.O. Glenby.- Aldershot
[eic.]: Ashgate,cop.2oo8. -xiv,
342 P.: lL : 24 cm. ISBN 978{.84oL4242-6
Het sve.s vohJ.K Rowlitgkomtniel

Uit de tiidschÍiften
Oak root de tijkchnfonikelet geldt
dat dezebtjna attenaat Mntuezic zijt
bij de Kahi'klijke Bibliatheek.

2oo8 zal gsijd ziin aan het thema
van de Knderboekenweek
G - r oktokr):poëzie,en bevát
ondeÍ neer eeniecensievan
'de dikke Komrij door Francien

NEDERLAND

Braaksma,
en eenbijdnge over
de favorietegedichtenvan janvan

toohdir deze*safuundeLDeautetts

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

Coillie.

,achter E s.htethtletu hoepoprlan+it

bevat onder meer een artikel over de

in veiedza en hedenotutstant,eí wat de

AushalischeillustratriceIda Rentoul

tf,ssen(jrs. ), juni 2oo8) b€lat

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

Outhwaitê.In no. 97, sept/okt2oo8,

artikelen over Nederlandseerete

h.t begrippopulaÀteitwoden g.kop-

artikelen over een onderzoek naar

p.A. ze rtugeí zich aJoj popularit it

ui€everij Mulder & Zoon, Friese

schoolmuseum, over de taken
en toekomsi van het Narionàal

katuMd.t

(kinde4boekenweekseschenken,

uit lle l\cht vsller, zoak woítb oabge-

aryelegd,oí daÍ h.t vaon

maetkotun uit de voo*eutn vdn

en de historische achtergrond va!

kitd.reb. H.t sbccesvan Hatry Potttr
wordt bekeken,en hor hi paí í" dr

bekendehnderliedjes.

qctus v4^ opbonstaf ne.rgubgvcn

rssed

titgdeÀjeh. De essatstones Mt ddt
histnische onstandigh.d.í et uítgeve*

bijdngen overschelmenin de
jeugdliteràtuur: Pietje BeI en zijn

politieL toí vítaal beldtugzijt tóot h.t

streken in verschillende editiesi en

al afniet svcceeatzijn vatuboekeh.

Tijl Uilenspiegelals oerschelm.No.

RepÍeenting Aíri@ in children's lite-

4, 2oo8 is gewijdaan eien,met bijdragen over eten en snoepen pren'n
ienboeken,in sprookjes,gedichten

ÍátuÍe : old .nd nN ways of wing
/ Vivian Yenika-Agbaw. New York
Ietc.l: Roudedge,2oo8.' )o(, r42 p.i
24 cm. - (Children s Literatureerd
c ult ur e:t o) . . I S BN o ' 4 i 5 -9 7 4 6 8 -2
i
ISBN 978-o-4r5-97468-4
Ií dit boekwardtosddzochthae
Aftikaonse.h \|este$esut u6 schntar
ow dejeugd ií de huidigeAÍrikdonse
naatschappij. ze kijkeh daatbij kÀ.
tisch n@orhet beeldvaa AÍika en
d. AÍikowi

zaalsdat averheed ib

boek.nreRcheseí trss.b 1960et
2ao5. oídetueryet zrn ondet tue.r:
vetua\gtbgvat audest4rcotypendaot
niewe, íllustratíeseh de boodschap
di
z. bdttzt, ryperctde
dorysvathaleí
uit west.AÍÍikd,ftligizen kiwLnijd, et
p r. ntenboeken wt AÍik aobse volke et

IA

jeugdliteratuur.No. 6,
N€derlàndse

B€n.htn

uit de *er€ld %n her oud€ hnderbek

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

ondeMijsnuseum, overde lesle$en in de serieJdrt .í C.rli tj.

UtentuuÍ zonder Iëftijd (no. 76,
zomer 2oo8) bevàthet tweededeel
van de aanzettot een illustratie
geschiedenis
!a, het sprookiein
Nederland en vlaanderen, de romaniische beeldvoming van kinderen en
oudemensenin boekenvan Enselse

en liedjes, in klassiekekinderboeken,

schrijfstersuit de iarenvijíiig, een
ond€rzoeknaarde zin van de onzin

dikke en dunne kinderen in de

in de kiíderpoëzievanAnnie M.G.

Vragen
De heei Kloosterzoektal eenheletijd

ï,

tsËL

naareenboekwaàruithij eind iaren
vijftig werd voorgelezen.Hij was toen
ongeveervijf jaar.De titel was zoiets

BBH

els: De arohÍtuftn ran Keesi .n Kdaie.

E @LI

%

Het ging overeen muizenechtpàar
en hun talrijkekinderschaar.
De vele
plaatieswaren zwartwit, en Kaatie
droegeen uitstaandejurk met stippen en Keesjeeen broekmet bretelsHet zou een sood kolom-stripverhaàl
kunen zijn. Informanesraàgnaar
de heer H.A.l. Kloosier,Koningin

*Ee_

rmmakadel5 D, 2tr8 RK Den Haag,
e.nail kloosteÍanke@planet.!n

beweÍkingen van sprookjes zich ver.

Schhidt, en de raàg hóe literai.e

h Kinder- und lugendlit€ratui I
ein raikon (2le aÍlevering, juni

bouden tot de oÍiginele slroolies.

,oo8) lemma s overde uitgserijen

,oek naareen ÀBc-boekiehet de
begintekstA is een aardbeidie goeit

en een bespreking van een boek over

Hausser,Ludwigsburgen het Loewe

in de tuin, B is een beertje als kome

vertalingenvan Engelsemeisjesboe

VerLaguit Stuttgart.

zo bruin'. Ze heefthet rond r94o

ken in het Nederlands.
Stripschrift ( no. 194) bevat een

BUITENIAND

Mevf. G.leijenhorst-Woltersis op

toenze zes

was in b€zit gehaden

MoEble strtioMÍy (jrg. 16,no.I,

is het hritgeÍaaktHet wes een làng,
'aar

2oo8) bevateen uiigelreid enikel vàn

smàl boekjemei op iederebládziide

Theo cielen over beweegbareloeken
en pop.upsvan de ltaliaanseujtgeve.

2 letters boven elkaar, geueurde illu-

rij casaEditice Franceschini.

bijbehorende tekst. De kaft was van

straties en onder iedere i11usíatie de
dun lárton. Informatiegraagnaar:

B@kbiÍd (Fs. a6, no. l, 2oo8) is
geviid aan S.andinavische jeugdlite-

ri r€we des livÍes pour enfants (no.
24r, juni 2oo8)bevateen dossier

Peijerstráat
rr6a, CH Echt(L),

ratuur, mel artilelen over de geschiedenisvan de Deensejeugdliteratuui

gewijd en helden in de jeugdliteÍe-

d{k€e4.!cteaLs!"f
@!"laea!

tuur, met artikelen over klassiel<e

eh de inlloed van de ZweedseSelma

helden, de psychoanalysevan kinder-

Me{ouw van Dongenis op zo€knaar

LageridtTevenseenbeschdjvingvan

boekhelden,en heldenin stlips.

en boekie van Rie cramer ( in ieder

vier Scandinavischeinstituten die
zich wijden aan jeugdliieretuur.
Children s Lite.àtuie in Education
(jrs. 19, no. r en 2, mrt en juni
2oo8) o.a.artikelenoverhet sprookje
Repelsteeltje
en een artikelvan Sanne
ParlevlietoverReihàet in de Engelse
en Nederlandse
ieugdliteratuur.

tel. o47t486842, e'mail

geval met hààr tekeningen) met een

VeÍantwooÍdine
illustraties

versjeoveÍ 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,

De illustraiies in dit nummer komen
nir Het boekvooràejebgd en sl'riÍen

een muiLkorf dràgen'. Een ander iiedje wàsr'lk heb in mijn vensteÍaàml

aanbjj het a.tikelvan Hilda van den

bloemetjesstaan (...)heteindigt met:
'en het liefst in een poije,een klein,

Helm in dii nummer.

B.ricàh

un d€ sÊr.ld vrn hêt oud. lind.rbmk

r5

klein kiaverdotjê. Ze heefthet in
rndie in het lappe.lamp gekregen
van een wouw die hàardochtertje

Cezochtdoor Petervan Damrde
jaargangên,926 1927.1928,
mèt de

had lerloren. Het moet dus van loor

omslàgillushaties
van zonrrs.l'tfii
weelíbtodvoorjory Nederlaed.

r94o ziin. Het was een langwer.

Uitgegevenbli W. de Haan in
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