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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

W STICHTING GESCHIEDENIS
K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

Van het bestuur
Op ons traditionele nieuwjaarsgeschenk,
dat een bijzondere plaats in onze reeks
De Waare Rijkdom inneemt, kregen we
diverse readies. De voorbereidingen
voor het volgende geschenk zijn al
getroffen. Saskia de Bodt gaat het
bestuur met ingang van i april a.s.
verlaten. Dat is erg jammer, want zij
heeft veel voor onze Stichting gedaan.
Gelukkig is zij bereid mee te blijven
denken over sprekers en onderwerpen
voor studiedagen. Wij zullen op onze studiedag in Assen
afscheid van haar nemen.
Op de studiedag in het Drents Museum te Assen op zaterdag 18 april zullen we elkaar hopelijk weer in groten getale
ontmoeten. Het programma ervan treft u bij deze Berichten
aan. Conservator Heij houdt een inleiding over o.a. het
museumbeleid, twee verzamelaars en onderzoekers en
onze penningmeester zullen spreken over respectievelijk
Russische prentenboeken en Russische prenten. Daarna
is er volop gelegenheid om het Drents Museum met zijn
interessante verzameling kunst, Drentse cultuurhistorie
en archeologie te bekijken.
Wij wensen Marjan Schuddeboom geluk met het verschijnen van het tweede deel van Bekend en onbekend, waarin
weer vele wetenswaardigheden zijn te vinden. Ook voor
Saskia de Bodt onze gelukwensen voor haar aandeel aan
het bijzondere
< Jetses aan de wand. Ook Jo Thijssen
gelukgewenst met zijn interessante boek over de vroegste
Nederlandse schoolprenten.
In het najaar hopen we een studiedag in het nieuwe en
interessante gebouw van de Openbare Bibliotheek van
Amsterdam te organiseren. Weer met een veelzijdig programma zoals u van ons gewend bent. Verder is er een
excursie naar een expositie over het werk van Annie M.G.
Schmidt in diezelfde Openbare Bibliotheek in mei gepland.
U kunt zich daarvoor opgeven via de bijgevoegde excursiebrief. In de zomer of de herfst will- >
« excursie naar

een expositie over de wandplaten van Jetses in het Museum
Nairac te Barneveld organiseren.
We hebben vele enqueteformulieren ontvangen; alle inzenders worden hartelijk bedankt. In het juninummer van de
Berichten hopen we u over het resultaat uitgebreid te informeren. Ook dit jaar staan er dus weer leuke en belangwekkende evenementen op het programma!
Frits Booy
Voorzitter

In Memoriam Frits Huiskamp
toespraak van Frits Booy bij de crematie

Als kinderboekenvriend en als voorzitter van de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteraruur wil ik afscheid
nemen van Frits Huiskamp.
Ik heb Frits zo'n 15 jaar geleden leren kennen op een bijeenkomst van onze Stichting te Rotterdam. Ik dacht meteen: die man lijkt me sympathiek. En hij was sympathiek!
Hij was een trouwe deelnemer aan onze bijeenkomsten
en hield er ook lezingen. Door zijn aardige en belangstellende opstelling maakte hij vele vrienden. Hij kon zich
bijna kinderlijk verbazen en verheugen over van alles en
nog wat. Door zijn kennis, inzet, inventiviteit en hulpvaardigheid dwong hij bij velen respect af.
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Frits was zeer gastvrij. Ook in het

vonden dat hij op hun terrein was

Kort na het verschijnen van zijn boek

zorghotel ontving hij je op zo'n

gekomen. Ik heb daar veel respect

ging Frits opnieuw aan de slag. Hij

manier, dat je niet het idee had, dat

voor, al zou ik het zelf - denk ik - niet

maakte een ritelregister en verwerkte

je bij een patient op bezoek kwam.

een groot aantal aanvullingen en cor-

Zo heb ik een paar keer bij hem

gedaan hebben.
Na een lange en verdienstelijke

gegeten, soms samen met zijn zorg-

carriere in het onderwijs dock Frits

zijn handboek nog waardevoller werd.

zame en trouwe vriendin Ans. Dan

in zijn grote hobby geschiedenis, met

Frits toonde dus geen valse schaamte.

spraken we over vroeger, onderwijs,

vooral aandacht voor vroeg 196-

Ik heb nog nooit zo'n openhartige en

kinderboeken en Nederlandse litera-

nijvere onderzoeker ontmoet!

ruur. Frits bleef aardig bij, omdat Ans

eeuwse Nederlandse kinder- en
jeugdboeken, schoolboekjes en

hem regelmatig romans, artikelen

schoolmeesters, waarover hij ging

het oude kinder- en schoolboek blij-

recties in een supplement, waardoor

En hij is de grote belangstelling voor
ven behouden. Toen Frits dit jaar

e.d. voorlas.

via anderen weer kinderboeken op
een veiling ging kopen, zag ik dat
als een hoopvol teken. Helaas had ik
het mis... Gelukkig heeft zijn dochter
Tessa inmiddels ook belangstelling
voor oude kinderboeken gekregen.
Het is heel fijn dat Frits dit geweten
heeft en ik hoop van harte dat zij in
onze kring wil worden opgenomen.

geestig was hij ook. Zo noemde hij

publiceren. Frits werd een boekenspeurder die jarenlang door het

zijn jeugdrubriek in De School Anno

hele land reisde. Hij inventariseerde

Op grond van al zijn verdiensten

'Voor de jeugd maar ook voor meer

voor het eerst de ca. 5000 kinder-

verleende het bestuur van onze

bejaarde lezers' en typeerde hij een

en jeugdboeken verschenen tussen

Stichting Frits in 2004 de

oud kinderboek als 'een mallotig

1800-1840 en verzamelde ontzertend

Hieronymus van Alphen Prijs.

verhaal, dat overigens spannend
geschreven is en de lezerrjes moet

veel informatie over boeken, uitgevers
en illustratoren. Het resultaat was

Wat was hij trots op deze prijs, die

hebben doen huiveren'. En het woord

een zeer informatief, overzichtelijk

woonkamer prijkte. En wij zijn heel

'netwerken' kwam volgens hem van

trots op Frits en op wat hij voor de

Netty van Rotterdam vanwege haar

en mooi geillustreerd standaardwerk,
getiteld Naar de vatbaarheid der jeugd.

vele contacten.

Bij de presentatie ervan klonk een

der- en jeugdliteratuur heeft verricht.

treffend lied van Ans:

Bij de uitreiking van de Van Alphen

Vertellen kon Frits als de beste en

De strijd zocht hij niet vaak, al had

met de bijbehorende oorkonde in zijn

geschiedenis van de Nederlandse kin-

Prijs had ik voor Frits een versje in

hij zijn principes en kon hij kritisch

Trein-in, trein-uit

de trant van Van Alphen geschreven.

zijn en overtuigend volhouden om

Bus-in, bus-uit

Ik zal het u tot slot laten horen. Bij

iets te bereiken. Soms was hij te
goeiig. Zo werd zijn inleiding op De

Bij storm en zon en regen

Van Alphen spreekt een kind over
zijn vader:

voetreis naar Sneek van onderwijzer

Nouja, dat viel soms tegen!

En vond hij altijd wat hij zocht?

Cor Bruijn, een boek dat Frits na veel
gedoe toch wist uit te geven, afgekeurd door dochter Margreet Bruijn.
Frits legde zich erbij neer en verzette
zich niet tegen een dame van diep in
de tachtig. Genereus stond hij ook
onderzoeksmateriaal af, toen anderen
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Mijn vader is mijn beste vrind,
Wat brengt een man als Frits er toe
Om jarenlang te zoeken.

Hij noemt mij steeds zijn lieve kind

Het antwoord ligt, 't is zonneklaar,
Verscholen in de boeken!

Maar als volgt spreekt het vroegi9e-eeuws kinderboek over Frits:

Frits Huiskamp is mijn beste vrind.
hij noemt mij steeds zijn lieve kind.
Hij pakt mij want hij wil mij lezen!
'k ben hem een gull' en gouden gids,
'k word deeglijk onderzocht door Frits,
er kan geen beter speurder wezen!

"Heb je Anna Boom al gelezen"?
Hij wilde weten wat je er van vond,
de discussie aangaan. Over de meest
uiteenlopende onderwerpen.
Meerdere leden van het eerste uur
van de Stichting waren aanwezig bij
het afscheid van Frits. Dat gaf ons
een goed gevoel. Frits gedag zeggen.
Het laatste wat wij konden doen.

Soms vindt hij mij saai, vies of/out,
maar als hij mij dan goed beschouwt,
dan wordt zijn vaderhart bewogen.
dan spreekt zijn liefde geen verwijt,
ja zeljs, als hij mij Hever wegsmijt,
dan zie ik tranen in zijn oogen.
Zou ik door minder deeg'lijkheid
dan maken dat Frits Huiskamp schreit?
Zou ik hem zugten doen en klagen?
Neen, door mijn waarde en mijn goed
heeft hij mij (en ik hem) voor de vergetelheid behoed
en blijft zijn werk velen behagen!
Frits, beste kerel, het was een vreugde jou gekend te hebben!

Een herinnering
aan Frits Huiskamp
van Netty van Rotterdam
Op een dag, bij het Informatiecentrum Jeugdlectuur in de bibliotheek van Rotterdam, zag ik tussen
de kasten een grote man staan. Hij
haalde een voor een boeken uit de
kast, bekeek ze nauwkeurig, maakte
aantekeningen. Toen ik vroeg of hij
naar iets speciaals zocht, vertelde hij
mij dat hij zocht naar kinderboeken
tussen 1800 en 1840, en bij ons bibliografieen raadpleegde. En dat hij ze
wilde inventariseren, beschrijven en
bestuderen. Maar, hoe kwam je in
het begin van de jaren 1990 aan het
materiaal? Gelukkig was ik in de gelegenheid deuren voor hem te openen.

Een borstbeeld voor
Van Rijn
Met zijn eigen woorden in het Liber
Amicorum dat ik bij mijn afscheid
als voorzitter van de Stichting kreeg:
"Je stuurde me veel kanten op: naar uitgevers, bibliotheken, archieven. Musea
en daarin allerlei fantastische mensen. Mijn wereld veranderde. Ik werd
boekenspeurder. een soort detective".
Frits - onze Frits - werd lid van de
Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur. Hij maakte er vrienden, bezocht studiedagen waarop hij
mij altijd begroette met de woorden
"dag meid", en hield lezingen. Want
Frits wilde ons deelgenoot maken
van dat wat hij onderzocht. Hij was
daar ruimhartig in. Velen van ons
zullen goede herinneringen hebben
aan de studiedagen, met name die in
Hulst waar ook Ans van de partij was.
Daarna was het altijd Frits en Ans.
Ook bij de nazit was Frits graag van
de partij. Met een glas Duvel! Hij was
een echte levensgenieter.
Ik bezocht hem verschillende malen
in het ziekenhuis. En ook al wilde
zijn lichaam niet meer meewerken,
zijn geest bleef levendig en alert.
Hij had altijd nieuwe boeken en
rijdschriften liggen. En niet alleen op
het gebied van het oude kinderboek.

In 'Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek' van September
2008 (no 59 p 3-4) schreef Theo
Gielen over de waarschijnlijk oudste
catalogus van antiquarische kinderboeken, samengesteld door Gerrit van
Rijn in 1883. Gielen beschrijft niet
alleen deze belangrijke en interessante catalogus, maar vermeldt ook
het een en ander over de activiteiten
van Van Rijn op het gebied van het
veilen van oude boeken. Van Rijn
was werkzaam bij de firma Beijers
in Utrecht van 1877 tot 1880 waar hij
belast werd met het samenstellen van
catalogi. In deze periode ontstond
zijn liefde voor het verzamelen van
kinderboeken en centsprenten. Zijn
poging om daarna zelfstandig een
antiquariaat te beheren bleek geen
succes. Hoe het na 1885 met Van
Rijn verging vermeldt het artikel niet.
Gielen eindigt met de vraag waar het
borstbeeld van Van Rijn is gebleven
dat zich vroeger in de grote zaal van
de oude Gemeentebibliotheek in
Rotterdam bevond.
Er bestaat inderdaad een borstbeeld
van Gerrit van Rijn. Het beeld werd
na zijn overlijden in 1912 gemaakt
uit erkentelijkheid voor zijn werkzaamheden als 'bibliothecaris der
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gemeentelijke openbare bibliotheek
van Rotterdam'. In zijn necrologie,
opgenomen in het 'Rotterdamsch
Jaarboekje' van 1913, beschreef Dr.
C.P. Burger met hoeveel passie Van
Rijn zijn werk deed: 'Slechts zeer
zelden vindt men eene zoo ernstige
liefhebberij voor boeken, en voor
wat in boeken te vinden is, als bij
Van Rijn (...)' (p 27). Het borstbeeld,
gemaakt van wit manner door L.F.
Edema van der Tuuk (1872-1942),
kreeg dan ook een prominente plaats
in de Rotterdamse bibliotheek, eerst
aan het Van Hogendorpsplein en
vanaf 1923 aan de Nieuwe Mark!
In de nieuwe bibliotheek, geopend
aan de Hoogstraat in 1983, was geen
plaats meer en zo kwam de buste
vervolgens terecht in het depot van
het Historisch Museum Rotterdam
(inv.nr. 60997).
Maar Van Rijn verdiende beter.
Tien jaar later kreeg zijn borstbeeld
opnieuw een ereplaats, dit keer in
de studiezaal van de Atlas Van Stolk
in Het Schielandshuis. De gebruikers van deze prentencollecrie over
de Nederlandse geschiedenis zijn
Van Rijn namelijk onnoemlijk veel
dank verschuldigd. Op verzoek van
Abraham van Stolk (1814-1896), de
oprichter van de Atlas Van Stolk,
heeft Van Rijn diens verzameling
beschreven. En wel in zijn vrije tijd,
'...met een zeker zelden of nooit
geevenaard doorzettingvermogen',
zoals eerdergenoemde C.P. Burger
het noemde (p 32). Het eerste deel
verscheen in 1895 en er zouden er
nog negen volgen. Vanaf deel acht
kreeg Van Rijn hulp van C. van
Ommeren.
In 2007 werd het borstbeeld opnieuw
verplaatst, maar dit keer binnen Het
Schielandshuis. In dat jaar kreeg
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de Atlas Van Stolk een nieuwe tentoonstellingsruimte en daar kunnen
museumbezoekers nu het borstbeeld
van Gerrit van Rijn bewonderen.
Carl Nix
hoofdconservator Atlas Van Stolk

Robide van der Aa
als verzamelaar van
kinderboeken
In de Berichten, nummer 59 (sept
2008), memoreerden we dat aan
Gerrit van Rijn de eer toekomt - ook
internationaal - de eerste catalogus
van (oude) kinderboeken op zijn
naam te hebben geschreven. Toch
was hij niet de eerste die zich in
Nederland met het verzamelen van
kinderboeken heeft bezig gehouden.
Ruim veertig jaar eerder namelijk
blijkt Mr. C.P.E. Robide van der Aa
zich al ingespannen te hebben om
zoveel mogelijk van de kinderboeken
die voor 1840 waren verschenen, bijeen te brengen.
Christianus Petrus Eliza Robide van
der Aa (1791-1851) was opgeleid als
jurist in Leiden en vestigde zich,

nadat hij een aantal bestuurlijke
functies in Friesland vervuld had, in
1834 in Amhem. Eerst als advocaat
en vanaf 1838 als rechter aan de plaatselijke arrondissementsrechtbank.
Daarnaast was hij zeer actief als
schrijver/publicist en redacteur van
verschillende tijdschriften en almanakken, waardoor hij een spil werd
in het letterkundig leven van de eerste helft van de 196 eeuw. Vooral als
medeoprichter van De Gids in 1837 is
hij terecht gekomen in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur,
hoewel hij al vroeg in 1838 de Gidsredactie weer verliet.
De lezers van de Berichten zullen hem
vooral kennen van de door Beijerinck
in Amsterdam uitgegeven Almanak
voor dejeugd die hij samen met
Mevrouw Van Meerten Schilperoort
redigeerde. En van verschillende
bundels proza en poe'zie voor de
jeugd die hij - vaak samen met haar
- publiceerde maar die in feite de
afzonderlijke boekuitgaven zijn van
het 'mengelwerk' uit genoemde
Almanak.
Als kind van zijn tijd was hij zeer
actief binnen de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen en zijn belangstelling als publicist had dan ook voor

een belangrijk deel betrekking op de
'volksverlichting' en in het bijzonder
op onderwijszaken. Daarom is het
niet verwonderlijk dat hij in 1840
benoemd werd tot schoolopziener in
het district Gelderland.
Vermoedelijk is zijn belangstelling
voor het bijeenbrengen van kinderboeken te verklaren vanuit deze nieuwe functie want al in het Nieuwsblad
van den Boekhandel van 15 oktober
1840 doet hij de volgende oproep:
De ondergeteekende zich onledig houdende met het verzamelen van bouwstoffen tot het geven van een beredeneerd
overzigt, van in de laatste vijjtig jaren,
als uitspannings lectuur, ten dienste
der nederlandsche jeugd, uitgegevene
boekjes, noodigd alle HH. Uitgevers
en Boekhandelaren uit, om aan hem
(onder adres van de HH. G.J.A.
BEIJBRINK te Amsterdam ofJs.An.
NIJHOFF te Arnhem) een naauwkeurige Lijst te doen toekomen van alle de
kinderwerkjes van welke zij het regt van
kopij bezitten, zooveel doenlijk van een
Exemplaar van ieder derzelve vergezeld,
ten einde hem in staat te stellen, dit
overzigt zoo volledig mogelijk te maken,
om daaruit te juister gevolgtrekkingen te

kunnen ajleiden, omtrent den voor- of
achteruitgang, in dit voor de vorming en
opleiding derjeugd zoo hoogst belangrijk
gedeelte onzer Letterkunde.
Arnhem, ROBIDE VAN DER AA.
7 October 1840.

Afgezien van het feit dat de oproep
uit slechts een zin bestaat waarin
bovendien nog een storende spelfout
voorkomt, vallen een paar dingen op.
Allereerst beperkt hij zijn oproep tot
"boekjes die als uitspannings lectuur
voor de jeugd zijn uitgegeven", tot
kinderboeken zouden wij nu zeggen,
daarmee de schoolboekjes uitsluitend. Vervolgens wil hij graag een zo
volledig mogelijk overzicht krijgen
van wat er tot dan toe aan kinderboeken verschenen is: "in de laatste
vijftig jaren" voor 1840, dus ongeveer
vanaf het begin dat er boeken voor
kinderen verschenen die als "uitspannings lectuur" bedoeld waren.
Bovendien wil hij graag van al die
boeken een exemplaar toegestuurd
krijgen....! Dat levert een mooie verzameling op.
Zijn doel van het verzamelen blijkt
te zijn: zicht te krijgen op, c.q. conclusies te kunnen trekken over de
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stand van zaken, "den voor- of achteruitgang" in de kwaliteit van het
kinderboek van dat moment. Men
mag aannemen met de bedoeling om
daarop als schoolopziener een beleid
te bepalen voor de "vorming en opleiding der jeugd". Een heel ander doel
dus dan Van Rijn als antiquaar veertig jaar later zal hebben!
Opvallend aan deze oproep van
Robide van der Aa is tenslotte nog
dat hij het kinderboek beschouwt als
een "hoogst belangrijk gedeelte onzer
Letterkunde". Het fenomeen van het
"literaire kinderboek" dat de laatste
decennia veel van de discussies binnen de wereld van het kinderboek
heeft bepaald, blijkt dus minder van
onze tijd dan gedacht.
Van wat er van dit initiatief van
Robide van der Aa daadwerkelijk
terecht is gekomen, is mij niets
bekend. In het Nieuwsblad van den
Boekhandel is het in ieder geval bij
deze ene oproep gebleven en wordt
er verder niets meer gemeld over de
respons crop. Mogelijk dat er sporen
van een eventueel succes van zijn
oproep te vinden zijn als men zijn
(epistolaire) nalatenschap - die deels
in de Koninklijke Bibliotheek en voor
het andere deel in de Bijzondere
Collecties van de UB Amsterdam
wordt bewaard - zou uitpluizen?
Het werkzame leven van Robide van
der Aa heeft daarna in ieder geval
niet meer zo lang geduurd: in 1848
werd hij getroffen door "een hersenziekte, die zijn geestvermogens dermate verzwakte, dat hij onder curateele gesteld moest worden". Aan de
gevolgen hiervan is hij enkele jaren
later, in 1851, bezweken.
Theo Gielen
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besteedt P.G. Witsen Geysbeek in
zijn Biographisch, anthologisch en

Mr. Van Veen-kring
De vorige Van Veen-kring werd
gehouden op zaterdag 21 maart
2009. Theo Gielen besprak het
Sprekend Prentenboek, een kinderboekcuriosum uit het eind van de
196 eeuw.
Bij de biieenkomsten van de Van
Veen-kring is iedereen welkom.
Plaats: Antiquariaat Acanthus,
Achter Sint Pieter 180, Utrecht.
Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15
uur. Meer informatie bij Frits Booy,
zie Colofon.

critisch woordenboek der Nederduitsche
dichters (1821-1827, raadpleegbaar
via de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren) ruim aandacht aan Jordens, maar elementaire
Kindergedichtjes (de tweede druk is
niet bewaard gebleven). Om een
indruk van zijn werk te geven citeer
ik hier
Bede in vaders ziekte
Heere God! wiens groote goedheid
My zoo'n lieven Vader gaf,

Jan Jordens

'k Bid U, neem hem, in zijn ziekte,
Door den dood niet van my af.

Als kinderdichter geniet Jan Jordens
een zekere naamsbekendheid omdat
hij samen met Pieter 't Hoen en
Hendrik Riemsnyder behoort tot de
vroege navolgers van Hieronymus
van Alphen. Hij schreef over Van
Alphens kindergedichten: 'Men ziet
met genoegen, hoe graag zij onrvangen zijn en met hoe veel vrucht zij
gebruikt worden.' Maar omdat er
naar zijn mening bij Van Alphen te
weinig versjes te vinden zijn, waarmee gebeden kan worden, bracht hij
in 1782 zelf met zijn bundel Voor
kinderen een verzameling berijmde
kindergebeden op de markt. Het
boekje verscheen bij Holtrop in
Amsterdam en een derde druk ervan
kwam nog in 1802 uit onder de titel
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Laat hem in het leeven blijven!
Zoo hij stierf... o God! hoe naar
Zou ik niet met Moeder kermen!
O! die slag waar' al te zwaar.
'k Ben bedroefd. Gij kunt ons helpen,
Vader redden uit de pijn.
Wil hem toch in 't kort herstellen.
'k Zal U altoos dankbaar zijn.

Het gedichrje blijkt, samen met de
pendant 'Dankzegging voor vaders
herstelling' in dezelfde bundel, nogal
schatplichtig te zijn aan Van Alphens
'Pietje bij het ziekbed van zijn zusjen'
en 'Het verhoorde gebed'.
In de bibliografieen van kinderboeken en de biografische woordenboeken zijn helaas maar weinig personalia over Jordens te vinden. Weliswaar

gegevens als zijn geboorte- en sterfjaar ontbreken. In het Biographisch
woordenboek der Nederlanden van
Van der Aa wordt verwezen naar de
Navorscher maar in de eerste jaargang
daarvan (1851, p 378) wordt slechts de
vraag gesteld: "Waar en wanneer is
hij geboren en overleden?" Hoewel in
de twee volgende jaargangen wel wat
nieuwe gegevens over hem worden
verstrekt, wordt het antwoord op de
vraag naar zijn geboorte- en sterfjaar
ook hier niet gegeven. Bij toeval
kwam ik erachter dat in deel 2 (1861)
van de Geschiedenis van het kerkgezang
by de Hervormden in Nederland (p 282)
van de predikant Roelof Bennink
Janssonius die leefjaren wel zijn te
vinden, en wel in een kleine biografie
van Jordens die ik hier laat volgen:
Jan Jordens, geboren te Amsterdam
in 1755, en daar gestorven den 2osten
January 1817. Deze heeft zich door
zijn meermalen gedrukt dichtbundeltjen: "Voor kinderen" bekend
gemaakt. In de Amsterdamsche en
Leydsche dichtgenootschappen werd
hem gaarne eene plaats gegeven, en
de bundels, door deze uitgegeven,
bevatten verscheiden stukken van
hem, die door eenen Christelijken
geest en zuiveren vorm zich onderscheiden. Van zijne geschiktheid
voor het kerkelijk gezang heeft hy de
bewijzen meer dan eens gegeven. In
den zoogenaamden grooten bundel
der Doopsgezinden van 1796 komen
verscheidene liederen voor van zijne

hand, waarvan er eenige zijn overgenomen in de "Christelijke kerkgezangen," die te Amsterdam in 1851
door den Doopsgezinden kerkeraad
te Haarlem werden uitgegeven. Van
hem is No. 170.
Met de grote bundel der Doopsgezinden is bedoeld de gezangenbundel Christelijke gezangen voor de
openbaare godsdienstoefeningen, waarin
echter de gezangen niet zijn ondertekend - net zomin als in de Christelijke
kerkgezangen uit 1851. 'No. 170' blijkt
gezang CLXX, beginnend met de
regel 'Ik zal dan, op deez' statelijken
dag', uit de Evangelische gezangen, om
[...] bij den openbaren godsdienst in de
Nederlandsche Hervormde Gemeenten
gebruikt te worden, verschenen in
1806 bij Allart in Amsterdam. In
de Psalmen en gezangen [...] der
Nederlandsche Hervormde Kerk, verzameld in 1938, komt dit gezang niet
meer voor, want daarin blijkt gezang
170 van de hand van Hieronymus
van Alphen. Ik geef deze toelichting
over de kerkgezangen niet alleen om
de lezer speurwerk te besparen, maar
ook omdat uit deze gegevens blijkt
in welke sfeer Jordens' gedichten
geplaatst moeten worden.
Als de sneeuwbal eenmaal rolt, kom
je verder. Ook in De Evangelische
gezangen verzameld in dejaren 18031805, en in gebruik bij de Nederlandsche
Hervormde Kerk, een studie van
A.W. Bronsveld uit 1917, wordt bij
de bespreking van Gezang 170 (p
437-440) tamelijk uitvoerig aandacht
besteed aan Jordens, zij het niet aan
zijn kindergedichten.
Er wordt vaak gezegd dat wij staan op
de schouders van onze voorgangers.
In dit geval bleek het nogal lastig die

schouders te vinden, waardoor de
gezochte gegevens lang verborgen
bleven.
Louis Saalmink

Mengelwerk
Jan Pieter Heije, die 200 jaar geleden
werd geboren, is op i maart in de
Amsterdamse Jan Pieter Heijestraat
herdacht met de onmulling van een
plaquette. Biograaf Dr. Jan Stroop
hield een voordracht, er werd gezamenlijk een paar van zijn bekende
kinderliedjes gezongen en de stadsdeelvoorzitter onthulde de plaquette,
die aan de muur van de HEMA
op de hoek van de Kinkerstraat is
aangebracht. Vervolgens werd in
het Bellamy Buurt Museum, 2e
Kostverlorenkade 62, een tentoonstelling over zijn leven en werk geopend.
Veel geld werd er betaald voor originele tekeningen van E.H. Shepard
(1879-1976) de illustrator die wereldberoemd werd door zijn illustraties in
de boeken over Winnie-de-Poeh door
A.A. Milne. Bij Sotheby in Londen
werd half december uitzonderlijk
mooi materiaal geveild, waaronder

enkele originele tekeningen van de
Poeh-illustraties. De toch al niet lage
richtprijzen van het veilinghuis werden in vele gevallen op het dubbele
of meer afgeslagen. Zo bracht een
tekening van de beer Poeh die door
Janneman Robinson achteloos de
trap op wordt gesleept, € 104.000,op; en de originele tekening van
Knorretje en Poeh in de sneeuw, op
zoek naar de mysterieuze Woezel,
zelfs € 124.000,- ! In totaal brachten de tekeningen € 1,4 miljoen op.
(Bron: de voorpagina (!) vanTrouw,
17.12.2008)

Internet
Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat zowel Goeverneur als Heije
werden geboren. Op de website van
de Koninklijke Bibliotheek zijn
dossiers aan hen gewijd. Zie:
http://www.kb.nl/vak/kinderboeken/
actueel.html, bij Auteurs en illustratoren.
Ook op de website van de Koninklijke Bibliotheek: een overzicht met
sites waarop digitale kinderboeken
staan. Zie: http://www.kb.nl/vak/
kinderboeken / online .html
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Kort geleden is daar een prachtige Amerikaanse website aan
toegevoegd met al bijna 5000
gedigitaliseerde kinderboeken.
gemaakt door de Baldwin Library
of Historical Children's Literature
in the Department of Special
Collections at the University of
Florida. Doorzoekbaar op woorden
uit de beschrijvingen (citation) en
gedeeltelijk op de volledige teksten.
Klik bijvoorbeeld op 'All items' en
dan 'Thumbnail view'. Een deel van
de boeken heeft als extra een Table
of contents', en een overzicht van alle
pagina's in 'thumbnails'.
www.achterderug.nl is een website
gewijd aan het protestants-christelijke (kinder)boek. Met onder meer
afbeeldingen van omslagen van zeer
veel zondagsschoolboekjes, met titelen drukgegevens, en deels voorzien
van boekbeoordelingen van de 'Ned.
Hervormden Zondagsscholenbond
op Geref. Grondslag'. Via indexen
kan op auteur, illustrator, titel en
reeks gezocht worden. Downloaden
van pdf-bestanden is ook mogelijk.
Ook is een aantal fondscatalogi van
Callenbach, Voorhoeve en Meinema
opgenomen die in hun geheel zijn te

bekiiken. Inmiddels zijn er al 5868
titels opgenomen. geschreven door
1281 verschillende auteurs en met
illustraties van 557 verschillende illustratoren. Er zijn 5696 boekomslagen te zien - bij eenzelfde titel soms
meerdere wanneer bij een nieuwere
dnik de omslag veranderd is. Het
aantal opgenomen recensies bedraagt
niet minder dan 3718.

Tentoonstellingen
Tot 24 mei in de Openbare Bibliothftk
van Amsterdam de expositie Ik kan
niet leven zonder letters. Uitgaand
van de zojuist verschenen bibliografie
van het werk van Annie Schmidt.
samengesteld door Marcel Raadgeep,
zijn haar boeken te zien, aangevuld
met tekstcitaten, illustraties. foto's en
voorwerpen.
Tot 21 juni 2009 staat in het
Nationaal Ondeninjsmuseum in
Rotterdam de tentoonstelling Jetses
aan de wand, met originele schilderijen, aquarellen en schetsen
van Cornells Jetses (1873-1955). De
tentoonstelling biedt bezoekers
een kijkje in zijn werkwijze. Met

medewerking van de Cornelis Jetses
Stichting en Noordhoff Uitgevers
in Groningen. waar een groot deel
van zijn archief wordt bewaard. Bij
de tentoonstelling verschijnt het rijk
geillustreerde gelijknamige boek
Jetses aan de wand met alle 22 platen,
de schetsen en de verhalen die bij de
schoolplaten hoorden verteld te worden. Er wordt ook aandacht besteed
aan de relatie tussen Isings en Jetses.
aan het werk van Carl Larsson en
voor de Duitse invloeden in de platen
van Jetses. Na Rotterdam gaat de
tentoonstelling eerst naar Museum
Nairac in Barneveld en tenslotte naar
de Frae}'leniaborg in Slochteren.
Tot 29 augustus is er een dubbeltentoonstelling te zien in Nijkerk. In de
bibliotheek staat een tentoonstelling
over '100 jaar W.G. van de Hulst'
met veel van zijn uitgaven; tevens is
er een bijzondere wandschildering
te zien die W.G. van de Hulst Junior
daar in 1993 aanbracht. In Museum
Oud Nijkerk is de expositie 'Lezende
mensen, gelukkige mensen' te zien
die de geschiedenis van uitgeverij en
drukkerij Callenbach documenteert,
vanaf haar oprichting in 1854. Voor
deze tentoonstellingen is samengewerkt met de Maatschap Erven W.G.
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van de Hulst Senior en met de familie Callenbach.
Zie www.oudnijkerk.nl en
www.bibliotheeknijkerk.nl.
Adres: Museum Oud Nijkerk,
Holkerstraat 6 en Bibliotheek
Nijkerk, Frieswijkstraat 99.
%

' . ' . ' •"-'..«ii

Van 4 april t/m 29 augustus te zien
het Nationaal Onderwijsmuseum in
Rotterdam de tentoonstelling 'Nut'tig
leren voor iedereen', bij gelegenheid van het 225 jarig bestaan van
de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. De expositie geeft een
historisch overzicht van drie eeuwen
onderwijs, en van de initiatieven die
het Nut heeft genomen ter verbetering van scholen, schoolboeken, het
opleiden van leerkrachten en het
stichten van bibliotheken. Voor het
eerst zullen alle zestig educatieve
Nutsprenten die als beloning op scholen werden uitgedeeld, in Rotterdam
bij elkaar te zien zijn.
Ter gelegenheid van het jubileum
worden de Nutsprenten in boekvorm
uitgegeven: Leerzaame Prentjens voor
de Jeugd. Het boek is samengesteld
door en voorzien van een begeleidende tekst door Jo Thijssen.
Van 16 mei t/m 30 augustus 2009
organiseert Stedelijk Museum De
Lakenhal in Leiden de manifestatie Holland Mania. Het beeld
van Nederland bij Amerikanen en
Japanners staat centraal. Aanleiding
is het Leidse Pilgrimjaar en
Japanjaar, waarin vier eeuwen relaties
russen Nederland, Japan en Amerika
in Leiden worden gevierd. Holland
Mania speelt zich af in De Lakenhal
en op verschillende andere locaties in
Leiden. Er worden ook Amerikaanse

beeld van Holland geven, en er wordt
een rijk geillustreerd boek van Saskia
de Bodt over hetzelfde thema gepresenteerd: Kinderen van Holland.
Van 24 mei tot 6 September staat
in het Drents Museum in Assen een
tentoonstelling over Ben Wierink.
Opgeleid als onderwijzer, had hij
in het bijzonder belangstelling voor
het tekenonderwijs waarover hij zeer
vooruitstrevende opvattingen had.
De tentoonstelling toont zijn schilderijen, litho's en houtsneden, allerlei
door hem ontworpen drukwerk en
boekillustraties. Natuurlijk zullen
de bijzondere kinderboeken die hij
onder het pseudoniem "Oom Ben'
publiceerde, te zien zijn: Pirn's poppetjes en Jan Klaassen, en ook de prachteditie van de door hem geillustreerde
uitgave van Reynaert de Vos in de
bewerking van Stijn Streuvels. Bij de
tentoonstelling verschijnt een boek
over Wierink van de hand van Saskia
de Bodt, Jeroen Kapelle en anderen.
Adres van het museum: Brink i,
Assen. Verdere informatie op
www.drenlsmuseum^n

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Mocht
een bepaald boek daar niet zijn, dan
kan men tamelijk eenvoudig opzoeken
in welke bibliotheek in Nederland het
wel aanwezig is.
NEDERLAND
Jetses aan de wand / Jacques Dane
(red.) ; [auteurs Saskia de Bodt... et
al] Kampen : Omniboek, 2009. 127 p. : ill. ; 25.31 cm. ISBN 978-90-205-2920-3 geb.
Rijk geillustreerde catalogus, verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling.
Bevat informatie over Jan Ligthart en
het zaakonderwijs en over de illustrator
Comelis Jetses. Met paginagrote illustraties van alle 22 schoolplaten van Jetses
en bij elke plaat een toelichting met
ajbeeldingen van voorschetsen. Verder
een bijdrage over de Duitse invloeden
op Jetses werk, en een vergelijking tussen
het werk van Jetses en diens Zweedse
tijdgenoot Carl Larsson.
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- Tumhout: Brepols. cop. 2008.
- 324 p. : ill. : 25 cm. - (Studies in
European urban history (i 100-1800) :
15). - ISBN 978-2-503-52599-0.
Rijk geillustretrde studie over het
ondeni'ijs in middeleeuws en i$e eeuws
Europa. met de nadruk op dt situatie in
Nederland, en vergelijkingen met andere
Europese landen. Be\'at informatie o\fr
school in de middeleeuwse literatuur.
r
Latijnsf ktrboeken en boekfn als de
' Spiegliel derjongers'. over hornbooks
en abecedaria. Met vetl ajbesldingen
van Itzendt. lerende en schrijvtnde
kinderen, van schoolklassen, van onderKinderen van Holland : het beeld van
Nederland in Amerilcaanse landerboeken / Saskia de BodL - Uitgeverij
De Jonge Hond ism de Koninklijke
Bibliotheek, mei 2009. - ISBN
9789089100986 ; € 17,95.
Kunsthistorisch onderzoek naar
de achtergronden en de ontwikkeling van het beeld dat Amerikanen
van Nederland hebben zoals dat in

publicities in kranten en tijdschriften.
De metr dan duizend omslagen van de
beschreven tittls zijn in kleur ajgebeeld.
Met een voonvoord van Annejet van der
Zijl.

Drawing Babar : early drafts and
watercolors / [Jean de Bninhoff
and Laurent de BrunhotY; ed. by]
Christine Nelson ; with an essay by

BUITENLAND

Adam Gopnik : forew. by William
M. Griswold. - New York : Morgan

Struwwelpeter: humor or horror? :
160 years later / Barbara Smith

Library & Museum. 2008. - 150 p. :

kinderboeken wordt getoond. Van
het verschijnen van 'Hans Brinker or

Chalou. - Lanham. MD [etc.] :

ill. ; 32 cm. - ISBN 978-0-87598-151-2
Studie over de opzet van de etrste

Lexington Books, 2007. - X, 99 p. :

Babarboeken van vader en zoon de

The silver skates' in 1865, tot en met
Amerikaanse kinderboeken over de

Bmnhqff, met meer dan 200 ajbeeldin-

- Amsterdam : De Wombat, 2009. -

ill. ; 23 cm. ISBN 978-0-7391-1663-0
Hoffmanns Struwwelpeter blijft
de mensen fascineren; nog steeds verschijnen parodieen, navolgingen en
hervertellingen. De combinatie van de
moralistische en sadistische inhoud is
uniek. Kritische analyse van de verha-

313 p. : ill. ; 33 cm. - ISBN

len, die door Hojfrnann waren bedoeld

978-90-451-0753-0 (Querido) geb.

ah humoristisch, maar door sommigen

Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Ik krijg zo'n drang van binnen :
bibliografie van het werk van Annie
M.G. Schmidt / Marcel Raadgeep.

Moot uitgegeven kloeke bibliografie

worden beschouwd als buitengewoon

waarin het gehele oeuvre van Annie

kwaadaardig. Met een schets van de

Schmidt is beschreven voor zover het is

toenmalige maatschappelijke context en

verschenen in gedrukte vorm, met alle

vergelijkingen met hedendaagse even-

• zeldzame - bibliojiele uitgaven, luis-

zeer gewelddadige kinderkost.

terboeken, bladmuziek en vertalingen.

IO

wijs en straffen.

Bevat ook boeken die over Annie M.G.

Back to the schoolyard : the daily

Schmidt en haar werk verschenen, door

practice of medieval and Renaissance

haar bewerkte 'Gouden Boekjes', en

education / Annemarieke Willemsen.
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gen van voorschetsen en tekeningen,
vertalingen van de eerste en de uiteindelijke Franse teksten, en twee essays over
de culturele context van deze succesvolle
kinderboeken. Bevat ook illustrates van
kunstwerken die inspiratiebron waren.

Bijzondere
(her)uitgaven
Twee nieuwe Reinaert-vertalingen op
rijm hebben het licht gezien, beide
zijn geillustreerd: Reinaert de Vos,
vertaald uit het Middelnederlands
door Karel Eykman, met illustraties van Sylvia Weve (Prometheus),
en Reynaert de Vos, vertaald uit
het Middelnederlands door Ard
Posthuma, met illustraties van
Mance Post (Athenaeum-Polak &
Van Gennep).

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat
deze bijna allemaal aanwezig zijn bij
de Koninklijke Bibliotheek.

NEDERIAND
Boekenpost (jrg. 17, no. 99, jan/
feb. 2009) bevat artikelen over De
geheime tuin van Frances Hodgson
Burnett, uitgeverij Westland,
plagiaat in kinderboeken, schrijfster
Louise Stratenus en srriptekenaar
Piet Wijn. In no. 100 (mrt-apr. 1009)
ondermeer een artikel van Frits
Booy over prentenboeken van Marie
Hildebrandt.
De Haagsche UK-Post (jrg. 67,
febr. 2009) speciaal nummer van
een familieblad, is gewijd aan de
schrijfster Felicie Jehu (1865-1956),
geschreven door haar achterneef
Robert Schultink.
Leesgoed (jrg. 35, no. 8, 2008) bevat
een interview met Jan de Vries,
de directeur (inmiddels ex-directeur) van de Stichting Kinderboek

Cultuurbezit in Winsum. In jrg. 36,
no. i, 2009 een artikel over Lewis
Carroll als auteur voor kinderen.
Literatuur zonder Leeftijd (no. 77,
najaar 2008) is een 'liber amicorum' voor Gerard de Vriend, decent
jeugdliteratuur aan de Universiteit
van Amsterdam en redactielid van
Lzl, die met pensioen gaat. Bevat o.a.
artikelen over de boeken die Gerard
de Vriend in zijn jeugd las, over boeken die in de oorlogstijd beschikbaar
waren, over teksten die door kinderen zijn geschreven, over de stand
van de jeugdliteratuur rond 18301850, en over sporen van jeugdliteratuur in het werk van W.F. Hermans.
Lessen (jrg. 3, no. 3 en 4, sept, en
dec 2008) bevat artikelen over het
schoolboekje De vrolijke Albertus en
de beminnelijke Genii uit 1822, en
over een onlangs door het Nationaal
Onderwijsmuseum verworven
schetsboek van Cornelis Jetses.

BUITENLAND
Illustration (no. 17 en 18, herfst en
winter 2008) bevat diverse artikelen over de illustraties bij Alice in
Wonderland na Tenniel, en artikelen
over William Heath Robinson, Tove
Jansson en Michael Foreman.
The lion and the unicorn (jrg. 33, no.
i, jan. 2009) bevat artikelen over de
boeken van Bessie Marchant die rond
1900 avonturenboeken schreef met
heldinnen in de hoofdrol, en over
A.A. Milne's werk voor kinderen.
Movable Stationary (jrg. 16, no. 4)
bevat artikelen over anamorfose-boeken, en een verslag van een conferentie in Washington, waar Theo Gielen
de 'key-note speaker' was.
La revue des livres pour enfants (no.
244, dec. 2008) bevat een dossier
over prentenboeken in de jaren 19651975, voorafgegaan door een artikel
over de jaren vijftig.
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Colofon

Volkacher Bote (no. 89, dec. 2008)
bevat onder meer een artikel over de
figuur Vrijdag in Robinson Crusoe.

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

De Boekenwereld (jrg. 25. no.}, mrt
2009) bevat een artikel van Aernout
Borms over Gambar gambar, 24
Indische centsprenten gedrukt in
Leiden.

Verantwoording
illustraties
De illustraties in dit nummer komen
uit: Van twee kinderen en de blauwe
zee door Job. E. Kuiper, met illustraties van Ro Keezer (Paris, 1931) en
Uit Piet's vlegeljaren: een jongensboek
door Jan Feith, met tekeningen van
de schrijver (Scheltens & Giltay,
1906).

Vragen
Corrie Voordouw heeft twee zeer
bruikbare reacties gekregen op de
vraag naar 'De blauwe soldaat'. De
juiste titel moest zijn 'De kleine soldaat' geschreven door A. Blauw.
Perry Moree zoekt informatie over
het boek Het verijdelde complot, en de
schrijver ervan: Wim Wouters.
Uitgegeven met platen en
bandteekening van Willy van der
Pol bij De Steenuil in Amsterdam
in 1934. Informatie graag naar
Jeannette Kok of naar
perry.moree@kb.nl.
De heer Monne zoekt nadere informatie over het boek Zonder familie,
de eerste uitgave van Hector Malots
Sans Familie in Nederland (1880
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Rotterdam, }. Berge, vert. Horsa).
Bezit iemand een exemplaar van
deze uitgave, of weet iemand waar er
een te vinden is?
Dezelfde vragen over een uitgave met
de titel De Vondeling, in 1892 verschenen bij W. Hilarius te Almelo.
En ook over de volgende uitgaven
van Alleen op de wereld: een vertaling
door A.C. Sluyter (ca. 1885); uitgaven
bij Van Holkema en Warendorf;
Vivat; en J.C. Dalmeijer (begin 2oe
eeuw); en de iye druk bij D. Bolle te
Rotterdam (ca. 1925). Scans van voorplat en titelblad van alle genoemde
uitgaven zouden welkom zijn i.v.m.
een beoogde publicatie! Informatie
graag naar L. Monne, Kwartellaan 4,
2566 DW Den Haag, of per e-mail
naar: aodw@xs4all.nl.
Corrie en Willem Kreugel uit Breda
zijn al heel lang op zoek naar een
sprookjesboek, dat rond 1950 is
gelezen. Het was een vooroorlogs
boek, ongeveer 20 bij 15 cm groot
en i cm dik, met kleine zwart-wit
tekeningen tussen de tekst. Het
bevatte verhalen over Prins Durfal,
het meisje Wiedewind, de kabouters Grasbaard, Stoppelbaard en
Langbaard. Op de rode voorkant
stond een afbeelding van kabouters
onder een paddestoel. Informatie
graag naar: Handellaan 140, 4837
EC, Breda, tel. 076-5226686, e-mail
Loto37fb@kpnmail.nl.

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
j]booy@zonnet.nl
Anneke van den Bergh (secretaris)
a.vd.bergh@haarlem.nl
Aernout Borms (penningmeester,
beheerder website)
agborms@xs4all.nl
Jant van der Weg-Laverman
weglaverman@kpnplanet.nl
Henk van der Lee
hjvdlee@planet.nl
Aanmelden als donateur kan men
zich bij Anneke van den Bergh,
p/a Stadsbibliotheek Haarlem,
Postbus 204, 2000 AE Haarlem,
of via a.vd.bergh@haarlem.nl
Donaties (minimum donatie per jaar
vijfentwintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:

Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (prive).
e-mail: jeannette.kok@ kb.nl
Coordinate 'Mr. van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).

