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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

Van het bestuur
Het bestuur kijkt met veel genoegen terug op de studiedag
over Amsterdamse kinderprenten en -boeken, auteurs en
uitgevers. De opkomst was goed, de lezingen waren zeer
de moeite waard en er was veel inbreng van de toehoorders. De rondleiding gaf een goede kijk op de dagelijkse
prakn'jk van de voor ons zo gastvrije Openbare Bibliotheek
Amsterdam.
Het programma van het symposium over de Nederlandse
kinder- en jeugdliteratuur tijdens de jaren vijftig van de
2oe eeuw is rond. Het is zeer verheugend dat we zes
deskundige sprekers over diverse onderwerpen hebben
gevonden. Voor details verwijs ik u naar de hier bijgevoegde aanmeldingsbrief. Dit symposium lijkt zeer bijzonder
te worden en hopelijk spreken de onderwerpen zeer velen
van u aan om dit alles mee te maken.
De excursie naar de expositie van de schoolplaten van
Jetses in September jl. kreeg de belangstelling van een
twintigtal donateurs. Men was tevreden over het gebodene
en vond het plezierig om elkaar na lange tijd weer te
spreken.
We feliciteren Saskia de Bodt met de geslaagde inaugurele rede en de feestelijke bijeenkomst in de aula van de
Universiteit van Amsterdam.
In de bestuurssamenstelling komen binnenkort enkele
veranderingen. Henk van der Lee gaat ons per i januari
2010 verlaten. We danken hem alvast hierbij voor het vele
werk dat hij tien jaar lang voor onze Stichting heeft gedaan.
Henk was vijf jaar een accurate penningmeester en de verzorging va;
nieuwjaarsgeschenk en de verzending van
de Berichten waren bij hem in goede handen. Ook ondergetekende gaat het bestuur verlaten en wel per i april 2010.
U krijgt nog bericht over hun beider afscheid.
We prijzen ons zeer gelukkig dat donateur drs. Toin Duijx
ons bestuur wil komen versterken. Hij is bij velen van u
al bekend als een zeer ervaren besruurder en organisator.
Ook zijn we erg blij dat dr. Jant van der Weg-Laverman de
taak van voorzitter op zich wil nemen. Ook zij behoeft als
bekwaam besruurder met lange ervaring en als deskundige

betreffende het Friese kinderboek nauwelijks een introductie. Op dit moment is een vervanger van ondergetekende
als besruurslid nog niet bekend. Een aantal mensen zal
worden gepolst. Mocht u een geschikte kandidaat weten,
meld u die ons dan alstublieft.
Naruurlijk gaat onze dank dit jaar weer uit naar de redactie
van de Berichten, die ons elk kwartaal weer verrassen met
opmerkelijke en diverse informarie over kinder- en jeugdliteraruur in binnen- en buitenland.
Rest mij om u namens het bestuur zeer plezierige feestdagen toe te wensen en een heel boeiend nieuw jaar, zeker
wat betreft kinder- en jeugdboeken, kinderprenten en aanverwante zaken.
Frits Booy, voorzitter

Studiedag
De studiedag op 14 november stond in het teken van
Amsterdam, met een inleiding op de collectie oude kinderboeken van de Openbare Bibliotheek en lezingen over een
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Amsterdamse uitgever van prenten,
over Theo Thijssen en diens opvat-

De museumcollectie van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam

tingen over jeugdliteratuur, en over
de Amsterdamse uitgever G. Theod.
Bom.

Ontstaansgeschiedenis

plekje krijgen, op de reusachtige zol-

De bewaarcollectie oude en nieuwe

der van het pand. Voor de collectie is

Voor een gehoor van zo'n zestig

kinderboeken van de OB A (de

altijd actief verzameld maar er zijn

donateurs werd de dag geopend door

'Museumcollectie') is ontstaan in de

door de jaren heen ook veel schenkin-

OBA-directeur Hans van Velzen die

begin] aren van het jeugdbibliotheek-

gen aan de Wijde Steeg geweest. De

o.a. wees op het 9o-jarig bestaan

werk in Amsterdam, tegelijk met de

opvolgers van de genoemde pioniers

van deze bibliotheek. De dag werd

oprichting in 1912 - onder leiding van

van het jeugdbibliotheekwerk, Nel

besloten met een rondleiding door

Annie Gebhard - van de Nutsleeszaal

Ledeboer, Jannie Daane en Nettie

het spectaculaire gebouw en een

Heimeriks, hebben de collectie

bezoek aan de magazijnen met de

voor jongens en meisjes van 10 tot
18 jaar. Op die aanzet bouwde Louise

verder uitgebouwd. Wat de bewaar-

museumcollectie. Mede dankzij onze

Boerlage 15 jaar later verder aan wat

collectie niet echt ten goede kwam

gastvrouw, Cobie van der Made, werd

zij zelf noemde haar 'verzameling

was de overgang van 't Nut naar de

deze studiedag een succes.

Openbare Bibliotheek, in 1951. Daar

van de lezingen; de tekst van de heer
De Baar over 'Theo Thijssen en de

oude en merkwaardige kinderboeken'. Toen het inlichtingenwerk aan
volwassenen een steeds belangrijker
deel van het Nutsleeszaalwerk werd

jeugdliteratuur' was niet op tijd binnen en verschijnt daarom in het volgende nummer

en daarvoor in 1935 een mooie ruimte
beschikbaar kwam in de Wijde Steeg,
kon ook de bewaarcollectie daar een

Hieronder volgen samenvattingen

gold een strak financieel beleid dat
weinig ruimte Het voor aanschaf
van antiquarische kinderboeken.
Wei werd op een gegeven moment
besloten dat titels uit het actuele boekenaanbod meteen ook aangeschaft
werden voor de bewaarcollectie,
onder het motto dat titels van nu van
waarde zijn voor belangstellenden
in de toekomst. Nog steeds wordt op
deze manier gecollectioneerd.
De collectie en haar gebruikers
De ongeveer 30.000 titels omvattende verzameling is bedoeld voor
een brede groep geinteresseerden in

XXXII

Mij'n moeder kent een laken
Dat kan zeniet vouwen

Mjin vader kent een appel
Die kan hij niet schellen
Mjjn zusfcer kent kralen
Die kan ze nieb tellen
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jeugdliteratuur, vanuit een persoonlijke belangstelling of vanuit hun
vakdiscipline. De collectie omvat
een behoorlijke selectie van i8e en
ige-eeuwse kinderboeken, heeft een
ruime dekking voor de periode 18801950, terwijl van de moderne, oorspronkelijk Nederlandse kinderboeken een breed aanbod aanwezig is.
Een aantal deelverzamelingen verdient bijzondere aandacht: abc-boeken, sinterklaas- en kerstboeken,
sprookjes, meisjesboeken en unieke
jaargangen kindertijdschriften.

Mcvr. Bcppcgo Popm.i. hd loenmalig
hoold v.iii dc jrugdbibliollieek, lieell
rond n)Ho dc selectiecriteria vooi

Kinderprenten mel bccldvcrluilcn, voorlopcrs
van hc»l kinderbock?
/ > c /u'//;rirn'/ lltmninn If Anr;lfnlmn in df l\\>fnl< Inljl cnii ilf

r/f

<!<• aanst h.il van lilcls mlj't-bicid op
p.ipiei j-e/el: vooial oorspiorikrlijkr

Dc hii.l.-ipi.-nl i;: in Nc<ki land

W l ) ecu d e i j i e l i j l - c p i c n l

Nedcilandsc IK he v.in lop.mleins.

onl::l,i.in in dc Iwccdc hclll van dc

n n n d e i J M V K I n k l voor k i n d c r e n ; i n a a i

• lllcS op lid I'.ebleil v.lll ,lbt

I'/de ecllW, '/', j a a i ecidci d.in in dc

i n de vooiicde van hd v r i j w e l g c l i j l -

Iclboeken, klassicken, sinlcrklaas en

rest van I'lniopa. I )c ccislc uilfM-ver

l i j d i ) ' , veisc hcncn h n d c i h o . I ; ; i a a l

krrslboeken en bekioniiij'.en; en op

van wic ecu icdelijk a a i i l a l kinder-

| i i r . l , d a l d e i j . d i | | . ( - gcbcurfcnissrri

andere leiieinen ecu icpresenlalieve

prcnlen hewaard is Achieved, is de

lid k i n d n i | ; c p i c i i l inoden w o i d c i i .

:.e|e< t i c - .

In m.i r...HIM.m die gcdurcndc drie

Ook in de l i l c l van dc i n i'/"4 h i j

Siiuls , • , < ) ( ) ( > /i|n in hd kadci v.iii

j' p cncialies hockcn en (kinder ) pn-n

de/elldc I ' o i i n i a n vci::« hcncn p i c n l

Melanioi lo/c i i inn .'.yo() hoekeii

ten |',cdi ukl hccll, op v<-i::( hillcndc

van dc k w a k / a l v c r ' l ' d j < - i o r i i w o r d i - n

op IIIK lolilm gc/d (Mi (>o prenlen

adressen in Ainslcrdain, lenslollc

kitideren aangcsproken: yongrrn.v wilje

hoekcn }',c<h|;il.ilisccid. Daarnaasl

'ovrr ilf I lnatii-nimr.r ,S'/wy.v'. Dal lid

\'ifiil'hl \>finiffifn.

wrtdrit ^ |cil|',dli|ds( lilillcn ver-

loen al om prenlen voot kindcren

studccren, Want hvl is van Tetjeroen,

liliiid. w a a t v a n ei inmiddels <; op lid

ging, hlijkt nil hd Icil d.ii /i) in de

tin- ffn ydrr kon voldoen. Soo £y u

( i c h c t i j ' e n v.in Nederland wordcn

lilcl van picnlcn woi<lcn aaii|',e:;pio

meer wilt verhlijen, muwkt hit-rvun dan

j'.cloond.

ken. Dal |'chciiil hijvooihcdd op , ! « •

y.diildnjfn. Snyl-.f iiyl dun na d':u>ifi

ptcnl: Sifl htft o ;ilirundrc jeuftht a/.v

rn plai-kt zc dun op root I'upir.r.

/:'v/)()\i/ic Imlifiihi- kindcthockt-n

in ccn .S'i Inlilfty tin U'dfihfydl «//;c/;cc//

Vcle v.iii dc/c kindeipielllen

1 1 1 november was in hct kader van

tier I'runst Tyranny, een prenl nil

hcvallcn profane hecldvcrhalcn, een

• I ' - l.indcli|kc ( .inip.i)Mic Nnlniund

|(>'/1 w.iaiin dc wiectlliedcn van de

<lc::h)d:; vol::licl-l nieiiw verse hljnscl.

I t'f.l op dc (ciij^lci.'igc ccn c.\|)osilic

I'l.insc liocpcn in d.il j a a i |',c|)lce)'d

Merkwaardig gt-noeg w.idi m ovei

v.in lndi::( he kitidcrbockcti

in dc dot pen /.waninicidani <-n

/i. h l ; ; w f i l ' i - n van I- indci hlci a l u m

IK hi. l);uik/i| ecu s< hciikin}-, v.in

I'.odcjMavcn. hcc|«|<-nd l ) e s < l i i e v c n

geen

Dorolhcc Munr, dc ;inlciir van dc in

wordcn. ()indal kindcicn op dc

geS( hotiken. Men icdcii d.iaivooi

i «;<;-'. vcis< hcncn hihliojM.ilic hulimhf

alhecldingen in In-i v i i n i j - c w o i p c n

/on kiiniieii / i j i i dal ook naar on/c,

/< iij'dlitcrutuur hlckcn vccl lilcl:; over

wordcn ol op pickcn gespielsl, vindeti

bockcil,

wilt u in df\f print

aand.K hi aan dil veisi hiinscl
i

niie niaalslaven dc/e kinder

dil ondcrwcrp in dc rnusciuiu ollci
tic ;ianwc/i(4. Mij clkaar rorpcti dc/.c
ho. -h-n ecu inli-ir:::;.inl hccld op van
dc vci ::< hillcndc lijdpci ken in < l <
Ncderlatidsc kolonialc en poslkoloni
ale f(cs( liiedcnis tncl onderwcrpcn

als ontdekkingsreizen, de VOC,
.1 - . . 1 1 1 1 1 1 0 1 v.iii :;< hiphrciikelin|;en

en zcerovers, i n i l i i . u i c <-xp. -dinrs,
d«- l-onixl v.in /endiiij; .-n missic, dc
slcer van h-mpo docloe, dc « - l h i : : < he
pohhr |. , !,, i nationalistne, dc J a p a n : : - -

bezefting en de dekolonisatie.
( V>/nr van dn Made

XXVIil 't Groeit in het veld
't Bloeit in het veld
E n k o m t m h u i s staan schuddebollen

It. in litni nil <!«• wrrrld van hrt mitlr klmlrrhnrk
drcrmbrr aoot; no (14

G. Theod. Bom en
zijn gerenommeerde
kinderboeken

prenten qua inhoud als te gepeperd

dag een paar heiligen (de Friese term

worden ervaren en daarom beter
niet als kinderprenten worden gem-

voor kinderprenten) mocht kopen
en die aandachtig bestudeerde. Zijn

terpreteerd. Om een voorbeeld te

moeder trad op als soufleur zodat

geven: bij de 24 plaatjes op de prent
Het trouwgeval van Urbanus en Isabel

hij de teksten kon onthouden. Als

staan teksten als: Hier komt Urbanus

ook hij de prenten van Jan de Wasser

bij een hoer/ En vereerd haar een Parelsnoer; en verderop, als hij van zijn

en Tetjeroen. En onder de goedkope
kwarto-uitgaven die hij bezat, bevond

begon in 1840 zelfstandig als uitgever

vrouw Isabel gescheiden is, lezen we:
Urbanus gaat uyt de Stad met spoed/
Verbrast met Hoeren al zijn Goed.

zich ook de eerder genoemde prent

melijk boeken voor de middenstand,

over de Franse Tyrannie. Om de rij
kinderen die dit soort prenten had,
mee te besluiten: ook Woutertje
Pieterse blijkt een prent van Jan de
Wasser in zijn bezit te hebben.
Anders dan wij misschien verwachten, kregen kinderen dus blijkbaar
al op zeer jeugdige leeftijd dit soort
prenten en blijken ouders hen zelfs
te hebben geholpen om de teksten uit
het hoofd te leren. Deze prenten, de
goedkoopste lectuur die op de markt
was en gedrukt in oplagen van vele
tienduizenden, lagen door hun lage
prijs dan ook binnen het bereik van
de meeste kinderen.

boeken ter vermaak van iedereen en

Als hij na jaren berooid weer bij het
huis van Isabel komt, herkent zij
hem en we lezen: Hier zeyd Isabel tot
Urbaan/ komt laat ons zamen na Bed
gaan, waarna opnieuw een bruiloftsmaal gevierd wordt. Van dit verhaal,
evenals trouwens van dat over Jan
de Wasser, die zijn broek, d.w.z. de
macht in huis, aan zijn vrouw verliest, bestaat zelfs geen volksboek.
Wat was de leeftijd van de kinderen die deze prenten kregen? De
gefortuneerde suikerraffmeerder
W.Warnsinck schreef in 1848 dat hij
zestig jaar daarvoor, op de school van
Antjemeu waar hij van zijn vijfde tot
en met zijn negende jaar zat, prenten
als Jan de Wasser, Urbanus en Isabel
en de Historie van Tetjeroen kreeg als
beloning voor het goed opzeggen
van de catechismus of de vragen van
Borstius. Het "Jan die zit hier op zijn
hakken en hij laat zijn kindje kakken"
en "Tetjeroen kookt paardevijgen om er
drankjes van te krijgen" zegt hij zich
na 60 jaar beter te herinneren dan
de Catechismus.... Tot zijn ergernis,
want als Nutsbestuurder was hij juist
actief met het op de markt brengen
van verantwoorde prenten voor kinderen. En ook de oud-hoofdonderwijzer
Bruno Lieuwes van Albada, geboren
in 1792, beschrijft op tachtigjarige
leeftijd hoe hij als klein kind elke
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leeftijdsgenoot van Warnsinck had

Nico Boerma

Gerardus Theodoor Bom (1814-1884)
stamt uit een Amsterdamse uitgevers- en boekverkopersfamilie. Hij
en gaf naast kinderboeken voorna-

taal- en letterkundige werken uit. Bij
de kinderboeken zijn vooral sprookjes, amuserende verhalen, leerzame
boeken, abc-boeken, versjesbundels,
godsdienstige werkjes, sinterklaasboeken, fabels en avonturenboeken,
In totaal: 188. Dat is veel, als je zijn
boekenproductie vergelijkt met die
van H.C.A. Campagne in Tiel: Bom
gaf in 44 jaar 188 kinderboeken uit
en Campagne in 73 jaar 100.
Bij de abc-boeken is er een die niet
bekend is: Het kinderleven. AB boekje
(ca. 1865) van Jan Schenkman. Boms
uitgave Sint Nikolaas en zijn knecht
(1850), eveneens van Jan Schenkman,
is heel bijzonder. Voor het eerst wor-

JL.

H o e v e e l e . e r e n kon de groote r e u s Gol.a

th n u c h t e r e n op

De pseudo-Nutsprenten van Noman
Onder deze titel hield ik op 24 oktober 2009 een inleiding in Utrecht.
Hierbij werd ingegaan op < l « I n ma
Job. Noman als uitgever van schoolprenten die eerder op de mat ki
waren gebracht door uitgeverij Erven
de Wed. Stichter, onder toezicht
van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. De firma Stichter gaf
vanaf 1800 jaarlijks volksalmanakken uit waarvan het mengelwerk
werd gevuld door het Nut. In dit
mengelwerk werden elk jaar ook elf
pagina's met illustraties afgedrukt,
gemaakt van kleine houtblokken.
Stichter diende in 1808 bij het Nut
een verzoek in om deze houtblokken te hergebruiken om er schoolprenten mee te drukken met een
ingekort bijschrift. Een speciale
Nutsprentencommissie werd belast
met de samenstelling van deze reeks
Nutsprenten, die van meet af aan een

keurmerk meekreeg, het Nutszegel,
Daaraan kon iedereen zien dat deze
l > i e n i e i i onder toezicht van het Nut
w.iren vervaardigd. Toen Stichter
in 1813 failliet ging, waren op dczc
manier pas zes Nutsprenten gepubliceerd. Allc houtblokken van Stichter
werden opgekocht door joh. Noman.
De firma Noman hergroepeerde de
afbeeldingen van de door Stichter
uitgegeven NutspK-uicn en voegde
er met behulp van almanakblokjes
die nog niet waren hergebruikt, ook
nieuwe prenten aan toe. Bovendien
kopieerde Noman tict Nutszegel
en drukte dat af - zonder medeweten van het Nut - op zijn 'pseudoNutsprenten'. Na een rechtszaak die
Noman verloor, liet hij het Nutszegel
weliswaar weg, maar hij handhaafde
deze schoolprenten als een aparte
reeks en verkocht ze tegen een iets
hogere prijs dan zijn andere, traditio-

nele kinderprenten. In het bekende
overzichtswerk van De Meyer valt tc
lezen dat Nutsprentm, in tegenstelling tot de |)oj)ulaire traditionele
kinderprenten, weinig geliefd waren
bij kinderen. Een zorgvuldige analy::< v.m de pseudo-Nutsprenten van
Noman laat echter een heel ander
beeld zien. Noman heeft deze pseudo-Nutsprenten decennialang in zijn
fondscatalogus gehandhaafd, terwijl
zij in grote aantallen door wederverkopers werden gcdistribueerd. De
uitgave van deze pseudo-Nutsprenten
werd pas in 1845 beeindigd, net als
trouwens de uitgave van Nomans traditionele kinderprenten.
Maar de reden daarvoor was dat de
opvolger van Johannes Noman - zijn
zoon Dirk - de koers verlegde, zich
afwendde van het eenvoudige drukwerk en zich richtte op een hoger
marktsegment. De achtergronden
die tot deze koerswijziging hebben
geleid, werden in de Van Veenkring
uitgebreid toegelicht.
Jo Thijssen

Bijdragen van
donateurs

Ik kan loopen zonder voeten
OP ik ziek ben oP gezond
Ik loop altijd rond
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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 we een oplossing en bieden
we hulp.

Gerrit Jacob Boekenoogen: de verzamelwoede
van een woordenboekmaker
In de maandvergadering van de

ter, de hoogleraar J. Verdam, ver-

Maatschappij der Nederl. Letterkunde

trok hij nog tijdens zijn studie naar

te Leiden, dd. gfebruari [1907], heeft

Leiden, waar hij promoveerde op de

dr. G.J. Boekenoogen eene voordracht

Zaanse volkstaal.1 Dat Boekenoogens

gehouden over "oude nederlandsche kinderprenten" (...),

publicatie hierover ook nu nog van
belang is, blijkt uit de recente derde
druk.11 Al voor zijn promotie werd

zo luidde een mededeling in het

hij aangesteld als redacteur van het

Nieuwsblad voor den Boekhandel van
12 februari 1907.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
waaraan hij 34 jaar lang zijn mede-

Het was voor het eerst dat een

werking verleende.

wetenschapper zich in Nederland

Boekenoogen werd beschouwd als

publiekelijk over centsprenten uitliet.

een echte kamergeleerde; hij bleef

boekje dat door Nelly Bodenheim

Twee jaar eerder had Gerrit Jacob

ongetrouwd en leefde in Leiden

Boekenoogen (1868 - 1930) in Leiden

op kamers. Hij bekleedde tal van

geiillustreerd werd.111
Mede op zijn initiatief gaf de

twee kleine exposities van centspren-

maatschappelijke nineties, zoals

Maatschappij der Nederlandse

ten georganiseerd. In zijn voordracht

besruurder van de Maatschappij voor

Letterkunde de reeks Nederlandse

beperkte Boekenoogen zich tot de

Nederlandsche Letterkunde en van

Volksboeken uit, waarvan

oude, traditioneel gedrukte centspren-

Museum De Lakenhal, regent van het

Boekenoogen er acht bezorgde

ten en benadrukte het belang van

doopsgezinde hofje Bethlehem en

onder andere Historie van Floris ende

deze prenten voor onze kennis over

redacteur van het Leidsch Jaarboekje.

Blancefleur (1903), Van denjongen

de houtsneekunst. Hij liet zien dat

Dit werk liet hem blijkbaar nog volop

geheeten Jacke (1905) en Historie van-

deze prenten hun oorsprong vonden

den Ridder metier Swane (1931).

in de prentkunst van de vroege 156

tijd voor de studie van zijn verzamelingen en dat waren er nog al wat. Als

eeuw en dat het drukken van prenten

taalkundige was hij geiinteresseerd

met houtsneden in Nederland een

in de mondelinge overlevering van
liedjes en volksverhalen, die hij verza-

Boekenoogen bijeen die hij aan de
Maatschappij schonk.IV Ze waren

ononderbroken ontwikkeling had
doorgemaakt.
Boekenoogen was geboren te
Wormerveer als zoon van een welgestelde koopman, die eigenaar was
van Zaanse oliemolens. Zijn moeder
kwam uit de Zaanse familie Van
Gelder, de papierfabrikanten. Als
kind was hij al een verwoed verzamelaar van postzegels en munten.
Na zijn lagere school en het gymnasium studeerde hij Nederlands aan
de Universiteit van Amsterdam en
uit die tijd dateren ook al zijn eerste
publicaties in literaire tijdschriften,
waaronder De Gids.
In het voetspoor van zijn leermees-

Meer dan 500 volksboekjes bracht

niet voor kinderen geschreven, maar

melde en optekende. Hiertoe plaatste
hij oproepen in kranten en tijdschriften om hem dit materiaal toe te

voordat er vanaf ca. 1850 goedkope
kinderboeken op de markt kwamen,

zenden. Zijn omvangrijke verzame-

honger alleen met dit soort boekjes

ling van 9244 liedjes en versjes uit
heel Nederland wordt tegenwoordig

hebben kunnen stillen. Een aantal
van deze boekjes werd ook op scholen
gebruikt.

bewaard in het Meertensinstituut.
Boekenoogens belangstelling voor de
volkscultuur kwam ook tot uitdrukking in zijn verzamelingen van volksboekjes, centsprenten, spotsermoenen, sprookjes, sagen, kinderversjes,
raadsels en raadselsprookjes, waarover hij regelmatig publiceerde in het
tijdschrift Volkskunde. Voor kinderen
schreef hij Raadsels, een prenten-

zullen heel wat kinderen hun lees-

Ook centsprenten waren een verzarnelterrein van Boekenoogen. Hij
was niet de grootste of belangrijkste
verzamelaar, maar wel de eerste die
de prenten serieus aan studie onderwierp. Samen met de Vlaming Emile
van Heurck schreef hij Histoire de
I'imagerie populaire jlamande et ses
rapports avec les imageries etrangeres.v
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Dit rijk geillustreerde boek verscheen

beeld van zijn verzameling te geven.

in 1910 in een oplage van 500 exem-

Van de 3465 Nederlandse prenten

Noten
i G.J. Boekenoogen. De Zaanse volks-

plaren plus 20 luxe-edities waarin

dateerden er naar schatting ongeveer

taal: bijdrage tot de kennis van de woor-

24 originele centsprenten waren

200 (nog geen 6%) van voor 1800.

denschat in Noord-Holland. Leiden:

bijgebonden. In ruim 500 pagina's

Deze prenten zijn vermoedelijk voor

worden niet alleen de toen bekende

een groot deel in de verzamelingen

Sythoff 1897.
ii Van De Zaansche volkstaal ver-

prenten gedetailleerd beschreven,

van F.G. Waller en W.C. van Kuyk

scheen in 2004 de derde geheel

maar wordt ook aandacht besteed

terecht gekomen. Meer dan de helft

herziene druk, aangevuld en bewerkt

aan de drukkers. Het was de eerste

van de prenten was van buitenlandse

poging om een allesomvattend beeld

herkomst; daaronder 1400 Belgische,

door Klaas Woudt.
in Raadsels verzameld door Dr. G.J.

te schetsen van de in Nederland en

600 Franse, 2800 Duitse, 212

Boekenoogen. Amsterdam: S.L. van

Belgie uitgegeven centsprenten, hoe-

Italiaanse en 61 Spaanse uitgaven.

wel de Turnhoutse drukkers Brepols,

Het Nederlands Openluchtmuseum

Looy [1902]
iv Thans in de Universiteits-biblio-

Glenisson en Beersmans, het meeste

kocht 25 lots, waaronder de Duitse

aandacht kregen. Daarnaast geven zij

prenten en de vrijwel complete serie

een tamelijk summiere beschrijving

prenten van de Zaltbommelse druk-

van wat elders in Europa, van Spanje

populaire flamande et de ses rapports

tot Rusland, op dit gebied was ver-

ker Noman. Het betrof in totaal ca.
5000 exemplar en zodat daarmee

schenen.

- behalve de liedjes, volksverhalen en

In 1930 verscheen van hun beider

volksboeken - ook een groot deel van
Boekenoogens centsprenten openbaar

van Oest 1910.
vi Ibid. L 'imagerie populaire des Pays-

hand nog L'Imagerie populaire des
Pays-Bas, dat vooral een aanvulling geeft van de Nederlandstalige
centsprenten, die per plaats van
productie de revue passeren.VI Een
aantal openbare collecties werd ook
in het onderzoek betrokken, maar
centsprenten behoorden in die

cultuurbezit is geworden.

theek Leiden
v E. van Heurck en G.J.
Boekenoogen, Histoire de I'imagerie
avec les images etrangeres. Brussel: G.

Bas Belgique-Hollande. Paris: Editions
Duchartre & van Buggenhoudt 1930.
vn Catalogue d'une belle collection

Aernout Borms

d'estampes anciennes et modernes [...].
G.J. Boekenoogen, Leiden. Den Haag:
Van Stockum's Antiquariaat 1931.

tijd voor publieke instellingen nog
nauwelijks tot de verzamelwaardige
objecten. De schrijvers baseerden
zich bij hun onderzoek dan ook vooral op hun eigen prentverzamelingen
en op die van F.G. Waller, de belangrijkste verzamelaar van centsprenten.
Gerrit Boekenoogen overleed op
62-jarige leeftijd te Leiden en werd
begraven op de Leidse begraafplaats
Rhijnhof. Zijn prentverzameling
werd op 22 mei 1931 geveild bij Van
Stockum in Den Haag, waar 8468
centsprenten en 296 spelprenten
onder de hamer kwamen, die in
de catalogus helaas slechts summier werden beschreven.VI1 Het is
dus niet mogelijk een gedetailleerd
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Daags gaat heb klepperdeklep

X!
Tweebeen zat op driebeen
Toen kwam vierbeen
Om tweebeen te bijten
Toen nam tweebeen driebeen
Om v i e r b e e n te smijten
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en iS,p. ('.em. i, i k l . De/e van enkele

voor lenloonslellinj'.en. Ook M n s e i i m

godsdienstige overluiging en de ver-

i l l u s l i a i i e s voorziene, geprinte uitgave

B o e i l i . i . i v c is bij/ondei v e i j M i l d mcl
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is tegen vergoeding van de onkosten
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Bijbelillustialie?

e l l p o l i o le v e i k l l|]',eil l > l | l ; l l l s llnoy.

lin}.; om de collectie te pres«-ntf ien
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matie best l u k l d.il i n l c i e s s . i n i k a i l
/ i j n voor dil onder/oek. v r a a ^ t / i j

In een i n t e r v i e w in Tiouw van ^ i

De B M C ; is be/ig met een p r o d m t i e

< iilll.K I Diet

o k t t ) l ) c i laaisileden, in de serie De

over l i e l leven van Enid Blyton, in

hockcnktisl \>ttn ..... a n t w o o i d l A d r i a n a

2OO8 nog steeds lie meesl ( M ' l i f l t l f

Esmeijer, de d i r e t l e n i van liel 1 ' i i n s

aiilcm van (irool-Hiillannic. (bum:

M e r n h a r d ( l u l l u i i r f o n d s op de (laal-
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ste) vraag;

den met i tl.m soo m i l j o e n boeken

Wclk hoek is u het mcest dicrbaar?
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Tentoonstellingen
Sinds 14 november staat in het
Veluws Museum Nairac de tentoonstelling Rozen venvelken...
Poesiealbums tussen alba amicorum
en vriendschapsboekjes. Vanaf zijn
oudste versie, het album amicorum of vriendschapsalbum, en het
poesiealbum (vanaf 1860) met zijn
standaardrepertoire, tot en met de
huidige vriendschapsboekjes met
voorgedrukte vragen: een beeld van

Tusschen hier en Rome
Staan zeven hooge boomen
't Zijn geen iepen 't zijn geen esschen
Je z y l t ' t met raden
A l w a s je met; zijn zessen.

vijf eeuwen vriendschap op schrift.
Een zeer bijzonder album uit 1900,
van Roosje van Lelyveld (1896-1976)
uit Laren, bevat bijdragen van o.a.
Adriaan Roland Hoist, William
Singer, Willy Sluiter, Ferdinand Hart

tijdens het leven van Blyton laten

momenteel moet bijvoorbeeld die

Nibbrig en Louis Couperus. Nog te

zien, rnaar ook de vorming van haar

knop nog na elke zoekactie opnieuw

verbeelding in een minder leuke

worden aangeklikt.

zien tot 20 februari 2010.
Francien Braaksma publiceerde in

kindertijd, de ambities van een jonge

Voor een korte instructie zie:

VTOUW, en haar huwelijk dat eindigde

http://www.kb.nl/vak/kinderboeken/
zoeken.html

in een scheiding. Met name zal de
tegenstelling getoond worden tussen

schrijven? Eenendertig Nederlandse
poesie-albums (1884-1993)". Wie dat

haar roerige persoonlijke leven ener-

Ook het gerenommeerde Institut fur

zijds en de geordende, heldere wereld

Jugendbuchforschung in Frankfurt

nog eens wil lezen kan een kopie aanvragen bij Jeannette Kok.

die ze schiep in haar verhalen voor

werkt aan een 'E-Bibliothek' van de
belangrijkste kinderboeken uit hun

Tot en met 23 mei 2010 is in het

collecties (oude) kinderboeken en

Historisch Museum Rotterdam, locatie

(historische) strips. De eerste resultaten daarvan zijn inmiddels - exclusief

Dubbelde Palmboom, de tentoonstelliiig Signalement Bromsnor, agent
in boek en beeld te zien. Hoe in de

boeken kan nu ook naar secundaire

voor de lezers van de Berichten - te
zien via hun website onder 'Digitale
Bibliothek' en met gebruikmaking

literatuur gezocht worden. Het CBK

van de username 'lyra' en het pass-

wordt vanuit een onverwachte invals-

bevat nu bijna 200.000 beschrij-

word 'pavian'.

hoek zichtbaar gemaakt met behulp

kinderen aan de andere kant.

Internet
In het Centraal Bestand Kinder-

vingen van kinderboeken en ruim

10

Leesgoed (juni 1993) het nog steeds
interessante artikel, "Wilje in me Poesie

afgelopen 100 jaar in Nederland
tegen de politie werd aangekeken,

van kinderliteratuur, films en tvseries. De manier waarop de politie

60.000 beschrijvingen van boeken
en tijdschriftartikelen over jeugdlite-

Na een jaar is de Franse site met
informatie over pop-ups weer met

ratuur.
Er is een extra keuzeknop toegevoegd

een nieuwe aflevering op het net

wordt getoetst aan de echte politie-

terug ! Zie www.livresanimes.corn

voor zoeken naar 'Publicaties over

geschiedenis. Adres: Voorhaven 12,
Rotterdam - Delfshaven.

kinderboeken'.
Het is nog niet helemaal volmaakt,

Tot en met 5 april is in het Comenius
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hierin wordt verbeeld voor kinderen,

Museum te Naarden een tentoonstelling over kinderbijbels uit heden en
verleden te zien. Een deel daarvan
behoort tot de collectie van Willem
van der Meiden die onlangs op dit
onderwerp promoveerde (zie de
rubriek Publicaties). Verder worden
er schoolplaten, maquettes en originele illustraties van I sings die voor
kinderbijbels zijn gemaakt, getoond.
Open: di-zo 12-17 uur- Informatie:
www.comeniusmuseum.nl

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.

0 Jeefjezei Keehje foen ze in nood was
Z e a t baring toen ze dood was
Ze dronk k o f f i e toen ze stoF was
Ze at een mispel toen ze verrot was
Ze at een sinaasappel boen ze uit- de kish kwam.
minutenverhaaltjes tot spannende vertelbijbels en 'rigide dogmatieken'. Roomskatholieke, hervormde, gereformeerde,
vrijzinnige,joodse en evangelische kinderbijbels plus een kinderkoran worden
geplaatst in de context van opvoedingsidealen, bijbelliefde, verzuiling en secularisering. Ook de illustraties, waarvan er
een aantal in dit boek zijn opgenomen,
krijgen aandacht. Het boek besluit met
een overzicht van alle in Nederland

studie naar de relatie tussen de

Klassiekers als Reynaert de Vos, Tijl
Uilenspiegel, Gulliver en Robinson
Crusoe zijn bij de meeste mensen niet
bekend uit de oorspronkelijke verhalen, maar uit kinderboekbewerkingen,
Omdat die voor elke nieuwe generatie
lezers werden aangepast, vormen zij een
prachtige bron voor het achterhalen van
opvattingen over kinderen, opvoeding,
onderwijs en literatuur door de tijd
heen. Tussen 1850 en 1950 blijken deze
bewerkingen zich bevonden te hebben in
een wankel evenwicht tussen moralisme
en vermaak, gevaar en bescherming,
massaproductie en literatuur, ethiek en

illustraties van vroege Nederlandse

esthetiek. Zo blijkt uit dit onderzoek van

Het Sinterklaas boek / Eugenie Boer,

(volks)boeken en de houtsneden die

Sanne Parlevliet die hierop onlangs pro-

John Helsloot. - Zwolle : Waanders,

gebruikt zijn voor de centsprenten

moveerde.

2009. - 352 p. : ill. ; 17 cm. -

NEDERLAND
In het onlangs verschenen jaarboek
Ulieden Spiegel (jrg 18, p 11-45) schrijft
Aernout Borms over Leven en daden
van Uilenspiegel op centsprenten, een

verschenen kinderbijbels.
(Zie ook de rubriek
Tentoonstellingen)

centsprenten met dit thema worden
beschreven en ruim een dozijn van

"Zoo heerlijk eenvoudig".

ISBN 978-90-400-8648-9 geb.
Verzorgd uitgegeven boek met op elke

Geschiedenis van de kinderbijbel in

pagina een plaatje en een bijbehorende

hen worden aan het eind van het arti-

Nederland / Willem van der Meiden.

tekst. Bevat o.a. informatie overfenome-

kel in hun geheel afgedrukt.

- Hilversum : Verloren, 2009. - 462

nen als de legendes en de verering van

biz.; ill. - ISBN 978 90 8704 120 5 :

de heilige, de metamorfose van Sint-

€ 35.00

Nicolaas tot Sinterklaas, zwarte Piet,

met Uilenspiegel. Alle gevonden

Meesterwerken met ezelsoren :

Theoloog Willem van der Meiden

de reis van Spanje naar Nederland, de

voor kinderen 1850-1950 / Sanne

bracht de Nederlandse kinderbijbels in

intocht, de commercie, pakjesavond en

Parlevliet. - Hilversum : Verloren,

kaart. De handelseditie van zijn proef-

de ontwikkeling van Santa Claus. Met

2009. - 448 biz. ; ill.-ISBN

schrift bevat een lijst van 900 titels, van

veel afbeeldingen uit kinderboeken en

9789087041212 ing. ; € 39.00

olijke uitvouwbijbels en kleurrijke vijf-

-prenten.

bewerkingen van literaire klassiekers
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Struwwelpeters Nachfahren : starke
Kinder im Bilderbuch der Gegenwart
/ Linde Storm, Sibylle Nagel (Hrsg.);
mit Beitr. von Hans-Heine Ewers ...
[et al.]. - Petersberg : Imhof, 2009.

-154 p. : ill.; 25 cm. ISBN 978-3-86568-482-0
Begeleidende publicatie bij de
tentoonstelling met dezelfde titel
die afgelopen zomer in de Deutsche
Nationalbibliothek in Frankfurt te zien
was. Uitgaande van de interpretatie
van Piet de Smeerpoets als een kind dat
zich niet laat dwingen door volwassenen
Reclamevriendjes van Flipje /

van dit klassieke kinderboek. Met veel

maar zijn eigen weg gaat, hebben de

[samenst.: Ger Hemel en Peter

kleurenillustraties en gevolgd door een

samenstellers gezocht naar soortgelijke,

Schipper]. - Tiel: Flipje en

complete herdruk in facsimile van het

markant-eigenwijze

Streekmuseum, 2009. - 104 p. : ill. ;

oorspronkelijke manuscript uit 1844 en

in hedendaagse prentenboeken. Hun

28 cm. - ISBN 978-90-812590-3-3

de (}) los bijliggende bladen van latere

verrassende vondsten worden in dit boek

Rijk geillustreerde geschiedenis van
meer dan honderdjaar reclame aan

aanvullingen c.q. een door Hoffmann

uitvoerig gedocumenteerd.

de hand van voorbeelden waarin

Smeerpoets.

Lexikon der Illustration im deutsch-

Heinrich Hoffmann, Peter Struwwel:

sprachigen Raum seit 1945 / red.
Helmut Kronthaler. - 592 p.,

bekende reclamefiguurtjes een rol spelen. Piggelmee, Piet Pelle, Arretje Nof,
Hompie Smeergraag, Bqffie van de
koffie, Pukkie Planta, Flipje en vele
andere oude bekenden komen langs.
Uitgegeven bij gelegenheid van de
gelijknamige tentoonstelling.

BUITENLAND
Struwwelpeters Welt: mit originalgetreuem Nachdruck des
" Struwwelpeter"-Urmanuskripts
von Dr. Heinrich Hoffmann (1809
-1894) zu seinem 200. Geburtstag /
bearb. von Johannes W. Pommeranz.
- Nlirnberg : Germanisches
Nationalmuseum, 2009. - 208 p. :
ill. ; 28 cm. ISBN 978-3-936688-40-5
Eenfraai verzorgde bundel met 10
bijdragen van Duitse kinderboekspecialisten over vaak onverwachte aspecten

12

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
december 2009 no. 64

kinderboekfiguren

nooit gepubliceerde versie van de

ein Frankfurter leben 1809-1894 /
hrsg. von Wolfgang P. Cillefeen und
Jan Willem Huntebrinker. - Frankfurt
a.M : Historisches Museum
Frankfurt; Petersberg : Imhof, 2009.
- 382 p. : ill. ; 25 cm. - (Schriften
des Historischen Museums, Bd. 28)
- ISBN 978-3-86568-474-5
Begeleidende publicatie bij de grote
tentoonstelling waarmee afgelopen
zomer de 2ooste verjaardag van
Heinrich Hoffmann in Frankfurt
werd herdacht. Vooral de biografie van
Hoffmann, zijn werk als (baanbrekend)
psychiater, zijn maatschappelijke context en zijn politieke activiteiten in de
woelige tijd rond 1848 worden vanuit
verschillende perspectieven belicht. Aan
zijn werk als (kinderboek-)auteur wordt
maar marginaal aandacht besteed.

ISBN 978-3-86916-024-5 ; € 95,Nieuw losbladig werk met artikelen
over kunstenaars die in de afgelopen
zestigjaar een wezenlijke bijdrage aan
de boekillustratie voor de Duitse markt
hebben geleverd. Ook makers van
cartoons, strips, affiches en reclame zijn
vertegenwoordigd. De bio- en bibliograjische gegevens zullen regelmatig worden
geactualiseerd. Elkjaarvolgt een nalevering van 8 tot 10 nieuwe bijdragen.
Comic epic and parodies of epic :
literature for youth and children
in ancient Greece / Reyes Bertolin
Cebrian. - Hildesheim [etc.] : Olms,
2008. -133 p.; 21 cm. - (Spudasmata,
Bd. 122). - ISBN 978-3-487-13879-4
Op basis van de weinige overgebleven
fragmenten van humoristische dichtwerken uit het oude Griekenland, wordt
vastgesteld dat er drie genres waren:

Enterprising youth : social values
and acculturation in nineteenthcentury American children's literature / edited by Monika Elbert.
- London : Routledge, 2008. - xxiv,
284 p. : ill. ; 24 cm. - (Children's
literature and culture). ISBN 978-0-415-96150-9 hbk : /6o,-.
Bundel met kritische beschouwingen
over Amerikaanse jeugdliteratuur in de
iqe eeuw, waarin wordt bekeken hoe
ideeen over de wereld en over burgerlijke
en maatschappelijke waarden aan kinderen werden doorgegeven. Blootgelegd
humoristische orale verhalen, geschreven

The nineteenth-century child and

warden de tegenstrijdigheden in de

parodieen en dierenverhalen voor kinde-

consumer culture / [ed. by] Dennis

opvattingen over kinder en als actieve of

ren. Gericht op specialisten (met Griekse

Denisoff. - Aldershot [etc.]: Ashgate,

juist passieve wezens, als vertegenwoor-

teksten) en belangstellende lezers die

cop. 2008. - X, 239 p.: ill. ; 24 cm. -

digers van een nieuwe orde of juist als

meer willen weten over klassieke litera-

(Ashgate studies in childhood,

vergaarbakken voor de ouderlijke waar-

tuur.

1700 to the present). -

den. Aan de orde komen bijvoorbeeld

ISBN 978-0-7546-6156-6.

negentiende-eeuwse verhalen over wees-

The writings of Hesba Stretton

Een verzameling essays over de rol

kinderen, slavernij, racisme en manne-

: reclaiming the outcast / Elaine

van kinderen in de negentiende eeuw.

lijkheid, maar ook over uitvindingen en

Lomax. - Farnham [etc.] : Ashgate,

Onderwerpen: speelgoed en kindertijd in

techniek, en over de omgang met dieren.

cop. 2009. - VII, 243 p. : ill. ; 25 cm.

een middenklasse milieu;jongensleven

- (Ashgate studies in childhood, 1700

en speelgoedtheater; kindacteurs in het

The fantasy of family : nineteenth-

to the present). - ISBN 978-0-7546-

Victoriaanse theater; sekse, seksualiteit

century children's literature and

5576-3 geb. : £ 55,-.

en consumentisme; imperialisme in

the myth of the domestic ideal /

Hesba Stretton (1832-1911) was een

avonturenverhalen; de idealisering van

Elizabeth Thiel. - New York [etc.] :

voorvechtster voor de rechten van min-

de kindertijd als vermaak voor volwas-

Routledge, 2008. - XIII, 199 p. : ill.;

derheden en een van de oprichters van

senen; weeskinderen en armoede.

24 cm. - (Children's literature and

de 'London Society for the prevention
of cruelty to children'. Elaine Lomax
plaatst het werk van Stretton in haar
tijd en laat zien hoezeer ze betrokken
was bij de mensen aan de onderkant van
de samenleving. Stretton is in Nederland
vooral bekend als de auteur van
'Jessica's eerste gebed' dat bij Callenbach
nog in 2002 in een nieuwe vertaling uit-

J^AADSELS
Verrameld door Dr G J

Boekenoopen

kwam. De eerste druk verscheen in 1867,
en speelt zich afin de sloppenwijken van

ILLUSTRATES van NELLY BODENHEIM

Londen. Wereldwijd werden er meer dan
twee miljoen exemplaren van verkocht.

5 L.van Looy,

Amsterdam.
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culture). - ISBN 978-0-415-98035-7 ;

From nursery rhymes to nation-

Met meerdan 1000 kleurenillustraties

£75.-'
Studie waarin sociaalhistorisch feiten-

hood : children's literature and the

plus een DVD/CD-rom waarop alle

construction of Canadian identity/

illustraties van de in het boek besproken

materiaal wordt vergeleken met beschrij-

Elizabeth A. Galway. - New York

kinderboeken worden getoond, aan-

vingen in door vrouwen geschreven

[etc.] : Routledge, 2008. - xiii, 196 p.:

gevuld met andere kinderboeken van

Britse kinderliteratuur. Daardoor wordt

ill. ; 24 cm. - (Children's literature

dezelfde kunstenaars.

de tegenstelling duidelijk tussen de mythe

and culture ; 52). -

van het ideale gezin in de Victoriaanse

ISBN 978-0-415-95848-6 hbk : / 60,-

Enchanted hunters : the power of

tijd aan de ene, en de maatschappelijke

Canada werd in 1867 onafhanke-

stories in childhood / Maria Tatar.

werkelijkheid van wezen, pleegkinde-

lijk en kinderliteratuur was sindsdien

- W.W. Norton & Company, 2009.

ren en stiefgezinnen in die tijd aan de

een van de middelen om de nationale

andere kant.

identiteit te bevorderen. In deze studie

- 320 p. - € 26,25.
Een zeer persoonlijk boek, waarin

wordt een grote variatie aan teksten voor

Tatar niet schrijft als wetenschapperr

Red Riding Hood for all ages : a fairy-

kinderen uit de periode 1867-1911 onder-

maar als het kind dat ze was, als ouder

tale icon in cross-cultural contexts/

zocht op hoe zo'n nationale eenheid en

en leerkracht. Tatar probeert hier de

Sandra L. Beckett. - Detroit, M I :

identiteit wordt gezien, en op de invloed

magie van de eerste kennismaking met

Wayne State University Press, cop.

van Amerikaanse en Engelse auteurs op

boeken terug te vinden en academisch

2008. - ix, 244 p., [32] p. pi. : ill. ; 23

het ontstaan van die Canadese identi-

denkwerk te vermijden. Daardoor valt

cm. - (Series in fairy-tale studies).

teit.

het boek een beetje tussen de wal en het
schip: te nietszeggend voor degenen die

- ISBN 978-0-8143-3306-8 pbk :
Russian artists and the children's

met kinderboeken werken, terwijl 30

book 1890-1992 / Albert Lemmens,

pagina 's noten te veel zijn voor de alge-

Beckett naar het klassieke sprookje:

Serge Stommels. - Nijmegen : LS,

mene lezer. (Books for Keeps)

'Recycling Red Riding Hood'. Ze bekijkt

2009. - 511 p. : ill. ; 28 cm + CD-

in deze studie 130 bewerkingen van

ROM. - ISBN 978-90-79393-05-3 ;

The annotated Wind in the willows /

Roodkapje voor kinderen en volwasse-

€ 125,-.

Kenneth Grahame ; introd. by Brian

£21.95.
Vervolg op een eerder onderzoek van

nen, grotendeels na 1970 verschenen, in

Omvangrijk Engelstalig proefschrifl

Jacques ; ed. with a pref. and notes

30 landen en 12 talen. Het steeds veran-

over met name de illustraties in

by Annie Ganger. - New York [etc.]:

derende lot van het meisje in het rood,

Russische kinderboeken van de genoem-

Norton, cop. 2009. - LXXXIV,

zoals verbeeld in tekst, illustratie en film.

de periode en de betrokken kunstenaars.

384 p.: ill.; 26 cm. ISBN 978-0-393-05774-4 : $ 26,50.
Mooi uitgegeven boek met de tekst
van de brieven die de basis vormden
van dit klassieke kinderboek. Bevat
naast de originele tekst uit 1908 honderden kleurenillustraties van Shepard,
Rackham en anderen, en prive-foto's
van de Grahames. Daarnaast meer dan
duizend annotaties over de historische
en culturele context van het boek, en
vele nog niet eerder gepubliceerde documenten. Een selectie van kritische reacties en vroege recensies geefl inzicht in
Grahame's plaats in de kinderliteratuur
van zijn tijd.
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De Leeswelp (jrg. 15, no. 6) bevat
artikelen over drie hertalingen
van The wizard ofOz, de vertaling
van De geheirne tuin en de herdruk
van Matsiers essaybundel Alice in
Verbazit. In no. 7 een artikel over
Pippi Langkous in verschillende
mediavormen.
Lessen ((jrg. 4, no. 4, 2009) bevat
onder meer een artikel over de
schoolplaten van Adri Alindo door
Richard van Schoonderwoerd.
Lexicon van de jeugdliteratuur (aan-

XXIII Blauw boven groen onder
Vier trip trap vier sip sap
En een houten jaaggat
Ra ra wat is dat

vulling 80, juni 2009) bevat onder
meer lemma's over H. Gordeau jr.
en les Spreekmeester.
Literatuur zonder Leeftijd (no. 80,
najaar 2009) loopt vooruit op een

Bijzondere
(her)uitgaven
De Nederlandse kinderliteratuur in

- ISBN 978-90-475-0991-2 geb.

symposium in Tilburg op 27 januari

Vervolg op het 81 jaar geleden versche-

2OTO over 'Meisjes, jongens, lezen en

nen Winnie the Pooh. Met toestemming

(jeugd)literatuur'. Er zijn onder meer

van de erven van A.A. Milne.

bijdragen over seksespecifieke (oude)

100 en enige verhalen / samengest.

jeugdtijdschriften, de voorgeschiede-

door Abdelkader Benali. -

nis van het begrip 'jongensboek' en

Amsterdam : Prometheus, 2009.

Uit de tijdschriften

- 958 p , ; 21 cm. - Uitg. in samenw.

het vooroorlogse serieuze meisjesboek. Verder de afscheidsrede van

met de Koninklijke Bibliotheek. -

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Harry Bekkering, die in juni 2009

ISBN 978-90-446-1471-8 geb.

dat deze allemaal aanwezig zijn bij

met emeritaat ging, over klassieke

de Koninklijke Bibliotheek.

kinderboeken.

NEDERLAND

Ons Amsterdam ( j r g . 61, no. 11/12,

Bloemlezing van ruim honderd
verhalen uit de Nederlandse kinderliteratuur. Een persoonlijke keuze van
de sarnensteller, gekozen uit zo'n 1200

dec. 2009) is geheel gewijd aan

verhalenbundels en tijdschriften uit de

Biografie Bulletin (jrg. 19, no, 3,

Siriterklaas en Amsterdam, en bevat

collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

najaar 2009) bevat een artikel over

onder andere een bijdrage over de rol

N e t t y Koen-Conrad (1917-2008).

die Heije, Schenkrnan en Abrarnsz

Terug naar het Honderd-Bunders-

gespeeld hebben met betrekkmg tot

Bos : Winnie de Poeh beleeft nog

Leesgoed (jrg. 36, no. 4, 2009) bevat

nicer avonturen met zijn vrienden en

onder meer artikelen over kannibalis-

Christofler Robin / David Bcnedictus;

me in klassieke en te«-nle j e i i g d l i t e -

Het Zeeuws Tijdschrift (jrg. 59, no.

met i l l . van Mark Burgess ; uit het

ratuur, en over de veertigjarige Rupsje
Nooitgenoeg.

5-6, 2009) is gewijd aan het honderd-

Engels vert, door Netty Kruithof. -

de Sinterklaasviering.

vijftigjarig bestaan van de Zeeuwse

I l o i i i c i i : Van Goor, 2009. - 200 p. :

Bibliotheek, en bevat onder meer een

ill. ; 22 cm.

impressie van conservator Ronald

Km. him nil de wrrrltl v.m |U-| otidc kiiuirrhoek
decrmber 2.009 no. 64
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Een houten huisje

Een sfeenen kiuisje
Een schuiFje voor'fgafRa ra wa^ is daf.
Rijkse en een stuk over een vroeg
prent-abc voor de jeugd door Frits

Verantwoording
illustraties

Booy.
In aansluiting op de bijdrage
BUITENLAND

van Aernout Borms over G.J.
Boekenoogen komen de afbeeldingen

Illustration (nr. 21, 2009) be vat onder
meer bijdragen over de illustrator

in dit nummer uit het boek Raadsels,
verzameld door Boekenoogen en met

John Bauer (1882-1918) en over

illustraties van Nelly Bodenheim,

de iconografie van vijf fabels van

uitgegeven in 1902 bij Van Looy in

Esopus.

Amsterdam.

Kinder-/Jugendliterarur und Median
2009, no. 3 bevat een artikel over de
invloed van beeldverhalen en strips

Vragen

op de prentenboekillustratie. In no.
4 artikelen over natuur en milieu

Hendrien Kars is op zoek naar gegevens over de schrijver "Hofverteller

in kinderboeken, met voorbeelden

Ibn Ibrahim" en illustrator "Sol" van

uit enkele oudere jeugdboeken.

De allerwonderlijkste avonturen van de

No. 9-Extra bevat artikelen over

arme schoenlapper Maroef. Dit sprook-

identiteit(en) in de kinder- en jeugdli-

jesachtige verhaal in de sfeer van

teratuur, met o.a. een bijdrage waarin

1001 nacht, met zijn originele, strip-

Het lelijkejonge eendje, Dubbele Lotje,

achtige illustraties, werd in 1954 bij

Old Shatterhand en Karl May voorbij-

Born in Assen uitgegeven. Informatie

komen.

graag naar:
hendrienkars (5)gmail.com of naar

Studies in Illustration (no. 43, winter
2009) bevat een artikel over Michael

Jeannette Kok.
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Foreman (1938-) en een zeer uitgebreid stuk over Henry Justice Ford
(1860-1941), met bibliografie
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