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Van het bestuur

Schreef ik in het vorige nummer van de Berichten, dat er 

op 25 september een excursie naar de pop-up tentoonstel-

ling in Meermanno op het programma stond, ondertussen 

hebben we die alweer gehad. Deze keer bij wijze van expe-

riment op zondagmiddag en nog wel op een zeer zomerse 

zondag. Desondanks hebben de aanwezigen genoten van de 

bijzondere pop-up boeken.

De financiën blijven het bestuur bezighouden. Daarom 

deed het goed dat zoveel donateurs positief gereageerd heb-

ben op de oproep van de penningmeester in het juninum-

mer. Heel veel mensen hebben spoorslags hun contributie 

alsnog overgemaakt. Bovendien werden de donaties zelfs 

vaak verhoogd om de grootste nood te lenigen. Daarvoor 

onze hartelijke dank; zoiets betekent naast financiële hulp 

ook morele steun. 

Het programma voor de najaarsstudiedag op 12 november 

in Haarlem vindt u in de bijgesloten uitnodiging. Naar 

aanleiding van de tentoonstelling over I. de Haan die dan 

geopend wordt, is als thema voor de studiedag gekozen: de 

uitgeverij in de negentiende eeuw. Introducés zijn zoals 

altijd welkom. Graag tot ziens in Haarlem!

Het was overigens een roerige zomer voor het bestuur. 

Naast de financiële zorgen ging het ook niet helemaal 

goed met de verzending van het vorige nummer van de 

Berichten. Nog vervelender was het, dat onze drukker om 

uiteenlopende redenen de samenwerking moest opzeggen. 

We zijn erg blij dat we op zo korte termijn een 

nieuwe drukker hebben gevonden in de persoon van 

Richard Kreuger. Uiteraard hopen we dat dit eerste door 

hem verzorgde nummer door iedereen als geslaagd wordt 

ervaren. Naast aandacht voor de nabije toekomst wordt 

er ook gewerkt aan plannen wat verder weg in de tijd. In 

2013 bestaat onze Stichting 20 jaar, terwijl de werkgroep 

waaruit deze ontstond nog vijf jaar eerder met zijn werk-

zaamheden rond het oude kinderboek begon. Daarom is er 

een jubileumcommissie benoemd die bestaat uit Netty van 

Rotterdam de eerste voorzitter van de SGKJ, Jeannette Kok 

redacteur van de Berichten, en bestuurslid Aernout Borms. 

Zij gaan plannen ontwikkelen voor een passende jubile-

umviering. Waarnaar we uiteraard erg benieuwd zijn.  En 

ja, als we dat jubileum vieren, dan willen we dat natuurlijk 

allereerst doen met de getrouwen van het eerste uur. 

J
GK
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Zo is er al weer heel wat op touw gezet en werken we als 

bestuur hard om alles wat in de steigers staat ook in een 

definitief bouwwerk om te zetten.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam 

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven 

van dit bericht is één van die werkzaamheden, want 

de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door. 

Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een excursie in 

september. Op verschillende plekken zijn er momenteel 

tentoonstellingen met pop-up boeken; het bestuur heeft 

voor een bezoek aan Museum Meermanno in Den Haag 

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere 

bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten. 

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie 

op onze website. 

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen 

voorjaar hielden we een studiedag met als overkoepelend 

thema de biografie. Dat is goed bevallen, zodat we ook voor 

het najaar, om precies te zijn op 12 november, voor zo’n 

thema hebben gekozen: de uitgeverij in de negentiende 

eeuw. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling over 

uitgever I. de Haan in het Noord-Hollands Archief 

in Haarlem, die waarschijnlijk geopend wordt op die 

studiedag. Meer hierover in de volgende Berichten.

Zoals op de voorjaarsstudiedag al werd aangekaart, heeft 

de Stichting dringend meer donateurs nodig. Financieel is 

dat van groot belang in deze barre tijden, waarin op cultuur 

nogal wordt beknibbeld en bezuinigd. De penningmeester 

zegt er in zijn bericht hierna meer over. Daarom ook de 

bijgesloten nieuwe folder, die er volgens ons fris en helder 

uitziet en ook als zodanig is beoordeeld door de jongere 

garde. We hopen dat u in uw omgeving wilt nagaan aan 

wie u deze folder zou kunnen geven en wie u zou kunnen 

overhalen om tot ons gezelschap toe te treden. Daarmee 

kunt u het bestuur - tenslotte ook een team van vrijwilligers 

- een behoorlijke steun in de rug geven. De folder zal 

verder breed worden ingezet. Ook het Nieuwjaarsgeschenk 

staat inmiddels in de steigers. Het belooft weer een 

interessante uitgave te worden, maar meer mag ik u daar 

nu nog niet over vertellen. Traditie is nu eenmaal dat wij u 

aan het eind van het jaar graag verrassen.
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Bericht van de  
penningmeester

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van a 4750 aan 

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank 

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale 

bijdrage van a 25 overmaakten. Maar... onze 

uitgaven (zonder het symposium) bedroegen in dat 

jaar a 5486,78! Ruwweg: a 2500 voor de Berichten, 

a 1250 voor het jaarboekje en a 1000 voor de 

studiedagen. Zoals in de laatste vergadering al is 

meegedeeld sloten we 2010 af met een verlies van 

ongeveer a 1000 - die we uit onze beperkte reserve 

konden dekken. Maar het financiële draagvlak is te 

gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De 

voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend 

behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop 

van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor 

de werving van nieuwe donateurs. Maar er is meer. 

Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van 

ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het 

dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen. 

Reden waarom u een herhaald betalingsverzoek bij 

deze Berichten ontvangt. Een betalingsverzoek dat 

uiteraard alleen gericht wordt aan de donateurs die 

nog geen donatie hebben overgemaakt. Vanwege 

de gecentraliseerde verzending door de drukker 

ontvangen helaas alle donateurs mijn herhaald 

betalingsverzoek. 

 

 Aernout Borms, penningmeester SGKJ

Daarnaast hopen we echter wel op een flinke aanwas van 

jonge donateurs. Dat zou meteen een mooie opdracht voor 

u zijn:  in uw omgeving nagaan, aan welke vriend of fami-

lielid met interesse in het oude kinderboek u de folder van 

de Stichting kunt geven en wie u  kunt inspireren om tot 

onze Stichting toe te treden. 

Dat zou nog eens een mooi jubileumgeschenk zijn!

 Jant van der Weg, voorzitter

Verantwoording illustraties  

Ziet, ziet pink

Bij de KB kwam de volgende vraag binnen: “Ik ben op zoek 

naar een eerste leesboekje uit een serie, gelezen in de jaren 

vijftig, dat ging over vogels in een bos. De vogels beleven 

allerlei avonturen en zeggen ‘ziet, ziet pink’ en verder weet 

ik geen schrijver of titel ...”. 

Hieruit blijkt maar weer eens hoe sterk herinneringen aan 

een vroeger gelezen kinderboek zijn, want het detail met de 

vogelzang was deze persoon bijgebleven. En die herinne-

ring blijkt helemaal te kloppen, want op de tweede pagina 

van Okkie en de vogels van Leonard Roggeveen staat het ‘ziet, 

ziet pink’. Gevonden in het CBK op genre ‘eerste leesboe-

ken’ en titelwoord ‘vogels’. 

Als hommage aan schrijver/tekenaar Leonard Roggeveen 

zijn de afbeeldingen in dit nummer gekozen uit zijn werk. 

 De redactie
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Adressen donateurs

Af en toe krijgt het bestuur een 

verzoek om de adressenlijst 

van de donateurs beschikbaar 

te stellen. In verband met de 

privacy zijn we daar uiteraard 

voorzichtig mee. Daarom past 

zo’n lijst niet op de website van 

de Stichting. Wel willen we de 

adressenlijst beschikbaar stel-

len voor donateurs, en stellen 

voor om de digitale versie per 

email te versturen aan wie er 

om vraagt. Onze vraag is of u 

daarmee instemt. 

Mocht u bezwaar hebben tegen 

een dergelijke verspreiding van 

uw adresgegevens, dan willen 

we dat graag per omgaande 

weten via een mailtje naar he-

toudekinderboek@gmail.com. 

Mochten we niets van u horen, 

dan nemen we aan dat u ak-

koord gaat met publicatie in een 

lijst zoals hierboven bedoeld.  

Symposium Pop-up

Naar aanleiding van de beide ten-

toonstellingen van pop-up boeken 

die deze zomer in Barneveld en Den 

Haag te zien waren, organiseerden 

Aernout Borms en Theo Gielen een 

symposium over deze afwijkende 

boekvorm voor de Europese leden 

van de Movable Book  Society. Op 27 

augustus kwamen daarvoor specialis-

ten, verzamelaars en andere geïnte-

resseerden uit Nederland, Duitsland 

en België naar Museum Meermanno. 

In het programma waren zowel meer 

theoretische aspecten met betrekking 

tot het genre opgenomen (in hoeverre 

horen boeken met beweegbare ele-

menten zoals die verschenen tussen 

1300 en 1800 tot de geschiedenis van 

het beweegbare boek) als bijdragen 

die een bepaald soort boeken speciaal 

voor het voetlicht brachten 

(in dit geval oude anatomische 

boeken-met-flapjes). 

Daarnaast trokken de bijdragen van 

‘paper-engineers’ die vertelden over 

hun recent verschenen werk en ‘work 

in progres’ toonden, natuurlijk weer 

de meeste belangstelling van de 

aanwezigen. De Nederlandse paper-

engineer met internationale faam, 

Kees Moerbeek, en de nog jonge 

Duitse Maike Biederstädt uit Berlijn 

representeerden zo het hedendaagse 

pop-up boek. Zeker het verhaal over 

Biederstädt’s belevenissen tijdens 

haar tocht langs allerlei packagers en 

uitgevers met haar ontwerp voor een 

expliciet erotisch pop-up boek, leverde 

hilarische momenten op.

De dag werd met een zeer uitgebreid 

en copieus Indisch buffet afgesloten – 

we waren tenslotte in Den Haag.

In memoriam

Op 6 september is jeugdliteratuurcri-

ticus Peter van den Hoven (1945-

2011) overleden. In 1980 verscheen 

van hem Achter de keukendeur, dat 

interviews met kinderboekenauteurs 

bevatte en bijdragen over

jeugdboekenkritiek, wetenschap-

pelijk onderzoek en aan jeugdlitera-

tuur verwante cultuurvormen als 

film, theater en muziek. Kort daarna 

verscheen de door hem geschreven 

uitgebreide geschiedenis van het 

jeugdblad KrisKras (1981 en 2004). 

Tientallen jaren schreef hij artikelen 

en recensies in diverse bladen (150 

titels in het CBK), onder meer in

Literatuur zonder Leeftijd. Binnenkort 

verschijnt bij Lannoo zijn laatste 

boek: Jeugdliteratuur bestaat niet. 

Daarin bespreekt hij de belangrijk-

ste ideeën en tendensen binnen de 

jeugdliteratuur van de laatste decen-

nia. Met essays over o.a. het werk 

van J.K. Rowling, Peter van Gestel, 

Floortje Zwigtman, Henri van Daele 

en David Almond.
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Excursies

Op zondagmiddag 25 september 

werden 18 donateurs ontvangen 

bij Museum Meermanno in Den 

Haag. Ellen van Schie, samensteller 

van de expositie Pop Up! bijzondere 

en beweegbare boeken vertelde 

hoe de tentoonstelling tot stand 

was gekomen, en beantwoordde 

vragen tijdens het bezichtigen 

van alle bijzondere boeken, die 

afkomstig zijn uit de collecties 

van de Koninklijke Bibliotheek, 

Stadsbibliotheek Haarlem, van 

Aernout Borms, en uit de collectie 

kunstenaarsboeken van Meermanno 

zelf. 

Zie voor deskundige rondleidingen 

in het Flipje Museum in Tiel en 

Museum Nairac in Barneveld de 

rubriek Tentoonstellingen. 

Evenementen

Boeken zonder woorden, 
Boekensalon ter gelegenheid van 
de Kinderboekenweek 2011, op 

vrijdag 14 oktober 2011 van 17.00 

– 18.30 uur in het Museum Café 

bij Bijzondere Collecties van de 

Universiteit van Amsterdam, Oude 

Turfmarkt 129. 

Boeken zonder woorden lijken 

in de lucht te zitten. Kort na de 

verschijning van het tekstloze boek 

De aankomst van Shaun Tan (2006, 

Nederlandse editie 2008) ontstond 

overal in Europa een hausse aan 

boeken waarin alleen beelden het 

verhaal vertellen. Het gaat om een 

verschijnsel bij zowel prentenboeken 

als strips. Juist hier blijkt de grens 

niet scherp te trekken.

In de Boekensalon op 14 oktober zal 

op dit fenomeen worden ingegaan 

vanuit vragen als: zijn er altijd al 

boeken zonder woorden geweest? 

Gaat het vooral om voor-schoolse 

boekjes, met een willekeurige 

volgorde van afbeeldingen van 

concrete zaken als een appel of 

een bal? Hoe belangrijk is de 

sequentie van beelden? Gaat het 

bij deze plotselinge hausse aan 

boeken zonder woorden om een 

maatschappelijk of eerder om een 

modeverschijnsel? Hoe belangrijk 

zijn woorden voor een verhaal of 

een strip? Leren kinderen meer van 

woorden dan van beelden of juist 

omgekeerd? 

In een forumdiscussie zullen deze 

en andere aspecten van het tekstloze 

boek aan de orde komen.

Sprekers: Saskia de Bodt (Bijzonder  

hoogleraar Illustratie); Hans Cohen 

de Lara (ontwikkelingspsycholoog); 

Thé Tjong-Khing (illustrator en 

medewerker van Toonder Studio’s); 

Jos van Waterschoot (conservator 

Bijzondere Collecties en beheerder 

stripcollectie UvA). 

Mijn prentenboek van 
El Pintor

De  eerste bijdrage in een hopelijk 

langere reeks met herinneringen aan 

geliefde kinderboeken die de lezer zijn 

bijgebleven. Stuur uw herinneringen 

aub naar de redactie! Hilda van den 

Helm vertelt als eerste over een voor 

haar heel bijzonder boek.

Toen ik vier jaar was, in 1944, 

kon ik lezen. Vóór die tijd had ik 

al wel prentenboeken gekregen, 

bijvoorbeeld De Gouden Haan van 

Marietje Witteveen. Dat boekje 

was me zo vaak voorgelezen dat 

ik de tekst uit mijn hoofd kon 

opzeggen terwijl ik van de plaatjes 

zat te genieten. Maar nu kon ik 

dus zelf lezen. Ik begon met de 

“schoolboekjes” van Wim en Jet, Ot 

en Sien, Pim en Mien. Als ik iets 

niet begreep, was dat volstrekt niet 

hinderlijk, eerder spannend. 

Mijn vader kocht boeken voor mij 

bijna altijd in de boekwinkel annex 

leesbibliotheek “Willem de Zwijger” 

van Leeflang aan de Willem de 

Zwijgerlaan in Amsterdam (West), 

recht tegenover de Adriaan van 

Bergenstraat. Soms mocht ik mee, 

maar meestal kwam hij thuis met 

een boek als verrassing. Voor zover 

ik me herinner, lagen in de etalage 

niet vaak kinderboeken*, dus ik 

zal niet van te voren mijn zinnen 

hebben gezet op een speciaal 

boek. Als ik mee ging om iets uit 

te zoeken, was dat een avontuur. 

Meneer Leeflang, of zijn grote zoon 

(Cor?), toverden ergens een boek 

vandaan (kwam het achter uit de 

winkel? Uit de winkel zelf kan

ik me geen displays van boeken 

herinneren) en dat was dan voor mij. 

Erg veel invloed had ik niet op de 

keuze, maar dat maakte niet uit. 

In 1944 en 1945 werden er heel 

veel schoolboekjes gekocht, veel 

geïllustreerde leesboeken (zoals Het 

Boek voor de Jeugd, Het Meisje in de 

Zeepbel, Jeroen en de Zilveren Sleutel), 

en natuurlijk prentenboeken. 

Van de prentenboeken vond ik er 

eentje heel bijzonder. Dat was Kom 

binnen in het huis van El Pintor, waar 

je mag: klimmen, springen, zwemmen, 

snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, 

koken, glijden, vliegen, vissen, varen.



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

september 2011 no.71 
4

 Ik zou nu zeggen dat het boek iets 

magisch had. De tekst natuurlijk: 

kinderen die dwars door een 

spiegelwand in een zeeachtig 

zwembad terechtkomen, die 

zandtaartjes maken die ze dan 

kunnen opeten, en die aan het eind 

van het verhaal dit boek waar ze 

zelf in staan, ergens vinden. Dat 

kon natuurlijk niet en toch kon 

het blijkbaar. En dan de platen! 

Die eindeloze spiegelingen op de 

eerste grote plaat (waar je links 

nog net een handje kon zien), de 

intrigerende tegelwand bovenaan 

de bladzij over  het zwembad (wat 

zou de bovenkant zijn van die grote 

figuur? op de laatste plaat zie je iets 

meer), de bibliotheeklift. Het enige 

andere boek waarbij ik elke keer weer 

eindeloos naar de illustraties kon 

kijken, was Één emmertje water van 

Piet Worm.

Na 1946 namen (geïllustreerde) 

leesboeken steeds meer de plaats 

in van prentenboeken**. Ik had 

tot 1948 nog geen jonger zusje of 

broertje aan wie de prentenboeken 

doorgegeven konden worden, 

en in die tijd zijn vrij veel van 

mijn prentenboeken verdwenen 

– misschien weggegeven, of 

verkocht.  Aan sommige hield ik 

maar een beperkte herinnering over, 

misschien ook omdat ik zo heel veel 

andere boeken las: eigen boeken, van 

anderen geleende boeken, boeken 

uit de leesbibliotheek van Leeflang. 

(Toen ik in de jaren ‘90 begon al 

mijn vroegere boeken terug te kopen, 

heb ik trouwens wel gemerkt dat alle 

herinneringen direct terugkwamen 

als ik een bepaald boek eenmaal weer 

in mijn handen had.) 

Ook Het Huis van El Pintor 

verdween. De herinnering  bleef: 

aan het “magische” gevoel, de 

eetbare zandtaartjes en de platen 

van de spiegelzaal en het zwembad, 

hoewel de details langzamerhand 

verdwenen. Omstreeks 1955 

kocht ik op de markt in Delft een 

oud exemplaar (1948) van het 

Amerikaanse tijdschrift Life met 

daarin reproducties van de kalender 

uit Les Très riches heures van de Duc 

de Berry (Gebroeders Limburg). 

Tot mijn verbazing had ik bij de 

bovenkanten van de kalenderbladen, 

met de zonnewagen  en de tekens 

van de Dierenriem, een sterk déjà vu 

gevoel en een associatie met water. 

Pas jaren later associeerde ik dat met 

de tegelwand in het El Pintor boek, 

hoewel ik geen idee meer had hoe 

dat er precies had uitgezien. En pas 

toen ik in de jaren ‘90 het boek kon 

terugkopen, bij Alfa Haganum op 

de boekenmarkt in de Pieterskerk in 

Leiden, begreep ik waarom ik bij Les 

Très riches heures aan Neptunus had 

moeten denken. 

Ù Ik herinner me één prentenboek 

uit de etalage (links achterin): een 

boek dat openlag op een bladzij waar 

een soort paleis uit naar voren kwam. 

Het zou El Pintor’s Toverboek van 

1001 nacht hebben kunnen zijn, maar 

ik zie het niet meer echt voor me. 

ÙÙ Tot 1951 (toen we uit 

Amsterdam verhuisden) zijn er zo’n 

120 leesboeken, prentenboeken 

en stripboeken (voornamelijk 

Tom Poes) voor me gekocht 



september 2011 no. 70

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

september 2011 no.71
5

en ruim 50 schoolboekjes. De 

meeste kwamen van boekhandel 

“Willem de Zwijger” (Leeflang). 

Een enkel boekje kwam van een 

kantoorboekhandel in de Jan van 

Galenstraat (bij de Bestevaerstraat), 

of van de speelgoedwinkel aan 

de Admiraal de Ruyterweg. En in 

1950/51 kwamen er ook boeken van 

de Arbeidersperswinkel in de Jan 

Evertsenstraat. In de oorlogsjaren 

kwam eigenlijk alles van Leeflang, 

die blijkbaar een bijna onuitputtelijke 

voorraad schoolboekjes had, 

herdrukken maar ook oude, en fraaie 

prentenboeken.

Enkele van de prentenboeken die in 

de oorlogsjaren of vlak daarna voor 

me zijn gekocht: 

-Anneliesje uit de Achterhoek - 

J.Riemens Reurslag - ill. Hil Bottema 

- A’dam - Strengholt -  [1941]

-Assepoes - Froukje van der Meer - ill. 

id. - ‘s-Gravenhage / Batavia - v.Goor 

- 1944

-De Bessen elfjes - Nellie Donker - ill. 

id. - ‘s-Gravenhage - A.Storm van 

Leeuwen - 1944

-Het deurtje open - S. Maathuis-

Ilcken - [ill. A.Bowley, band Freddy 

Langeler] - Alkmaar - Kluitman - 2e 

- 1941 [de titel van de eerste druk (1917) 

is: ‘Van alles wat’]

-Eén emmertje water - Piet Worm - ill. 

id. -  A’dam - Allert de Lange - [1941]

-Evelientjes reis naar wolkenland - 

M.Louwman - ill. id. -  z.p. - A-B-C-D-

Uitgevers maatschappij - [1943]

-De gelaarsde kat - Leonard Roggeveen 

- ill. Rie Cramer [band gedeeltelijk 

Hans Borrebach] - ‘s-Gravenhage - 

v.Goor - [1938]

-De geschiedenis van Betsie het paard 

- [J.Riemens-Reurslag] - ill. Johanna 

Bottema - A’dam - Strengholt - [1941]

-De gouden haan - Marietje Witteveen 

- ill. id. – Z.u., z.p. [1942]

-Kom binnen in het huis van El Pintor 

- El Pintor - ill. id. -  A’dam - Variété 

- [1943]

-Het lelijke jonge eendje (In 

Sprookjesland 2) – Andersen / Nel 

Wiebenga - ill. Ab Koning / Nel 

Wiebenga - A’dam - Scheltens & 

Giltay - [1941] 

-De vuurrode schoentjes - Greta 

Badenhuizen - ill. F.Lindenberg 

- A’dam - Wiering’s Weekbladen - 

[1944]

 Hilda van den Helm

 

Zijt ge een kind, van 
God bemind?
Van Alphen-kenner Louis Saalmink 

bekeek een anonieme heruitgave van de 

‘Kleine gedichten voor kinderen’ uit de 

eerste helft van de twintigste eeuw, en 

vergeleek die met de originele tekst.

De kindergedichten van Hieronymus 

van Alphen verschenen in 1778 en 

1782 en zijn sindsdien doorlopend 

leverbaar gebleven tot in de jaren 

dertig van de twintigste eeuw. Hoewel 

in de loop van de tijd de betekenis 

van sommige woorden verouderde, 

en er over bepaalde onderwerpen 

andere opvattingen ontstonden, is er 

toch nooit iets aan de tekst veranderd. 

Afgezien van één uitgave die met 

de titel Kindergedichten anoniem 

werd uitgegeven door de ‘Paulus-

Vereeniging, afd. Haarlem, 

L(eidsche) Vaart 284’. 

In de Voorrede van deze uitgave 

wordt de auteur wel genoemd en 

wordt ook gezegd dat Van Alphen 

‘omstreeks 1790’ voor zijn gedichtjes 

een voorwoord schreef, dat vervolgens 

samengevat wordt weergegeven. 

Deze uitgave telt 32 pagina’s en 

bevat 43 van de 66 gedichten van 

Van Alphen maar langere gedichten 

als  ‘Een brief van Carel aan zijn 

zusje Caatje’ ontbreken. Het boekje 

is vermoedelijk vóór de Tweede 

Wereldoorlog uitgegeven en gebruikt 

de spelling van De Vries en Te 

Winkel. 

Verouderd

Al in de negentiende eeuw 

vermeldden letterkundigen dat zij 

in hun jeugd de gedichten waarin 

het woord ‘verschoonen’ voorkomt  

in de betekenis van ‘vergeven’ 

niet begrepen, omdat zij onder 

‘verschooning’ schoon ondergoed 

verstonden. Toch is in deze uitgave 

van de Paulus-Vereeniging dat 

woord gewoon blijven staan - in 

‘De gebroken ruit’ en in ‘De ware 

vriendschap’, terwijl ‘Lotje en Keesje’ 

waarin het woord ook voorkomt, niet 

is opgenomen. De oorspronkelijk 

franse woorden ‘paletten’, ‘volan’ en 

‘raketten’ uit ‘Het gebroken glas’ zijn 

overigens in het inmiddels 
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‘De gebroken ruit’ geheten gedicht 

wel vervangen:

Terwijl ik bezig met mijn ballen

Bij ’t venster was,

Vloog mijne bal, door ’t schuine slaan

Daar in ’t glas.

wat helaas wel twee regels zonder 

rijmwoord opleverde. In het 

oorspronkelijke gedicht van Van 

Alphen zijn de woorden ‘Voor aan 

de straat’ weliswaar een beetje 

een stoplap, maar de verbetering 

‘In gindsche winkelstraat’ levert 

weer het probleem op dat je in een 

(drukke) winkelstraat de scherven 

niet kunt verstoppen. 

In het gedicht ‘Het geduld’ is het 

woord ‘oogwit’ wel vervangen door 

‘bedoeling’, maar in ‘De kinderliefde’ 

bleef  bijvoorbeeld het woord 

‘kastijdt’ weer gehandhaafd, hoewel 

kinderen dat ook al lang niet meer 

gebruikten. 

Wereldbeeld

In ‘Het hondjen’ zegt de ik-persoon 

‘Mij geeft men vleesch en brood en 

wijn’. Omdat de opvatting dat alcohol 

heilzaam zou zijn voor een kind 

al lang achterhaald  was, heeft de 

Paulus-Vereeniging ervan gemaakt: 

‘Mij geeft men vleesch en brood en 

visch’ - waarna ook het bijbehorend 

rijmwoord is veranderd van ‘zijn’ 

in ‘is’. Een zinnige verbetering 

waardoor het gedichtje niet is 

aangetast. 

Bij Van Alphen komt drie keer het 

woord ‘perzik’ voor: in ‘De perzik’ 

(‘Die perzik gaf mijn vader mij’), 

in ‘Eene vertelling van Dorisje’ (in 

de herfst heeft men ‘perzikken en 

peeren’) en in ‘Het goede voorbeeld’ 

(‘Vader gaf de beste perzik’). 

In de bewerking van de Paulus-

Vereeniging is er steeds een appel 

van gemaakt. (In de Friese vertaling 

van de kindergedichten uit 1852 

kwam trouwens ook al geen ‘perzik’ 

meer voor!) Wij zijn eraan gewend 

dat allerlei fruit het hele jaar te 

koop is; toch wordt pas sinds de 

jaren zestig (zacht) fruit van overal 

gekoeld geïmporteerd. Voor die tijd 

waren vruchten seizoengebonden 

en bijgevolg waren perziken (en 

druiven) duur: die werden dan ook 

alleen gegeven aan mensen die in 

het ziekenhuis lagen. Ook bij Van 

Alphen geldt de perzik als speciale 

blijk van waardering of van affectie. 

Bovendien was hij een welgesteld 

man; misschien had hij zelf wel een 

perzikboom in zijn tuin. De Paulus-

Vereeniging vond het toch beter niet 

over perziken te spreken: 

Dan heeft men abrikozen,

En pruimen, fijne kersen,

En app’len en ook peren.

In dit gedicht - ‘De vier jaargetijden’ 

(= ‘Eene vertelling van Dorisje’) 

- is overigens ook het minder 

gebruikelijke woord ‘morellen’ (zure 

kersen) vervangen. 

Kinderen hebben geen moeite zich 

in te leven in een sprookjes- of 

fabelwereld. De kindergedichten van 

Van Alphen spelen zich weliswaar 

af in de wereld van alledag, maar 

dan wel de alledag van kinderen 

van welgestelde ouders, waarin 

standsverschillen beschouwd 

worden als door God gewild (‘De 

bedelaar’: ‘Gods wijsheid gaf alleen 

/ Mij wat meer geld dan hem’). 

Zo’n wereldbeeld kan uiteraard niet 

worden veranderd door simpelweg 

hier en daar een woord te vervangen 

of een zin om te gooien….

Religie

Deze uitgave van de Paulus-

Vereeniging werd uitgegeven in 

het kader van het ‘Chr. Jeugdwerk’, 

dat wil zeggen het protestants-

christelijk jeugdwerk. Van Alphen 

was zelf orthodox-protestants maar 

zijn kindergedichten zijn eerder 

algemeen-christelijk. De ‘Klagt van 

den kleinen Willem op de dood 

van zijn zusje’ is wel degelijk een 

‘Rouwklacht’ en die titel heeft het 

gedicht bij de Paulus-Vereeniging 

dan ook; maar de waarschuwing dat 

ieders leven kortstondig kan zijn, is 

hier nu vervangen door een religieus-

vermanend slot (in een veel te lange 

regel):

Moe zegt: ‘Neen! dankend moeten 

w’ ook God gedenken,

Die ons ’t lieve meisje gaf. 

Een ander voorbeeld: in ‘De 

verkeerde vrees’ zijn de eerste twee 

regels veranderd; bij Van Alphen 

staat: 

Keesje zag eens Joden loopen,

Om wat ouds! wat ouds! te koopen

en in de bewerking is dat geworden:

Jantje hoord’ eens Joden schreeuwen,

Om wat oude, oude kleeren

De inhoud is beslist duidelijker 

geworden (zie het commentaar in 

de teksteditie van Buijnsters - editie 

1998, p. 214-215; editie 2003, p. 199), 
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maar het rijm is gebrekkig. Waarom 

de namen ‘Keesje’ en ‘Pietje’ zijn 

veranderd in de even gewone  namen 

‘Jantje’ en ‘Gerrit’, wordt niet 

duidelijk. Terwijl het woord ‘Joden’ 

in deze context tegenwoordig beslist 

door een minder belast woord zou 

zijn vervangen.

Presentatie 
Hieronymus van Alphen heeft zijn 

kindergedichten op drie manieren 

aan de lezer gepresenteerd: 

a) in de eerste persoon enkelvoud 

(ik), bijvoorbeeld: ‘Ik ben een kind, 

Van God bemind’ (‘Het kinderlijk 

geluk’); of in de eerste persoon 

meervoud (wij): ‘Wij zaten laatst 

bij Saartje’ (‘Eene vertelling van 

Dorisje’);

b) in de tweede persoon (gij, u): 

‘Zie daar, lieve wigtjes! Een bundel 

gedigtjes, Vermaakt er u meê’ (‘Aan 

twee lieve kleine jongens’);

c) in de derde persoon: ‘Alexis heeft 

zijn zusjen lief’ (‘Alexis’). 

In de gedichten in de eerste persoon 

vertelt de ik-figuur een verhaaltje en 

trekt daar doorgaans zélf een lering 

uit. Maar De Génestet heeft er in 

zijn Over kinderpoëzy (1865, p. 81) 

al op gewezen dat die ik-figuur al 

snel een wijsneus of huichelaar kan 

worden: de ‘jongen, die gisteren voor 

grootpapa zoo leuk heeft opgezegd: 

‘Mijn leeren is spelen’, enz. en na 

volbrachten arbeid wegholde in den 

tuin en – de kippen joeg [...] hy was, 

by zijn reciet, een huichelaartjen.’ 

De redacteur van de Paulus-

Vereeniging heeft in ‘De ledigheid’ 

het perspectief van de eerste persoon 

verplaatst naar de derde: ‘Nimmer 

moet ik ledig wezen’ werd veranderd 

in ‘ ’n Kind mag nimmer ledig 

wezen’ (en ‘Moeder lief’ is hier 

tegelijkertijd ‘Vader’ geworden). Bij 

dertien andere gedichten verschoof 

het perspectief van de eerste naar de 

tweede persoon, bij voorbeeld in 

‘Het kinderlijk geluk’:

 Zijt ge een kind

 Van God bemind?

 En tot geluk geschapen?

 ...

 Je hart en mond 

 Moet hem in elken   

 morgenstond

 En elken avond prijzen. 

Bij Van Alphen is ‘uw’ het bij ‘gij/ge’ 

horend bezittelijk voornaamwoord. 

Bij de Paulus-Vereeniging is dat 

in bovenstaand citaat weliswaar 

‘je’, maar ‘uw’ komt ook voor. 

Bijvoorbeeld in ‘Liefhebben’ 

(oorspronkelijk ‘De edelmoedige 

wedervergelding’) staat: ‘Zoudt 

ge wel uw zusje plagen’ (bij Van 

Alphen: ‘Zou ik dan mijn zusje 

kwellen’). Gedichten in de tweede 

persoon kunnen al snel belerend 

klinken, of tot ge- en verboden 

worden (‘Gij zult’); het probleem dat 

zich voordoet bij kindergedichten 

in de eerste persoon blijkt dus bij 

gedichten in de tweede persoon 

alleen maar van een andere soort te 

zijn….

Besluit 
In de Voorrede van de uitgave van de 

Paulus-Vereeniging staat ook nog: 

‘Hier en daar zijn de gedichtjes wat 

gewijzigd en ’t erg lieve (in dien 

tijd gangbaar) is er uitgehaald.’ 

Jammer genoeg is er van die 

aanpassing van dat ‘erg lieve’ maar 

weinig te merken! De goedbedoelde 

veranderingen door de Paulus-

Vereeniging komen immers vaak 

niet uit boven broddelwerk, vooral 

ook omdat ze in verstechnisch 

opzicht zo onbeholpen zijn. Daarbij 

komt dan nog een onzorgvuldige 

eindredactie: de gedichten ‘Gods 

goedheid’ en ‘Gods wijsheid’ die bij 

elkaar horen, zijn bijvoorbeeld in 

de verkeerde volgorde opgenomen. 

En Van Alphens gedicht ‘De 

naarstigheid’ blijkt twee keer 

opgenomen: één keer onder deze 

zelfde titel maar met alleen de 

tweede strofe; de tweede keer onder 

de titel ‘IJver’ en met allebei de 

strofen. 

Op de omslag van de Kindergedichten 

van de Paulus-Vereeniging staat 

‘Niet in den handel’ en ‘Verkoop 

verboden’. Dat doet vermoeden dat 

de oplage van het boekje niet groot 

is geweest en dat het niet op grote 

schaal is verspreid.  En dat zou 

terecht zijn, want het boekje vestigde 

weliswaar de aandacht op knelpunten 

voor het kinderlijk begrip, maar bood 

daarvoor nauwelijks de oplossing.

Louis Saalmink 

Schenkingen

Op 17 november vindt de officiële 

overdracht plaats van de Reinaert- 

en fabelboekencollectie van wijlen 

Wim Gielen uit Hulst aan de 

Erfgoedbibliotheken Hendrik 

Conscience in Antwerpen en 

Gent. De schenking bestaat uit 

10.000 boeken. Behalve 2000 

fabelboeken en 1700 Reinaerts 
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bevat de schenking verder een 

aantal theologische, medische, 

heemkundige en historische 

werken. De Koninklijke Bibliotheek 

in Den Haag ontving eerder al 

van de weduwe Gielen een aantal 

kinderboeken en bibliofiele uitgaven 

met fabels en Reinaerts.  

De Universiteitsbibliotheek 

Amsterdam heeft een verzameling 

beweegbare boeken uit de collectie 

van Professor Willem Albert 

Wagenaar (1941–2011) ten geschenke 

gekregen. Op 31 augustus is zijn in 

ruim tien jaar bij elkaar gebrachte 

Meggendorfer-collectie overgedragen 

aan de afdeling Bijzondere Collecties. 

De verzameling bevat een paar 

honderd uitgaven van beweegbare 

en ‘normale’ prentenboeken van 

Lothar Meggendorfer (1847–1925) en 

(verzamelbanden van) humoristische 

tijdschriften als Humoristische Blätter 

en de Meggendorfer Blätter waaraan 

hij meewerkte. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst 

in het museumcafé van Bijzondere 

Collecties ging broer Lodewijk 

Wagenaar (gepensioneerd 

conservator van het Amsterdams 

Historisch Museum) in op de 

verzamelactiviteiten van de bekende 

professor. Paper-engineer Kees 

Moerbeek demonstreerde met 

behulp van door hem vervaardigde, 

sterk uitvergrote modellen de 

technieken die de bewegingen in 

de boeken van Meggendorfer zo 

bijzonder maken.  

De overdracht werd officieel bezegeld 

met de handtekeningen van de 

weduwe, Margreet Wagenaar, en 

Garrelt Verhoeven, de directeur van 

Bijzonder Collecties. Deze laatste 

maakte in zijn toespraak duidelijk 

dat de geschonken verzameling een 

waardevolle aanvulling vormt op de 

al aanwezige collecties - waarbinnen 

geïllustreerde en bijzonder 

vormgegeven boeken zwaartepunten 

zijn. 

Onderzoek

Pieter Hovens, conservator Noord 

Amerika bij het Rijksmuseum voor 

Volkenkunde in Leiden (www.

volkenkunde.nl), verricht momenteel 

onderzoek naar de beeldvorming in 

Nederland over Noord Amerikaanse 

Indianen. Het onderzoek beslaat de 

periode van de ontdekking van de 

Nieuwe Wereld tot vandaag. Kinder- 

en jeugdliteratuur heeft daarin sinds 

de negentiende eeuw een belangrijke 

rol gespeeld, zowel in Nederland 

als elders in Europa, en vormt een 

belangrijke bron voor onderzoek. 

De onderzoeker is bereikbaar via: 

hovens@volkenkunde.nl

 

Internet

Uitbreiding Centraal Bestand 

Kinderboeken 

In september 2011 zijn 

de titelbeschrijvingen van 

kinderboeken van vier nieuwe 

deelnemers toegevoegd aan het 

CBK. Het zijn de collecties van 

de Universiteitsbibliotheek van 

Amsterdam (met o.a. de collectie 

van het vroegere Amsterdamse 

Schoolmuseum); van de  

Universiteitsbibliotheek Leiden 

(met o.a. de collecties Loffelt en 

Boekenoogen); van het Koninklijke 

Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde in Leiden (met 

o.a. de grote collectie Indische 

kinderboeken); en van de Stichting 

’t Oude Kinderboek in Zutphen, 

waar men in samenwerking met de 

Gelderse Bibliotheken bezig is met 

een enorme klus: het invoeren van 

alle titelgegevens. 

In het CBK worden nu de collecties 

van 15 instellingen getoond die 

tezamen een prachtig overzicht 

geven van het erfgoed aan 

kinderboeken dat in openbaar bezit 

aanwezig is. 

Nieuwe mogelijkheden in het CBK:

-zoeken met regionale code: zo kan 

men een zoekresultaat beperken tot 

de bibliotheek die men wil bezoeken. 

Vul dan uw vraag aan met  “en reg 
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…” en het nummer invullen van de 

betreffende bibliotheek dat op het 

openingsscherm staat.

-presentatie van titels op auteur en 

titel: een handige aanvulling op de 

presentatie op jaar van publicatie.

-steeds meer kinderboeken en –

prenten worden in het CBK voorzien 

van een link naar de digitale versie 

ervan bij bijvoorbeeld Het Geheugen 

van Nederland, bij de Digitale 

Bibliotheek voor de Nederlandse 

Letteren, bij de Early Dutch 

Books Online, en bij de Zeeuwse 

Bibliotheek. 

Kies voor directe toegang:

www.kb.nl/cbk

In de Digitale Bibliotheek voor de 

Nederlandse Letteren staan steeds 

meer kinderboeken online. De 

titelgegevens zijn vanuit de DBNL 

site bereikbaar onder een knop 

“CBK-informatie”.

Zie: www.onzekinderboeken.org 
 

Besprekingen van recente 

vakliteratuur over kinder- en 

jeugdboeken staan op de Vlaamse 

website van het tijdschrift De 

Leeswelp: http://www.deleeswelp.be.

Klik dan op ‘Onderzoek naar 

jeugdliteratuur’.

Tentoonstellingen

Tot 30 oktober in Museum De Roos 

in Geertruidenberg een expositie 

van enkele tientallen prenten van 

de Omgekeerde Wereld uit de 

zestiende tot de twintigste eeuw uit 

de  verzameling Borms-Koop. Adres: 

Markt 46, 4930 AB Geertruidenberg. 

Zie: www.museumderoos.nl. 

Tot 8 januari 2012 is in het Nationaal 

Onderwijsmuseum in Rotterdam de 

tentoonstelling 

In sloot en plas : leven en werk 

van M.A. Koekkoek te zien. In 

de tentoonstelling zijn originele 

schetsen, tekeningen en olieverven 

te zien die hij in de loop van 

zijn carrière voor verschillende 

opdrachtgevers maakte. 

Tot en met 23 oktober is pop-up 

het thema van een tentoonstelling 

in Museum Meermanno. Pop-up! 

Bijzondere en beweegbare boeken 

toont vanuit een brede visie op deze 

bijzondere boekvorm vooral oudere 

boeken waarin driedimensionale 

en bewegende elementen een rol 

spelen - naast kunstenaarsboeken 

en hedendaagse bijzondere 

boekvormen. 

Tot en met 5 november staat in 

Museum Nairac in Barneveld ook een 

tentoonstelling van pop-up boeken: 

Pop up! Het boek uit de band 

gesprongen, samengesteld uit de 

collectie van Miriam Goldschmidt en 

met bruiklenen uit de collectie van 

Frits Booy. Dit Museum toont vooral 

de populaire pop-up boeken uit de 

twintigste eeuw.

Op zaterdag 22 oktober 

houdt Frits Booy een extra 

rondleiding. Donateurs zijn hierbij 

van harte uitgenodigd.

Tot en met 8 januari 2012 in het 

Flipje Museum in Tiel een Sint 

Nicolaas tentoonstelling uit de 

unieke collectie van Frits Booy. 

Getoond worden veel van zijn 

bijzondere oude boeken, liedjes, 

curiosa en het oudste Sint Nicolaas 

kostuum uit Tiel. Frits Booy en de 

conservator van het museum Peter 

Schipper zullen lezingen geven en 

rondleidingen houden. Zie daarvoor 

de website van het museum. 

Frits houdt bijvoorbeeld 

rondleidingen op woensdag 19 

oktober en zondag 27 november om 

14.00 en 15.00 uur.  

 

Tot 31 juli 2012 staat in het 

Letterkundig Museum in Den Haag 

een tentoonstelling met werk van 

Thé Tjong-Khing, van strip tot 

sprookje.  Het is een interactieve 

familietentoonstelling over de in 

1933 op Java geboren illustrator, 

die de afgelopen vijftig jaar meer 

dan 300 kinderboeken illustreerde. 

Een overzicht van zijn vroege 

striptekeningen bij de Toonder 

Studio’s tot en met de meest recente 

sprookjesboeken, met aandacht 

voor de inspiratiebronnen van de 

kunstenaar. Zie ook de rubriek 

Publicaties. Het is tevens de eerste 

wisselexpositie van het vernieuwde 

Kinderboekenmuseum.

Van 15 november 2011 tot en met 14 

januari 2012 in het Noord-Hollands 

Archief in Haarlem de tentoonstelling 

De Haan is los, over I. de Haan, de 

eerste uitgever die in de negentiende 

eeuw van kinderboeken zijn 

specialisme maakte. De expositie is 

samengesteld door Anneke van den 

Bergh en Aernout Borms. Locatie: 
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Jansstraat 40, vlak bij het Haarlemse 

station. Tot en met 1 april 2012 komt 

in het Nationaal Onderwijsmuseum 

in Rotterdam de  tentoonstelling  

Zing! - muziek en zang op school. 

Over de rol van het vak muziek op 

school, met thema’s die in beeld - én 

in geluid – laten zien hoe er muziek- 

en zangles werd en wordt gegeven. 

Getoond wordt hoe de politiek-

economische situatie in Nederland 

is terug te vinden in de liedjes. Het 

vaderlandslievende Wilhelmus uit 

de 16e eeuw komt aan bod, evenals 

de liedjes van Betje Wolff en Aagje 

Deken. Pas vanaf de jaren ‘50 werd 

ook met de belevingswereld van het 

kind rekening gehouden zoals te 

zien is aan de liedjes van Annie M.G. 

Schmidt. In de tentoonstelling ligt 

de nadruk op hoe de bezoekers de 

zang en muziek uit hun schooltijd 

beleefd hebben en wat ze zich er nog 

van herinneren. Bezoekers zullen 

dan ook hun favoriete schoolliedje 

kunnen inzingen en de opnames 

daarvan zullen als erfgoed aan de 

collectie van het museum worden 

toegevoegd.

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 tame lijk eenvoudig 

opzoeken in welke biblio theek in 

Nederland het wel aanwe zig is. 

Nederland

In het boek In 1934 : Nederlandse 

cultuur in internationale context: 

(2010) staat een bijdrage van Gerard 

Groeneveld: ‘Volk en Vaderland’ prijst 

‘Kwik, de fascistenjongen’ (p. 237-243) 

Thé Tjong-Khing: van strip tot 

sprookje / Joukje Akveld en 

Annemarie Terhell. – Gottmer :  

oktober 2011. - 160 p. : ill.  - ISBN 

978-90-257-5004-6;  geb. ; � 19,95.

Overzichtswerk waarin aan de hand 

van archiefonderzoek, interviews en 

vooral ook  illustraties een compleet 

beeld ontstaat van een zeer veelzijdige en 

vaak bekroonde kunstenaar (1933-), die 

in de jaren vijftig begon met illustreren 

en tot op heden werk van zeer hoge 

kwaliteit maakt. Zie ook de rubriek 

Tentoonstellingen.

Han G. Hoekstra : een biografie / 

Joke Linders & Janneke van der Veer. 

– Amsterdam : Ambo, aangekondigd 

november 2011. - ISBN 978-90-263-

2416-1 ; �  29,95. 

De langverwachte biografie van 

Han Hoekstra staat op het punt van 

verschijnen. Behalve het  succes en de 

tragiek van deze journalist / auteur 

laten de schrijvers zien dat zijn rijmpjes 

en versjes voor kinderen net zo subtiel 

zijn als zijn gedichten voor volwassenen. 

Ook wordt aandacht besteed aan  zijn 

vertalingen van de Gouden Boekjes en 

zijn tv- en filmrecensies. Hoekstra rolde 

met de stoutigheid en fantasie in zijn 

kindergedichten de loper uit voor Annie 

Schmidt, die daarna haar dwarse 

geluid liet horen in haar bundel ‘Het 

fluitketeltje’. (bron: uitgever).

In sloot en plas : leven en werk van 

illustrator M. A. Koekkoek (1873-

1944) / Jacques Dane, Maartje 

Brattinga. - Rotterdam : Nationaal 

Onderwijsmuseum ; Utrecht : 

Omniboek, 2011. - 103 p. : ill., portr. ; 

22�22 cm. - ISBN 978-90-5977-617-3. 

  Mooi geïllustreerd boek, verschenen 

bij de gelijknamige tentoonstelling in 

het Nationaal Onderwijsmuseum. 

Met informatie over de schildersfamilie 

Koekkoek, specifiek  over Marinus 

Adrianus Koekkoek, het ‘biologisch 

reveil’, de schoolplaten, het 

illustratiewerk en het wetenschappelijke 

werk, en afbeeldingen van de 

schoolplaten. 

Bekend en onbekend : een aantal 

biografieën van bekende en 

onbekende auteurs van jeugdboeken 

/ Marjan Schuddeboom. - Woerden : 

Free Musketeers, 2007-2010. - 3 dl.

Deel 3 (2010) bevat bijdragen over o.a. 

Clara Asscher-Pinkhof, Margaretha 

Dekker, Simon Franke, Pieter Kuhn, 

Joh. E. Kuiper, Emmy van Lokhorst, 

R.L. Lubberts, Willy Pétillon, Augusta 

van Slooten, Elizabeth Stelli, Kees 

Valkenstein, R.J. Valkhoff, Jan 

Wagenaar, Margot Warnsinck , A. 

Was-Osinga en Netty Wijchgel.  

Buitenland

Deutschsprachige Kinder- und 

Jugendzeitschriften : ein Beitrag zur 

Geschichte der Kindermedien / Peter 

Lukasch. - Norderstedt : Books on 
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Demand, cop. 2010. - 401 p. : ill. ; 22 

cm. - ISBN 978-3-8391-7005-2. 

  Geschiedenis en chronologisch 

ingedeeld overzicht van de Duitse 

en Oostenrijkse kindertijdschriften 

van 1771 tot nu - samengesteld 

door een verzamelaar. Met 

achtergrondinformatie over de 

maatschappelijke ontwikkelingen 

en de opvattingen over opvoeding en 

kinderliteratuur. Bevat afbeeldingen in 

zwart-wit en in kleur.

Kindheit, Kindheitsliteratur, 

Kinderliteratur : Studien zur 

Geschichte der österreichischen 

Literatur : Festschrift für Ernst 

Seibert / Gunda Mairbäurl ... [et al.] - 

Wien : Praesens, 2010. - 245 p. : ill. ; 

22 cm. - ISBN 978-3-7069-0644-9.

  Feestbundel met diverse bijdragen 

over thema’s uit de geschiedenis van de 

Oostenrijkse jeugdliteratuur: Leopold 

Chimani, zijn uitgever Müller en de 

‘Spielbilderbücher’; een fragment van 

een kindernovelle van Franz Kafka; 

een oorlogsboek uit 1916; sprookjes 

van de joodse auteur Siegfried Abeles; 

culturele uitwisseling tussen Oostenrijk 

en Hongarije tijdens de Habsburgse 

dubbelmonarchie; Heidi in een film 

uit de jaren ‘60; het belang van 

onderzoek naar jeugdtijdschriften als 

socialisatiemiddel; en meer.

Small books for the common man 

: a descriptive bibliography / ed. by 

John Meriton, with Carlo Dumontet. 

- London : British Library ; New 

Castle, DE : Oak Knoll Press, 2010. 

- 1008 p. : ill. ; 27 cm. - ISBN 978-0-

7123-5021-1 (British Library) ; £65.00. 

  Dikke pil met daarin een bibliografie 

van 761 efemere drukwerken uit de 

periode 1750-1850: volksboeken, veel 

kinderboeken, liedboekjes, bakerrijmen, 

fabels, eerste leesboeken en abc-boeken. 

Criteria voor opname waren: boekjes 

met eenvoudige houtsneden, weinig 

pagina’s, op goedkoop papier gedrukt 

en met een papieren omslag. Religieuze 

tractaatjes, pamfletten en duurdere 

werken werden niet opgenomen. 

Elk item heeft een eigen pagina met 

bibliografische informatie en meestal 

een afbeelding. De boeken komen uit de 

collectie van de National Art Library 

(onderdeel van het Victoria & Albert 

Museum in Londen) waar sinds 1837 

werd verzameld vanuit de optiek van de 

kunst, het ambacht en het ontwerp van 

het boek (arts, craft and design).  

The child reader, 1700-1840 / M.O. 

Grenby. - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011. - xv, 320 p. : 

ill., ; 24 cm. - ISBN 978-0-521-19644-

4 hbk : £55.00.

De auteur boorde een bijzondere bron 

aan voor dit onderzoek: de annotaties 

en inscripties in kinderboeken.

Die kunnen volgens hem een heleboel 

onthullen over het gebruik van boeken 

en de ervaringen van jonge lezers in 

de 18e eeuw. Grenby heeft voldoende 

materiaal gevonden: in 90 % van 

de achttiende-eeuwse boeken vond 

hij inscripties, in totaal wel zo’n 

vierduizend. Zijn onderzoeksvragen: 
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wie waren de lezers, welke boeken 

hadden ze, hoe waren ze er aan 

gekomen, en hoe werden de boeken 

gebruikt. Uitgaande van namen van 

de eigenaars en schenkers (het vaakst 

tantes en moeders) zocht hij verder in 

archieven, dagboeken en brieven naar 

hun maatschappelijke achtergrond. 

Aan de orde komen ook: de prijs van 

een boek, boekwinkels en bibliotheken, 

de begeleiding door ouders bij het 

lezen, en de aanwijzingen daartoe in 

voorwoorden.     

Relentless progress : the 

reconfiguration of children’s 

literature, fairy tales, and storytelling 

/ Jack Zipes. - New York [etc.] : 

Routledge, 2009. xv, 189 p. : ill. ; 24 

cm. 978-0-415-99064-6 ; $125.00.

  Zeven essays, met daarin onder 

meer een pleidooi voor volkssprookjes 

als weerstand tegen negatieve 

tendensen in onze cultuur zoals 

vercommercialisering; een vergelijking 

van de bijbel en sprookjes; hoe fantasie 

een verzetsmechanisme kan zijn; en 

meer. Geeft een vernietigend oordeel 

over de hedendaagse cultuurindustrie. 

Tevens wordt aan de hand van 

voorbeelden een beeld gegeven van 

de grote veranderingen in de studie 

van sprookjes en folklore. De auteur 

analyseert bovendien hedendaagse 

Amerikaanse feministische sprookjes en 

laat zien wat de rol van Disney is in een 

zich steeds meer globaliserende wereld.

Princes, frogs & ugly sisters : 

the healing power of the Grimm 

Brothers’ tales / Allan G. Hunter. - 

Forres : Findhorn Press, 2010. - 173 

p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-8440-9184-3.

De auteur gaat de strijd aan met de 

draak Disney en laat zien wat de 

sprookjes van Grimm wezenlijk te 

zeggen hebben. Hij bevrijdt de wijsheid 

uit de sprookjes en maakt de lezer 

duidelijk dat ze in wezen gaan over 

menselijkheid en dat ze ons daardoor 

kunnen leren gelukkiger te leven. 

Na een inleidend hoofdstuk over de 

noodzaak van deze verhalen worden 

14 sprookjes ontleed. Het eerste gaat 

over de Kikkerkoning, die niet in het 

originele verhaal maar pas bij Disney 

gekust moest worden. Soortgelijke 

vervormingen van de oorspronkelijke 

verhalen worden kritisch onder de loep 

genomen.

Children’s literature: approaches and 

territories / edited by Janet Maybin 

and Nicola J. Watson. - Basingstoke : 

Palgrave Macmillan, 2009. - xvi, 395 

p., [16] p. pl. : ill. ; 24 cm. - 

ISBN 978-0-230-22713-2 pbk : £22.99. 

Algemeen inleidend werk, gepubliceerd 

door de Britse Open University, met 

essays die een overzicht bieden van 

de Engelstalige jeugdliteratuur. Met 

stukken over de geschiedenis, het 

leesgedrag, poëzie, prentenboeken, 

theaterbewerkingen, internationale 

uitwisseling, huidige problematiek 

en de toekomst. In alle bijdragen 

ligt de nadruk op de plaats van 

kinderliteratuur in het maatschappelijk 

leven van kinderen en volwassenen. 

Met veel zwart-wit afbeeldingen en een 

speciaal katern met kleurenillustraties.

Critical and creative perspectives on 

fairy tales : an intertextual dialogue 

between fairy-tale scholarship and 

postmodern retellings / Vanessa 

Joosen. - Detroit, MI : Wayne State 

University Press, cop. 2011. - 362 p. 

: ill. ; 23 cm. -  (Series in fairy-tale 

studies). - ISBN 978-0-8143-3452-2 

pbk : £25.95. 

  De handelseditie van haar proefschrift 

dat een onderzoek was naar de 

wisselwerking tussen sprookjestheorie 

en postmoderne sprookjes in de 

periode 1970 tot 2005. De Vlaamse 

onderzoekster verruimt het begrip 

intertekstualiteit door er drie boeken 

over sprookjes uit de jaren zeventig 

bij te betrekken: van Marcia K. 

Lieberman (‘Some day my prince will 

come’), Bruno Bettelheim (‘The uses of 

enchantment’) en Sandra M. Gilbert 

and Susan Gubar (‘The madwoman in 

the attic’). Ze vergelijkt hervertellingen 

en illustraties van sprookjes met de 

feministische en psycho-analytische 

benadering van deze kritische 

wetenschappers. De hervertellingen 

van sprookjes die ze gebruikt betreffen 

Sneeuwwitje, Doornroosje, Hans en 

Grietje, Roodkapje en Belle en het beest. 

Met (weinig) zwart-wit illustraties.

Kenneth Grahame’s the wind in the 

willows : a children’s classic at 100 

/ ed. by Jackie C. Horne, Donna R. 

White. - Lanham [etc.] : Scarecrow 

Press, 2010. - xlii, 259 p. ; 23 cm. 

-  (Children’s Literature Association 

centennial studies ; no. 5). - ISBN 

978-0-8108-7258-5.

  Bundel essays over de kinderboek-

klassieker waarvan de eerste druk 
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verscheen in 1908. Onderzoekers 

bekeken en beschrijven een breed scala 

aan aspecten van het honderdjarige 

kinderboek:  de weerspiegeling van 

een maatschappelijke klasse, gender, 

nationaliteit, de overdracht van het 

heteroseksueel mannelijkheidsbeeld, 

de humor, psychologische aspecten 

van Mr Toad en zijn relaties, dieren-

etiquette en Edwardiaanse manieren, de 

aantrekkingskracht van dit zeer Engelse 

verhaal op Chinese lezers, de betekenis 

van teksten waarin dieren vermenselijkt 

worden voorgesteld maar tegelijk ook als 

voedsel kunnen dienen, en tenslotte de 

bewerkingen van Disney.

History and the construction of 

the child in early British children’s 

literature / Jackie C. Horne. - 

Farnham [etc.] : Ashgate, cop. 2011. 

- xiv, 283 p. : ill. ; 25 cm. -  (Ashgate 

studies in childhood, 1700 to the 

present). - ISBN 978-1-409-40788-1 

hbk : £55.00

De auteur beschrijft  de onmogelijk-

ideale hoofdpersonen en de intens-

slechte schurken in kinderboeken tussen 

1780 en 1840 waarmee opvoeders 

deugdzame kinderen wilden kweken 

- en de ontwikkeling naar rondere 

karakters. Ze plaatst onbekende 

Robinsonades, historische en verzonnen 

verhalen in de sociaal-culturele en 

politieke context van de tijd om te 

achterhalen hoe de ideale personages 

langzamerhand werden vervangen door 

personages waarmee lezers zich konden 

identificeren. Nu vergeten auteurs als 

Agnes Strickland, Barbara Hofland 

en Jefferys Taylor experimenteerden 

destijds met zulke nieuwe (vertel-)

vormen. 

The children’s book business : 

lessons from the long eighteenth 

century / Lissa Paul. - New York [etc.] 

: Routledge, 2011. - xxvi, 208 p. : ill. 

; 24 cm. -  (Children’s literature and 

culture). - ISBN 978-0-415-93789-4 

hbk : $60.00

Deze ‘boek-biografie’ begint met een 

beschrijving van de winkels waar 

kinderboeken verkocht werden, dan 

volgt informatie over die boeken, over 

de inhoud ervan, over de dames die de 

boeken schreven, en over de kinderen 

die de boeken lazen - of niet lazen. 

Jammer dat de afbeeldingen vaak 

zo slecht zijn afgedrukt dat details 

nauwelijks te zien zijn. Het kind uit 

de tijd van de Verlichting staat volgens 

de auteur nog steeds model voor het 

kind van nu. Boek dat aan de hand 

van recent wetenschappelijk onderzoek 

een gedetailleerd historisch beeld geeft 

van de manier van werken van vroege 

uitgevers en de invloed van pedagogisch 

vooruitstrevende vrouwelijke auteurs op 

hun fonds.

Children’s literature studies : a 

research handbook / ed. by M.O. 

Grenby and Kimberley Reynolds. 

- Basingstoke [etc.] : Palgrave 

Macmillan, 2011. - xii, 234 p. : ill. ; 22 

cm. – ISBN 978-0-230-52554-2 pbk 

: £15.99.

  Handboek bedoeld voor studenten 

die onderzoek gaan doen naar 

kinderliteratuur. Met hoofdstukken 

over onderzoeksvaardigheden; gebruik 

van archieven, collecties en bronnen; 

onderzoek naar prentenboeken; 

naar oude kinderboeken; onderzoek 

en theorie. Met enkele case-studies, 

bijvoorbeeld eentje over Roodkapje. 

Children in culture, revisited : 

further approaches to childhood 

/ ed. by Karín Lesnik-Oberstein. 

- Basingstoke [etc.] : Palgrave 

Macmillan, 2011. - xi, 232 p. : ill. ; 23 

cm ISBN 978-0-230-27554-6 hbk :

£ 50.00.

Vervolg op een in 1998 verschenen 

uitgave, met nieuwe essays waarin 

interdisciplinaire gedachten over 

de kindertijd als een cultureel en 

historisch bepaald begrip zijn verwoord. 

Met theoretische benaderingen van 

het kindbeeld en resultaten van 

nieuw onderzoek op het gebied van 

kunstgeschiedenis, film en radio, 

literatuur en jeugdliteratuur, 

psychologie, opvoeding, wetgeving 

en archeologie, waardoor duidelijk 

gemaakt wordt dat al deze vakgebieden 

met kinderen te maken hebben. 

  

Disney, Pixar, and the hidden 

messages of children’s films / M. 

Keith Booker. - Santa Barbara : 

Praeger, cop. 2010. - xxii, 214 p. ; 25 

cm., - ISBN 978-0-313-37672-6.

  De auteur bekijkt kinderfilms van 

Disney, Pixar, DreamWorks en andere 

studio’s, vanaf ‘Sneeuwwitje en de 

zeven dwergen’ uit 1937 tot nu. 

Hij onderzoekt de onderliggende 

politieke en culturele boodschappen. 

Het grootste deel daarvan blijkt 

duidelijk doorsnee-Amerikaanse 

waarden en normen te ondersteunen 

zoals individualisme, familie en bezit. 

verscheen in 1908. Onderzoekers 
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Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: 

worden vooroordelen tegen Arabieren 

bevestigd in Disney’s ‘Aladdin’? Is de  

‘Lion King’ fascistisch? Ook interessant 

vanwege de kinderboeken van Disney.

Penguin by illustrators : 24 March 

2007, Victoria & Albert Museum, 

London / [ed.: Steve Hare]. - [London] 

: Penguin Collectors’ Society, 2009. 

- 197 p. : ill. ; 20�26 cm. - ISBN 978-

0-9558395-2-8.

  Naar aanleiding van het 70-jarig 

bestaan van de Penguin Books werd 

in 2007 een studiedag gehouden over 

de illustratoren van deze boeken. 

Hoewel de meeste Penguins bedoeld 

zijn voor volwassenen, vinden we 

in dit mooie kijkboek met veel Brits 

graphic design ook bijdragen over 

de kinderboekenillustratoren Jan 

Pienkowski, Brian Wildsmith, Quentin 

Blake en Michael Foreman.

Drawn direct to the plate : Noel 

Carrington and the Puffin picture 

books / Joe Pearson. - [London] : 

Penguin Collectors Society, 2010. - 

216 p. : ill. ; 20�26 cm. - ISBN 978-0-

9558395-3-5.

  Studie over de Puffin-prentenboeken, 

met informatie over leven en werk van de 

oprichter van de serie Noel Carrington 

en de invloed die de prentenboeken van 

de Russische avantgarde en de Franse 

Père Castor-uitgaven hadden op de 

reeks. Met hoofdstukken over Puffin in 

oorlogstijd, moderne Britse vormgeving 

in 1940-42, lithografische concurrenten, 

soorten als Baby-puffins en Cut-out 

books, de na-oorlogse publicaties, en 

de Puffins in het buitenland. Met 380 

afbeeldingen in kleur. 

Puffin by design : 70 years of 

imagination, 1940-2010 / Phil 

Baines. - London [etc.] : Allen Lane, 

2010. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 

978-0-14-132614-6 pbk : £20.00.

  Rijk geïllustreerd overzicht van zeventig 

jaar Puffin Books: hun ontwikkeling 

vanaf 1939 tot heden en de rol van 

de diverse uitgevers, illustratoren en 

ontwerpers. Met veel afbeeldingen van 

omslagen en illustraties, gegevens over 

de afzonderlijke uitgaven, en informatie 

over de veranderingen in de typografie, 

de illustratie en de druktechniek. 

Het eerste deel behandelt de vroege 

Puffins en de rol van Noel Carrington. 

Imagination and innovation : the 

story of Weston Woods / by John 

Cech ; foreword by Maurice Sendak. - 

1st ed. - New York : Scholastic Press, 

2009. - 175 p. : ill. ; 26�27 cm. - 

ISBN 978-0-545-08922-7. 

  Blik achter de schermen van de 

Weston Woods-studio en informatie 

over haar oprichter Morton Schindler. 

Zij maakten sinds het midden van 

de 20e eeuw diaseries en tekenfilms 

van de beste kinderprentenboeken: 

leesbevordering van de beste soort. Die 

diaseries werden ook met succes gebruikt 

in Nederlandse Openbare Bibliotheken 

om groepen kinderen enthousiast te 

maken voor boeken. Mooie gebonden 

uitgave met veel illustraties in kleur.
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Uit de tijdschriften

Nederland
Boekenpost (no. 114 en 115, juli/aug. 

en sept/okt. 2011) bevat artikelen 

over Russische illustratoren, 

boekenleggers van Frans van 

Noorden, het tienjarig bestaan 

van het Steendrukmuseum in 

Valkenswaard, de illustraties bij 

edities van Peter Pan, en een 

interview met Ted van Lieshout.

Lessen (jrg. 6, no. 1, juli 2011) bevat 

onder meer artikelen over straffen op 

school in Nederlandse kinderboeken 

door Richard van Schoonderwoerd;  
over een schoolboekje van J.P. 

Schaberg; en een aantal prachtige 

kleurenplaten van illustrator M.A. 

Koekkoek.

Lexicon van de jeugdliteratuur 

(aanvullingen 86, juni 2011) bevat 

onder meer lemma’s over M. van 

Heijningen Bosch, Anton Pieck, 

M.E. Pijnappel en Willy Schermelé.

Literatuur zonder Leeftijd (voorjaar 

2011) bevat een weergave van 

de lezingen van de studiedag 

van de Nederlands/Vlaamse 

Werkgroep Onderzoekers 

Jeugdliteratuur op 5 november 

2010 in Tilburg. Onderwerpen 

onder meer: onderzoek naar 

jeugdliteratuur; kinderbijbels, en 

de noodzaak van biografieën van 

kinderboekenauteurs.  

Stripschrift (no. 416 en 417, juni 

en aug. 2011) bevat een artikel 

over tekenaar Bert Bus (1931-), 

begonnen bij Spaarnestad , en over 

Gerrit Stapel (1921-), gestart als 

striptekenaar voor films, zoals de 

antisemitische tekenfilm Van den Vos 

Reynaerde.

Tussen Vecht en Eem (jrg. 29, no. 

3, sept. 2011) een artikel van Frits 

Booy over An Rutgers van der Loeff-

Basenau en haar relatie met het dorp 

Huizen.

 

Buitenland
Het aantal met name Engelstalige 

tijdschriften dat alleen nog digitaal 

verschijnt, groeit in rap tempo. Het 

grote voordeel hiervan is, dat u voor het 

inzien en lezen van die tijdschriften niet 

meer naar Den Haag hoeft, maar ze 

thuis op uw beeldscherm kunt oproepen 

– als u een lenerspas van de KB hebt. 

Hieronder is met ‘#’ voor de titel van 

het tijdschrift aangegeven dat het om 

een digitaal tijdschrift gaat. 

Hoe vindt u de e-tijdschriften?
In het Centraal Bestand Kinderboeken 

staan ze bij elkaar. Zet de 2e keuzebalk 

op ‘trefwoord’, tik in de lege balk 

‘e-tijdschriften’, en klik op de button ‘ 

Publicaties over kinderboeken’. 

Lukt het niet, bel dan 070-3140215 of 

stuur een mailtje naar jeannette.kok@

kb.nl

#Children’s literature in education 
( jrg. 42, no. 3, aug. 2011) bevat een 

artikel over ‘gender’  in boeken die 

tussen 1938 en 2011 bekroond zijn 

met de Caldecott Medal. Verder 

een artikel over de ruimte in Jan 

Pienkowski’s Spookhuis.

#Fabula : Zeitschrift für 
Erzählforschung (jrg. 52, no. 1, 2011) 

bevat onder meer artikelen over 

vrouwelijke sprookjesvertellers in 

Noord-Amerika, en over sprookjes in 

Denemarken. 

Ibis journal : Imaginative Book 
Illustration Society (no. 3, ‘Diverse 

talents’, 2009) bevat artikelen over 

drie illustratoren: Walter Crane, 

Harry Furniss en Helen Haywood, 

elk met een bibliografie.

Jeunesse (no. 3.1 zomer 2011) bevat 

een artikel waarin de personages 

worden vergeleken in een meisjes-

boek uit 1903 (Rebecca of Sunnybrook 

Farm) en een uit begin 21e eeuw (The 

sisterhood of the traveling pants). 

Julit (no. 1, 2011) bevat een artikel 

over de weergave van zwarte mensen 

in kinder- en jeugdboeken, met 

voorbeelden uit de Struwwelpeter en 

de Tien kleine negertjes. 

#The looking glass (jrg. 15, 

no. 2, 2011) bevat een artikel 

over tegenstrijdigheden in 

filmbewerkingen van Alice in 

Wonderland: de tekst van Carroll heeft 

een ontregelend karakter, maar in 

films wordt geprobeerd de chaos in 

banen te leiden. Verder artikelen over 

dichtende kinderen aan het eind van 

de 18e eeuw; en over illustraties bij 

Alice van John Tenniel en Salvador 

Dali. 

Movable Stationary (jrg, 19, no. 3) 

bevat een artikel van Theo Gielen 

met de ‘oplossing’ van logo’s in 

beweegbare boeken waarachter zich 

uitgevers verbergen. 

een artikel waarin de personages 
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Vragen

Anton van der Lem zoekt voor zijn 

moeder een kinderboek van vóór 

1940, over drie jongetjes: een met 

rood, een met wit en een met blauw 

haar. In de titel staat waarschijnlijk 

iets van  wapperende, kleuren en 

Nederlandsche vlag (?).  Informatie 

graag naar Laagte Kadijk 76, 1018 BB 

Amsterdam, tel. 020-6241577.

In het kader van een 

wereldomvattende publicatie in 2015 

(wanneer het 150 jaar geleden is 

dat de eerste druk verscheen) is de 

heer H. Ruizenaar is bezig met een 

inventarisatie van alle Nederlandse 

uitgaven van Alice in Wonderland 

en Alice in Spiegelland. Het gaat 

daarbij, naast de ‘officiële’ publicaties 

bij gevestigde uitgevers, ook om 

alle niemendalletjes, stukjes in 

omnibussen, of bijvoorbeeld Disney-

uitgaven. Maar wel alleen boeken en 

strips. Van elke uitgave wordt een 

scan van de voorkant opgenomen. 

Hij mist nog een aantal uitgaven en 

vraagt of u hem kunt helpen. Dit zijn 

de ontbrekende uitgaven: 

1901 Alice’s avonturen in het 

wonderland, Leiden, Brill, paperback. 

1912 Alice’s avonturen in het 

wonderland. Deel 1 en 2. Leeuwarden, 

Hepkema & van der  Velde, 2 kleine 

pockets (12,2 bij 18), kwetsbare 

editie, 10 cts.

1922 Alice’s avonturen in het 

wonderland. Deel 1 en 2. Heerenveen, 

Hepkema, 2 kleine pockets (12,2 bij 

18), kwetsbare editie, 15 cts. 

1929 Alice’s avonturen in het 

wonderland. Deel 1 en 2, Leeuwarden, 

Hepkema, 2 kleine pockets (12,2 bij 

18), kwetsbare editie, 20 cts. 

1924 Elsje’s avonturen in ’t 

wonderland. Groningen, Wolters, 

uit de serie ‘t Boeiende boek, zowel 

gebonden als in paperback.

1966 De avonturen van Alice. 

Rotterdam, Donker, 4e druk. 

1971 Een keur van sprookjes voor de 

kleintjes. Hemma.

Er zijn ongetwijfeld nog Alices waar 

de heer Ruizenaar het bestaan niet 

van kent. Bijvoorbeeld ook Vlaamse 

uitgaven. Mocht u zoiets hebben, 

neem dan aub contact op. Adres: 

Tijgaardenstraat 2, 7572 AH  

Oldenzaal,  tel: 0541-516446. Email: 

h.ruizenaar@home.nl.

Colofon  

Berichten uit de wereld van het oude 

kinderboek. Mededelingen-bulletin 

van de Stichting Geschiedenis 

kinder- en jeugdlitera tuur (ISSN 

1384-5977) 

www.hetoudekinderboek.nl

Bestuur:

Jant van der Weg-Laverman 

(voorzitter) s.weg@kpnmail.nl

Anneke van den Bergh (secretaris) 

hetoudekinderboek@gmail.com

Aernout Borms (penningmeester, 

beheerder website) agborms@xs4all.nl

Joke van der Meer (lid)

jokevdmeer@kpnplanet.nl

Margreet van Wijk-Sluyterman (lid) 

van-wijk@planet.nl

Aanmelden als donateur kan 

bij Anneke van den Bergh, p/a 

Stadsbibliotheek Haarlem, Postbus 

204, 2000 AE Haarlem, of via 

hetoudekinderboek@gmail.com

Donaties (minimaal vijfentwintig 

euro per jaar) 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 of 

tel. 020-6251915 (privé).

e-mail: jeannette.kok@kb.nl of 

jeannettekok@planet.nl


