Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

W STICHTING G E S C H I E D E N I S
K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

J

Promoties en mini-symposia

Russian Artists and the Children's Book 1890-1992. De promotoren zijn Jos Koldeweij en Saskia de Bodt. Aansluitend
De, komende maanden zullen er - aan verschillende universiteiis er een symposium over het onderwerp waaraan onder
ten - niet minder dan drie promoties plaatsvinden op
andere Saskia de Bodt een bijdrage zal leveren. Het
proefschriften die betrekking hebben op oude kinderboeken:
symposium vindt plaats in het Auditorium van de Sint
•
Maartenskliniek, Hengstdal 3, Nijmegen van 14.00-16.30
Op 26 november promoveert de Neerlandica Sanne
uur (ontvangst met koffie en broodjes vanaf 13.15 uur).
Parlevliet aan de Universiteit vaa-<3Toningen op het proefDe donateurs van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
schrift Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire
Jeugdliteratuur worden bij dezen voor het symposium
uitgenodigd. De deelname is gratis, maar er is slechts een
klassiekers voor kinderen 1850-1950. Uitgeverij Verloren
(ISBN 978 90 8704 121 2), € 39,00. De promotoren zijn
gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. Dus graag vooraf
Gilles Dorleijn en Bart Ramakers.
aanmelden.
uur
Bij de promotie verschijnt de omvangrijke Engelstalige
Voorafgaand aan de eigenlijke promotie, die om 16.15
plaatsvindt, is er van 13.00 tot 15.00 uur een minisymposipublicatie Russian Artists and the Children's Book 1890-1992
um over het onderwerp van haar proefschrift georganiseerd
(512 pagina's, met rneer dan 1000 kleurenillustraties). Bij
de publicatie is een DVD/CD-rom gevoegd waarop alle
waarbij de donateurs van de Stichting welkom zijn (zie de
bij dit nummer gevoegde uitnodiging).
illustraties worden getoond van de in het boek besproken
kinderboeken, aangevuld met andere kinderboeken van
dezelfde kunstenaars.
In de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen proAlleen bij het symposium op i december zal deze publicamoveren op i december, om 10.00 uur, de kunsthistorici
tie tegen een sterk gereduceerd tarief te koop worden
Albert Lemmens en Serge Stommels op hun proefschrift
aangeboden. Daarna zullen bestellingen
tegen de reguliere winkelprijs worden
uitgevoerd.
Aanmelden voor het symposium kan via
WAT EEN KOST&AARHE.DE
www.maartenskliniek.nl/
ZAL OAAR MAAR FUNk WAT
VAN MEENEMEN. DAN Z.UN
promotieSergeStommels.
MUN
IS HU
Verdere informatie is verkrijgbaar via
HET 15 MAAQ EEN
education @ maartenskliniek.nl
HEEL 6EWONE LAMP.
Op 4 december tenslotte promoveert aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam
de Utrechtse theoloog Willem van der
Meiden op het proefschrift "Zoo Hggrfi/k
eenvoudig". Geschiedenis van de kinderbij-

bel in Nederland. De verdediging van het
proefschrift - een openbare aangelegenheid waarbij iedereen welkom is - vindt
i!

op die dag om 13.45 uur plaats in de
gebouwen van de VU aan de De
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www.maartenskliniek.nl/
promotieSergeStommels.

NET 15 MAAR

Verdere informatie is verkrijgbaar via

HEEL GEWONE LAMP.

education @ maartenskliniek.nl
Op 4 december tenslotte promoveert aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam
de Utrechtse theoloog Willem van der
Meiden op het proefschrift "Zoo heerlijk^
eenvoudig". Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland. De verdediging van het
proefschrift - een openbare aangelegenheid waarbij iedereen welkom is - vindt
op die dag om 13.45 uur plaats in de
gebouwen van de VU aan de De
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Boelelaan 1105 in Amsterdam. De
handelseditie van het proefschrift
verschijnt bij uitgeverij Verloren in
Hilversum (ISBN 978 90 8704 120
5) en zal in de boekhandel € 35.00
kosten.
Als voorproefje is op de website
www.kinderbijbels.nl onder het kopje
'Geschiedenis kinderbijbel' een
artikel over het onderwerp van zijn
hand te vinden.

Van het bestuur
Hopelijk heeft u deze zomermaanden
weer kunnen genieten van het lezen
en/of de aankoop van bijzondere
kinderboeken en/of -prenten. Ik kon
een alleen op fondslijstjes vermeld
abc-boekje van Jan Schenkman
aanschaffen, waarover ik op de a.s.
studiedag meer zal vertellen.
Het programma voor onze studiedag op 14 november in de Openbare
Bibliotheek van Amsterdam is
gereed. Het zal in hoofdzaak gaan
over Amsterdamse auteurs en uitgevers van i9e-eeuwse kinderboeken en
centsprenten. U zult het programma
bij deze Berichten aantreffen.

aan het symposium dat op zaterdag
20 maart 2010 in Amersfoort zal
plaatsvinden. Het gaat over de kinderen jeugdliteratuur in de jaren vijftig
van de 2oe eeuw. Door deskundigen
zal gesproken worden over het sociaal-culturele beeld, de kinderpoezie,
het Friese kinderboek, boekillustraties, uitgeverij en en jeugdproza uit
die periode. Het belooft een zeer interessante dag te worden met nieuwe
inzichten en gegevens. Het programma zal u tijdig worden toegezonden.
De Hieronymus van Alphen Prijs
zal voortaan om de twee jaar worden
toegekend, zodat deze nog exclusiever
zal worden dan voorheen.
Onze donateur Richard van
Schoonderwoerd verzorgt dit keer ons
jaarboekje over een vrij onbekende
maar interessante kinderboekenschrijfster en redactrice van jeugdbladen uit de jaren 1885-1910.

Mr. Van Veen-kring
De volgende bijeenkomst van de Van
Veen-kring is op 24 oktober 2009.
Bij de bijeenkomsten 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.

Bijdragen van
donateurs
De redactie nodigt de lezers van de
Berichten nadrukkelijk uit om bijdragen voor deze rubriek te schrijven.
Elk onderwerp dat te maken heeft met
oude kinderboeken en -prenten, komt
voor publicatie in aanmerking. Wilt
u iets bijdragen maar vertrouwt u uw
schrijfcapaciteiten niet, neem dan
contact op met de redactie; dan zoeken

Frits Booy, voorzitter

we een oplossing en bieden we hulp.

Kabouterboekjes
Omstreeks 1943 werd door de
Bijenkorf een reeks van 13 kleine

We hopen velen van u weer te
ontmoeten.

boekjes (12 x 8 cm) uitgegeven: de

Onze donateur Sanne Parlevliet
gaat op 26 november promoveren

die begin 1945 door de Duitsers gefu-

op het onderwerp Meesterwerken met
ezelsoren. Bewerkingen van literaire

tekst van rwaalf deeltjes. Enkele daarvan schreef hij zel£ maar de meeste

klassiekers voor kinderen 1850-1950.

waren bewerkingen van sprookjes of

Hiervoor onze hartelijke gelukwen-

bekende verhalen. De tekst van deel

sen. Voorafgaand aan de promotie is

13 werd geschreven door Henk Kabos.

er een klein symposium, waarvoor

Ze werden geillustreerd door ver-

u van harte wordt uitgenodigd. Een
en ander zal plaatsvinden op de
Rijksuniversiteit te Groningen. Het
programma ervan gaat ook hierbij.
Er is door het bestuur verder gewerkt

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
September 2009 no. 63

Kabouterboekjes. Sjoert Schwitters silleerd zou worden - zorgde voor de

schillende illustrator en: Henk Kabos,
Hans Brouwer, Jaap Beckmann, Lex
Metz en Toby Vos. Het aardige is
dat de boekjes zijn opgezet als strips
(meestal ballonstrips), als een soort

Illustrated Classics avant la lettre.
De Kousemakers wijden in hun
Stripleksikon een klein stukje aan de
serie, helaas wel met een paar fouten.
Zo zijn de boekjes 12 x 8 en niet 12 x
18 cm. Ook de beschrijving bij Matla
bevat fouten en onvolledigheden.

\

Een paar jaar na de oorlog is er nog
een herdruk van de serie verschenen,
bij uitgever Van Houten, Afd. K.B.C.,
Weteringschans 22, Amsterdam. De
boekjes zijn bij deze herdruk uiterlijk
niet veranderd en de nummering
van de oorspronkelijke reeks staat
nog op de boekjes. Maar achter in
het eerste deeltje (Tijl Uilenspiegel)
staat een lijstje met een veranderde
nummering. Toch staat op dit eerste
deeltje nog steeds "Kabouter-boekjes^ ".
In bedoeld lijstje worden zes boekjes genoemd als reeds verschenen,
en zes als nog te verschijnen, met
daarin twee nieuwe titels: Kabouter
Andersom, en Snorkeltje. Van die zes
"nog te verschijnen" zijn er in elk
geval twee uitgegeven (in bezit van
ZB Middelburg).
Er is ook - minstens - een
Kabouterboekje uitgegeven met een
heel ander uiterlijk, namelijk oblong
8 x 12 cm en met een ringbandje: De
wonderreis van Tijsje door Piet Harder,
geillustreerd door A.Windig, als
Kabouterboekje 17. Het verscheen zonder vermelding van plaats, uitgever
en jaartal, en er worden geen andere
boekjes uit de reeks in vermeld. Het
is ook niet echt in stripvorm: er is een
doorlopend verhaaltje dat steeds in

bijzonder aardig. Zo is Het zilveren
lucifersdoosje door Lex Metz voorzien van een integrale omslagtekening; heeft De twee broers fraaie
tekeningen van het gevecht met de
draak vol beweging; en heeft Kabos
de dieren in Reinaard de Vos heel
levendig afgebeeld. De teksten zijn
in een simpele taal geschreven. In
Duimelijntje roepen de vissen: "O, wat
een schatje!" als ze Duimelijntje zien,
en Duimelijntje zegt van de mol: "Ik
vind hem een dikken ouden opschepper!". De gerijmde bewerking van
Reinaard de Vos is wat plechtstatiger.
Bovendien is de tekst in dit boekje
steeds binnen een kader onder de
tekeningen gedrukt en zijn er geen
tekstballonnen. In de door Schwitters
zelf bedachte verhaaltjes vertellen de
tekeningen voor een groot deel het
verhaal en is er weinig tekst. Het is
wel jammer dat de boekjes op zulk
slecht papier gedrukt zijn; de illustraties komen zo niet helemaal tot hun
recht (en de boekjes verkeren nu ook
vaak in een matige staat).

De illustraties van de oorspronkelijke 13 Kabouterboekjes zijn soms

Lex Metz. (een bewerking van
Ander sens sprookje De Tondeldoos
die lijkt terug te gaan op de - van
Andersen afwijkende - bewerking
in Zonnestralen van Dietz en
Leopold);
2. Er was eens - ill. Toby Vos
3. Tijl Uilenspiegel - ill. Hans
Brouwer
4. Roeland, het lelijke rupsje - ill. Jaap
Beckmann
5. Alice in 't wonderland - ill. Hans
Brouwer
6. Pukkies avontuur - ill. Henk Kabos
7. Reinaard de Vos - ill. Henk Kabos
8. Duimelijntje - ill. Toby Vos
9. Bimbo, de cocosvogel - ill. Lex Metz
10. Cecilia, de circuspop - ill. Jaap
Beckmann
n. De twee broers: een oud sprookje ill. Hans Brouwer (een variant op
De Tweelingbroers);
12. Dwerg Langneus: naar Haujfill Lex Metz
13. Aladdin en de wonderlamp ill. Henk Kabos (mijn exemplaar

De complete serie, zoals gezegd met

van dit boekje heeft een ringbandje en geen vermelding van plaats

tekst van Sjoert Schwitters in deel

en uitgever).

i of 2 regels onder de plaatjes wordt
verteld.

1. Het zilveren lucifersdoosje - ill.

1-12 en van Henk Kabos in deel 13:
Hilda van den Helm
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A.W. Sijthoff: drukker, uitgever en verzamelaar van centsprenten
Met een rweede serie dong hij mee

Bij de grote verzamelaars van
centsprenten wordt de naam van

naar de prijs die de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen in 1852 uitloofde

Sijthoff vrijwel nooit genoemd.
Boekenoogen, Waller, Van Kuyk, Van
Veen en Boerma zijn op dit gebied
vertrouwde namen, maar de eerste
die in Nederland een grote verzameling centsprenten bijeenbracht was
wel degelijk Albertus Willem Sijthoff
uit Leiden. Hoewel zijn belangstelling aanvankelijk tot doel had om als
uitgever de markt van kinderprenten
te verkennen, ontwikkelde hij zich
nadien tot gepassioneerd verzamelaar
met een duidelijk doel voor ogen.
A. W. Sijthoff (1829-1913) was een
van de belangrijkste uitgevers in de
196 eeuw; niet alleen vanwege het
grote aantal boeken dat bij hem van
de persen kwam, maar ook omdat hij
een belangrijke bijdrage leverde aan
de ontwikkeling van het drukkers- en
uitgeversbedrijf. Zo was hij een van
de eersten die gebruik maakte van de
snelpers en - later - van aandrijving
door een stoommachine. Ook stichtte
Sijthoff een houtgraveerschool, waarvoor hij de begaafde graveur R.J. van
Arum als directeur aantrok. Zo kon
hij zijn publicaties snel en tegen lage
kosten voorzien van illustraties.
Sijthoff startte zijn onderneming in
1851 als drukkerij en drukte aanvankelijk in opdracht van derden boeken
en handelsdrukwerk. Maar al snel
begon hij met het drukken en uitgeven van boeken voor eigen rekening
en risico. De eerste jaren betrof het
vooral titels die hij van andere uitgevers overnam, daarna steeds meer
oorspronkelijke uitgaven.
Sijthoff vatte zijn taak als uitgever
serieus op, ook waar het kinderboe-
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voor een nieuwe serie Nutsprenten.1
Sijthoff won de prijs en bracht 20
prenten uit onder de titel Prenten
tot Nut van het Algemeen, die echter
niet voldeden aan de eisen die 't Nut
stelde. In 1857 begon Sijthoff aan een
derde serie: de Nieuwe Hollandsche
Kinderprenten. Het was een serie van
achtenveertig prenten; met weinig
samenhang, traditioneel, en strak
ingedeeld met zes tot twintig afbeel-

ken betrof. Pas twee jaar actief als
drukker, kreeg hij voor de fraaie
uitvoering van Het gulden boekske
voor lieve kleinen een eervolle vermelding van de Maatschappij voor
Nijverheid. In 25 jaar bouwde hij een
kinderboekenfonds op van meer dan
400 titels, deels vertaalde jeugdlectuur, maar ook veel Nederlands werk
geschreven door vrijwel alle bekende
auteurs van kinderboeken uit die
tijd, onder wie Agatha, Andriessen,
Gerdes, Goeverneur, Louwerse en
Van Oostveen.
Daarnaast was Sijthoff ook actief als
uitgever van kinderprenten. Tussen
1854 en 1857 gaf hij drie series
prenten uit. De eerste serie van 24
prenten drukte hij met gebruikte
houtblokken die hij van zijn leermeester Koenraad Fuhri had overgenomen. Deze prenten, die bekend
staan als Sijthojfs Prentenboek, zijn
niet genummerd en hebben vaak
titels als Rijm-Prent, Allerlei of het
merkwaardige Staalkaart van onze
Natuurgenooten.

dingen die vergezeld gingen van een
rijmpje, vermoedelijk van de hand
van J. Schenkman.11 Ook voor deze
serie putte Sijthoff uit zijn ruime
voorraad eerder gebruikte houtgravures.
De belangstelling van Sijthoff voor
kinderprenten betrof niet alleen het
uitgeven ervan; hij was ook actief
als verzamelaar van centsprenten.
Vermoedelijk begon hij al in de jaren
1850 met verzamelen. Zijn doel was
in die periode nog niet zozeer het
aanleggen van een prentverzameling
als liefhebber, als wel het inzicht
krijgen in de producten van zijn
concurenten. Zo volgde hij het voorbeeld van zijn grootste concurent,
Jan Schuitemaker uit Purmerend,
die al eerder met veel succes bijna
200 prenten onder de titel PrentenMagazijn voor dejeugd had uitgegeven. in
Eigentijdse prenten van Nederlandse
uitgevers waren in die tijd nog
gewoon te koop. De verzameling
van Sijthoff telde dan ook veel
prenten van zijn collega-drukkers

'T,
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Schuitemaker (ruim 200 prenten),
Kolff (24), Noothoven van Goor (181),
Funke (38), De Haan (167), Segboer
(12), Van Dorp (48), Van der Moolen
(39), De Ruyter & Meyer (126), en
Zalsman (70). Dat nioet hem als
uitgever een goed beeld hebben gegeven van de markt voor Nederlandse
prenten.
Maar Sijthoff ontpopte zich na verloop van tijd ook als verzamelaar met
interesse voor oudere centsprenten.

boekhandelaren trokken er hun neus

markt kwamen. Zijn verzameling

In 1883 verscheen de Catalogus eener

voor op waardoor het ontbrak aan

telde dan ook een enorm aantal

bdangrijke verzameling kinderboeken,

verkoopkanalen. Daarvan getuigt ook

prenten uit Duitsland en Frankrijk.

kinderspekn en kinderprenten van

een advertentie die Sijthoff plaatste in

Uit Belgie waren er 623 prenten in

Gerrit van Rijn; ook internationaal

het Nieuwsblad voor den Boekhandel:

zijn verzameling, merendeels van
de Tumhoutse drukkers Beersmans

gezien de eerste verkoopcatalogus
die uitsluitend aan kinderboeken en

CENTS - KINDERPRENTEN.

-prenten was gewijd.IV In deze cata-

Ik verzamel oude KINDERPRENTEN.

logus werden ruim 100 centsprenten

Mocht soms een der Confraters mij

(72), maar ook van Hemeleers uit

uit de i8e en vroege 196 eeuw aange-

voor geld en goede

Schaarbeek (117) en Gordinne uit

boden.
Dat Sijthoff prenten van Van Rijn
heeft gekocht staat vast, omdat bij de

woorden wat kunnen afstaan, dan zal
mij dat aangenaam zijn.
Leiden, 22 Jan. 1889

A.W. Sijthoff

(96), Brepols (185), Delhuvenne
(12) en Glenisson £ Van Genechten

Luik (141). Hierbij waren slechts 12
oude drukken van Brepols.
De verzameling prenten uit andere
landen is onevenwichtig over de toen

veiling van de Collectie Sijthoff als
provenance G. van Rijn is vermeld.

Of deze advertentie hem veel pren-

werkzame uitgevers gespreid. Op een

Uit deze catalogus zijn echter, voor

ten heeft opgeleverd, weten we niet,

totaal van 3429 Duitse prenten zijn

zover valt na te gaan, geen pren-

maar hij wist uiteindelijk niet meer

er ruim 1400 van de Neuruppiner

ten door Sijthoff aangekocht. Was

dan zo'n 150 oude Nederlandse

uitgever Oehmigke & Riemschneider

Sijthoff buitenslands en niet op de

centsprenten bij een te brengen.

en bijna noo Miinchener
Bilderbogen van Braun £ Schneider,

hoogte van de verkoop van deze
prenten, die goed in zijn verzameling

Op zijn vakgebied orienteerde

maar slechts 202 van Kuhn. Van de

gepast zouden hebben? Hoe dan ook:

Sijthoff zich heel internationaal.

overige Duitse uitgevers waren alleen

bij gebrek aan belangstelling liet Van

Een deel van zijn leertijd had hij

Scholz uit Mainz (254) en Weise uit

Rijn de centsprenten en de kinder-

in Parijs doorgebracht en daaraan

Stuttgart (248) goed vertegenwoor-

boeken in januari 1884 veilen bij zijn

had hij veel relaties overgehouden.

digd. Slechts een 5o-tal Duitse pren-

compagnon C.H.E. Breijer.v

Ook in Engeland, Belgie, Duitsland,

ten waren oudere, traditioneel

Oostenrijk en Spanje beschikte hij

op geschept papier gedrukte.

Het was in die tijd al niet gemakke-

over een heel netwerk aan relaties.

Ook het Franse deel van de collectie

lijk de centsprenten van voor 1800 te

Op zijn vele reizen naar het buiten-

is onevenwichtig van samenstelling.

verzamelen. Ze genoten destijds nog

land en tijdens langdurige verblij-

Zo is Pellerin uit Epinal vertegen-

niet de belangstelling die ze heden-

ven in het Zuidduitse Feldafing en

woordigd met niet minder dan 1782

tendage hebben. De meeste antiqua-

Bagneres de Luchon in de Pyreneen,

prenten en het eveneens Spinalese

ren, veilinghouders en tweede hands-

kocht hij de prenten die daar op de

drukkersbedrijf Pinot-Olivier-Sagaire
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Onder nummer 675 van die catalogus
worden 9635 verschillende prenten
vermeld, gerangschikt naar land en
plaats van uitgave en met vermelding
van drukker, uitgever of wederverkoper. Voor f. 8oo,-.werden daar zo'n
2200 Nederlandse prenten gekocht
door de Amsterdamse veilinghouder
en antiquaar H.G. Bom. Dat was

met 476, op een totaal van 2554
Franse prenten. Van de oudere
Franse volksprenten waren er weer
slechts een tiental in de verzameling.
Opmerkelijk was het grote aantal
Spaanse volksprenten (184), o.a.
van Estevill (116) en Bosch (37) uit
Barcelona. Van Partridge £ Co. uit
Londen telde de verzameling 36
exemplaren.
De samenstelling van Sijthoffs verzameling weerspiegelde niet zozeer
wat er in zijn tijd in die landen op de
markt was, maar veeleer het netwerk
van zijn relaties via wie hij prenten
verwierf.
Sijthoff was een van de eersten in
Nederland die het belang van deze
prenten inzag en de eerste die op
grote schaal centsprenten verzamelde.VI Dat we zo goed gemformeerd zijn over Sijthoffs verzameling komt doordat hij in 1895 zelf
een summiere catalogus drukte.vn
Deze catalogus telde meer dan 7000
prenten, waarvan er slechts 1831 van
Nederlandse origine waren. Het is
overigens merkwaardig dat Sijthoff
niet alle door hemzelf uitgegeven
kinderprenten in zijn verzameling
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had: de serie Sijthoffs Prentenboek
ontbrak helemaal en van de Nieuwe
Hollandsche Kinderprenten waren niet
alle prenten aanwezig.
Met zijn verzameling kinderprenten
stond Sijthoff als uiteindelijk doel
voor ogen: het uitgeven van een
prachtwerk over centsprenten.vm
Maar daar is het nooit van gekomen,
mogelijk doordat het verschijnen
van het eerste standaardwerk op
het gebied van de volks- en kinderprenten door Van Heurck en
Boekenoogen in 1910 zijn plannen
doorkruiste en het prachtwerk overbodig maakte.
Toen Sijthoff de verzameling in
1912 liet veilen bij Van Stockum in
Den Haag, verscheen een tweede
catalogus.IX In deze veiling was ook
een groot aantal tekeningen opgenomen o.a. van David Bles, Charles
Rochussen en Johan Braakensiek.
Waarschijnlijk betrof het ontwerpen
voor houtgravures en litho's die
Sijthoff had gebruikt in zijn publicaties, bijvoorbeeld de houtgravures in
de fraaie uitgave van Van Lenneps
werken.

een hoog bedrag, temeer omdat het
ging om slechts 150 prenten uit de
i8e en vroege 196 eeuw en meer
dan duizend prenten uit de industriele periode die toen niet zeldzaam
waren. Bom kocht de prenten waarschijnlijk voor F.G. Waller, verzamelaar van o.a. volksboeken en prenten.
Waller was een relatie van Bom, die
al eerder een groot aantal prenten
uit de verzameling Viq-Carbasius
voor hem had verworven. Zo heeft
Sijthoff vermoedelijk indirect bijgedragen aan de vorming van de nu
grootste centsprentenverzameling in
Nederland: de collectie Waller in het
Rijksprentenkabinet.
Sijthoffs verzameling was de eerste
en de grootste centsprentverzameling die ooit in Nederland bijeen is
gebracht. Ze telde bij veiling ruim
14.000 prenten, waaronder ongeveer
4000 dubbele exemplaren. Hierbij
moet echter wel worden aangetekend
dat in de latere verzamelingen van
Boekenoogen, Waller, Van Kuyk,
Van Veen en Boerma de Nederlandse
prenten en vooral de oudere, traditioneel gedrukte veel beter waren en
zijn vertegenwoordigd.
A.W. Sijthoff overleed op 83-jarige
leeftijd in Feldafing, een half jaar
nadat zijn verzameling prenten was
geveild.

i In zijn fraaie publicatie Leerzaame
prentjens voor dejeugd (Utrecht:
Matrijs 2009) geeft Jo Thijssen een

Tentoonstellingen
Van 2 oktober 2009 tot 3 januari

ontwikkelingspsychologie en pedago-

uitvoerige uiteenzetting over de prijs-

2010 in Museum Catharijneconvent
in Utrecht de tentoonstelling Sint-

giek aan de Universiteit Utrecht
• 22 november: Sinterklaas als gezins-

Nicolaas op bezoek. Hier is veel
over de Goedheiligman bij elkaar te

feest door Herman Pleij emeritus

vraag en Sijthoffs prentserie.
ii J. Schenkman verklaart zich in
een brief aan Sijthoff bereid om teksten bij de platen te maken: 'wat de
geest aangaat; dit hangt grootendeels
van de prenten zelve af en overigens
is het mij onverschillig of Ued. die
op hoogst ernstige toon of wel op
meer luimige wijze wilt hebben vervaardigd.' (UBL archief Sythoff nr.
1856.90).
in A.G.J.M. Borms, De kinderprenten van A.W. Sijthoff. In:
De Boekenwereld 2003, jrg. 20, nr. i,
p. 2-19.
iv T. Gielen, 125 jaar catalogus Van
Rijn. In: Berichten nr. 59, sept. 2008,
p. 3-4.
v De veilingcatalogus uit 1884 is
gelijk aan de door Gielen beschreven catalogus; nu voorzien van een
omslag met dezelfde titel en waarop
de kijkdagen werden aangekondigd.
vi Ook verzamelaar Coen van Veen
noemt Sijthoff als eerste verzamelaar

• 15 november: Sinterklaas als opvoeder door Willem Koops, hoogleraar

hoogleraar historische Nederlandse
letterkunde aan de Universiteit van

zien: schilderijen, beelden, snoepgoed, gedichten, schoolplaten en

Amsterdam
• 28 november: Sint-Nicolaas liederen

foto's waarop te zien is hoe mensen
thuis Sinterklaas vieren. Aspecten
van de historische Sint Nicolaas

door Henk van Benthem, auteur van
de gelijknamige publicatie
• 29 november: Is Zwarte Piet uit te
leggen? door John Helsloot, onderzoeker Meertens Instituut

en de moderne Sinterklaas worden
getoond, waaronder het topstuk van
de Italiaanse renaissanceschilder
Gentile da Fabriano (ca. 1370 -1427)
uit het Vaticaans Museum. Ook het
verlanglijstje van een achttiende-

Van 7 november tot en met 23
december in Museum In 't Houten
Huis in De Rijp (N-H) de tentoonstelling Sinterklaas en Pieterbaas

eeuws meisje en het beroemde SintNicolaasfeest van Jan Steen (ca. 1667)
zijn te zien.
Behalve een begeleidend boekwerk
(zie bij Publicaties) is er ook een
lezingencyclus:
• 8 november: Sint-Nicolaas, een
levende legende door Eugenie Boer,
gastconservator van de tentoonstelling

in beeld, met oude prentenboeken,
prenten, prentbriefkaarten en spellen
uit de collectie van Frits Booy.
Adres: Tuinstraat 13, De Rijp (N-H)
(tel. 0299 - 671286). Openingstijden:
za-, zo- en wo-middag van 13.0017.00 uur.

van centsprenten in een interview in
de Haagsche Courant van 18-9-1971.
vn Kinderprenten in het bezit van
A.W. Sijthoff te Leiden, Leiden: [A.W.
Sijthoff] 1895.
vin R. van der Meulen, Een veertig-

;

jarige uitgeversloopbaan, Amsterdam:
P.N. van Kampen 1891, p. 156.
ix Catalogue d'une belle collection
d'estampes et de dessins anciens et
modernes [...] provenant des successions
I

de MM. C.O.C. Obreen Rotterdam
G. van Rijn Rotterdam [...] Collection
A.W.S....Leide, Den Haag: Van
Stockum 1912.

I

Aernout Borms

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
September 2009 no. 63

dertig belangrijke boeken, uitgegeven
in Nederland in de periode 1540-1800,
waaronder een bijdrage van Joke
Linders: 'Van ondeugd naar spelend
leren. De lieve wigtjes' van Van Alphen
versus Tijl Uilenspiegel'.
Van Amsterdam naar Krugersdorp
en weer terug : P.J. Kloppers (18481912), schoolmeester en schrijver /
G.J. Schutte. - Amsterdam : Suid

I

Afrikaanse Instituut, 2007. - 96 p.

I

- ISBN 978 90 7411 226 o ; € 10,Verschenen bij het 125-jarig bestaan
van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse

tl-t7

i

Van 14 november t/m 20 februari
2010 in het VeJuws Museum Nairac de
tentoonstelling Rozen verwelken...
Poesiealbums tussen alba amicorum
en vriendschapsboekjes. Van de oudste versie, het album amicorum ofwel
vriendschapsalbum, tot poesiealbums
(vanaf 1860) met standaardrepertoire,
en de huidige vriendschapsboekjes
met voorgedrukte vragen: een beeld
van vijf eeuwen vriendschap op
schrift. Een zeer bijzonder album uit
1900, van Roosje van Lelyveld (18961976) uit Laren bevat bijdragen van
o.a Adriaan Roland Hoist, William
Singer, Willy Sluiter, Ferdinand Hart

De manier waarop de politic hierin
wordt verbeeld voor kinderen, wordt
getoetst aan de echte politiegeschiedenis. Adres: Voorhaven 12, Rotterdam
- Delfshaven.

Publicaties

Het Sinterklaas Boek / John Helsloot
en Eugenie Boer. - Waanders, 2009.

Bijna alle boeken die hieronder
warden 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.

- ISBN 9789040086489; € 14,95.
Het Sinterklaas Boek vertelt het
verhaal van dit volksfeest, in een mix
van ajbeeldingen en tekst. Het ontstaan
van de tradities komt aan de orde, de
glorietijd van de heilige en ook de bedreigingen die dit volksfeest gekend heeft.
Bovendien warden de vieringen uit het

NEDERLAND
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Vereniging.
Inkijkje in het leven van een igeeeuwse gereformeerde schoolmeester, in
de tijd waarin de betrokkenheid met de
Zuid-Afrikaanse boeren groat was. In
iSgS vertrok hij naar Zuid-Afrika, dat
hij in igoi gedwongen weer moest verlaten. Hij schreefruim 100 boeken, o.a.
voor de zondagsscholen.

Nibbrig en Louis Couperus.

Tot en met 23 mei 2010 is in het
Historisch Museum Rotterdam, locatie
Dubbelde Palmboom, de tentoonstelling Signalement Bromsnor, agent in
boek en beeld te zien. Hoe in de afgelopen 100 jaar in Nederland tegen
de politic werd aangekeken, wordt
vanuit een onverwachte invalshoek
zichtbaar gemaakt met behulp van
kinderliteratuur, films en tv-series.

t

verre en nabije verleden, IrThuiselijke en
openbare khng en in allerlei uithoeken

Boekenwijsheid : drie eeuwen kennis

van het koninkrijk op ontroerende en

en cultuur in 30 bijzondere boeken:
opstellen bij de voltooiing van de

hilarische wijze in beeld gebracht.

Short-Title Catalogue, Netherlands/
onder red. van Jan Bos en Erik

Gustave Aimard: Feiten, Fictie,

Geleijns. - Zutphen : Walburg pers,
2009. - 287 p. : ill. ; 25 cm. -

Molenaar (Author), Colin McDonald

ISBN 978-90-5730-625-9 geb.

Snowflake Design Inc. , 2009. - 33Op.

Wetenschappelijke bijdragen over

Frictie / by Mary Eggermont(Designer). - Calgary : Special
ISBN 978 o 98128 190 2 ; € 30,-.

De Franse schrijver Gustave Aimard

Lezen leren, colportageromans: de

In een beperkte oplage van 150

(1818-1883) was vooral bekend door

5 van Karl May oftewel vrijwel ver-

exemplaren in eigen beheer uitge-

zijn indianenverhalen, die in vele talen,

geten verhalen en him bekroning/

geven door de Erven van Joan C.

waaronder het Nederlands, werden

J.C. Oosterbaan en F.C. Roest.

Oosterbaan, en aan alle leden van de

vertaald. De auteur verkent de autobio-

- Krabbendijke : Van Velzen B.V.,

Karl May Vereniging kosteloos ter

grafische, historische en antropologische

2009. X73 P- '• ill- 25 cm. -

beschikking gesteld. De Karl May

aspecten van zijn werk. In Frankrijk

ISBN 978-90-807319-4-3.

Vereniging zal later dit jaar beschik-

raakte Aimard na het schrijven over de

ken over een klein aantal exemplaren

Boek bestaande uit 2 delen: de

Frans-Duitse oorlog uit de gratie, maar

vorigjaar overleden Joop Oosterbaan

en die te koop aanbieden. Informatie

in Zuid-Amerika bleefhij een gevierd

beschrijft in het eerste deel de vijf colpor-

bij frits.roest@ gmail.com.

auteur. Aimards verslag over zijn rets

tageromans van Karl May. Het tweede

naar dat continent werd nooit uit het

deel is getiteld 'Volkslectuur en colporta-

Wat een mooite : hoogtij in het

Frans vertaald, maar is hier samen-

geroman, gebrek aan literaire smaak in

kinderboek in acht portretten /

gevat, deels geciteerd, en becommentari-

de negentiende-eeuwse samenleving' en

Bregje Boonstra. - Amsterdam :

eerd. Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/

is van de hand van Frits Roest. In dit

Querido, 2009. - 239 p.: ill.; 25 cm.

Gustave_Aimard

deel staan hoofdstukken over de handel

- ISBN 978-90-214-3541-1; € 35,-.

in boeken en volkslectuur tot en met de

Portretten van acht hedendaagse '

De Nederlandstalige Karl May uitga-

i8e eeuw; de opkomst van de markt voor

klassieke' schrijvers voor dejeugd: Paul

ven, 1882-2009 / door Frits Roest.

lezen en drukken in de ige eeuw; de

Biegel, Imme Dros, Peter van Gestel,

- ze [bijgew.] dr. - Steenbergen : Karl

geboorte van een nieuw genre populisti-

Wim Hofrnan, Guus Kuijer, Joke van

May Vereniging, 2009. - 78 p.: ill.;

sche romans en van de colportageroman;

Leewen, Els Pelgrom en Toon Tellegen.

23 cm. - Oorspr. uitg.: Karl May ver-

bezwaren tegen te veel lezen en tegen

Al deze auteurs ontvingen de Theo

zamelaars compendium / door J.C.

het lezen van ontspanningslectuur; de

Thijssenprijs. Met fragmenten uit hun

Oosterbaan en F.C. Roest. 2000.

goedkope ramsjboekhandels en meer.

werk.

Uitgave die eerdere edities vervangt,
bijgewerkt met nieuwe informatie over

Bevat ajbeeldingen van Nederlandstalige
Aantekeningen bij Alice / Martin

colportageromans.

vroegefeuilletons, nieuwe scans, en

Gardner ; vert, [uit het Engels] door

nieuw ontdekte uitgaven.

Nicolaas Matsier. - Amsterdam :
Athenaeum-Polak & Van Gennep,
2009. - 207 p.: ill. ; 25 cm. - ([De
gouden reeks]). - Vert, van een keuze
uit: The annotated Alice. - Cop. 1960.
- Met bibliogr.
Samen uitgegeven met 'De avonturen
van Alice in Wonderland e£ Achter de
spiegel en wat Alice daar aantrof, beiden in zwart linnen gebonden met een
stofomslag in goud en rose en een rood
leeslint. Gardners aantekeningen zijn
een begrip voor iedereen die zich met
Alice bezighoudt. Hij verzamelde informatie over alles wat met Carroll's boek
te maken had, bijvoorbeeld welke gedichten Carroll parodieerde. Matsier maakt
dat weer duidelijk voor de Nederlandse
•i-m

liefhebber van Alice.
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maat, aantal pagina's, kleuren, thema,
salaris kunstenaar en periode waarin
het betreffende boek in druk was.
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The fairy tales of Oscar Wilde /

Jarlath Killeen. - Aldershot [etc.] :
Ashgate, cop. 2007. - VIII, 194 p.;
24 cm. - ISBN 978-0-7546-5813-9
hbk: £50.00.
Onderzoek naar de sprookjes van
Oscar Wilde (1854-1900), die volgens
de auteur een mengeling bevatten van
conservatieve en subversieve elementen.
Ze moeten gelezen warden in de literaire
traditie van negentiende-eeuws Europa,
en in het licht van lerse katholieke thema's. In deze studie warden de sprookjes
geplaatst in hun tijd, inclusiefde theologische, politieke, sociale en nationale
context.
Russian children's literature and
culture / ed. by Marina Balina and
Larissa Rudova. - New York [etc.] :
Routledge, cop. 2008. - xvii, 390 p.:
ill. ; 24 cm. - (Children's literature
and culture ; 48). - ISBN
978-0-415-97864-4 hbk : £60.00
Essays over kinderliteratuur in de
Sovjet- Unie en daarna, met beschrijving
van genres, thema's, onderwerpen en
auteurs; en met bijdragen over onder
meer het begin van de Sovjet kinderliteratuur, schoolverhalen en Samuil
Marsjak. Ook het belang van kinderboeken bij de vorming van de Sovjetidentiteit wordt onderzocht. Bevat
bovendien informatie over populaire
kindercultuur, zoals theater, film en
strips.

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschrifiartikelen geldt dat
deze allemaal aanwezig zijn bij
de Koninklijke Bibliotheek.
NEDERLAND
Met dank aan Marianne van Zuijlen,
werkzaam bij het Meertens Instituut.
Zij stuurde kopieen van artikelen uit
regionale tijdschriften naar de KB.
Berichten van Moeder de Cans

(jrg. 10, no. 2 en 3, 2009) meldt dat
Greet)e Nijburg de nieuwe directeur
is geworden, en dat de plannen voor
een verhuizing vanuit Winsum naar
de Obergumer kerk vastere vorm
krijgen. Verder een artikel over
Margot Warnsinck.
In Boekenpost (no. 102, juli/aug
2009) artikelen over Ben Willem
Wierink (Oom Ben), }ac. Berghuis
alias Jack Bulterman, Doekel Dijkstra,
het Staring Instituut en over de
Tsjechische illustrator Zdenek Miler.
No. 103 (sept./okt. 2009) bevat onder
meer artikelen over Diet Huber en

over Het boek van Luilekkerland van
Chr. van Abkoude.
De drie steden, regionaal-historisch
tijdschrift voor het Rivierenland (jrg.
29, no. i, 2008) bevat een artikel
over illustratrice Lies Veenhoven
(1919-2001).
De Kakelepost van de Historische
Vereniging Schagen en omstreken
(jrg. 23, no. i, maart 2008) bevat
Herinneringen aan Card Beke (19132007).
Leesgoed (jrg. 36, no. 3, 2009) bevat
artikelen over de blauwe bandjes van
Jules Verne en over Nils Holgersson.
Lessen (jrg. 4, no. i, maart 2009) ^s
gewijd aan Het Nut; met artikelen
over 225 jaar Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, Nutsprenten, een
'Zedekundig leesboek' uit 1804 en
over schoolplaten van Hendrik Jan
van Lummel. No. 3, September 2009
bevat artikelen over Martinet en
Gods volmaakte naruur en over H.G.
Brussee (1903-1995), schrijver van
schoolboeken.
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Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteraruur (ISSN 1384-5977)

www.hetoudekinderboek.nl
Besruur:

In Leusden toen (jrg. 25, no. 2, mei
2009) een artikel over Jeanne Faure
(1893-1987).
Literaruur zonder Leeftijd (no. 79,
zomer 2009) be vat onder meer een
artikel over Henriette Willebeek le
Mair door Christine Tjalsma, die
eerder een lezing over haar gaf voor
de donateurs.
Misjpoge (jrg. 22, no. 3, 2009) bevat
een artikel over Joodse schrijvers voor
de jeugd.
Sociologie (jrg. 4, no. 2-3, 2008)
bevat een lang artikel (p 115-134)
van Joost de Waal: 'Gewoon overtekenen': de introductie van Sjors van de
Rebellendub; een casestudie naar onopgemerkte amerikanisering.
In het Tijdschrift voor de Politic (jrg.
71, no. 5, 2009) staat een artikel van
Jeanne Hogenboom (kunsthistorica)
over de beeldvorming van politic in
kinderboeken: Signalement Bromsnor.
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Zwols Historisch tijdschrift (jrg. 26,
no. i, 2009) bevat een artikel over
C.M. van Hille-Gaerthe.

Buitenland
Illustration (no. 20, zomer 2009)
bevat o.a. artikelen over Dean's rag
books.

Frits Booy (voorzitter)
JJbooy@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

247, juni 2009) bevat o.a. bijdragen
over Arthur Rackham en Peter Pan,
en over met foto's geiillustreerde kinderboeken uit de jaren dertig.

Donaties (minimum donatie per jaar
vijfentwintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteraruur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.

Studies in Illustration (no. 42,

Samenstelling Berichten:

zomer 2009) bevat een bijdrage over
William Blake.

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

La Revue des livres pour enfants ( no.

Verantwoording
illustraties
De illustraties in dit nummer komen
uit de Kabouterboekjes, die in de
bijdrage van Hilda van den Helm
worden beschreven.

Coordinate 'Mr. van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).

