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Van het bestuur                                      

Wat was het een prachtige studiedag op 12 november 

jongstleden in Haarlem. Ondanks het fraaie weer kwamen 

meer dan vijftig donateurs met introducés naar het Noord-

Hollands Archief. Bij die introducés bleken mensen te 

zijn die via de website geïnteresseerd geraakt waren in het 

onderwerp. Een mooi voorbeeld van hoe belangrijk internet 

voor ons werk is.  In de schitterende entourage van het 

Noord-Hollands Archief  brachten drie sprekers in woord 

en (powerpoint-)beeld hun interessant verhaal. Samenvat-

tingen ervan staan in deze Berichten.  Hartelijk dank aan 

de sprekers, in het bijzonder aan Aernout Borms. Hij nam 

kort van tevoren de fakkel over van Theo Gielen, die in het 

ziekenhuis was opgenomen en daardoor helaas zijn lezing 

niet kon houden.  Intussen is het bestuur al weer druk 

bezig met de voorjaarsstudiedag. Hoewel we daarvoor altijd 

een zaterdag aanhouden zodat iedereen in de gelegenheid 

is om te komen, wordt het deze keer toch een woensdag: 23 

mei 2012 in de KB in Den Haag. En dat om een bijzondere 

reden: Jeannette Kok neemt namelijk op die dag afscheid 

van de Koninklijke Bibliotheek. Daarom ook wordt het 

programma van de dag in overleg met haar samengesteld, 

waarbij voor het tweede deel van de dag een breder publiek 

vanuit de Koninklijke Bibliotheek wordt verwacht. De mid-

dag zal gewijd worden aan de stand van zaken wat betreft 

ons erfgoed aan kinderboeken en centsprenten. Het vorige 

nummer van de Berichten was door omstandigheden niet 

op tijd klaar. Omdat de uitnodiging voor de Haarlemse 

studiedag wel de deur uit moest, werd deze apart verstuurd. 

Pas later bleek dat de envelop net een paar grammetjes te 

zwaar was. Tante Pos ging daar gevarieerd mee om: de ene 

donateur ontving de uitnodiging zonder, de andere met 

strafport. Dat laatste spijt ons als bestuur bijzonder en wij 

bieden er onze excuses voor aan.  In 2013 vieren we ons 

twintigjarig bestaan als stichting. De speciale jubileumcom-

missie is al aan het brainstormen over een feestprogram-

ma. Meer daarover in een volgend nummer.  Het laatste 

maar bepaald niet het minste waarvoor ik uw aandacht wil 

vragen, is het Nieuwjaarsgeschenk voor onze donateurs, 

dat u vindt bijgesloten. Als bestuur zijn we er trots op dat 

er weer zo’n prachtig boekje geschreven door een van de 
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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.

juni 2011 no. 70

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

donateurs, is verschenen. Graag bedank ik Jo Thijssen 

hartelijk voor zijn boeiende verhaal over de levenstrappen. 

Dat woord van dank geldt ook Jan de Jong van uitgeverij De 

Buitenkant die het boekje een fraai uiterlijk heeft gegeven. 

We zijn blij met deze samenwerking, die bovendien zo’n 

bijzonder resultaat heeft opgeleverd. In verband met de iet-

wat zorgelijke financiële toestand heeft het bestuur besloten 

advertenties in de Berichten te gaan opnemen. In eerste 

instantie hebben we ons gericht tot de antiquariaten onder 

onze donateurs. Het begin daarvan kunt u in deze Berich-

ten zien. Daarnaast heeft een andere donateur ons een 

extra donatie toegezegd - waarmee we uiteraard ten zeerste 

zijn ingenomen. Rest mij nog u allen een heel gelukkig 

Nieuw(boeken)jaar toe te wensen! Dat er maar weer mooie 

dingen mogen plaatsvinden!

Jant van der Weg, voorzitter 
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Studiedag

De najaarsstudiedag in Haarlem was 

een groot succes: meer dan 55 mensen 

luisterden naar drie lezingen, ontmoet-

ten elkaar bij de lunch en in de wandel-

gangen, en maakten de door illustratrice 

Loes Riphagen speels vormgegeven 

opening mee van de tentoonstelling “De 

Haan is los”. De lezing van Theo Gie-

len over I. de Haan kon wegens ziekte 

niet doorgaan, maar Aernout Borms 

- samen met Anneke van den Bergh 

samensteller van de tentoonstelling - was 

bereid en in staat zijn taak op korte ter-

mijn over te nemen. De studiedag vond 

bovendien op een bijzondere locatie 

plaats: het Noord Hollands archief is 

gevestigd in een middeleeuwse klooster-

kerk die op deze manier een waardige 

nieuwe bestemming heeft gekregen. De 

kerk heeft een grote open ruimte voor 

lezingen en tentoonstellingen die is 

voorzien van de nieuwste technieken; 

daaraan grenst een zaal vol computers 

voor (onder)zoekers, terwijl een glazen 

lift naar hogere verdiepingen voert. Op 

de hoge zijwanden van de kerk zijn 

deels de oude stenen zichtbaar gebleven 

terwijl daarboven een historisch gewelf 

de ruimte afsluit.Een samenvatting van 

de lezingen vindt u hieronder

Uitgeverij G.B. van 
Goor Zonen in de
negentiende eeuw 

In de negentiende eeuw waren twee 

generaties Van Goor actief in de 

uitgeverij in Gouda. Gerrit Benjamin 

van Goor (1815-1871) richtte in 

1839 het bedrijf op, na een leertijd 

van vijf jaar bij Johannes Noman 

& Zoon in Zaltbommel. Zoals in 

de negentiende eeuw gebruikelijk 

was, bestond zijn bedrijf uit een 

uitgeverij, een drukkerij, een binderij 

en een boekhandel. Gerrit Benjamin 

van Goor was op zijn beurt de 

leermeester van zijn twaalf jaar 

jongere broer Dirk (1827–1895). Dirk 

voegde de meisjesnaam van zijn 

grootmoeder aan zijn eigen naam 

toe, en begon in 1850 onder de naam 

Dirk Noothoven Van Goor een eigen 

uitgeverij in Leiden. 

In 1858 voegde G.B. van Goor de 

meisjesnamen van zijn moeder 

(Lulius) en zijn grootmoeder 

(Noothoven) aan die van zijn eigen 

zoons toe. Als Dirk Lulius van 

Goor (1842-1882) en Jacob Mijnard 

Noothoven van Goor (1847–1906) 

kwamen zij vervolgens in het bedrijf 

van hun vader werken.

In 1868 droeg G.B. van Goor de 

drukkerij, de boekhandel en een 

deel van het fonds aan zijn zonen 

over. Nadat G.B. van Goor in 1871 

overleden was, kochten zijn zoons 

op een veiling in 1874 een groot deel 

van de boeken terug om het bedrijf 

voort te kunnen zetten. Belangrijke 

uitgaven gingen echter direct naar 

de zoons; daaronder de Kramers 

woordenboeken. 

Al in 1876 werd de boekhandel van 

de hand gedaan, maar de drukkerij 

bleef tot 1895 verbonden met de 

uitgeverij.  Dirk Lulius van Goor 

was in 1880 medeoprichter van de 

Nederlandsche Uitgeversbond. Hij 

was ook wethouder van onderwijs 

in Gouda. Toen hij na een kort 

ziekbed in 1882 op veertigjarige 

leeftijd overleed, kreeg Jacob Mijnard 

Noothoven van Goor de leiding over 

het bedrijf en hij zou die houden tot 

aan zijn dood in 1906.

Het jeugdfonds van 
G.B. van Goor

Al meteen in het eerste jaar van 

het bestaan van zijn uitgeverij gaf 

G.B. van Goor een kinderboek uit: 

Bloempjes voor de Nederlandsche jeugd 

(1839), geschreven door de toen 

zeer gewaardeerde auteur A.B. van 

Meerten-Schilperoort. Ander werk 

van haar nam Van Goor over van 

G.J.A. Beijerinck. Illustraties werden 

in die tijd vaak in ander verband 

opnieuw gebruikt. Zo zijn de prenten 

uit deze verzorgde uitgave ook te 

vinden in een later verschenen 

onopvallend zwart-wit prentenboekje 

zonder titel en zonder tekst.

G.B. van Goor gaf naast gedichten 

voor kinderen ook bundels met 

leerzame verhalen “voor de rijpere 

jeugd” uit, o.a. van C. Schmid. 

Daarnaast bracht hij bijvoorbeeld 

ook Abc-boeken op de markt. Over 

een van de Abc-boeken ontstond in 
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1854 een hooglopende ruzie met 

uitgeverij Lutkie en Cranenburg, 

die het boekje had nagedrukt. De 

ruzie draaide om de vraag of een 

ABC-boekje een schoolboekje was of 

niet - want schoolboekjes mochten 

vrijelijk nagedrukt worden.  Voor het 

onderwijs gaf Van Goor onder meer 

De taalspiegel, een prentgeschenk voor 

leerzame kinderen (1859) uit, waarin 

grammaticale begrippen werden 

uitgelegd met behulp van plaatjes. 

Daarnaast ontbraken ook bijbelse 

verhalen niet in zijn fonds. In 

hetzelfde jaar 1855 waarin G.B. van 

Goor een zeer kostbare Prachtbijbel 

uitgaf, verscheen ook een Bijbel voor 

de jeugd van de hand van J.H. van 

der Palm - in 1857 gevolgd  door een 

volksuitgave. Van Goor bracht dus 

voor de jeugd een zeer gevarieerd 

aanbod uit, met zowel dure als 

goedkope boeken. 

Uitbreiding van het 
jeugdfonds onder de tweede 
generatie: G.B. van Goor 
Zonen

De tweede generatie breidde dat 

jeugdfonds verder uit. Zo werden 

er veel leerzame en historische 

verhalen van Gustav Nieritz en Franz 

Hoffmann in het fonds opgenomen, 

twee  auteurs die in diezelfde tijd 

ook ruim vertegenwoordigd waren 

in het fonds van I. de Haan.  Ze 

verschenen als kleine ingenaaide 

boekjes geïllustreerd met vier zwart-

wit litho’s of met twee kleurenlitho’s. 

Een groot aantal buitenlandse 

boeken werd voor Van Goor vertaald 

of bewerkt door P. Beets. Vanaf 

1870 vertaalde Beets ook steeds 

meer Engelse en (soms) Franse 

verhalen. Omdat hij hierdoor van 

groot belang was voor de uitgever, 

kon hij duidelijk voorwaarden stellen 

aan zijn honorering. Trouwens, 

voordat Beets aan een vertaling/

bewerking begon, gaf de uitgever in 

diens correspondentie al aan, welke 

elementen uit het verhaal gehaald 

moesten worden omdat ze voor 

Nederlandse kinderen te typisch 

Engels of te typisch Frans waren. 

Van Goor was niet alleen kritisch 

op de inhoud van de boeken die hij 

uitgaf, maar ook op hun vormgeving. 

Zo vond hij bijvoorbeeld het eerste 

omslagontwerp voor Moppen 

en mopjes uit de trommel van een 

koekbakker (1879) niet goed bij de 

titel passen, zodat er een nieuw 

ontwerp voor gemaakt moest 

worden.

Het drukken van de platen, de 

omslagen en de banden besteedde 

van Goor uit aan gespecialiseerde 

drukkerijen. Daarbij heeft hij veel 

samengewerkt met de Haarlemse 

drukkers Van Leer & Co en Emrik 

& Binger. Uit de briefwisseling met 

die bedrijven blijkt overigens dat Van 

Goor niet snel tevreden was met de 

uitvoering van het bestelde werk - en 

dat dan ook duidelijk liet merken. 

De schrijfster Agatha (pseudoniem 

voor Reinoudina de Goeje) was in 

die tijd een populaire autoriteit op 

het gebied van kinderboeken. Van 

Goor verzocht haar dan ook om 

boeken voor zijn fonds te bewerken. 

Omgekeerd kwam Agatha ook zelf 

met voorstellen voor het vertalen 

van bepaalde boeken. Bij haar 

bewerkingen wordt vervolgens niet 

altijd ook de oorspronkelijke auteur 

nog vermeld maar gaan de titels door 

voor werk van Agatha. 

Voor jonge kinderen gaf Van 

Goor Zonen in die tijd niet alleen 

goedkope prentenboekjes van een, 

twee of drie vel uit, maar ook mooie 

verzorgde prentenboeken in kleur, 

zoals Lize en haar popje (1877) en – 

waarschijnlijk in hetzelfde jaar - een 

vergelijkbare uitgave voor jongens, 

Fritsje en zijn speelgoed.

Dat, naast de woordenboeken, de 

kinderboeken beschouwd moeten 

worden als een specialiteit van 

uitgeverij G.B. van Goor Zonen, 

wordt dus al in de loop van de 

negentiende eeuw zichtbaar.

Margreet van Wijk

De grafische techniek 
in de 19e eeuw, een 
overzicht

Wanneer men boeken of prenten 

moet beschrijven, is er altijd 

een plaats gereserveerd voor de 

beschrijving van de techniek van de 

afbeelding. Het vaststellen van de 

techniek van een illustratie die vóór 

het midden van de negentiende 

eeuw gemaakt is, zal in het algemeen 

nauwelijks problemen geven. Heel 

anders wordt het voor de tijd daarna. 

Het aantal vanaf die tijd ontwikkelde 
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procedés is zó omvangrijk 

en complex, dat er bij eerste 

beschouwing nauwelijks enige orde 

in aan te brengen lijkt. Bovendien is 

het niet alleen het aantal procedés 

dat het vaststellen van een gebruikte 

techniek moeilijk maakt, maar ook 

de stortvloed aan procedénamen, die 

bovendien in verschillende talen nog 

eens andere betekenissen kunnen 

hebben.

Twee nieuwe technieken - 

beide uit 1839 - versnellen de 

ontwikkeling van procedés die de 

persoonlijke interpretatie van de 

drukvormvervaardiger moeten 

verminderen: de fotografie en de 

galvanoplastiek. Aan het eind van 

de 19e eeuw is de situatie volledig 

veranderd. De fotografie zal een 

hoofdrol spelen en het mogelijk 

maken dat een illustrator zijn 

tekening gewoon kan inleveren, 

waarna gespecialiseerde bedrijven 

deze omzetten in een drukbare vorm. 

Een van de grootste problemen 

daarbij was allereerst het kunnen 

omzetten van een tekening in een 

hoogdrukvorm, geschikt om op een 

boekdrukpers tegelijk met de tekst 

gedrukt te kunnen worden. Na de 

eerste successen rond 1850 lukt het 

in 1870 ten slotte ook de afbeelding 

fotografisch over te brengen, voor 

zover de tekening zuiver zwart wit is. 

We spreken dan van het lijncliché. 

Illustraties met verschillende 

grijswaarden worden vanaf 1881 met 

de uitvinding van de autotypie (het 

rastercliché) eveneens mogelijk.

Maar ook andere technieken worden 

gebruikt, zoals de lichtdruk. In 

de steendruk blijft het lange tijd 

gebruikelijk dat een illustrator 

direct op de steen tekent. Door het 

toevoegen van kleur worden de 

mogelijkheden snel uitgebreid. In 

de 20e eeuw, ten slotte, wordt het 

rasteren van tekeningen standaard. 

De hedendaagse kleurenillustratie, 

nu in offset gedrukt, is altijd 

gerasterd, iets wat met een loep 

gemakkelijk is vast te stellen. 

 Johan de Zoete

Haarlemse drukkers en 
uitgevers van kinder-
boeken en -prenten.*

In de tweede helft van de 

negentiende eeuw waren in Haarlem 

twee industriële prentdrukkerijen en 

drie uitgevers actief op de markt van 

prentenboeken en centsprenten.**

Emrik & Binger, in 1857 opgericht 

door Charles Binger en Ozer Emrik, 

ontwikkelde zich tot een van de 

grootste prentleveranciers van West-

Europa. Dit was te danken aan de 

hoge kwaliteit en de korte levertijd 

van hun drukwerk, maar ook aan 

de lage prijs van hun producten. 

De drukkerij bedong de vrije 

exploitatie van het lithografische 

drukmateriaal. Prentenboeken 

die voor bijvoorbeeld de Engelse 

markt waren geproduceerd, konden 

met aangepaste teksten ook naar 

andere landen worden verkocht. 

Prentenboeken konden daardoor in 

hoge oplagen worden gedrukt en 

ze werden voor relatief lage prijzen 

aan uitgevers in verschillende 

landen geleverd. Omstreeks de 

eeuwwisseling exporteerde Emrik & 

Binger hun producten naar twintig 

landen, zelfs naar China en Egypte. 

Van de enorme productie door Emrik 

& Binger werd maar iets meer dan 

tien procent in Nederland afgezet. 

Voor de Nederlandse uitgaven 

leverden anonieme tekstschrijvers, 

maar ook schrijvers van naam 

zoals Van Oostveen, Goeverneur, 

Andriessen, Louwerse of Van Leent 

bij de platen van een buitenlandse 

uitgave toepasselijke Nederlandse 

tekst. De drukker zocht dan een 

uitgever zoals Funke, De Haan, Bom, 

Roelants, Hulscher of Vlieger om het 

prentenboek in de markt te zetten. 

Zo was Emrik & Binger in feite de 

uitgever van veel prentenboeken, 

waarvoor deze uitgevers alleen maar 

grossierden. 

Deze praktijk leidde er toe dat 

enkele grote prentfabrieken - naast 

Emrik & Binger, ook Amand, 

Treslong, Lankhout en Van Leer 

- in Nederland vrijwel de hele 

prentenboekenmarkt beheersten. Ze 

bedienden allen vooral de onderkant 

van de markt en dat gebeurde met 

zo’n grote productie dat er voor de 

bovenkant weinig ruimte en geld 

meer overbleef. Dat dit een reactie 

opriep spreekt vanzelf. Ideologen, 

kunstenaars en bevlogen uitgevers 

De hedendaagse kleurenillustratie, aan uitgevers in verschillende 
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begonnen tegen het eind van de 

19e eeuw een tegenbeweging die 

leidde tot een stroom van artistiek en 

sociaal verantwoorde prentenboeken. 

Prentenboeken die niet ontstonden 

vanwege beschikbaar drukmateriaal, 

maar die het resultaat waren van 

innige samenwerking van de uitgever 

met zijn schrijvers en illustratoren.

Emrik & Binger drukte vanaf 1865 

ook kinder- of centsprenten die 

door de Amsterdamse uitgever G.L. 

Funke werden verkocht. Deze reeks 

Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten 

of Funke’s prenten telde uiteindelijk 

ruim 200 verschillende prenten, 

vaak met afbeeldingen die ook als 

boekillustratie waren gebruikt. In 

1875 nam I. de Haan in Haarlem 

de verkoop van kinderprenten en 

-boeken van Funke over.

Jan de Haan werd in 1829 in 

Amsterdam geboren als Isaac de 

Haan. Hij leerde het boekenvak 

in de boekhandel en uitgeverij 

van Gebhard te Amsterdam en na 

deze leertijd vestigde hij in 1852 

te Krommenie een boekhandel en 

boekbinderij. Later kwamen daar 

nog een leesbibliotheek en uitgeverij 

bij. Hij gaf drukwerk uit over 

uiteenlopende onderwerpen: boeken 

en brochures over kerkelijke en 

politieke kwesties, maar ook kinder- 

en jeugdliteratuur. Dat waren vooral 

uit het Frans en Duits vertaalde 

romans en verhalenbundels. Als 

Schoolboekhandel van I. de Haan 

gaf hij schoolboeken voor allerlei 

vakken uit die hij - tot woede van de 

boekhandelaren - met hoge korting 

rechtstreeks aan scholen leverde. 

De Haan had een goed gevoel 

voor marketing en adverteerde 

in landelijke dagbladen zoals de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het 

nieuws van den dag en het Algemeen 

Handelsblad. Ook via de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen probeerde 

hij zijn schoolboeken te verspreiden. 

In april 1871 verliet De Haan 

Krommenie en nam de winkel van 

G. Burck in Haarlem over.

De activiteiten van het bedrijf werden 

uitgebreid met een grote afdeling 

voor muziek en een agentschap 

voor het dagblad De Telegraaf. 

Naast de leesbibliotheek werd de 

‘Maandelijkschen Tijdschriften-

Leesinrichting’ opgericht, 

vergelijkbaar met de nu nog 

bestaande leesportefeuilles. Deze 

bood intekenaren de mogelijkheid 

maandelijks een selectie uit niet 

minder dan 46 tijdschriften uit 

binnen- en buitenland ter lezing 

te ontvangen. Daaronder waren 

vooraanstaande Nederlandse 

tijdschriften zoals De Nieuwe Gids, 

Eigen Haard, De Nederlandsche 

Spectator en het weekblad 

De Amsterdammer, maar ook 

gerenommeerde Duitse, Franse en 

Britse bladen. 

In 1879 nam Jan zijn oudste zoon 

Pieter op in zijn zaak die werd 

voortgezet als De Haan & Zoon 

Boek- en Muziekhandelaars. 

In Krommenie, maar meer nog 

in Haarlem profileerde De Haan 

zich als uitgever van kinder- en 

jeugdboeken. Hij voelde zich 

een uitgever met een missie en 

probeerde een fonds op te bouwen 

dat ‘origineel en echt Hollandsch’ 

was. De productie van dat soort 

boeken was echter duur en riskant, 

het leverde hem nauwelijks winst 

op. Daarom nam De Haan ook 

boeken over van andere uitgevers 

en gaf die opnieuw uit. Dit was een 

gebruikelijke gang van zaken, vrijwel 

alle uitgevers namen van tijd tot 

tijd overtollige exemplaren en het 

kopijrecht over van boeken van al of 

niet gefailleerde collega’s. Ze staken 

deze in een nieuw jasje en gaven ze 

onder eigen naam opnieuw uit.

Het bleef niet bij deze 

tweedehandsuitgeverij. De Haan 

zag zich ook gedwongen de 

prentenboeken en prenten van Emrik 

& Binger te verkopen. Meer dan 200 

prentenboeken - grotendeels het door 

hem zo verfoeide ‘fabriekswerk’ - 

en 147 verschillende centsprenten 

bracht De Haan op de markt. 

In juli 1900 werd het bedrijf 

getroffen door een klap die het niet 

meer te boven kwam. 

Zoon Pieter overleed, pas 44 jaar 

oud, na een ziekbed van enkele 

maanden. Al in augustus van 
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dat jaar verkocht Jan de Boek- en 

Muziekhandel De Haan & Zoon aan 

Adriaan van der Heide en deed hij 

zijn fonds kinderboeken over aan de 

Gebroeders Koster in Amsterdam.

In april 1902 verhuisde De Haan 

naar Utrecht waar hij nog korte tijd 

uitgeversactiviteiten ontplooide. 

Arie Segboer, uitgever en exploitant 

van kiosken in Den Haag, nam 

in 1903 de verkoop van de Nieuwe 

Nederlandsche Kinderprenten over.

De gebroeders Van Leer begonnen 

in 1869 de lithografische drukkerij 

L. van Leer & Co. die uitgroeide tot 

een grote prentenfabriek. Ook Van 

Leer begaf zich op het terrein van de 

goedkope prentenboeken voor een 

internationale markt en had daarvoor 

zelfs verkoopkantoren in Parijs, 

Londen en Edinburg.

Voor de Nederlandse markt werden 

prentenboeken kant-en-klaar 

aangeleverd aan vrijwel alle uitgevers 

van kinderboeken in die tijd, onder 

andere aan Campagne, Sythoff, 

Couvée, Van Holkema & Warendorf, 

Veen, Tjaden, Van Goor, Kluitman 

en Robbers.

Van Leer drukte voor de 

kinderwereld niet alleen 

goedkope prentenboeken; ook 

fraaie artistiek en pedagogisch 

verantwoorde kinderboeken 

kwamen van zijn persen, onder 

andere het baanbrekende 

Pim’s poppetjes van ‘Oom’ Ben 

Wierink.

Van Leer kocht lithografisch 

drukmateriaal op van andere 

drukkerijen, onder andere 

van Scholz in Mainz. Hiervan 

komen we afbeeldingen tegen 

op prenten uit de serie Nieuwe 

Kinderprenten die Van Leer 

halverwege de jaren 1870 begon. 

Het verkoopkanaal voor deze 

prenten was de Haarlemse 

uitgever H.M. van Dorp. 

Van Dorp was al in 1840 in Utrecht 

actief als uitgever van kerkelijke 

geschriften. Omstreeks 1850 vertrok 

hij naar Indië waar hij een uitgeverij 

begon, maar in 1872 was hij weer 

terug in Nederland, als uitgever 

gevestigd in Haarlem. Kinderboeken 

zijn van Van Dorp niet bekend, maar 

hij tot 1878 verkocht hij de reeks 

van 48 kinderprenten van Van Leer. 

Daarna verkocht de handelaar Van 

der Moolen in Geldern korte tijd de 

prentserie die met twaalf nummers 

werd uitgebreid en in 1879 nam 

de Amsterdamse papierhandel 

Meijer & De Ruyter de serie over. 

Het bedrijf integreerde de Nieuwe 

Kinderprenten in de eigen reeks 

Meijer’s Prenten, die waarschijnlijk 

ook door Van Leer werd gedrukt. 

Over het algemeen is de kwaliteit van 

Van Leers centsprenten minder dan 

van de prenten gedrukt door Emrik 

& Binger.

W.J. Kat was de derde uitgever van 

kinderprenten in Haarlem. Van 

1862 tot 1882 was Kat in Haarlem 

werkzaam als boekbinder, drukker 

en uitgever. Naast zakelijk en 

gelegenheidsdrukwerk gaf Kat 

vooral positiefchristelijke werken, 

brochures en handleidingen voor het 

onderwijs uit. Op de persen van Kat 

werden ook verschillende kranten 

gedrukt. 

Ook van Kat zijn geen kinderboeken 

bekend, maar hij drukte de serie Kats 

Kleurprenten.  Deze zestien prenten 

zijn gedrukt met houtsneden 

en houtgravures of galvano’s 

van zeer wisselende kwaliteit, 

die eerder voor ander drukwerk 

waren vervaardigd. Ze hebben 

negen tot dertien afbeeldingen van 

sprookjesfiguren, kindertaferelen, 

dieren en bloemen. Het zijn 

onsamenhangende voorstellingen, 

vooral bedoeld om te kleuren en uit 

te knippen. De sprookjestaferelen die 

op een aantal prenten voorkomen, 

zijn per sprookje gegroepeerd en 

aangevuld met willekeurig gekozen 

afbeeldingen. Op enkele houtsneden 

komen de signaturen van W. Bal 

en J. Coldewijn voor, houtsnijders 

die voor traditionele centsprenten 

drukblokken hebben vervaardigd. 

Het is niet bekend wanneer Kat 

met het uitgeven van de prenten is 

begonnen. De prenten zijn zeldzaam 

waaruit kan worden afgeleid dat hun 

populariteit destijds gering was.

De industriële drukkerijen 

Emrik & Binger en L. van Leer 

& Co. maakten van Haarlem in 

de tweede helft van de 19e eeuw 

een belangrijk productiecentrum 

van prenten en prentenboeken, 

niet alleen voor Nederland maar 

voor heel West-Europa. Dat hun 

‘fabriekswerk’ door de boekhandel, 

de pedagogen en kunstenaars niet 

werd gewaardeerd, neemt niet 

weg dat heel wat kinderen ervan 

hebben kunnen genieten, vooral 

kinderen voor wie dure artistiek 

en pedagogisch verantwoorde 

dat jaar verkocht Jan de Boek- en 

Van Leer drukte voor de 

kinderwereld niet alleen 

goedkope prentenboeken; ook 

fraaie artistiek en pedagogisch 

verantwoorde kinderboeken 

kwamen van zijn persen, onder 

andere het baanbrekende 

Pim’s poppetjes

Wierink.

Van Leer kocht lithografisch 

drukmateriaal op van andere 

drukkerijen, onder andere 

van Scholz in Mainz. Hiervan 

komen we afbeeldingen tegen 

op prenten uit de serie 

Kinderprenten

halverwege de jaren 1870 begon. 

Het verkoopkanaal voor deze 

prenten was de Haarlemse 

uitgever H.M. van Dorp. 
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prentenboeken onbereikbaar 

waren. Die waren trouwens nogal 

eens geïllustreerd met ‘prenten 

waarvan volwassenen denken dat 

kinderen ze mooi vinden’, zoals 

Goeverneur ooit aan Sythoff schreef. 

Vanwege de kleurenlithografie - 

doorgaans van hoge kwaliteit bij 

het ‘fabriekswerk’ dat De Haan 

verfoeide - zijn veel prentenboeken 

een lust voor het oog en inmiddels 

gewilde verzamelobjecten. Reden 

genoeg om een expositie te wijden 

aan een van de grootste uitgevers van 

centsprenten en prentenboeken in 

de tweede helft van de negentiende 

eeuw: de Haarlemse uitgever I. de 

Haan. 

*Wegens ziekte van Theo Gielen 

kon zijn voordracht over uitgever 

I. de Haan niet doorgaan. Dit is de 

samenvatting van de vervangende 

voordracht door Aernout Borms. 

**Een aantal goedkope 

prentenboeken en centsprenten van 

de Haarlemse uitgevers is te zien op 

de website www.hetoudekinderboek.nl.

Aernout Borms

Symposia

Symposium kinder- en 
jeugdliteratuur Tilburg 

Op woensdag 18 januari 2012 vindt 

voor de 26ste keer het Tilburgse 

symposium over kinder- en 

jeugdliteratuur plaats. Het is een 

symposium waar wetenschappers, 

bemiddelaars, auteurs en 

illustratoren hun licht laten schijnen 

op thema’s die te maken hebben met 

(onderzoek naar) jeugdliteratuur 

en de praktijk van boekpromotie en 

leesbevordering. 

Het thema is Helden, idolen en 

iconen. Helden zijn er in soorten en 

maten, variërend van ontroerende 

antihelden tot superhelden die 

uitgroeien tot idolen of iconen. Bij 

dit thema wordt niet uitsluitend 

aan helden uit helden- of 

avonturenverhalen gedacht. Vragen 

zijn: wie zijn die helden uit de 

jeugdliteratuur? Welke helden zijn 

iconen geworden? Met welk soort 

helden identificeert een jeugdig 

publiek zich het liefste: met dappere 

helden, of ook met helden op sokken, 

antihelden en zelfs schurkachtige 

helden? Zijn de favoriete helden nog 

steeds de boekenhelden, of veeleer de 

helden van de beeldcultuur? 

Het programma bestaat uit een 

plenaire openingslezing, vijftien 

lezingen die zijn verdeeld over 

vijf parallelle thema’s, en twee 

plenaire optredens door auteurs. 

Vier van de vijf thema’s zijn geënt 

op de verschillende fasen in de 

culturele en literaire socialisatie 

van kinderen en jongeren. Het 

vijfde thema is gewijd aan de 

bijzondere vorm en internationale 

zeggingskracht van het prentenboek. 

In december 2011 verschijnt een bij 

het symposiumthema aansluitende 

aflevering van het tijdschrift 

Literatuur zonder leeftijd. Hierin staan 

informatie over het programma, 

profielen van de sprekers en korte 

samenvattingen van hun lezingen. 

Van de teksten van de lezingen 

wordt na het symposium een bundel 

samengesteld. 

Schenkingen

In november werd de stripcollectie 

van P. Hans Frankfurther (1932-

1996) overgedragen aan Bijzondere 

Collecties van de Universiteit 

van Amsterdam. Het betreft 

het tweede deel van de collectie, 

bestaande uit 20.000 albums 

en boekjes. Frankfurther was 

stripverzamelaar en oprichter van 

Het Stripschap. Het eerste deel 

(de documentatie, secundaire 

literatuur en stripparafernalia) 

vormde al in 1970 de basis voor 

het Stripdocumentatiecentrum 

Nederland (SDCN), destijds 

opgericht door het Stripschap en 

de Universiteitsbibliotheek van 

de UvA. De taak van het Strip-

documentatiecentrum -  nu de 

stripcollectie van de Bijzondere 

Collecties - was en is de geschiedenis 

van de strip in Nederland te 

documenteren.

De collectie van Frankfurther bestaat 

enerzijds uit stripalbums die elke 

stripliefhebber in zijn boekenkast 

zou kunnen hebben, maar bevat 

daarnaast ook veel zeldzame en 

kostbare uitgaven. Zoals oude en 

zeldzame Bommelverhalen, een 

kleine maar bijzondere verzameling 

pornografische strips, en bijzondere 
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reclame-uitgaven, zoals Boffie van de 

Koffie van Albert Heijn. Ook bevat 

de verzameling de hele reeks Dick 

Bos in eerste druk in een speciaal 

daarvoor vervaardigde houten 

cassette. 

In juli 2011 heeft Dick Bruna 

een deel van zijn werk in 

langdurig bruikleen gegeven 

aan het Prentenkabinet van het 

Rijksmuseum. Het zijn ruim 120 

werken op papier uit de periode 

1953-2007: ontwerpen voor 

boekomslagen, reclamemateriaal 

en kinderboeken (waaronder 

Nijntje).  Daaronder de ontwerpen 

voor de pocketomslagen uit de 

jaren ’60 en ’70; materiaal voor de 

reclamecampagnes van uitgeverij 

A.W. Bruna; en de definitieve 

tekeningen in plakkaatverf voor het 

boekje Circus. Ook kan het gehele 

ontwerpproces voor het boekje De 

brief van Nijntje worden gevolgd, 

van de eerste ontwerpschetsen tot 

de uiteindelijk volledig uitgewerkte 

tekeningen. 

Evenementen

Joke Linders en Janneke van 

der Veer, auteurs van het op 18 

november gepresenteerde boek Han 

G. Hoekstra : een biografie, zullen 

een groot aantal plaatsen in het land 

aandoen op hun promotiereis voor 

het boek. Ook in het nieuwe jaar 

kunt u hen nog op verschillende 

locaties zien optreden:

•	 11 januari 2012, Lekker 

Literair, in samenwerking met 

Bibliotheek Wageningen en 

Boekhandel Kniphorst.

•	 18 januari 2012, ‘s ochtends, 

met een literaire lezing 

in Boekhandel Blokker, 

Heemstede.

•	 26 januari 2012, 19.30 uur, 

in Boekhandel Praamstra, 

Deventer.

•	 2 februari 2012, 19.30 uur, in 

Boekhandel Nijman, Roden.

Mengelwerk                                     

Zwaar weer voor het Nationaal 

Onderwijsmuseum in Rotterdam. 

Voor het museum is een halvering 

van de rijkssubsidie aangezegd, en 

de gemeente Rotterdam wil haar 

bijdrage aan het museum in vier 

jaar tijd zelfs helemaal afbouwen. 

Bovendien heeft de gemeente
 

inmiddels de huur van het pand 

aan de Nieuwemarkt opgezegd; ze 

willen daar in 2013 het Erasmus 

University College vestigen. Een 

goed alternatief voor de huisvesting 

van het museum heeft de gemeente 

nog niet aangeboden. Tijdens het 

Algemeen Overleg van de vaste 

onderwijscommissie van de Tweede 

Kamer is trouwens inmiddels 

brede steun uitgesproken voor 

het behoud van het Nationaal 

Onderwijsmuseum; ook minister 

van Onderwijs Marja van Bijsterveldt 

heeft gemeld het museum niet te 

zullen laten vallen. 

Verrassend nieuws begin november: 

het oudste boekenmuseum van 

Nederland Museum Meermanno 

in Den Haag en het Nederlands 

Stripmuseum in Groningen 

onderzoeken een fusie. Ook de 

stichting Nederlands Instituut 

voor het Beeldverhaal en de Boek 

Illustratie (NIBBI) doet mee aan die 

fusiegesprekken. Het Stripmuseum 

zal mogelijk per januari 2014 

intrekken bij Meermanno. 
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“Stripboeken vormen een mooie 

aanvulling op de collectie”, aldus 

Meermanno-directeur Maartje 

de Haan. Museum Meermanno 

heeft immers papyrusrollen en 

geïllustreerde manuscripten in de 

collectie die “als de voorlopers van 

het stripverhaal kunnen worden 

beschouwd”. Het Stripmuseum en 

het NIBBI bezitten een compleet 

overzicht van de (Nederlandse) 

stripgeschiedenis met 70.000 

stripboeken, 100.000 afleveringen 

van striptijdschriften en duizenden 

originele werken.

Laatste nieuws: Museum 

Meermanno blijft bestaan: de eigen 

bron van inkomsten van € 400.000 

is gehaald met diverse acties en meer 

bezoekers.  

In het een-klassige schoolgebouwtje 

in Etersheim waar Johan Kieviet 

vanaf 1883 ruim twintig jaar hoofd 

van de openbare lagere school 

was, komt een museum voor onze 

nationale held Dik Trom. Wat Kieviet 

‘s avonds schreef, lazen oudere 

kinderen de volgende dag in de klas 

voor.  

Stadsherstel Amsterdam startte deze 

herfst met de restauratie die een jaar 

gaat duren. De onderwijzerswoning 

zal worden verhuurd, de opgeknapte 

school zal een indruk gaan geven van 

hoe het onderwijs er 100 jaar geleden 

uitzag, met daarbij centraal aandacht 

voor Dik Trom en zijn schepper.

Internet                           

Nu de vakliteratuur bij de KB 

niet meer op artikelniveau wordt 

ontsloten, kan de BNTL ook een bron 

zijn voor het vinden van artikelen. 

Deze Bibliografie van de Nederlandse 

Taal- en Literatuurwetenschap 

ontsluit Nederlandstalige en 

Engelstalige tijdschriften op het 

gebied van jeugdliteratuur - in elk 

geval Boekenpost, Leesgoed, Leeswelp 

en Literatuur zonder Leeftijd. 

Het werkt als volgt: www.bntl.nl. Klik 

op ‘geavanceerd zoeken’, klik op 

‘zoek in trefwoordenthesaurus’ en 

vul in ‘jeugdliteratuur’. Dan worden 

22 trefwoorden gepresenteerd 

waarmee gezocht kan worden in de 

bibliografie. Binnen het resultaat kan 

vervolgens ook nog op jaar worden 

gezocht. 

De lijst met K-nummers en de 

namen van drukkers, de ‘lijst 

Makaske’ (met de oplossing 

van de Ken-nummers voor de 

papiertoewijzing die van 1941 tot 

ongeveer 1947 in gebruik waren) 

staat tegenwoordig op de site van het 

Historisch Overzicht Nederlandse 

Gezelschapsspellen: http://hong.

vlinden.com/knum.asp?ksec=list.

Er zijn een aantal correcties 

aangebracht, en de lijst bevat ook 

flink wat aanvullingen op eerder 

onbekende namen van drukkers. In 

een wijzigings-log wordt verantwoord 

waar de aanvullingen vandaan 

komen.

  

De Koninklijke Bibliotheek heeft een 

webexpositie samengesteld met oude 

ambachten en beroepen, gekozen uit 

kinderboeken en centsprenten uit de 

eigen collectie.

Zie:		http://www.kb.nl/galerie/

ambachten/index.html

Door te klikken op de signatuur 

van de prent of de titel van het 

boek onder het plaatje, is de 

hele prent of het hele boek te 

bekijken. Maak kennis met 

beelden- en beeldjesverkopers, 

boekbinders en boekdrukkers, een 

bretelverkoper, een brouwer en 
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een likeurstoker, twee bakers, acht 

bakkers, vier loodgieters, zeven 

kuipers, zes mattenverkopers, 

veertien melkmeiden en al die 

andere vertegenwoordigers van nu 

meest uitgestorven ambachten en 

beroepen.

Tentoonstellingen 

Tot en met 14 januari is in het 

Noord-Hollands Archief in Haarlem 

de tentoonstelling De Haan is 

los! te zien, met een selectie van 

kinderboeken en centsprenten van 

uitgeverij I. de Haan, die zich in 1871 

vanuit Krommenie in Haarlem had 

gevestigd. De fraaie chromolitho’s 

voor deze boeken en prenten werden 

voornamelijk gedrukt door Emrik 

& Binger, ook een Haarlemse 

ondernemer, die voor een grote 

internationale markt werkte. Adres: 

Jansstraat 40, Haarlem. 

In Museum ’t Oude Slot in 

Veldhoven is tot 15 januari 2012 een 

tentoonstelling van centsprenten 

te zien, met kinderspel en met 

levenstrappen.  Adres: Hemelrijken 

6, tel. 040-253 31 60.

Tot en met 9 april 2012 in het 

Stripmuseum in Groningen: De kunst 

van Jean Dulieu. Een  tentoonstelling 

met honderden originele werken: 

de allereerste Paulus-krabbels, 

stripstroken, aquarellen, schetsen, 

boekillustraties, portretten en 

reistekeningen. Samengesteld ter 

gelegenheid van Paulus’ eerste 

optreden in de krant 65 jaar 

geleden, door het Paulus Archief 

en met medewerking van diverse 

kunstverzamelaars. 

Bij Uitgeverij Cossee verschijnt in 

januari 2012 Paulus de Boskabouter of 

Het dubbelleven van Jean Dulieu, een 

uitgebreide biografie van Jean Dulieu 

/ Jan van Oort, geschreven door zijn 

dochter Dorinde van Oort. 

Tot en met 20 oktober 2012 in 

Literair Museum Hasselt: De 

kleren van de keizer, kleding 

in sprookjes. Carll Cneut, Thé 

Tjong-Khing, Rébecca Dautremer, 

Charlotte Dematons en Lisbeth 

Zwerger zijn illustratoren die 

prachtige tekeningen maakten voor 

sprookjesboeken en veel aandacht 

besteedden aan de kostuums 

van de sprookjesfiguren. In deze 

tentoonstelling zie je echte kostuums 

naast de originele illustraties. 

Er is ook een expositie te zien 

met het thema Eten en drinken in 

sprookjes: ‘Giftige appels op gouden 

bordjes’. Kunstenares Micheline 

Vandervreken liet zich daardoor 

inspireren voor kunstwerken in 

papier-maché. Adres: Bampslaan 35, 

3500 Hasselt, België. 

Tot en met 31 augustus 2012 staat 

in het Letterkundig Museum in Den 

Haag een tentoonstelling over het 

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 vanaf zijn vroegste 

striptekeningen bij de Toonder 

Studio’s tot en met de meest recente 

sprookjesboeken, en aandacht 

voor de inspiratiebronnen van de 

kunstenaar. 

Tot en met 1 april 2012 is in het 

Nationaal Onderwijsmuseum in 

Rotterdam te zien Zing! - muziek en 

zang op school. Een tentoonstelling 

over de rol van het vak muziek op 
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school. 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

Jeugdliteratuur bestaat niet, 
of De voort-durende strijd om 
het kinderboek / Peter van den 

Hoven. -  Lannoo Campus/NBD/

Biblion, 2011. - 407 p. : ill. ; 24 cm. – 

ISBN 978-90-807933-0-9 ; � 30,-. 

  De auteur analyseert de culturele en 

literaire emancipatie van het jeugdboek 

gedurende de laatste dertig jaar. In 

deel 1 een analyserende terugblik 

op de verschoven verhouding tussen 

kinder- en volwassenenliteratuur; 

in deel 2 een toelichting op deze 

grensvervaging, in herschreven versies 

van eerder verschenen werk. Hoewel 

het wel degelijk om internationale 

ontwikkelingen gaat, ligt de 

klemtoon hier op Nederlandstalige 

jeugdliteratuur. Met essays over het 

werk van J.K. Rowling, Peter van 

Gestel, Floortje Zwigtman, Henri van 

Daele, Akky van der Veer en David 

Almond. 

The Lily Series in de 
bibliotheek van kasteel 
Keukenhof	/ door Loes Mooijman 

en Henk Duijzer. In:	Jaarboek 

Kasteel Keukenhof, deel 5. – 

Hilversum : Verloren, 2011. 

  Gedegen artikel over ‘The Lily Series’, 

een reeks waarvan negen deeltjes in het 

bezit waren van een van de vroegere 

bewoonsters van kasteel Keukenhof. Ze 

werden aan het eind van de negentiende 

eeuw uitgegeven door de Londense 

firma Ward, Lock and Tyler. De boeken 

hebben elegante bandontwerpen, en zijn 

voor het grootste deel door Amerikaanse 

auteurs geschreven. De doelgroep 

bestond uit oudere meisjes uit de betere 

christelijke milieus. De serie beoogt, in 

de woorden van de uitgever: “to include 

no books except such as are peculiar 

adapted, by their tone, pure taste, and 

thorough principle.”   Hoewel deze 

boeken in enorme oplagen op de markt 

kwamen, zijn ze nu zeldzaam.

Met 4 3/4 kus : brieven aan 
kinderen, maar niet alleen / 

Lewis Carroll ; gekozen en vertaald 

door Nicolaas Matsier. - Amsterdam 

: De Bezige Bij, 2011. - 254 p., [8] p. 

pl. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-90-234-

6814-1 geb.

  Charles Lutwidge Dodgson schreef 

ongeveer 100.000 brieven in alle 

soorten en maten, zowel zakelijke als 

persoonlijke. Nicolaas Matsier heeft er 

150 van gekozen. Ze zijn gericht aan 

verschillende meisjes en één jongen en 

enkele aan oudere vriendinnen en aan 

de moeders van de kinderen. Het zijn 

volgens de uitgever ‘absurde, geestige 

en spitsvondige brieven’, die een beeld 

geven van de omgangsvormen en de tijd, 

en van Carroll uiteraard. Met foto’s, 

tekeningen, rebussen en het handschrift 

van Carroll. 

Buitenland

The role of translators in 
children’s literature : invisible 
storytellers / by Gillian Lathey. 

- London : Routledge, 2010. - XV, 

241 p. : ill. ; 24 cm. -  (Children’s 

literature and culture ; 71). - ISBN 

978-0-415-98952-7 hbk.

  Historische analyse van vertaalde 

teksten voor kinderen, zoals de sprookjes 

van Andersen en Grimm. De rol van 

de vertaler wordt geschetst en de invloed 

van vertalingen op de ontwikkeling van 

de Engelstalige kinderliteratuur vanaf 

de middeleeuwen. Uit voorwoorden 

van vertalers blijkt dat de redenen 

voor verkortingen, bewerkingen en 

aanpassingen gevarieerder zijn dan 

alleen censuur of andere politieke 

motieven: er waren ook didactische, 

religieuze, esthetische of financiële 

redenen voor het vertalen van teksten 

voor kinderen. 

The Oxford handbook of 
children’s literature	/ ed. by Julia 
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L. Mickenberg and Lynne Vallone. 

- Oxford [etc.] : Oxford University 

Press, 2011. - XV, 584 p. ; 26 cm. 

- (Oxford handbooks). - ISBN 978-0-

19-537978-5 hbk : £85.00.

  Bundel met 26 essays over klassieke 

boeken in de Engels-Amerikaanse 

traditie, geschreven door wetenschappers 

uit verschillende disciplines. Over 

boeken als Alice, Anne van het 

Groene Huis, de Zwitserse Robinsons; 

onderwerpen als vroege opvoedkundige 

en godsdienstige leesboekjes; moderne 

prentenboeken van Wanda Gag; strips 

als de Peanuts; leesboekjes van Dr. 

Seuss en ‘Kikker en Pad’ van Arnold 

Lobel. Met enkele zwart-wit illustraties.

The complete fairy tales /	
Charles Perrault ; translator C.J. 

Betts ; illustrations by Gustav Doré. 

- Oxford : Oxford University Press, 

2010. - 1 v. : ill. ; 20 cm. - (Oxford 

world’s classics). - ISBN 978-0-19-

958580-9 pbk : £7.99.

  De teksten van Perrault in een nieuwe 

Engelse vertaling, met een inleiding, 

aantekeningen over de vertaling, en 

twee appendices, een met verhalen die 

verwant zijn aan die van Perrault, en 

een met verschillende vroege versies van 

Doornroosje.

The Grimm reader : the 
classic tales of the Brothers 
Grimm	/ translated and edited by 

Maria Tatar ; introduction by A. S. 

Byatt. - 1st ed. - New York : W. W. 

Norton & Co., 2010. - xxxix, 325 p. : 

ill. ; 24 cm. - ISBN 978-0-393-33856-

0 pbk : £12.99

  Bundel met meer dan veertig van 

de meest geliefde sprookjes van de 

gebroeders Grimm, met een nieuwe 

vertaling van de teksten, een inleiding 

en bij enkele teksten een toelichting. 

Achterin stukken over de Gebroeders, 

het voorwoord bij de 1e uitgave uit 1812, 

en opvattingen van diverse schrijvers 

over sprookjes. 

Mulan’s legend and legacy in 
China and the United States 
/ Lan Dong. - Philadelphia, Pa : 

Temple University Press, 2011. - x, 

263 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-1-

592-13971-2 pbk : £18.99

  Onderzoek naar de verhalen over de 

populaire krijgsvrouw en de vraag wie 

zij eigenlijk was. Een literaire reis langs 

historische en geografische grenzen, 

op zoek naar verhalen en beelden van 

Mulan over een lange periode, van 

de ballade uit het oude China tot de 

Disney-figuur en de stripheldin in de VS 

en het China van nu.

Framing childhood in 
eighteenth-century English 
periodicals and prints, 1689-
1789 / Anja Müller. - Farnham 

[etc.] : Ashgate, cop. 2009. - x, 263 

p. : ill. ; 25 cm. - (Ashgate studies 

in childhood, 1700 to the present). 

- ISBN 978-0-7546-6503-8 hbk : 

£55.00.

  Onderzoek naar het kindbeeld in 

Engelse achttiende-eeuwse tijdschriften 

en prenten. De auteur toont aan dat 

deze publicaties een grote bijdrage 

leverden aan de constructie van het 

idee van het ‘romantische kind’. Met 

analyses van teksten en van plaatjes van 

kinderen, van opvoedkundige debatten, 

ouder-kind relaties, en van het kind als 

middelpunt op afbeeldingen van scènes 

uit het openbare leven.  

Enchanted ideologies: a 
collection of rediscovered 
nineteenth-century english 
moral fairy tales / Edited and 

with annotations and an introductory 

essay by Marilyn Pemberton. - 

Lambertville, NJ: The True Bill Press. 

307p. - ISBN-13: 978-0-9791116-5-5 ; 

$45.00.

 De 21 sprookjes in deze verzameling 

werden geschreven tussen 1819 en 1899. 

Ze verschenen in populaire bladen 

voor kinderen en hun ouders, en waren 

bedoeld als vermaak, maar ook als 

instructie voor maatschappelijk gewenst 

gedrag. Daarom zijn ze van belang als 

aanwijzingen voor normen en waarden, 

en de veranderingen daarin in de loop 

van de 19e eeuw. Met annotaties over 

plaatsen, mensen en begrippen uit de 

tijd van publicatie van de verhalen.   

Arthur Rackham : a life with 
illustration	/ James Hamilton. - 

London : Pavilion, 2010. - 199 p. : ill. 

; 32 cm. Originally published: 1990. - 

ISBN 978-1-86205-894-1 : £25.00.

  Rijk geïllustreerd overzicht van leven 

en werk van de illustrator (1867-1939), 

door een kunsthistoricus. Rackham’s 

ongewone en unieke illustraties voor 

Peter Pan en Alice zijn klassiek 

geworden. Over hemzelf was minder 

bekend, maar dankzij stukken uit 

correspondentie en inzichtelijk 

commentaar van Hamilton wordt 
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nieuw licht geworpen op de persoon 

Rackham. Met honderden voorbeelden 

van Rackham’s beste werk in kleur en 

zwart-wit. 

Innocence, heterosexuality, 
and the queerness of 
children’s literature	/ Tison 

Pugh. - New York, N.Y., [etc]  : 

Routledge, 2011. - xv, 206 p. ; 24 cm. 

-  (Children’s literature and culture). - 

ISBN 978-0-415-88633-8 hbk : � 125,-

  Oude en nieuwe klassieke jeugdboeken 

worden bekeken op de onderliggende 

gespannen verhouding tussen 

onschuld, hetero- en homoseksualiteit. 

Heteroseksualiteit is de (onzichtbare) 

alomtegenwoordige norm voor de 

seksuele identiteit van talloze personages 

en hun families. In veel teksten wordt 

seksualiteit ontkend door kinderlijke 

onschuld te verheerlijken. Met 

voorbeelden uit de boeken van Laura 

Ingalls Wilder, L. Frank Baum en 

J.K.Rowling.

Consuming agency in 
fairy tales, childlore, and 
folkliterature	/ Susan Honeyman. 

- London : Routledge, 2010. - xiii, 230 

p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge studies 

in folklore and fairytales ; 2). - ISBN 

978-0-415-80614-5 hbk : £65.00.

  Ter illustratie van de wetenschappelijke 

bla-bla waarmee de redactie bij tijd 

en wijle geconfronteerd wordt bij het 

samenvatten van vakliteratuur, leggen 

we u deze tekst onbewerkt voor: “In this 

book Honeyman looks at manifestations 

of youth agency (and representations 

of agency produced for youth) as 

depicted in fairy tales, childlore and folk 

literature, investigating the dynamic 

of ideological manipulation and 

independent resistance as it can be read 

or expressed in bodies, first through 

social puppetry and then through 

coercive temptation (our consumption 

replacing the more obvious strings that 

bind us). Reading tales like Popeye, 

Hansel & Gretel, and Pinocchio, 

Honeyman concentrates on the agency 

of young subjects through material 

relations, especially where food signifies 

the invisible strings used to control 

them in popular discourse and practice, 

modeling efforts to come out from under 

the hegemonic handler and take control, 

at least of their own body spaces, and 

ultimately finding that most examples 

indicate less power than the ideal 

holds.” Onze vraag hierbij: wie heeft een 

idee waar dit boek over gaat en kan dit 

samengevat in normaal Nederlands aan 

de redactie duidelijk maken?  

Tales for little rebels : a 
collection of radical children’s 
literature / edited by Julia L. 

Mickenberg and Philip Nel ; 

foreword by Jack Zipes. - New York 

[etc.] : New York University Press, 

cop. 2008. - xii, 295 p. : ill. ; 29 cm. - 

ISBN 978-0-8147-5720-8 : £28.95.

  Bundel met 43 verhalen uit de 

twintigste eeuw waarin linkse auteurs 

kinderen aanmoedigden het gezag 

te wantrouwen, in plaats van zich 

aan te passen of vergeving te zoeken 

door gebed. De verhalen, gedichten, 

strips, eerste leesboeken en andere 

teksten voor kinderen belichamen een 

radicale traditie, waarin zorgen over 

zaken als vrede, burgerrechten, gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen, 

milieubewustzijn en de waardigheid 

van arbeid gestalte kregen. 

Adventures in the Soviet 
imaginary : Soviet children’s 
books and graphic art / editor, 

Robert Bird ; preface by Alice 

Schreyer ; contributions by Robert 

Bird ... [et al.]. - Chicago, Ill : Smart 

Museum of Art ; Bristol : [University 

Presses Marketing [distributor], 2011. 

- 1 v. : col. ill. ; 28 cm. - ISBN 978-0-

943056-40-1 pbk : £8.00.

  Mooi uitgegeven catalogus 

bij een tentoonstelling in de 

Universiteitsbibliotheek in Chicago 

en later in Bristol, Engeland. Met 

bijdragen over het design, het vormgeven 
van de nieuwe ideeën over mens en 

samenleving, militarisme, en de rol van 

het kinderboek in het Sovjetsysteem.

Livres animés du papier au 
numérique	/ Gaëlle Pelachaud ; 

préface de Michel Sicard. - Paris : 

L’Harmattan, 2010. - 444 p. ; ill. ; 

24 cm.

  Geschiedenis van driedimensionale 

kunstenaarsboeken en /of beweegbare 

boeken, met voorbeelden van allerlei 

verschillende vormen en afbeeldingen in 

zwart-wit. 

Scripties

School-Idyllen through the 
years: the development of Top 
Naeff’s famous girls’ book in 

nieuw licht geworpen op de persoon book Honeyman looks at manifestations 
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terms of exploitation, design, 
language and reception	/ Paula 

Stravers. - Universiteit Leiden : 

Masteropleiding Book and Digital 

Media Studies, 2011. -  178 p. ; ill.

  De scriptie gaat in op de 

veranderingen die het boek ‘School-

Idyllen’ de afgelopen 111 jaar heeft 

doorgemaakt op het gebied van 

vormgeving, taal en receptie. Bevat 

informatie over uitgever Becht, de 

vertalingen, de vormgeving van de 

verschillende drukken, veranderingen 

in de taal, en de ontvangst bij de lezer. 

Met een bijlage waarin alle edities 

met voorkant en een illustratie zijn 

afgebeeld, en een exemplarisch overzicht 

van de veranderingen in spelling en 

woordkeuze in twee hoofdstukken, 

gekozen uit de edities van 1900 en 2010. 

Dutch scrapbooks in the 
nineteenth century : an 
undiscovered treasure or 
byproduct?	/ Olga Veldhorst. 

Leiden ; Book and Digital Media 

Studies, 2011. - 44 p. ; ill. ; 30 cm.- 

Begeleiders: Prof. A.H. 

van der Weel en Prof. P.G. Hoftijzer. 

  Het scrapbook wordt bekeken als 

materieel object, en inhoud en makers 

worden omschreven. Op een oproep 

in nummer 68 van de ‘Berichten’ 

reageerden verschillende donateurs. 

Mw. Veldhorst bestudeerde scrapbooks 

uit de collecties van de KB, van Frits 

Booy en van anderen. De scriptie 

bevat definities, omschrijvingen, 

vergelijkingen met Amerikaanse 

scrapbooks en veel verwijzingen naar 

Amerikaanse literatuur over dit efemere 

materiaal, dat in Nederland nog zelden 

bestudeerd werd. De scriptie bevat 

weinig illustraties.

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt 

dat ze allemaal aanwezig zijn bij de 

Koninklijke Bibliotheek, fysiek of online. 

Nederland

Boekenpost (jrg. 19, no. 116, nov/

dec 2011) bevat artikelen over de 

Friese auteur Tiny Mulder (door Jant 

van der Weg), en over het boek Mee 

in den zak van Daan Hoeksema (door 

Frits Booy). 

Gelders Erfgoed	(no. 3, 2011) bevat 

een artikel over ‘foute’ boeken als 

bibliotheekerfgoed. 

De Gids (jrg. 174, no. 7, 2011) bevat 

een artikel van Wiebe Brouwer over 

Margaret Wise Brown, ‘de vrouw die 

van zichzelf was’. 
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In	Hermans-Magazine (jrg. 

20, no. 80, sept. 2011) een artikel 

van Rob Delvigne: ‘Hermans leest 

kinderboeken’. 

	
De Leeswelp		(no. 8, 2011) bevat 

een artikel met vergelijkingen van 

vertalingen van Alice in Wonderland 

naar aanleiding van een nieuwe 

editie met illustraties van Rebecca 

Dautremer.

Lexicon van de jeugdliteratuur	
(aanvulling 87, oktober 2011) bevat 

onder andere lemma’s over Aafje 

Bruijn, Thé Tjong Khing en Anne de 

Vries Sr.

Literatuur zonder Leeftijd	(no. 

85, najaar 2011) bevat de lezingen 

van het symposium van onze 

Stichting over Jeugdliteratuur in de 

jaren vijftig: over de Gouden Boekjes 

(Joke Linders) , de tekenaars (Saskia 

de Bodt), de poëzie (Janneke van der 

Veer), het meisjesboek (Bea Ros), 

de uitgevers (Berry Dongelmans), 

en de Friese kinderliteratuur (Jant 

van der Weg). In dit nummer ook 

een artikel van Monica Soeting over 

de zelfrepresentatie van Cissy van 

Marxveldt.

Pedagogiek	(jrg. 31, no. 3, 2011) 

bevat een artikel met een terugblik 

na vijftig jaar op Philippe Ariès’ 

klassieke boek over de ontdekking 

van het kind.

Quaerendo (jrg. 40, no. 3-4, 

2010) bevat Engelstalige artikelen 

over de boekproductie in de Tweede 

Wereldoorlog, met bijdragen over De 

Arbeiderspers, De Amsterdamsche 

Keurkamer, Contact, A.A.M. Stols en 

De Bezige Bij, en een artikel over het 

K-nummer. 

Tijdschrift Oud-Nijkerk (jrg. 

2010 en 2011) bevat een reeks met vijf 

artikelen over de boeken van uitgeverij 

Callenbach, door Foppe Witzel.

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

#Books for keeps (no. 190 en 

191, 2011) bevat bijdragen over 

prentenboekmaker Tomi Ungerer, 

het belang van De hut van oom Tom 

voor hedendaagse jonge lezers, 

Black Beauty van Anna Sewell en het 

illustratiewerk van Shirley Hughes.	
	
Das Bücherschloss (Mitteilungen 

aus der Internationalen 

Jugendbibliothek, 2010) bevat onder 

meer artikelen over ontwikkelingen 

in het genre prentenboeken, en 

beelden van het gezinsleven in oude 

kinderboeken. 

#Children’s literature 
association quarterly (jrg. 36, 

no. 4, winter 2011) bevat artikelen 

over surrealisme in prentenboeken 

van Margaret Wise Brown, en over 

Frances Hodgson Burnett’s The 

Secret Garden waarin twijfel aan 

de dominante laat-Victoriaanse 

conservatieve opvattingen kan 

worden gevonden. 

#Children’s literature in 
education (jrg. 42, no. 4) 

bevat artikelen over kindgericht 

huisonderwijs in boeken van Louisa 

May Alcott, en over het lezen door 

volwassenen en kinderen van het 

klassieke boek Swallows and Amazons 

van Arthur Ransome.

#International research in 
children’s literature (no. 4, 

2011) bevat artikelen over het beeld 

van vreemde culturen in Vlaamse 

jeugdliteratuur in de 19e eeuw 

(door Jan Van Coillie) en over het 

thema immigratie in 19e eeuwse 

Amerikaanse kinderboeken.

Julit (jrg. 37, no. 3, 2011) is gewijd 

aan biografieën en autobiografieën 

voor de jeugd. Bevat ook een 

artikel over Die Biene Maja van 

Waldemar Bonsels, en een artikel 

over de geschiedenis van IJslandse 

kinderliteratuur. De ‘Nonni’ boeken 

van Jón Svensson waren ook in 

Nederland populair. 
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Slavic review (interdisciplinary 

quarterly of Russian, Eurasian, and 

East European Studies,  jrg. 70, nr. 2, 

summer 2011) bevat een artikel over 

de samenwerking tussen Marshak 

en Lebedev, en de verschillen in de 

illustraties in diverse edities van het 

boek Mr. Twister in the Land of the 

Bolsheviks.

Verantwoording  
illustraties

Helaas, geen illustraties uit boeken 

van Haarlemse uitgevers of drukkers 

in dit nummer. Emrik & Binger en 

I. de Haan gebruikten veel gekleurde 

afbeeldingen en die komen in zwart-

wit niet goed over. Daarom heeft de 

redactie gekozen voor werk van Tjerk 

Bottema, die in een heel andere stijl 

werkt dan zijn broer Tjeerd en zijn 

zus Johanna, uit het boek Vertellingen 

en sprookjes van overal,  naverteld door 

Nynke van Hichtum en verschenen 

bij de Arbeiderspers in 1931.

Vragen

Anton van der Lem liet weten dat 

hij op zijn vraag naar het boek over 

jongens met rood, wit en blauw 

haar, van drie personen een reactie 

heeft gekregen. Het ging om de 

De wandelende driekleur door F. de 

Sinclair, met illustraties van Rein van 

Looy. Een opsteker voor de redactie, 

want hieruit blijkt dat de Berichten 

worden gelezen!

Marreke Prins zoekt al heel lang naar 

een boek dat haar eind jaren veertig 

als 4-jarig kind werd voorgelezen. 

Het was een oblong boek met grijze 

kaft, met illustraties in de stijl 

van Freddie Langeler en Eelco ten 

Harmsen van der Beek. Ze herinnert 

zich de beginregel nog goed: Bakker 

Janssen zocht een knechtje, vlug in ‘t 

werk en accuraat. Daarbij een plaat 

van een bakker die brood schuift 

in een grote oven. Informatie 

graag naar tel. 020-6249945 of 

m.prins36@upcmail.nl.

Leo Penders zoekt al heel lang naar 

een verloren gegaan abc-boek. In 

zijn herinnering was het niet klein 

van formaat en had het kleurige 

afbeeldingen. Hij las het tussen 1948 

en 1950. De eerste regels waren: 

A is de appel met wangetjes rond / B 

is de boer met een pijp in zijn mond 

/ C is Catrientje, wat kan dat kind 

schreeuwen / D is de dakgoot daar 

zitten drie spreeuwen. De laatste regels 

waren: Y is de ystrui met vuurrode 

ruiten / Z is de zandman die d’oogjes 

komt sluiten. Informatie graag naar:	
leopenders@zonnet.nl	of tel. 040- 

2534759.


