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overAnnie M-C. Schmidtenhaarwerk in de Openbare
BibliotheekAmsterdam(OBA)te gaanen in het najaarin
die,elfde OBA eeh studiedag te houden. Maar Antweeen
Verder kunt u van ons de resultaten van een enquêtever.
wachten die onder de donaieurs woidt gehoude, en waarvooÍ u het formulier bij deze Benchzn zLthaannetreí, als
u dat niet àl in Middelburg hebt ingeeld en ingeleverdook dit ja! hebben we onze plaats in de wereld van het
hndFrboel seer mer sd.cêsbepaJd \oor.l m"r l"/rnC.n.
de websiteen de Beri.t,rs. Namenshet bestuurwens ik u
en de uwen prettigefeestdàgen
en een goed2oo9 vo1fijne,
oniÍoerende en ópwindende lelevenissen wat letreft boeken en prenten voor het jonse votkje!

Van het bestuur
Oídànks de Íeisàfstand naar Middelbug was de studredag in de Zeeuwse Biblioiheek een succes.Xr waren wel
to deelneme$,de sprekerskondenboeiendvertellenen
een bezoet aan een nooie en leeÍzame eryositie sloot het

HiëÍonymus van Alphen-Prijszoo8

geheelal Aan TheoCielenweÍd de vd Alphen Prijs 2oo8
tegekend vanwegezijn grotelerdienstenop diveÍsegebie-

Aab het ei"d w^ d. ídiedog op t novemberih Mídd.lburg

de. zoàlsde re&ctie van onze Eeriràtrr,hetbeweegbare

vrd door voorzitterFííts Booyde Hiëranytuusvcs Alphtn
pnjs Litqercikt.Ir tetuand n.t de Íijdsdtuk ap dat mawtut

boek en de struwelletriaden,

van dezebeide laatste is hi'

dé expert van in elk gevalheel Nederland. wii willen Theo
nogmaalsvan hartefelicitere.-

bep.*te hij zich tot het toa ngefl rat e.í gedichtap d.
laweaat, en pani.tu rnh eenbekenàvan Alph re6.

Hierbij bedanken wij onze donateurs Ludo longen e.
Henl<vander Leevoorhun belangdjkewerkzaamheden

wij dtukken hi.rbi ookzijn septaaàetoespr@kaf

al" aur F Lrr e. pe (h ê -l .rl re d " ,l e u r\rn o n s n i e u $ Jar,gF

CeachtelieÍhebberevan het oude kinderboek,

schenk, dat dit keer qua vorm en irhoud sterk van de vori
ge geschenkenaíwijkt. U zult het bij dii decembernummer

Thansis weereen spannendmoment aangebroken.
Aan

aentÍeffen. Henk heeft nu al een auteur voor het volgende
nieuwjaarsgeschenksevondenl
w- hopen\ olge n dta a rs " p r ê p n/rn ta l i rre re s sanisprê
e

wie wordt in 2oo8 de Hiêronluus van Alphen Priis uir

ler J dnr pt r eu F n ê n ê n k e l ea J n rrê W ê l i ,kêê\.u Fi ês

woord op die daag re vinden is in een beweegbàarboek

voor u te organiseren. De eeÍste studiedag is gepland op

overPiet de Smeerpoeis
met litho s van Emrik & Binger,

rE april in het DrentsMuseum te Assen,waaropoverhet
(kinder)boekenbezit
van het museumen wearschijnlijk

al sl abrj etsprenr.rl oêk
ui rgegFvên
door I de HJr n r n

Dat zal u snel duidelijkworden,als ik u venel det het anr

over Rrsische prentenboeken za1worden gespÍoken.
ook,ijn we van plan ofr in mei ofjuni naareen er"ositie

Indedaad het is dit jaarTheoGielenl

Beri.hh

uit de qêÉld vrn íer oude kinderlbel
de--br."t"..6;

Theo is een enthousiáste en uitercr

hij gàat nooit over een nachr iis en
publiceert een grote studie pas,als
alles volledig is uitgekistalliseerd_

Die is natuurlijk reuzel

Ik hoop nog leng te werken

in z'n eentjehet internationaleblad

En ja, komen we over TXeoook
iets bij onze goedeen productieve
Hiëronluus van Alphen tegenl

ln veelte publiceren,
Dan zal ik zijn tMeden.

over beweesbareboeken (Movable

lazeker,luistertu maar...

Dat zel 'k U niet verhelen.

Stationarf).Hij werke mee áan
diverse pubiicàties, excursiesen ten

Eeneveftelling oveÍ Oom Ths

Xn vort....thansbuiten spelenl

wij zaten bi' oom Theo,
Die nijv rc onderzoeker,

Frih Bool (Zeerdjnàar

serieuzeonde.zoekerop veterlei
gebied(zie hienoor). Hij publiceert
regelnatig over zijn favoriete onderweipen in diverse, meest builenland,
se, tiidschriften en redigeet bijna

Maaralle vieÍ de passies
Beheersen
heel nijn leven.
Ze,ijn mii evendierbaar.

toonstellingen en is mederedacreur
En onze Berichren'i.
Ziin naamwordt vàakgen@mdals
het gaat om advisering over het oude
kindeÍboek en hij is vaak als eerste
van iets bijzonders op de hoogte.
wat zo attent ls van hem, dat hij bij
het zoeken in brcnnen ool zaken
voor anderen noteert en aan hen

HièronFus €n Alphen)

Die veel weet te venellen.
we dronten ch@olade
ln dedenhonderdragen.
In t eindesprakOom Theo:
'wel nu, mijn kleinebraven,
Cij kent nu al mijn passies,
\velk' houdi cij yoor het beste?'

Theo, we hebben je toch even in het
zonnetje willen zetten. Nanens de
SCKJ€n hàrtegelukgewenst
met
dezepriis-le hebi hem ten volle

Theo wil graag een uitgebreide studie
overI. de Haan of!€weegbarebo€.
ken schrijven. Dat staat al jeren op

Ib vier veed tuardende patsiesvan
Iheo Ci.ld besproker:b.tuwgbare

stapel, maar ook dat tekent ïteo:

boaket,shenwetsen,JLbnekspretret
b@keheh hetfonds

"dn

uitsevetL d.

Helaosabtbrcekt
rb ruihte voothethde
gedi.ht. Wie de eólledíEerekstwil leze,
kan ee, naibje aan de rcldrrie stwer.

o

Theo Gi€1enreageerdemet een geestig, licltelijk bádinerend danlroord.

Toen glimlachte Oom Theo
En sprak'Mijn hartediefjes,
Il zàl U iets vertellen
En niemandteleurstellen
h t makenvan zijn keue.

Studiedag
Hotuet het ver va n Jlink regetde,
wosde opkamstlaí belabgsrïlle en op
1 norenber ib Middelbvr| groot. tn de
Jlaaie aulc vdí de Z.euw Bíblíotheek
hootdtbw. dre Lzingar,e.d eeb
d.nonsttuti. vab de websitevab de
Stíchtirg geg@aí,eeb pnjs uitgereikt
et e.e gede"kwn|iq dohkwootd
g.sptokeb.
Er wdrcnZeeu8ebolvs.
senen daptrchtige tertoa$telling
'Lett4r!6chenkj.t voorlitue Llein n
bet kiká.àoeken et etutsprcntebui d.
aan de bibliathe.kgescho\kencolbctie
Landwehrvogels,wasop zeÍr dz reisal
waad. Hierc^dtr de ve*one bkst vaí
deteiígttb caÁ.fldtat Rogld Rjks.
(voorderolleàigeteksta.v.b eí tuai\j.
raat d. rcdactie)ea d.esorcflgtuatte

z B.ri.hè.

uit d€ qer.ld t.n her oud. Lindêómk

l{Il ilil
t.kst.h vos d.lezihgeí

tdn de tw.e

6ndÈtÈspr.k rs, Gvy Sege6.n H6hs

De kinder(schat)kamer
van de Zeeuwse
Bibliotheek
In het jaar r8j9 werd de Proínciale
BibliotheekvanZeelandopgericht,
de voorlopervan de huidigeZeeuMe
Bibliotheek. Vooral juridische, siÀàr
en geschiedkundigewerken vonden
er vooreeÍst hun plaets maar door
schenkingen uit de hele provincie
weíd het boekenbezit verder uiige'
In 1898weld de bibliotheekveÍ-

OngeveeÍ2o.ooo verdereb@ken
werdenemstig beschadigd
doorwur

ván de Univemiteitvan Utrecht).

en bluswater. Na deze ramp moest

De diversiteit vàn de collecties is

later kreeg de bibliotheek de boe-

het boekenbezitweer opnieuw wor.

groot. Belangrijke literáire naleten-

kerij vàn het Koninklijk Zeeuwsch

den opgebouwd.veel boekenwerden

schappenzijn bijlooÍbeeld die van

Genootschapder Wetenschappenen

antiquarisch opnieuw aangekochten

de dichte. P.c. Boutensen schrijver

de boekerijvan de Maatschappij
voor

na de berijding l*ànen

Ceneeskunst,
àfdelingWalcheren,

kingenvan binnen.en buitenlandse

Kortom:in de ZeeuwseBiblioiheek

in bruikleen. ln r9o4 kwem daar
nog een hàndsclriftenverzameling

bibliotheken en andere instellingen
en ook van particulieren binnen.

liggenveleíraaiestaaltjesvan meer

váí het Genootscha!bij. ook de

Xenmardevol legaatuir die tijd wàs

Op de beeldbankvan de bibliotheek

boekerij van de kerkenraden van de

bijvoorbeeldeen Doré-vetameling

is dat rijke bezitook allemaalte bekij-

van MiddeLburgen \4issingeh

In r95t verhuisdede biblioÈeek

werden toegevoegden zo weld de
ProvincieleBibliotheekvan Zeeland

vanuit het naoorlogsetijdeliike

ken. Hei feit dat ik daaral zo n l5
iaarde scepterovermag zwaaienen
het in die jarenheb kunnen uitbou-

onderkonen mar het Abdijgebouw-

wen tot wat het nu is, geeftme nog

een belangrijkeboekentempelmet

In 196r wordi het Zeeuws

dagelijksveelplezieÍin mijn werk.

pLaatstnear ee. patriciërspand met
twaalfbibliotheekzalen.
Eenjaar

RooseveltAcademy (een dependance

er schen-

Nede andsHenormde Cemeenten

dan vijf eeuwenloekgeschiedenis-

een omvangrijkbezit,waarondervele

DoclLmentatiecentrumtoegevoegd,

oudekostbarewerken.In dezepen-

dat alles over Zeeland en haar bewo-

Tot dezerijke vezameling behoren

ode,ih t9ro, werd ook de belangwet'
kende collectie van de Middelburgse

ners in vededen, heden en toekomst

natuurlijk ook de oude kinderboekeí:

verzameli. Kinderbo€ken gaan nu ook

de kinderschatkamer van deze instel-

verzamelaarHenri Tak ees.honken.

een belangrijke rol spelen.

ling. Aan de basisvan de kinderboe-

Op 17mei r94o echterwerd

In 1985gaatde Provinciale

ken ollectiestàantweeMiddelburgse

Middelbury gebombardeerden de

BiblioÈeekop in de zeeuwse

heren: Tak en Aal. De veÍzameling

bibljotheek voledig veNoest, waàrbij

Bibliotheek en wordt hel nieuwe

Tak werd na de dood van Henri Tak

veelwaardevolleboekenen middel-

Cebouwgeopend.De biblioiheek fun
geertinmiddelsook als bibliotheek

in rgro als legaatgeschonkenen de

eeuwsehandschriften,in totaalcÍca
160.ooobandenverlorengingen.

voorde in MiddeLburggevestigde

verzamelingBal in r962.

D€nchtr

nir d. *ereld var h€i oud. kindêrboel

Henri Tak (r844j9ro) was ee.
sedreven verzamelaar en biblioÍiel.
Hij was firmant van de bankiersfilma
J.A.Tak & Co en een broervan de
bekendesocialistPieterLodewijk
Tàk. Zijn enormeverzameling
bestond uit een bijzondeÍe colectie
prentkunstuit het laatsteh&art vàn
de rgde eeuw,merendeelsvan lrmse

- . -lt //,az

origine en aangmld met beken
over illustratiekunst, larilaturen en
Flansekunst. ln rgrl verscheener
een afzonderlijke catalosus van zi'n
boekenen pre.ten en daaruitbLijkt
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de breedteràn zijn belangstelli,€:

hij voor de antiekhandel; àawoor

in de àaropvolgende jaÍen: de

rubriekenals tijdschriften,alhanak.
ken, bibliografie,aardrijkskunde,

had hij een bakkerij gespecialiseerd

Zeeuwsekinderboeken uit de collectie Meertens, bestaandeuii boeken

geschiedenis,
letterkunde,kunst,
spel,.eclameprenten
en een kinder
bibliotheek.Dezelaatsteis dan weei

in ontbijt-,snipper-en sucadekoek.
Hij reisdeals antiquairveelnàar
België,Flankrijk, Duitslanden

van zeeuwse auteurs oí spelend in de
regio of met een Zeeuws pereoonals

ondererdeeld in almanakken, hjdschriftenen weibes voor en m r8oo

Enseland,waardoorzijn collectiezich
gesiaaguitbreidde.VooralChjnees
er"ortporceiein uit de tijd van keizer

ondetuerp: en honderden kinder- en
schoolboekjes
uitde rsde en rgde

in het Nederlands,Fráns,Duiis en

KangShi had zijn Íoorliefde.In vak-

PedagogischeAcademie.

lngels, en kinderprenten-Helaàsis
een deel van zijn imposànt€ conectie

kringen werd hij hoog gewaardeeid.
Na zijn doodbleekuit zijn testanent

om mensen kennis te laten maken

in mei r94o bij het bombardement
verlorengegaanof ,wàar beschadigd.

dat hij at de schattendie hij in zijn
lêven bijeen had gebracht,legateede

veel kinderbcken zijn bij de daar-

aande Staatder Nederlanden.
zjjn
grote,kostbareperticulierebiblio-

opvolgende restauratie in de iaren
vijftig naarhet oordeelEn Professof
Buijnste(s'onherstelbarverminlt',

iheekschont hij aan de Provinciale
Bibliotheekeen pàarduizendbanden

eeuw uit hei bezit van de voormalige
Er?ositieszijn uitermategeschikt
mei de bestaandeverzameling. In
dat resulieerde vaakweer in kleine
schenkingenvan paticuiieren.
Ook doo. antiquarische aenkopen is
de collectie uitgebreid en il< dulf te
stellen dat onze collectie lwantitatief

doordat ze voorzien werden van een
'uniforme modeme outfit . Voor een

met adassen,leisbeschriivingen,

en kwalitaiief inhiddek tot de iop,viif

kunst en literatuu van de r8de tot

van Nederlandbehood.

deelheefthiigelijk, maar let wel:

begjnzosteeeuw- en zijn kinderboe-

Twee recente aanwinsten hebben

de hedendeagseopvattingen over

ken. Het legaat Bal levatte minder
oudekinderboekjes
dan het legaat

de bestaandecolleciie van ongeveeÍ

boekestauÍatiezijn andersdd die
ván 50 jaar geleden.ráten we blij
zijn dat de boekjes,waaronderveel
unica,bewaard,ijr geblevenen dat
dit legaatTakn1etzijn paarduizend

Tak, màai is met enkele honderdtál
len toch altijd nog alleszins de moeite

Io.ooo boekenop eenwel heel snelle

waald en, watbelangrijkis:de oorlog

ln 2006 kwah ee. collectievan John
tándwehren zijn echtgenote
binnen:

zijn ze ongeschonden
doorgekomen.

8oo kinderboeken
uit de periode

Deze collectiesvormden een mooi

bandjesnog steedsde kern ven onze
startpunt voor een verdereuitbouw

r7ooj94o en rum 55or9de eeuwse
kinderprenten.De meesteboeken
komen niet in een andereopenbare

wi em HendÍik Bal (r88oj96z)
was een sober levende Middelburgse

van de coleciiedie nu rt.ooo deelties
omvaien 16oo hnderyrenten.

collectie in Nederland voor en het
geheelbiedt een dwarsdoorsnedevan

ahtiquair.Pasop latereleeftijdkoos

veLeandereschenhngenvolgden

de ontwikkeling ven het kindelboek

collecne oude kinderboeken vormt.

B€riórên un dê rer€ld nn her oude lindeóoek
dece-b* :;d
6"
"".

en de daarbijgehanteerde
illustràtie'

Het VlàêmseDammeen Kneidingen

en ontzietrang noch stand.Stam-

technieken vanaf de t8de eeuw tot in
de vroege jaren deÍtig van de vonge

en Mólln in Duitslandzijn drie

vaderEulenspiegel
belichaamilist en
bedrogen de qeusde die men beleeít

eeuw. De collectie tlndwelr

gerenommeerde
locatiesop het

is vorig

aanhet verstorenvan de bestaande

en staat
iaar in zijn geheelbeschreven

De oudste,volledigeDuitse volks

orde.wellicht werd ziin laàkbaar

m deze expositie lleàr om te worden

boekediriedareertvan 55, bevat

Begln zooT werd de bibliotheek
veNoigensverrijk met de collectie

96 histories en veBcheen bij
lohannesGrieningerin Shaatsburg.
Ondedussen werden er ook ftag-

Hewnn
Cedragdoót ziii
^.Jlev
Bod zo gul uitgesmeerd om het
procédévan de ironische omke-

MarchienHol 6000 protestents-

mentenvan een oudereeditie

christelijke kinderboeken uit de
perioder8to{95o, vriiwel allemaalin

(uit 15ro)ontdekt.Uilenspiegel(of

ring op hem te kunnen toepassenDaardoorkregende historieseen
waarschuwendebetekenis en wilden

onberispeliikestaat.Uit de collectie

h enspiegel)isdus ongevee!íjf
êeuwenoud. Al die jaren hebben

MarchienHofworden momenteelde

heelwat mensenzich met hem

82o meest opvallendeen belangrijke

bezigsehouden:
schdjvers,illusha'

boekenbeschrelenen ontsloten.
Tenslotte zijn er ook plannen om

toren,compomsten,Poppenspele6,
schildereen beeldhousers.Oh zijn

De naah 6al.ryieg.i -volgensde
oude schrijfwijze Ulebspeysh.l.komt

6500 ceillusfeerdehnderboekenuit
de peiioder8to rgto te digitaliseren.

grappen werd gelàchen,gegijnsd en

herhaaldelijkin oudeakten in

ze beschaafde
omgangsvormen
bijbrengenin plaatsvan boedig

Bnunschweigvoor.Xr wordt van uit
we kunen het ons nu niet meer

gegaandàt die beíaming.andeÍsdan

vooretellen, maar in de laie mid

in het voLksboek.een soon bijneam

deleeuwenwerden de histories van

was in de áàrdvan: D,l.r,st

Uilenspiegelals opruienden zelfs

mdt den Spieget(= achtewetk) vten

mt

Uilenspiegel,

als geveailijk beschouwdwegens

wie ben iiil

hun spottende en kritische toon, hun
gevatheiden lÈiig w@rdenspel.Het

volgens het volksboek is Eulenspiegel

In het \4aamsepoldersiàdjeDáhne

volksboek team zelís enkele keren

wegenszijn schunnigestrekenrecht'

prijken de namen ven Uilenspiegel
en zijn compagnonsNeleen ranme

op de index ierecht, samen met

op begraven.Vlàkbij de St.Nikolàikerk

Reinaertde Vos nog wel.

staat een oude graísteen die melding

bovencafésen restaurants;
hun avon'

Uilenpiegel spreek immels een
netuurlijle, volkse taàl en neemt

maaktvan de doodvan de schalkin

tuen vomen een wegwrtzervoor
routes en wandelto.hten; zij bevolken
er zowaareen nuseuh. JarenLans

boosaardigen asociaal

geenbladvoorde mond. Hij is

in Mólln gestonenen werd hij

rlio. Jammergenoegbetrefthet hier
een zestiende'eeuwsegedenksteenwàÀropEulenspiegel

raahe men eÍ niet wijs uit wie er
dan wel besravenlae: de geleerde
lacobvan Maerlantofde schelm
Uilenspiegel.

;
Inà.n land. ran Saseb íht doíp
te Ktetlitugaí bt der W.lne wddt

á

i

Ul.spieqhelgheborctu.Ekáesijr r6rJ.r
hiet Cla.s Ulenspieshelendesijí noedaí
wfbeke. End. si soíd.ehhoer kírt tot
Anpl.nee tu doapehend! ded.n dol
h.etet Thiel UldpieghzL

TIJL UILEIISPIEGEL.
B.ri.htên uir d. w.reld v

h€t oud€ lind.rbet

;

staat àfgebeeldmet de volgende
Ahno 135ak dEsestet bp g.haten
Tille Ubnspeg.lleít hir uwier begrdw
MorcLettuol bn .)encketdran
wat ick gwestsí up eden
Al di. ht varbiv.tgdt
Moten ni di.k werdèn
De ieleti€van Uilenspiegelmet
\4aanderendateertvanhet beginven
de zestiendeeeuwtoenin Antwerpen
het eersteNederlandse
volksboekveÍ
scheenbij drukler Michiel Hillen van
Hoochstraeten.
Eenafgeslankte
editie
want 2ebevatslechts46 histories
(vande 96 Duitse).
De schalkwerd zo populairdàt ei
talrijke vertalingen en bewerkingen
kwamen.vrij vlug werd hij in eisen
omgevinggelocàliseerd
(Daft]ne,

zijn gote literaire doorbraak heeft

'heE tóot olL w.rk als Belgi.i,sÍ, anal

hij evenwel te danken aan charles
De coster (r827i879) die in zijn

chist,satiricus,nationaal-socialisi,

La Léga a d'Uleíspiegel.tdeLannc
Coedzakdu poysd. Fldntlfts et dil-

communÈt, hippie en kinderheldh veel kinderedities begon hij een

De vroliike land.
verhuizers.
Emigratie naar Noord-Amedka

in

de Nederlendse ieugdlitentuur.

nieuwe carière als cloM en hàns'

Jrars"uit 1867de volksheldlaat sebo.
ren wordenin Damme ( qMbd Mai

worst.Zijn strekenwerdenopgepoetst,ingekort,verfÍaaid,gecen.

woord op de raag of het thema

ounait te{6 jeu6 @uxaubépines.>

sueerd, van een moraalvoorzien

In mijn lezing z(hi ik een ant-

De CosterstopteUilenspiegelin een

en k!È geillustreerd.De rauween

emigrátienàar NooÍd-Amerikain
de Nederlandsejeugdliteratuur de

nieuw kleeden in een andererijd.

onberyaa.de schalk uit het laatmid.

emigratietraditie heeft versterkt, en

Voortaanis hij een zestiende-eeuwse

deleeuwsevolksboek veMaterde iot

Vlaanse geus die aar de zijde van
willem de zwijger vechtvoor de rij

een soortPietieBell,geschik voor

alsdat zowas hoe dat in zijn werk
ging.wat kwamenhnderen en jon-

verteLhoek,prentenboel en poppen-

geren te weten over emigratie door

heid van de Zsentien Provincièn

het lezen van deze boekenl Uit de
16 tjtelsvan kinder-en jeugdboeken

tegende Spaanse
verdrukkers.
UilenspiegeL,
in de slnboliek van
De cosrer 'tle oístz&lijke Eeest, ktiilÍ

Uilenspiegelmuseum,

tussen1847en zooT die il vond,

HuyseDe Crote Sterre,

bleekdat pasna rgoo van een eigen

het gezelschapvan Nele, 'Àr, iraí

JacobVen Maerlantstraat l,
8l4o DammeBelgiè,
I'ÍN.toerismedamme.be

Nederlándse
productiesprakeis.

en tlmme Coedzak,d. bail ,aí

Dát wàs een gevolg van de aad van
de Nede.landse
emigatiegeschie
denisdie veelminder spectaculair

Nàdienondelsins de figuur talrijke
gedaanioeMisselingen.
Hii werd een

Á
"

B€Íi.hren rirdê{êÍêld !1n het oude underboel
6"

d"."",r^.,"d;"

Cq segels(Uit rspi.Eek kíns)

was dan die in de ons omiingende
landen ak Duitslànd en lerlànd.

De Nederlandseemigretie was wij

PS De auteu. steli suggestiesvan

dat zich daarop vestigdeop de

rationeel, goed gecoórdineerden

tiiels oíexemplárenzeerop prijs

bovenverdiepingvan de bliHabriek

sespreid. leugdboeken hebben een
heftig plot nodig en dat was eerder

(jr.krábbenden@zeeland.nl).

aan het Velmaningspad 7. In 1948

in het buitenland te vinden. De emi-

Ha$ Krabbendan, Roxtuelr Studl

begon Timmers met het ontwikkelen

gratiegolf was nog te Éoeg voor de
doorbÍaak van de jeugdliteratuur en
het thema nog te maatschappelijk.
In de jaren r92o en rglo kegen

de merl_naamviciory. Een reeks
En spelen maar ook boeken zág

Mr. Van Veen-kring

meisjesen jonserouwen neer
zerstandigheid om op pad te gaàn.
Het zijn de sene!:e meisjesboeken

en produceren ran spelen onder

vewolgens het licht. Zijn pÍoducten
dragen voor het gootste deel de code
G.R.C.S.met eenvolgnummerjdeze

Tijd.bs de biÍeskonn rae dê Yan
Vefl-kníg op 4 oktobersprakHerk

code is blijkbaar specifiek voor dit
bedriif. Enkele van de oudere spetten

die Amerika onidekken. Daar enà-

hebbennog het nummer Kr59l dat

rcn ze de ruimte die ze in Nederland

tijdens de oorlog was ioegsezen
aan de (ook al in Klommenie ge-

De stijging van het aantal jeugdboeken oveí dit thema loopt paralel
met het verschijnselzelí in de
'der
50 en 60 van de vodge eeuw De
hnderboeken uit die p€riod€ b€Hemionen het nieuwe en avontuurlijke

Victory Spelen

vestigde) drukkerij Knijnenberg.
in r9t4 k(ht Timers de gebroe-

Vi.tory SprLÍ was het handelsmerk
van een Zaansbedrijfdat spelma-

ders Kriek uit en verhuisdezijn
bedrijf nearpákhuisDe Halm,

teriaal poduceerde voor kinderen

Noorddijkrt, wormeryeer.Daar

van vooral càneda en hebben een

en ms opgedcht d@r Ad Timmers
(1916-1974)
uit Zaandijk.Al in febru-

begon de bloeitjjd. Hij schaíte drukpeÍsen aan (daaróór werd het druk-

gerctstenende boodschap:bij al het
nieuwe blijft de beschuiting vd hei
- vaak grote . gezin bestaanen het

ari r94t had hij met IacobMolenaai
uit l(Íommenie, eigenaarvan het
be&tjf K.artn"naqeMolenoar,een

werk uitbesteed)enstans',snij- en

geloofsenïouwen. De protestantse

kaÉonnagebedrijf opgericht. Eind

uitgaven springen eÍ dàdom ook

r94t namen de broersKriek,eige-

uit. Dat kan verklaárd worden uit de
ovenertegenwoodiging van gereíor-

naar van de fleneens in Kromenie

meerden in de naoorlogseemigratiegolfen hun leesgedEg.Het is tevens

eevestigdebLikfabriek Zaanlandia,
dftl in het kapitaal van het bedrijf,

anderc maàines. Hei aánta1personelsleden gÍoeide tot to à 60 man
teflijl er daamaast nog wisselende
hoeveelhedenthuiswerkers Íêren.
Zo ontstond een rceks spellen en
prenienboeken, waand hieronder
een lijst met enkele voorbeelden

een bewiis v@r de kacht van de
emigratietraditie
in dezekÍing.
De meesiiecenteuitgavenzijn weer
historische romans die weliswaar
maar zijdelingsnet Nederlandte
maken hebben, mar aàntonen dat
het thema zijn aantrelkingskracht
Dankzij de vanade in deeldoelgÍoepen en de concentrátie ia de naoor
logse periode kunnen we concluderen dat ook de jeugdliterahrur sporen
vertoont van een sterke Nederlandse

B€richten lit de w.Êld v.n h€t oud. tindêrb**
-"". é"
d;-:;b.,;;;

,
/

b

i

t.n, G.R-C.S.1ï (Het Hollanílsche)
K.misp.l, C.P,.C.S.16:
Prcrteí
tblhten taot d. klei\tj.s,C.R.c.za:
r,emis - klebttpldkketu.spebtulMap
nr. tj en \Yi ro,D'n
íad (doos
'
2).

De door Victory uitgegevenprentenLroekenhebben hebben heeslal
6 of8 karronnenbladzijdenmet
- biizonderwaardoorhet besriipelijkis
dat de tekenaarsde voorkeur gaven

gelleurde illustraties en enkele
rijmendeteksiregelsen kostten

vooralvoorderdenwaarbiidozen

Een voorlopige inventaris van de

60 cent.ze lijken allemaalvd de
hand van dezelfde illustretor die

voorallerleiioepassingen
het belang-

producten van Viciory Spelen:

sisneert met Valk . Negen boekjes

volgt.Timmers we*te oveigens

ziin tot nu bekend: turorirrl@ttr

njkste productwàs-Mear ook uiteeversvan blolboeken, làndkaarten

Kinderkaartspellen

en derselijke, waarbij beplak karton

victory gaf rond 1946 een vierral

nodig was, behoorden tot de llanten.
Victory had ook contacten in

kweÍtetspellenvan
matigekwaliteit
uit, met ondeNerpendie vlak na WO

Duitslanden de UK. ln Engeland

II populairwaren.Op hetdoosjeis

Dieftn itus, lC.R.c.S.2r),
wi\teípftt |G.R.C.S.2, Hodt s
pret lC.R.C.S.26l,Prn dekatet

biivoorbeeldnet de uitgeverijen
Heinemennen Barbani,en waar

de codeG.R.C.I.]vermeld,eencode
waawan niet belend is bij welke

Di. íouÍ. PictjeMrs
lG.R.C.S.Z7),
(met zelfs16 pasinat), cadr GaÈ

schjjnlijkook mei het Engelse
speels@dbednjf VictoÍy dat zich

Íima die hoorde.Daamaàstwerd
het Sral-Orspd (overigensgemaakt

met nametoelegdeop legpuzzels.Het EngelseVictorywas al in

door Speelkaartenfabdek
Nederland)

e4 n.estrs veioard@s\qeneens t6
p ettu's), er Is da verhMbjesles je
s@d,haeje d. pl^ales kt'ut 6 noet.

onder de eigen merknaam o! de

Bo.l r (waàropals naam van de illustÍator'Van Midden' steai).

r9r9 opgerichtenwas gevestigdin
Bounemouth. Het werd in 1968
verl<ocht
aan spear.In datzelfdejaar
raaldeTimmers behókkenbij een
íaillissementin Engelàndwaardoor
van beta.
de fima eerstsurséance
ling kreegen vewolgensfaillietwerd

\C.R.C.S-19]',Lotg.volleí
rds en kot r lC.R.C.S-2o),

Knip, plák- en Heurspe en
Deze spellen bestaanLLitlossekarion-

Legpuzzels

nen bladen waann papieren Íiguui.

victory puzzelsbekend:winkelen,
(C.R.c.s-jr),Tolle, (C.R.c.S.}),

iies gestokenkunneneorden.op de

Er zijn tot nu toe slechtsvijí

aclierkant van de bladen en van de
figulLrtjes sraàtsoms een beschriiving

Kíikkeftt, Hiíkeles, er zafldbak.

oftoelichtiíg. Bekendzijn: Dt Spor,
lr.e\ K159t
kleurer k ppeb-spelen,

Gezelschapsspellen
Hieran zijn er inmiddelszes

(tenminstevier mappen)iora'j.

bekend: slahg.r en Ladàe6,

Borsr,gemerktC.R.C.S-No.14;It

Hah.ÍtJd,it, allebeigeillustreerd
dooÍ Rtotwet , Halna-9p.l,
Bloetuen pel, TaJeltr"í íssp eI,en

signaiuur TK. Ook tweedaal, op de

w6iet nijn eign kdrcr lmap 1en
2lt EenHollandschsproakjeltup
IIli Pakkenpaseh: b abbsant legspel

CÍotere(en misschienlatere)spel1en,is de naam Brouwer te vinden.

net natiaídlekLedn*dchten,mer
.oàe C.R.C.S.|\ Eet goud.nbrtilof

Bouw?laten

Overigenszijn de illustretiesweinig

op hetdorp- kLutèt, kííppefl,opzel

xr is maar één bour?laat van

op de spellenen in de boêkenvan
Victory zijn dechts in enkele gevallen namen van illustratoren yermeld.
verschillendenalen is de naamValk
(?)te zien en tweemaalvond ikde

8 Bêrichren uit d. s€r.ld

van hd oude bnd.rboêk

Pieter Louwerse:zijn rooe sterfdag herdacht

vi.Íory bekenà: wij bóuwebeb
nol,". De aÍbeeldingvan de oliemo-

Dit jaaÍ ís het loo jaàÍ geledendat

dezeplaatis van de handvan lrans

Pieter Louwerseonder een Hàagse

TGsen 1869 en r9o8 schreefhii
Bekend
meer dan roo jeusdboeken.

Mars en de toelicltende tekst heeft

tram kwm en na een ziekbed van

zijn vooral de historische verhalen

enkele weken overleed.Ter herden-

voor de ieugd - met name die over

king publiceeide rouwerse-kenner

De RuÍer en Tromp - mar Pieter

teugdboeken
Victory heeft blijkbaar @k enkele
jeugdboeken
uitgegeven,in samen'

Marcel van den Driest artikelen in de

Louwersewas veelzijdiger.Hij
scheef ook talloze nierhistorische

werhng met de veider onbekende

zeelandzijn sterfdagop 20 augustus

ÁtgeaeÀj Jeveítíaní|' Romartic
HoJlrndin kommenie (oíwarenzij

op de regionale iadio en televisie.
Ter afsluiting vond in novem!€r in

landige proetes en puzzelties, en hii

dai ze]f.)).v@dopig zijn de volgende

de kerk van Souburgeenherdenking
plaats met een voordracht, liederen

ken, waaronder het aardige !€weeg'
bareplertenboekjeABC-Depo8 gaat

elfer tvaalí; c*.van
1Í. Tts
Zutphen, fthr.i B- Heldeman, De C

en instrumentalemuziek.

hae, dr hand btijli thbir, piep zet de

ral Cdrol&rBelitaHelberg,Dr la4tst?
Iootjes,deEeíhiederís v@neenj.usdiqe

schrijver,
schoolmeester
en pedagoog,
dichteren redàcteur,maàrhij was

,orreJrJab;
BelitaHelberg,Arki, eb
d, ,ordr,@rt, il]. SachaDawiedei! en

vooralde vnend van t longeVolbe.
Hoewel er ove! Louwe.se het nodige

Hans de ]a RiveBox, MkÈ. rvi,lrbd,

gepubliceerd is, ontbreek tot op

len Het Pink te Koogaan de Zaanop

Provinciale Zeeume en de Souburgse
courani en herdachtomrcep

zesboekenbekend:Cuus Bedem

ieugdverhalen,dicht- en liedbudels,
boeken met go(helbucs, natuu.
leverdeieksten voor vele pretrtenboe'

Pieterrouwerse(r84oj9o8) was
Louwerse schreef honderden !ijmpjes,verzenen gedichten.Een aantal
js op muziek gezet en leeft voofi in
de canon ven het Nederlandselied,
2oals waat de blaflk. top det duitd

hedeneen gedegenbiograÍieen een

(oorspronkelijke titel: Mi'

volledige bibLiográfievan zi'n werk.

en Op d. grotestíUeheiàe.GeroÍ
Komrij nam al bree gedichten van

Uit de nummering is afte leiden dai

Nel.riaíl)

er doo. victory tenminste 60 met de
afkorhngG.R.C.S.ge€odeedeiteds

hem op in zijnbloenlezing van de

(spelen, prentenboeken, etc.) zouden

zing van de kinderpoëziezijn maar

zijn uitgegeven.In de lijst hierboven

liefst ro gedióien van louwerse

ziin er daNan voorlopig24 vermeld.

Nederlandse
poêzieiin zijn bloemle-

opgenomen. Al worden rouweÍses
boeken niet meer gelezen, de dichter

á

Daarnaast
ziin er waarschiinlijkvele
anders gecodeeÍdeof ongecodeerde
pÍoducten ve(chenen - Íedeh voor

is hiermeegecanoniseerd
en blijft
voor het nageslachtbsaard.
Daàrnaastleverde Iouwerse ook nog
eens bijdregen voor jeugdtijdschriíten
als De Lítuddcowahteí De kleire htken was hij hoofdredacteur van
'r,'íd
maar[eíst drie jeugdb]aden:voor hr,
joíge ralkje, voar de kituderk,nat en De

De volqeídevat yern.knn, is gepland
voor zaterdas2r maalt 2oo9. Bijde
bijee*omsten van de Van veen.
king is iedereenwelkom.?laats:
Antiquariaat Acanthus, Achter Sint

Er is echter één activiteit van Pieter
t uwerse die nergens wordi vermeld:

Pieterr8o, Uíecht. Binnenkomst
tussenro.oo en ro.rt uur. Meer
informatiebij Frits Booy,zie Colofon.

E

':t'4Ê:
- ? , U,

-lY{:t'rt

zijn bemoeienis met prenten. Onder
invloed van de Duitse en Zwitsene
pedagogische
Veílichtiíg als Bertucl,

Bêrichhn uir d. w.r.ld van h€t oud. linderbÉk

9

Basedowen Pestalozziontwikkel-

wolten pei woord of Íegel weíd

den zich in de loop van de r9e eeuw

beiaalden er seenbelangbij hád

ondeMijsvomen die gebaseerd

de teksten bekropt te houden.

waÍen op de natuurlijke ónn'ikkeling van het kind. De cognitieve

Ook met centsprenten heeft

ontwikkeling moest mede worden

Louwersezich bezisgehouden.

gevoeddoor zintuigetijke wàarne'
mins. schoolplaten speeldenbij het

was hij in zijn jeugdde kopervan
cenispienten, later weÍd hij ook de

aanschouwelijk ondeNiÈ een belans.
rijke rcI. De Groningsepedagoogen

In 1882 namelijk startte de Haagse

ondeflijzer Berend Brugsma schreeí
in 1815een inrloediijke studieover
opvoeding en onderwijs en hij maak.

schouwingsonde ijs en gaf een uit-

uitgeve!,ohannesYkemaeen sene
van 24 centsprentenondei de titel

geweikt voorbeeld van een klassege-

Lorveses kinderyrerth De meesÍe

te met beurzenván de Maaischappij
tot Nut van 't Algemeen tlvee studie-

sprek over k@ien en melk. Behalve
de titei van de bundel geven echter

prenten hebben een thema det in

reizennear Duitsland.Daarzaghii

ook de nummers bij de aÍbeeldingen

de titel tot uitdrukking komt, zoals
Loopebeb njd.n. vatschsp.t en Een

de schoolplaten ean Reimei en wiLke

op de prenten de indruk dat meer

zestolgtspper- Ze tonen 6 Íot soms

die hij geschikt vond voor het aan-

uitleg veMacht kon worden.

meer dan 12aÍbeeldingenonder
andere van de seizoenen,kinder

schouwelijkondeNijs in Nederland.
R.l. Schierbeek
een serievan 20

Prentenmren duur, tenminste
de productie van plenten was duu!.

prentenuit en Brugsmaschreefer

Maar uitgeverswareníim. Nu

spelen,dieren,het làndlevenen
iispret,maaÍ er zijn ook ru.edótds
bij, prentenwaarbijde atteeldingeí

een handleidingvoor ondeNijzers

wolters de serjeschoolprenten
in

ondeiling geen verband houden.

bij.

be,it had, kon hij ze evengoedals

De afbeeldingengaanvergezeldvan

pÍentenboek op de merkt lÍengen-

een riimpie oíeen uitgebreidetekst

Na het overlijdenvan Brugsmaver-

En dus verscheener ook een pÍen-

scheenbii l.B. wolters te Groningen
in r88l de zesdedruk, die dubbel

tenboek met tekten €n Pieter
touwerse en platen uit de schooi-

op iijm. ze weÍdengedruk met
galvano'svan houtgrewresen zink.

zoveelplaien omvatte els de eerste

prcíIseÍie: vab olleseb rcg wr, àjtu-

van vaakbuitenlandseoorspronS.

uitsave. Het titelblad van de gebundelde prentserie vermeldt:

pj6 .í reftelinkjesroot oszekLhet

In november1887volgdeeen tweede

B. Btugstuos Y.eftigplotehvooíhel

investering in de schoolplaten

1anscho"wi'gso

nogmaals rcndabel gemaakt met

Bij gevolg gaf de Croningse uitgever

etuijs. Zesd.,

serie ván 24 kinderprenten evenals
de eerste serie ondei redactie van
LouweÉe. Deze seÍie week quà vorm
en inhoud niet afvaÍ de vorjge,ftct

gtuijzigde et net bijschnfer vootzine

IO

clichés, hefgebruikt drulhaieriaàl

dtuk dao. P. Louwësï

In tegenstellingtot wat ie bij een

bij iederplaatieeen eedichtjevan

Nu had tnuwerse dezetaak - het

pÍentenboek zou veflachten, zijn

rouwerse,op eenkinderlijnetoon

redigerenvan begeleidende
teksten

rouweres teksten hier heel ornvang.

maàrder moraliserend.
Ook voor

eh aanwijzingenvoor de docentnogal luchhg opgevat.Zo veÍllaàrde

rijk mààr liefst tweetekstpagina
s bij

dezekinderprenten werd druLdate-

hijin de inleidingdat... ene roJiad,g,
handleiditgbij al deve.rtigplatat

lijk torte verhaaltjes
en rijmpjes
- wordt welÈwaar naar de genum-

avetbodiEtu68heeÍ.n...,\ànwege de

merdeáÍbeeldingen
veMezen,maar

bij Ykema.De prenienwerden
gedrull bij G.l. Thieme te Amhem

goedeopleiding van ondeivij,ers

het lerband tussende verhaalties

op een goedekwaliteit papier en op

aande kweek-en normaalscholen.

en de aÍkeldingen is meestalzwak.

Louwersebeperkte zich dan ook tot

Het geheel wekt de indruk alsoí

het loor centsprenten
ongebruikelijk
grote formaat van ca- 4l bij 55cm.

een kofte verhàndêling over het àan-

Louwersebij dezeopdrachtdoor

Ze werden ve.kocht voor t cent per

Ber;chrên uí dê w€r.ld vrn h.r oude hnd.rbo.l

iederep1aát.ln dezeteksten' eigen
Beide seriesbeleefden een herdtuk

stuk. Over de opiage van de prenien
is niets b&end, maar die waswaár

door P. van Belkum Azn. uitgege-

Nederlandse
kinder-en jeugdliteratuur gedrukt. En dat kan alleen vàn

schijnliik hoog. Hoewel de prenten
tegenwoordig niei veel meer worden

ven, nu sahengestelddoor simoh

de echie groten gezegdworden.

aangetroÍíen, werden ze destjjds in
grote aantallen afgezet. Zo had de

Pieter Louwerseweid begiaven op
Oud Eik en Duinen in Den Haag.
Een eenvoudigesteenvan nog geen

boekhandelMellink in Zutphenbij
ophefihg noc 8 riem ofbljna 4ooo
Lorv.ae s prebt inlooraad!
len derde serie van 24 prenten, in
dezelÍile stiil als beide vooryaande,

De drie series kinderprenten werden
na Ykemas overlijdenin 1891overgenomen door de Íima Sclinemans
en Van Belkum in Zutphen. De drie

t926 een 6e serieLouwerseprenten

50 bij40 cm markeertzijn grafin
eenweinigveizorgddeelvan deze
fraaieHaagsebegràafplaats.
Bij de

In Memoriam

directie van de begraafplaaiswas niet
bekend dat, behalveillustere Íigu-

en tekenáresDiel HubeÍ overleden.
Ze werd 84 jaÍ. ze tekendeen

ren ak LouisCouperusen Willem
DÍees, ook de ooit L€roemde Pieter

schreefvanafrgt2.Na een Friese
start schreef ze ook gedichtên in het

Meer dan zestig jaaÍ heeft Pieter

Nederlends.Meer infomatie op de
website van Tresoar: syq:E$94l:4|

Begin oktober is de Friese schrijfster

touwerse zijn stempel op de

series werden door hen heldntt
en omstreelsr9o5 zac ook nog een
vierdeserjerolurr. s prít.h het
licht. Qua uitvoeringsluit dezesene
naadloosaan bij Ykemà'sprentenl
6 tot 12 houtSranres en lijnclichés.
De seri€van 24 prententostte in de
handel/r,2o. In de fondscatalogus
van rgot werdende prentenelpliciet
aanbe\olen als beloobinsvoorvlijt eh
soedgedrugoÍ ter Litd.eliíCbij yhool.

J',ï1

voor Jan \4ieger, uitgevei van
goedkopekinderbeken en papieren speelgoedin AmsteÍdam, ver
zoryde Louwersenog het bordspel
Schaolneesb
eí colLctobtàarin
verschillende uitv@dngen in de

En toen,op 20 augustusr9o8, kwam
er een eind àen dát uiterst producLuwerse was niet meei, maarmt
hij in tientallen jaren had opgebouwd
bleeíbestaàn.zijn boekenwerden
tot in de jaren rglo herdruh. De tijd.
schrilienwerdenpasin r9j4 opgehe
veh. In r92o werd nog een 5een in

Bed.hretruir dê eeÉld ran hdoud.ldDdÊóaL rr
__
d-""n." 6"
'""t

Mengelwerk
De Annie M.G. Schmidt leerst@l
aan de Universiteit van teiden wordt
in elk gevalde komendeviifiaar
gecontinueerd.HoogleraerHelma
van Lierop kan hear werk in Leiden
(een halve dag per week) voortzeiten.
Ze werkt ook aan de Univereiteit vàn
Tillrurg.
op 7 november werd in de
Koninklijke Bibliotheek een studiedag georsaniseerdvan de w€rkgÍoep
onderzekeE ieugdlitsátuur
Nederland/vlmdda
en IBBY.
ondeMerpen van de lezingen: h@
nllen ond€rzoekershet begrip 'kind'
in; bewerkingen van criekse klassieke verhalenj wat leren kleuteÍs over
v€rhalen door het kijken nàar telenfilms: de omeang met kinderbo€ken
in protestants-cbristelijke
scholen;
ui€everij remniscaat;de beschrijving
van het gezinin bewerhngenvan
klassiekeverhalenzoalsde Reinaert.

De verzamelaaÍsinformaiie is populair, evemls de virtuele bibLiotheek.
wvw.ufl ib.uÍl.edx/ Ujq:X!=iq
Een nieuwe Amerikaanse website
van de Baldwin lib€ry of Histori.al
Children s Literature aan de
Universiteit van Florida, mei 4716
digirale kindeÍboeken. In een goede
presentatiemet de mogelijkheid om
'thumbnails te bekijken (niet bij alle
boeken).De boeken,ijn voorzien

Her Shásk6t?,elZaltbomwl opetde
onlangs de eersteen enige p€rmanente er?ositie over het lev€n en
werk van de in zaltbommel geboren
tekenares Fiep W€stendorp. Het
museumheefte1eerdertijdelijke
tent@nstellingen geoíganiseerdover
het werk ven Fiep, maar de huidige
eÍpositiebliift pemanent in het
museum.Adres:Nonnenstraatt,

van beschrijvingen(onder'Citàtion'),
per paginadoor te bladerenen meer

Íel. o4Í8 - tÍ26Í7.

Het jaarlijksesymposiumin de
Universiteitvan Tilburs o/aianuari
"' \- I
is getireld Vensters op de G-non:

gericht te behjken via een inhoudsopgave.Zoekmogeliikheden op gen-

Van r februari tot r maan is in de
Bihliothekrah RarÈrdabop àe 2e

res, wooden uit de beschíjvingen

etageeen bescheiden tentoonstelling

heden en vededen in (ieusd)lirentuui

en uit de gehele tekst.

ingerichtoverlohan Ben (1859r93o),naaraadeidingvan zijn r5oe

en m6ea. De Canon met haar vijftig vensterewordt bekekenvahuit

Er worden steedsmeer collecties

het hnd, de Ueugd)literatuur
en

kinderloeken in binnen, en buiteí.
land digitlal bechikbaer gesteld.

het ondesijs. Er zijn lezingenvan
onderoekers, schrijvers, mensen uit
hetondeNijs etr uit musea.

op de website vàn de Koninklijke

Ván 16 januai tot 29 maartin
heI GrclschMteun Cra ryen

Bibliotheekzijn er een aantalbij

de laatste tentoonstelling van

elkaàÍ gegoepeed: wwEku.41, ->

MaÍgnet winte ro€ften. Er zijn ook
winterboeken Ían diverse jeugdbla-

Specialecol{tie

-> Kndeiloeken ->
Digitale Kinderboeken online.

InteÍnet

den te bezichtigen, die tegenwoordig
nog steedsworden ui€egeven, evenals de complete serie Vint€Íboeken

M.hetoudekinderboek.nl

Op de sitevan BUKU (Bibljotheca

van de wereldbibliotheek en een

De websiie van onze stichting wordt
goedbezochtizo'n 27j bezoeker per

Surinamica) een uitgebrcid overzichi
van Nedeilaídse uitgaven van De hrt

aantal Kerstboekenvan het zoge-

dag,waánan 70% uit het buitenland.

12

Tentoonstellingen

B.richren uit de erÊld va. hd odê linderbftk
d;.*b..,".8

"o.

60

Èàmde Drukkersweekbtàd.Anneke
cankema verzenelde de prachtige

oude winterboeken en de annuals die
er de bàsisvan vomen, en laat ze
zien in deze wintertentoonsteiling.
Ván lr januari tot 2r juni in het
Natioí oaI Ond.N UsmL*u m in

Mo.hr eebbepdaldba.k dah niet zijh,
íIoh kon ftn tan.Lijk .ènvoudig
opzoakehin welkebibliathrekit

ken. . Scheveningen,Knippenlerg,
2oo8. 48 p. - VertalingvanTheo
(nippenberg,ills. in ldeuren zwart-

Neda atudhet w.l danwrzi, is.

wit.

NEDERLÁND

Rotterdam, de expositie Ietses aan
de wend,met de schoolplaten
van
cornelis letses.Aanleidingis de ver,
schijhingvan een b@k met alle 22
wàndplatenvan Jetses.Samengesteld

'Eén grote vreugderit'. Op Íeis d@r
Achterhoek en Liemers met ieu€dboek€nun dê.ollecties En Stichting
Staring Insrituut en Srichting 't

door lacques Dane, met medewerking van o.a. Saskade Bodt.Na
Rotterdam gaai de tenioonstelling

oude Kinderboek / uitgeeeven doof
Stichting t Oude Kinderboek uit
Zutphen en het Staring Instituur.

@ar de Frarylenaborgin Slochteren,
en in het najàaris Museuh Nairac
ln Barneveldaande beurt.tr is ean.

Hetboek is bii SIOKen Stering
Instituui verkijgbaar en kost € 4, .

cn Jetses,
voorher werk van de Ca.l

Tergelegeeheid
vab h.t tiebjang
bestaab
tdh S\OKwardznií dirboek
22 kitd.tbo.ken, die in d. Achkthoek

L:rssonen voorde Duitseinlloeden
in de platenvan Jetses.

en d. Li.hes spelen,
.n hub art u6
bevrckcn. Het betrcf bekenÀ.autevs

dachtvoorde relatietussenkings

ak Ged.s es Vat í|e Hulsr, taar ook
schnjres waar weinis vab bekenàwas

Tot 2j januari in de tuarAalk in
Miinchen een tentoonstelling over de

zodhA. DeLrchaux
efl Ddistlubius.

wodelsvan Disaeyin de Europese
kunst van de r9e en begin zoe eeuw.

Bij elkeauteur wodt etu ltuehsbaschÀJvias gegeren,d. iíhoud rah uí hoeL

originele tekeningen,Íilmbelden

beschreven
en eehlagnenr bit d6t bóek
afg.drukt. Beyattdess .en oveÊichr
vab attekitdeào.ken die in deCe@en.

cn modellenvoorde Disneyfilms
worden getoond nest schilderijen
en beeldhouwerken van kunste
naarsuit de Duitse Romanriek,het
Franseslnbolisme, de vicroriaanse
schildellanst en het surealisme.
Relatiestussen hoge'en 'lage,kunst,
tussen literatuur en fiim, en russen
Amerikáànse en luÍopese c1llruur
wordenop die manier zichtbaar_
Er is eencatàlosusbij verschenen,

Publicaties

(TheoKnippenbergs
Bulkboek j n)
Bdat aok:De tinvoas, De bcheadige

hcarku$tendar eb zijh rerstindigt
hond (.en geschied.fliszondt woót.
det), De tli.g, Het tudme bod,
De anr e6chrokket MoleM o6dacht.r,
Hans HvckebeinDe P.chtogel
Bekend en onbelend, deel 2 / Màrjan
Schuddeboom. Zoetermeer:Free
Musketeen,2oo8.
Tveedebuíd.I tu t biagrdfeênvab
j.redbaekesschàJv.B,d.ze keetohdel
hetr met CotuélieNootdwdl, Th*à.
r6n Hov.t, Car.l Bak , Aia pete6,
TheaBeckwn, Miep Di.kmons, Clara
de Croot, N.C.W. KLtk, wíllefl vas
Doom,N.K Biegd.
BUITENLAND
Walt Dkreys runderbaÍê Welr und
ihie Wurzeln in der dÍopàischen
Kunst / Hrsg. Bruno Cirveau,cuy
cogeval und Roger Diederen. Miinclen, 2oo8..lo4 p., ill.,

roo sripklassiekers die nier in ie
boekenlest bogen ontltreten / ceert
de Weyer.- Atlas,2oo8. - 244 p. IS BN978 9o 4too 996 4;€49,9o.
Canaadaot yldams. sttipJoumalist;
Iezeitw aordiCh\slaswark wdant helaE
degroteteker,aasu& de
euw
'ge
ohtbreket,zaah RodaipheTópfet eh
( De volkskrun5.12.2a
aB)

ISBN. 978-3.777
4-4r75-r: €t9,go.
BaekwMnb ..n beeldwotíLtEegeven
tan hoehet we* vat Disflet geworteld
isi,de E /opese
khsttar de rye etu
begn ,ae eebw.Otigintle teknibgen,
flnb.eldeb en nodelLnvoorde Disney,
Jitms woídengetooíd saasríhiàadjet
en beeldhouwerkenvob kurstenoa6
bit d. Dtitse Ronantiek,htt Frcne
synbolisme,dt yictonaabseschildzrkthst e, het suíealisw. Relati$ tvsses
'hoge'.í 'lage'kvnst,t$seíliteratuur

Bfua allehoek."dE hiarosdd
wrdd yemeld zijn aa"||eis bij de

H€t lrestevan Wilhelm Busch d€
uitvinder van het sEipverhealen de
scheppervan o.a. Md & M.uritsj

enfln, eL tvssesArenkaane .n
Ebropese
crltuur votuLnopdi. mdnier

Kohi lijke Bibliothtk in D.n HaaC.

en lqaiongensyerhaal in zeven stre

zichtb1ar. In ry35rcisdeDksey door

Bed.hrÊbrn de rercÍd lrn È€toudèkjndêrt et
_-,
d(Ênl,crloor na 6. --

E rcpa,et teÊaneld! geíllusÍte.rde
re6i6 ran sprookjeset klassiekeb.Di.
@ttectí.aerd e.s bèt@bgrijkè
basisvoo.
zijs nudío, waatuoorhij ook t kehid5
opgeltiddafl Ebropd. kuasrocadehits

sesam óffne dich : Bildet vom Orient
in deÍ Kindêr- und lugendlireratur
/ Hrsg. Micnaellritsche, Karh.in
Schul,e.- oldenburs: BIS-vertag,

wdte6e kínd.r- ebjeugdboekb w.rdeb
oversedragen.
oosteR.sprookjes,reis
,etualen et stripskómer adb deord..

en deMidzonemathtsdrcoh
vah

cet uitgeb.eid.lrst net geatuhotede
htelstaa ooste6eboekeb.

Solzwnn .n Boedow ilfusied.e.

2oa6. - 27o p. : ill_: 24 cm. ISBN 978 18142-2014-5.
Katalog
zur Ausstellungim Pahmender
:12.oldenburcerKinde! und

' Baltmannsweiler : Schneider Veriag
HohengehÍen,2006. - X, r44 p.:

Iusendmesse2006 im Stadmuseum
oldenburs.

ill. : 24 cm. - (Schriftenreiieder

kntischr kijk op (va.lal cliché) b.eldeh
tan het 'Oostí eh deArchischè
wer.td,
zo@hdi. rdn@Jd. late Áe e.rw in

taa de Odysre, van RobitsonCrtso.

Ah tegehvichtwotdanh.Lhdaogse
Dtidírliv atteus uit Arabische
ldtden wt httu werk vooryesr.ld.Beval

odysseus,Robinsonund co. :
vom Klàssikerzuh Kinder.und
lugendbuch / hÍsg yon Kurt
Franzund Fran,-josefpalrhubeÍ.

T. ntoahsEl li ngscataLogut h at .eL

sprchkeltjkroór volwasenenwar.a
bedoelà:onderanderebewettzincen

DeutschenAkademie Íiir Kinder.
und lugendliteraturvolkàche.v. ;
B d . ] l ).. IS B N978l ,8l 4o-on8.4
BiJdrsgetovtr ztuei klasiek.B
tan dejergdliteratutr die oor

Shaketpeare.
Btuat aok e.a aftik l over
Chodowi.cki
dit o.a.wrk vdtuCohpe,

KaÍl May und seine Zeit. Bilder,
Dolumente, T€xte / cerhard
Klussmeier,Hainer plaul.- Karl
May vertag,2oo7. 592 p.,
ISBN 978.1-78or-or8L2j € 98,-.
Dacvhentdtie ín 4 hoofl.stukk.n
vah dr lewhsJasetrat Kaíl May wt
titsprak n tah d. artÊur zeY Eget
stÀJdigemenirgentab tijdgenoten,
s,íacsimil4s,
pftntbíiqkaa.Jomilieíoto
ten et proc^nukkeb. Biedt eeaàjk
geílluíreed b.eld van d. tíjd, mrt ílz
intewtiondlè geldirgelrang vch keízer
Wilhtln II .n deamoedevan h.t proMonadL oak deto.Lwlig. pflkti*es
vab utEweBee het (h.r)gebruikrdh
ílhstrdtiês konÍ Mn d,eod.
Boys in childien's litseture and
popular .ulture : msculinity,
abiecrion, and rhe lictioMl child /
Annette Wannamaker. - London :
Routledge,2oo8. - xiii, r8r p. j
.. cm. - (children s literature and
cultule) . ISBN 978,0.415-97469{
hbl : ,ta.oo
Yolgehsde auteturv@,dit boêkk
er eengool ve6chiltuse, tuatwteh
s.happersdenke\ ào,Joflgenszoudeh
tuaeteklez.n en wat ze i, w.rkeliJkhtid
tezen.Ze kijkí roa. Taat wrhat.t
(rcnai! $nps,f1,6. tel.visi.senes).s
a\deft daot ofltletzoek6 turestatveí
vdarloosd.
populaircbctuur,et o erzaektwlke vom va\ nans.líjkheid'
wo Í rerb..ld; bijvoorbeu TaÈo" als
wtte en inpeitlktischeabtoiEit, of
ak \wpothieLefguur tuctzargtuor d.

r / Ben.hÈn uir de r.r.ld !Jn heroudÈhnderboek
I d(emb.Í :oo3 no. 6ó

eenbiogrdfíh hnaldeukwotuhnd4vele
ot.t e\komsbnvae bcitJe
b\tell*au
t És ldie elkoor6ietnóthtes)besehre.
vttu. Doarno wa len Hucklebetry
Fibb en Littlc \xtaneb v.rg.lèkeL Een
beschrijrituevon de saciale,tuligieuze
. 6 ecananische on stdháigh.dei Ioat
zien dat de opwtti\gen uit hrn tijd v6L
grootbelokgwatennoorb.íderLtn^.
Tarslater hoaliktbkoverd. invlo.ddie
de Buteu4 hèbbensehodop d. jeusdra
natusin de ,ae tuw, roordl wat betrcf
atdeNerpanalsrds,s.x. enpoliti.k.
out oíthe attic : some neglected
children's eulhors oíthe rwentieth century / ed. by Pat Pinsent.
aaturr. E.tudtetr se||ijdadn íb ínvul
titg dtudÈtottetvoniong.Lsetuneisjes
ib d. Hatry Potterboekèn.

Electonic reproduction.Boulder,

Shenstone:PiedPiper,2006. 256 p. i24 cm. (Neglected
childrens

Colo : Netlibrary,2oo7.
ISBN 978 L429.48ol].E

IsBN 97E-o-9546184-7-4
Bijdrageb
over.etuMntol 2a. e.Lwse
autebrsdi. in hM tid.veb paprldn

Edent outcasts : ihe story oít uisa
Mey Alcott and heÍ felheÍ / John
Metteson.. Bt ed. - New York letc.l:
Norton,cop-2oo7. - lX, 497 p. : ill.;
2t cm. ISBN 978-o-l9l-o5964-9

D. atEur o^d.Èo.ktvanrit eet
post|olo\idLvi5íetekeeht6t nieuw-

beschÁjvet
zij d. inhe.w. cbburetvat
die labdtn?Ook de tekstenvan ort rf

b.sch@eníb hun naatschappelijkecos

DubbelbiaÈr@fe
vat deAtudkao$e
rhrijfstet 118t,r888) er haat vadat,d.
ahd.tuijzet es yhriJrd AmosBrossoh

uit dr aosptonkèlijke
cuburchMáen

ftn en in rcLatietot tL ge^rcsw@ortoe

Al'att 117991838).Dcconphx. rclatie

Twàin, Alcott, and the birth of the
edolêscentreíorm novel / Roberta
SeelingerTrites. IówaCity: U of

Bijzondere
(herluitgaven

tdtld-dochkr.tuduteurautenwatu*
in chrobóLagis.he
valgard.beschr.veb.
Er wardt..L be.tds.se,.n rM d. tijd,
n t ituJamatic
overfE ftLdts En.rson,
Thore1uen ElizabethPqbody,.n

kome$in Australiè,Ni.utzeelabd,
Ccldda eí de Vet higdeStaten.Hoe

woreholsde ítu LoggryoaftLdd.
schajve$,ndt

torh dr tatul destijds
hiet hebbenovert.eJdet ni.Í in de
'cMae' zijn tèrechtgekanen.zè wardrb

Io w aP ,2oo7.- 216!. ISB N978{ .58729-622
2 j $}4.95.
v.ryet kingNandelit.rdneoeereeh
kotustenin de kLasieketefiales voor
jonqer.n ,an Matk Ttuiin et Lotise

- IS B N976 90 t88i 1295 i€ t 9. - .
Eeftedeelva^ .et mo\ttue\t.tle

huu etopis.hz.nsocialistische
idtuhn.

ALatt. HoeMLheÍ gaat on ve5chill.Nla
atahtwenverhaLn
.n gezint
Eehrcs:

h.rtrítsavelbina 4 JotuddÍ) díeín Á
gebondrndrl.h op de ma*t zal konefl.

Unsetding nanatives : postcolonial
readinss oíchild.en s literature /
clare Bredford - Iwaterloo,Ont.l :

,erhdlen,ís dea ew.dí gestaasd,
doorÉtu weryeli"g rM biosrafíhe,
cvltuu rhistoti schee6 1íw an kn];s.he
iakrnatie zowÈlhetwerkrls dep.rsoan

De reíst ajdcnngvan drze stÀpkldssi.ker v.sch.en ín de NewYotkJaumat

uileg overd. ctbureleb\eging td^ àe
A6e ik aanset ra$ c.t dentalisÍ.n wt

Wilfrid rluner UniversityPress,cop.
2 oa7.- ! 11, 279p : i l l .,p o t.;2 1 c m

PrinsValiant,19]7{938 / Harald
R. Foster. Silvester,2oo8. 98 p.

ir 1fi7. Atlr aÀgi6eLflzijn op ew

achtcthtt we* ,ot levente brèbler_In

Berichrên Ín dc

"ïeld

var h€t oude LindeÍb.et

rÉ

Uit de tiidschÍiften

lÊ$€n (jrs.I, juni 2oo8)bevat

ook voat de tijttr.hnfutrikel

artjkelen over de tenioonstelling
'ook prinsesjesgàannaarschool',

geldt

dot d'ze attemaatannvezi! zíjn b,
de Kobinklijke Bíblíotheek.

van Tjerk
overtweeschoolplaten
Botiema,en overde conseneringen
De
de inhoud len het schooLboekje

NEDERLAND

wolijke Alb€r1usen de beminneliike

Colofon
Berichten uil de wercld van het oud€
kildeóGk. Mededelingen.bullednvan
de Stichting Ces(hiedenis kinder- en
idgdlitentuur (ISSN r184.t977)

: ;;"lil"ki;àJ;"k.;i

.

C e rri t' F822).
Biogafie bulletin (najaa. 2006) b€vei
een aÍikel overhet plan vooreen
biografievan Johannavan woude.

LeÍicon vm de jdgdliteratuur
(aí1.77en 78, juni en okt. ,oo8)
bevát onder andere lemmat oveÍ

Bekenpost (jrs. 16,no. 98, nov/dec

PaulBiegel,Marthavan Eeden.

2oo8)bevatartikelenoverSin!
Ni.olaasvan lan Schenkman(door

vah Vloten,Cobykouwel, H.E.

EugenieBoer)overlan Rrnke(door

Koetsveldeh wih Meuldlik (Pipo).

Verantwoording
illustraties

GoedepapieÍen(irg. I, no. 2,
zoo8) het riendenblad van het
Letterkundig Museum, bevat een
artikelvan Monjca Soeting- Lxzig

De illushatiesin dit nummer komen
uit verschillende bewerkingen ven
'Tijl Uilenspiegel'.

met schrijven van een biogralie van
Cissy van Mareldt . met iníormatie
uii brievenvan Van MaNeldt, uit

Vragen

het blad Pratenen breien en overde
invloedvan Top NaeÍIop haarwerk.

liet
Mevr.G. LeijenhoÍsi-WoLters
weten dat ze een reactie heeft gehàd

Ilustration (no. 17,heriit 2oo4

op haar vraag nar een abc-l,ckie.

bevat artikelen over het illustreren
van 'Alice na TennieL.

Het blijkt gemaaktdoor Dick Vandé
en ze heefi er inmiddels zelfs al een
exemplaarvan weten te bemachtigen.

lulit (1/o8)bevateen ertikelover
Selmahgerldí die r5o jaar geleden

corrie voordouw zoekt een Lroek,

reeswelp(no.6,2oo8) In dit

getiteLd'De blauwe soldaat'. Ze
heeÍthet gelezenin de jàrenvljftig,
toen ze 9 jaarwas.op de oranje

Vlaamse recensietijdschrift een erti-

voorkantstondeen blauw€soldaat

kel van Helma van Lierc! overhet
jeugdLiteratuuronderàcàdemische

afgebeeld.
Hetverhaalgaatoverhei

zoek,gevolgddooreen vreaggesprek
met de jongeondezoekersVanessa
Iooseen KatrienVlcberyhs.

folt wiericker Schànsh Bodegraven.
Informatiegraagnaar

r",i.t'o

at a. *-aa *" La."a. u"a.j!'jr

Aê.enber 2oo8 bó.6ó

lant vàn der weg.rrveman
wedavem al @kptuplaketnl
so skia.debodt@let.uu.nl

Aanmeldenals donateurkan men
zichlij Annekevan den Bersh,
p/a Stadsbibliotheek
Haarlem,
lostbus 2o4,2ooo AE Haarlem,
of via a14bersh@haarlem.nl
Donaties(minimum donatieper
iaartwintig euro)naargircnumder
2148552
t.n.v.StichtingGeschiedênis
Kinder en Jeugdlite.atuur,vooÍbug.
DonateuBvan de Stichtingontvangen
uitnodigingen voor studiedagenen
excursies,een jaarboekjeen reselmàtig
de Banchtuh
uit dt w.re||vanher

samenstelling
Bericblen:
Kok
en
TheoCiele..
Ieánnetie
InJórnori. kab nea srwenaat:
KoninklijkeBibliotheek
r.a.v.Jeannetie
Kok
:5o9 LK Den Haag
Tel. ó7o-}4o2rr (do.en vr.)
(privé).
oíte]. o2o-625r915
e-mall:j.arn tE.kok@kb.kl

zuidzijde 47, 24n RS Bodegraven,
Íe1.ary2.651866,
mait corrie.vooÍdouw@hornig.nl.

1[

Annekevanden Bergh (secretaris)
d.vd.b.r*@haattetu.nt
AeÍnoutBoms (lenningmeester,
beheêíderwebsite)

KrLylman,
Henny Box,C.E-€n

FrancienBraalsma),en overr5o iaar
Pnkkebeen in Nederland (door Frits
B@v).

FnrsBooy(voorzjie4

Coórdiratie Mt. vM Ydn knhg':
FritsBooy(ol5'j4r7ll6).

