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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

1993 – 2013 20 jaar Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur 

Volgend jaar vieren wij ons 20-jarig bestaan als stichting. Hiervoor heeft het bestuur een jubileumcommissie 
ingesteld bestaande uit Aernout Borms, Jeannette Kok en Netty van Rotterdam. Deze commissie heeft voor de 
viering het plan opgevat om een feestelijke studiedag  te organiseren, en een expositie van kinderboeken uit het bezit 
van de donateurs.

De expositie zal worden gehouden in de zomer van 2013: in de maanden mei en juni in de Openbare Bibliotheek van 
Amsterdam  en in juli in de Gemeentelijke Bibliotheek van Rotterdam.

Het thema van de expositie is: Een kinderboek met een verhaal.

Natuurlijk vertelt ieder kinderboek een verhaal, maar daarom gaat het ons nu niet.

Vrijwel iedereen die belangstelling heeft voor kinderboeken en -prenten heeft wel een boek of prent met een voor hem/

haar bijzondere betekenis. Zo kan een boek op jonge leeftijd een bijzondere ervaring zijn geweest; troost of houvast hebben 

gegeven in een moeilijke periode; of een toekomstperspectief hebben geboden. Een boek kan zijn zoekgeraakt en later weer 

teruggevonden - hetzelfde of een ander exemplaar. 

Het kan ook een prent of boek zijn die een bijzondere vondst was, een speciale aankoop, iets wat heel mooi wordt 

gevonden of juist heel lelijk, iets wat zeldzaam is geworden, een heel goedkope aanwinst of juist een dure miskoop.

Voor de expositie doen wij een beroep op alle donateurs. 

Wij vragen u een kinderboek beschikbaar te stellen dat voor u bijzonder is, op welke manier dan ook, en waarbij u in kort 

bestek een verhaal wilt vertellen waaruit de bijzondere betekenis van dit boek blijkt. 

Deze tekst - die bij het boek zal worden geëxposeerd - moet beknopt zijn: maximaal 150 woorden. Het verhaal mag zeer 

persoonlijk zijn. Geeft u de tekst een pakkende koptitel die een bezoeker van de expositie nieuwsgierig maakt en uitnodigt 

tot verder lezen. 

Het is de bedoeling dat afbeeldingen van de kinderboeken en het bijbehorend verhaal ook worden opgenomen in een (web)

publicatie.

De jubileumcommissie zou graag van alle donateurs één of meer bijdragen voor de tentoonstelling ontvangen en verzoekt 

u vóór 1 september de boektitel en uw tekst per email te sturen naar Jeannette Kok: jeannettekok@planet.nl,  of per post: 

Oudeschans 36 N, 1011 LB Amsterdam.
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Van het bestuur

Deze keer ontvangt u een 
dubbelnummer van de Berichten 
waarin veel over de afgelopen 
voorjaarsstudiedag. Een bijzondere 
dag, daar in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag, waar 
Jeannette Kok centraal stond in 
verband met haar afscheid van 
deze bibliotheek. Over haar en 
haar betekenis voor onze Stichting 
leest u verderop in deze Berichten 
meer. Bovendien kunt u voor 
zover u daar aanwezig was, nog 
wat nagenieten van de lezingen, 
waarvan de sprekers zo vriendelijk 
waren een korte samenvatting 
te geven – waarvoor wij hen 
hartelijk danken! Was u niet in 
de gelegenheid de studiedag te 
bezoeken, dan krijgt  u met deze 
samenvattingen toch een indruk.

Afscheid hoeven wij als Stichting 
niet van Jeannette Kok te nemen. 
Als bestuur zijn we blij, dat ze op 
haar gedegen manier de Berichten 
zal blijven verzorgen. Iets van de 
waardering die we voor  haar werk 
voor de Stichting hebben, hebben 
we uitgedrukt in het geschenk 
dat namens het bestuur en de 
donateurs van de Stichting op 
die dag aan haar is gegeven: het 

speciaal voor haar vervaardigde 
beeldje van een lezend kind in 
brons door Marion Ruting. 

Helaas moet er binnen het bestuur 
wel afscheid worden genomen: 
tot onze - en haar! - grote spijt 
moet Anneke van den Bergh in 
verband met haar steeds meer 
omvattende baan in Haarlem haar 
werkzaamheden als secretaris 
beëindigen. U begrijpt dat wij dit 
als bestuur zeer betreuren, terwijl 
we tegelijkertijd ook begrip hebben 
voor haar besluit. Anneke heeft 
veel voor de Stichting gedaan en we 
zullen haar dan ook missen, niet 
alleen als secretaris, maar ook als 
persoon. Hartelijk dank, Anneke, 
voor alles wat je gedaan hebt en 
voor de plezierige samenwerking. 
We hopen je in de toekomst nog 
vaak terug te zien bij de activiteiten 
van onze Stichting.

Gelukkig hebben we ook al een 
opvolger voor Anneke: bestuurslid 
Margreet van Wijk wil het 
secretariaat overnemen en daarmee 
zijn wij als bestuur natuurlijk erg 
blij. Intussen  blijft er dus nog een 
vacature, die we zo snel mogelijk 
proberen op te vullen. 

De ene studiedag is nog maar net 
voorbij of het bestuur is al weer 
druk bezig met de volgende. Met 
de najaarsstudiedag moeten we in 
verband met de locatie opnieuw 
afwijken van de traditionele 
zaterdag. Het Meertensinstituut in 
Amsterdam is alleen op werkdagen 
open, zodat we zijn uitgeweken 
naar vrijdag 16 november. 
Binnenkort hoort u er meer over.
In 2013 viert de stichting haar 
twintigjarig bestaan. De speciale 
jubileumcommissie, bestaande 
uit Netty van Rotterdam, de 
eerste voorzitter van de Stichting, 

Jeannette Kok en bestuurslid 
Aernout Borms, is al druk aan het 
brainstormen over deze viering. 
U leest daar in dit nummer meer 
over. Wel kan ik  alvast verklappen 
dat bij die jubileumviering ook de 
Hiëronymus van Alphenprijs weer 
zal worden uitgereikt.
We kregen lovende reacties op 
het Nieuwjaarsgeschenk over de 
levenstrappen dat Jo Thijssen 
verzorgde. Intussen wordt er al 
hard gewerkt aan het volgende 
deeltje in de serie De Waare 
Rijkdom. Het wordt weer iets heel 
bijzonders, maar daar mag ik u 
helaas nog niets over vertellen! 
Goed om nog te kunnen melden 
dat onze stichting zeer onlangs de 
ANBI-status heeft verkregen. Dat 
betekent dat uw donatie voor de 
belasting als gift beschouwd kan 
worden.
Tenslotte: we hebben een nieuwe 
folder voor het werven van 
donateurs. Wie de laatste studiedag 
heeft bezocht, heeft dit kleurrijke 
middel om nieuwe donateurs te 
winnen al kunnen zien. Het moet 
een plezier zijn met zulk fraai 
materiaal anderen warm te maken 
voor onze Stichting. We hopen dan 
ook ten zeerste, dat u het bestuur 
hierin een helpende hand wilt 
toesteken. 

Jant van der Weg, voorzitter 

Van de redactie

Deze keer vindt u een dubbelnum-
mer in uw brievenbus. De oorzaak 
daarvoor ligt bij beide redacteuren: 
ziekte van Theo Gielen en drukte 
van Jeannette Kok in verband met 
het overdragen van haar werk als 
conservator kinderboeken bij de 
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KB aan opvolgster Karin Vinger-

hoets. Bovendien bleek er in de 
eerste maanden van dit jaar weinig 
nieuws te melden. 

Een oproep aan u allen: nu een van 
de redactieleden niet meer als een 
“spin in het kinderboekenweb” zit 
bij de KB, komt het nieuws ook 
niet meer vanzelf naar haar toe.
Geef dus aub nieuws over publica-
ties, onderzoek, artikelen in tijd-
schriften, tentoonstellingen en 
andere zaken die te maken hebben 
met het oude kinderboek door via 
jeannettekok@planet.nl. 
Alles is welkom!

Studiedag SGKJ

Op woensdag 23 mei waren in de 
Koninklijke Bibliotheek ‘s morgens 
twee lezingen te horen, georganiseerd 
door de SGKJ: een over Leonard 
Roggeveen en een over de sprookjes 
van de Gebroeders Grimm. Dat de 
studiedag deze keer op een doorde-
weekse dag viel, was kennelijk geen 
bezwaar: de zaal zat voller dan ooit! 
Hieronder vindt u de weergave van de 
lezingen van Jan Buskes en Willem 
de Blécourt, en een lofzang vanuit het 
bestuur op haar die op die dag geen 
afscheid nam.

Leonard Roggeveen: 
meesterlijk verteller 

Leonard Roggeveen (geboren 2 
maart 1898 in Schagen) begon zijn 
loopbaan in het gehucht Heenweg 
in het Westland, waar hij in 1916 
als onderwijzer werd benoemd aan 
de openbare lagere school. Na het 
behalen van de hoofdakte werd 

hij onderwijzer in ’s-Gravenzande 
dorp, waar hij in 1916 was gaan 
wonen. 
En dat hebben ze daar geweten! 
Roggeveen richtte er samen met 
een collega een toneelvereniging 
op, gaf lezingen en voordrachten, 

gaf poppenkastvoorstellingen en 
zelfs hypnosebijeenkomsten (tot 
afschuw overigens van de streng 
christelijke krant De Westlander). 
Na een paar keer de lokale 
gemeenteraadsvergaderingen 
te hebben bijgewoond, 
mengt Roggeveen zich ook 
in lokale discussies over het 
openbaar onderwijs en over de 
verderfelijkheid van de kunst.
In 1919 start Roggeveen een 
wekelijkse jeugdrubriek in de 
Westlandsche Courant. 
Daarin schrijft hij korte verhalen 
en raadseltjes voor de Westlandse 
kinderen, waarvan zij de oplossing 
mogen insturen. Onder de goede 
oplossingen verloot Roggeveen 
elke maand drie boeken van Van 
Goor.

In 1921 vertrekt hij naar Leiden, 
maar hij blijft zijn jeugdrubriek 
schrijven - tot vreugde van de 
Westlandse kinderen van wie hij 
elk seizoen (september tot april) 

zo’n 1100 brieven als reactie krijgt. 
Die brieven beantwoordde hij dan 
weer in de jeugdrubriek.
In Leiden sluit Roggeveen zich 
aan bij toneelvereniging Literis 
Sacrum, waar hij zijn latere 
vrouw ontmoet. Een paar jaar 
later verhuist hij naar Den Haag 
en gaat daar op het Spui wonen. 
Samen met de heer Brouwer, een 
collega van de OLS Zuidwal, begint 
hij een poppenkasttheater. Met 
de door Brouwer zelf gemaakte 
poppen geven ze voorstellingen 
in de Bijenkorf, in zaaltjes en op 
scholen.
Zonder dat hij het zelf in 
de gaten heeft, maakt hij in 
januari 1926 zijn debuut als 
kinderboekenschrijver. Hij begint 
dan in de Westlandsche Courant 
een feuilleton over een Haagse 
jongen die op zijn zoldertje een 
stof uitvindt die onzichtbaar 
maakt. Nog geen maand na het 
verschijnen van het laatste deel in 
juli 1926 benadert Van Goor hem 
en in 1927 verschijnt Roggeveens 
eerste boek, De ongeloofelijke 
avonturen van Bram Vingerling. 
Nog tot 1933, dus als hij al 12 
jaar uit het Westland weg is, 
blijft hij zijn jeugdrubriek in de 
Westlandsche Courant schrijven. 
In die rubriek werden - na Bram 
Vingerling - ook Okkie en Daantje 
geboren. Roggeveen werkt dan 
inmiddels op de OLS aan de 
Escamplaan in Den Haag en woont 
aan de Mezenlaan waar zijn zoon 
en dochter geboren worden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werkt hij als hoofdonderwijzer op 
de OLS aan de Busken Huetstraat 
in Den Haag. Omdat de Vogelwijk 
waar hij woont, Sperrgebiet is, 
moet het gezin tijdelijk uitwijken 
naar een bovenwoning aan de Laan 
van Meerdervoort. 
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Intussen blijft hij boeken schrijven: 
het zouden er uiteindelijk meer 
dan 140 worden. 
Zijn laatste school is die aan de 
Meidoornstraat, waar hij kort 
na de oorlog hoofdonderwijzer 
wordt. Op verzoek van de AVRO 
verzorgt hij in die tijd het 
radioprogramma De schoolbel 
waarvoor hij zelf de kinderen 
recruteert. Daarnaast werkt hij 
mee aan de kinderboekenweek, 
schrijft hij talloze artikelen, 
houdt lezingen, promoot het 
Belgische kinderboek en schrijft 
een mega-musical ter gelegenheid 
van het regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina die wordt 
opgevoerd door duizenden Haagse 
schoolkinderen.
Uiteindelijk krijgt Roggeveen 
angina pectoris waardoor hij in 
1952 wordt afgekeurd voor het 
onderwijs. Hij overlijdt in 1959.

Het Historisch Archief Westland 
stelde vorig jaar een tentoonstelling 
samen over Leonard Roggeveen 
en maakte samen met VJG TV-
produkties een documentaire over 
zijn leven en werk, o.a. met unieke 
door Roggeveen zelf gemaakte 
filmbeelden.
U vindt de documentaire op: 
http://www.ritv.nl/aflevering/131/
Aflevering+4+-+2011

Jan Buskes, Historisch Archief 
Westland

De bronnen van de 
Gebroeders Grimm. 
Over de herkomst van 
de toversprookjes.

De uitgave Sprookjes van de 
Broeders Grimm bestaat uit een 
verzameling verhalen die in de 
loop der tijd steeds is veranderd, 
bijgeschaafd en opgepoetst. De 
laatste officiële uitgave bevat 210 
verhalen, maar er bestaan talrijke 
publicaties van de Sprookjes met 
slechts een selectie daaruit. Jacob 
en Wilhelm Grimm verzamelden 
veel meer verhalen: sommige 
vermeldden ze redelijk uitvoerig 
in hun aantekeningen, andere 
verschenen slechts in samenvatting 

en een gedeelte werd zelfs nooit 
uitgegeven. Er bestaat nog geen 
duidelijk overzicht waarin al die 
verschillende teksten bij elkaar zijn 
gebracht. Het allereerste deeltje 
van de Kinder- und Hausmärchen, 
zoals hun verzameling in het 
Duits heette, verscheen even 
voor kerstmis 1812. Dit deeltje 
bevatte 84 verhalen, plus vier 
“fragmenten”. Het vervolg, dat in 
1815 uitkwam, telde 70 teksten. 
In 1819 hergroepeerde met name 

Wilhelm Grimm al deze verhalen 
tot een tweedelige tweede, herziene 
druk met bij elkaar 161 “sprookjes” 
en 9 “kinderlegenden”. Deze 
laatste hadden een uitgesproken 
Christelijk karakter, terwijl de 
“sprookjes” voor die tijd vrij ruim 
gedefinieerd waren: het ging niet 
alleen om wat we nu onder echte 
sprookjes verstaan, maar ook 
om onder meer sagen, legenden, 
anekdoten en fabels. In theorie 
heette deze groepering terug te 
grijpen op een oude omschrijving 
van het Duitse “Märchen” (ook 
wel als Mährchen geschreven), 
die verwees naar een gerucht of 
een, niet noodzakelijkerwijs waar 
gebeurd verhaal. In de praktijk was 
het echter vooral een reactie op de 
ook destijds nog populaire Franse 
contes des fées, feeënsprookjes. 
Dat onderscheid is ook in het 
Nederlands terug te vinden: 
“sprookje” had aanvankelijk 
slechts de ruime betekenis van 
leugenachtig verhaal. In de 
achttiende eeuw kwamen daar de 
“Sprookjes van Moeder de Gans” 
bij: in eerste instantie om er het 
bekende bundeltje van Charles 
Perrault mee aan te duiden, maar 
al gauw ook als de algemene 
naam voor ieder toverachtig 
verhaal. Pas aan het einde van de 
negentiende eeuw verdwenen de 
toevoegingen met “gans”, kreeg 
het woord “sprookje” de huidige 
hoofdbetekenis, en schoof de 
oorspronkelijke betekenis “leugen” 
naar het tweede plan.

Om de herkomst van de sprookjes 
van de Grimms te achterhalen, 
zijn vooral de oudste drukken van 
belang, die welke tussen 1810 en 
1820 verschenen. Daarnaast zijn 
er in de nalatenschap van Clemens 
von Brentano een vijftigtal 
teksten bewaard gebleven die de 
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gebroeders hem in oktober 1810 
hadden gestuurd en die zodoende 
een voorfase van het eerste 
deeltje laten zien. Vooral door 
het uitmuntende werk van Heinz 
Rölleke is nu vrij nauwkeurig 
bekend waar de Grimms hun 
verhalen hebben gevonden. Voor 

het grootste deel kwamen ze 
uit boeken: Jacob was destijds 
bibliothecaris aan het hof van 
Jérôme Bonaparte, van 1807 tot 
1813 de koning van Westfalen. De 
“mondelinge” sprookjes kregen de 
broers van vrienden en bekenden. 
Eerst uit hun woonplaats Kassel, 
waar met name de families 
Wild en Hassenpflug bijdragen 
leverden, daarna uit Bökendorf 
van de familie Von Haxthausen 
bij wie Wilhelm in augustus 1813 
ook hun nichtjes Jenny en Annette 
von Droste-Hülshoff ontmoette. 
In dit verband is het van belang 
op de respectievelijke leeftijden 
te letten: de broers waren midden 
in de twintig (Jacob was van 
januari 1785, Wilhelm van februari 
1786); de dames van wie ze de 
sprookjes kregen, waren meestal 
jonger (slechts in een enkel geval 
iets ouder). Marie Hassenpflug 
bijvoorbeeld was geboren in 
december 1788 en Dortchen Wild 

in mei 1793. Ze waren van goed-
burgerlijke of zelfs adellijke komaf, 
goed geschoold en ongehuwd. 
Dat ze ook romantische interesse 
in de broers hadden, is in enkele 
gevallen overduidelijk.

De meeste onderzoekers die 
studie van de Grimms hebben 
gemaakt, geloven nog steeds dat 
de jongedames zelf geen eigen 
inbreng hadden in de verhalen die 
ze aan de Grimms vertelden en 
dat zij deze op hun beurt hadden 
gehoord van hun kinderjuffrouwen 
en dienstmeisjes. Dat is niet alleen 
uitermate onwaarschijnlijk, er 
zijn ook genoeg aanwijzingen 
voor het bestaan van eerdere, 
gedrukte versies. In de achttiende 
eeuw waren Franse sprookjes, 
geschreven door dames van stand, 
enorm populair en in de loop van 
de tijd werden die sprookjes in het 
Duits (en in andere talen) vertaald, 
terwijl vervolgens inheemse 
auteurs ook zelf sprookjes 
begonnen te schrijven. Die literaire 
voorbeelden waren aan de Grimms 
bekend en aangezien ze vanaf 
ongeveer 1808 iedere vrijdagavond 
bijeenkomsten organiseerden 
waarop verhalen werden verteld, 
voorgelezen en bediscussieerd, is 
het zeker dat de deelneemsters aan 
die avonden ze daar hoorden - als 
ze die niet eerder zelf al hadden 
gelezen of gezien als toneelstuk. 
De verhalen van Jeanette 
Hassenpflug (geboren juni 1791) 
bijvoorbeeld leken soms zo sterk 
op het origineel, dat Wilhelm die 
uit de druk van 1819 schrapte. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om De 
gelaarsde kat van Perrault en Okerlo 
van Madame d’Aulnoy. In een 
enkel geval kan ook aannemelijk 
worden gemaakt, dat de dames 
zelf een verhaal componeerden op 
basis van al bestaande fragmenten. 

Zo is onder andere het ontstaan 
van Hans en Grietje te verklaren.

Dit alles houdt in dat de 
enige vrouw die de Grimms 
publiekelijk opvoerden als de 
sprookjesvertelster bij uitstek, 
Dorothea Viehmann, een 
uitzondering was. Midden in 
de vijftig en gehuwd met een 
kleermaker, kwam ze iedere week 
naar Kassel om zelfgekweekte 
groenten op de markt te verkopen. 
Vanaf juni 1813 kwamen daar 
ook de verhalen bij die ze voor 
een grijpstuiver aan de Grimms 
sleet. Dat waren in eerste instantie 
voornamelijk anekdotes, zeker 
niet de Franse verhalen die altijd 
aan haar worden toegeschreven. 
Nadere bestudering van de paar 
toversprookjes die ze na ongeveer 
een maand inbracht, leert dat 
deze enerzijds nogal rammelen 
en tegelijkertijd een opvallende 
hoeveelheid Italiaanse elementen 
bevatten. De Grimms waren 
destijds nogal enthousiast over de 
bundel van Giambattista Basile 
Lo cunto de li cunti, beter bekend 
als de Pentamerone. Totdat er zich 
een betere hypothese aandient, 
moet worden aangenomen dat 
Viehmann werd gesouffleerd door 
twee dames, Charlotte en Julia 
Ramus (geboren in respectievelijk 
1792 en 1793), die ook deel 
uitmaakten van de kring rond de 
Grimms en hen op Viehmann 
attent hadden gemaakt. 
Jacob en Wilhelm zaten zelf 
meestal met hun neus in de 
boeken en hadden weinig idee 
van de verhalen die nog bij de 
plattelandsbevolking of de lagere 
standen de ronde deden.

 Willem de Blécourt, 
historisch antropoloog, verbonden aan 

het Meertens Instituut
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Het boek van Willem de Blécourt, 
Tales of Magic, Tales in Print. 
On the Genealogy of Fairy Tales and 
the Brothers Grimm is verschenen 
bij Manchester University Press.

Jeannette Kok: dé vraag-
baak voor wie met het 
kinderboek bezig is.

Het slot van de ochtendbijeenkomst 
van de SGKJ bestond uit een korte 
toespraak van de voorzitter en de 
overhandiging van een bronzen 
beeldje aan Jeannette Kok, gemaakt 
door Marion Ruting (die eerder ook 
de beeldjes voor de Hiëronymus van 
Alphenprijs maakte).
Gevolgd door wat een mooie SGKJ-
traditie kan worden genoemd: het 
voordragen van een gedicht door Frits 
Booy - naar Hiëronymus van Alphen.

We weten het allemaal: Jeannette 
houdt er helemaal niet van 
om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Het liefst 
zit ze achter in de zaal, met haar 
schrijfblok om aantekeningen te 
maken. Slechts één keer is het 
gelukt om haar naar voren te 
krijgen: bij de uitreiking van de 
Hiëronymus van Alphenprijs in 
2002 tijdens een studiedag in het 
Schoolmuseum in Rotterdam. 
Maar nu moet ze er toch echt 
even aan geloven. Het leven van 
Jeannette gaat veranderen, want de 
pensioendatum is onverbiddelijk. 
Met ingang van 1 juli heeft 
zij afscheid genomen van de 
Koninklijke Bibliotheek, waar zij 
het laatste decennium van haar 
loopbaan als conservator kinder- en 
jeugdboeken werkzaam was. 
Binnen de Stichting Geschiedenis 
Kinder- en Jeugdliteratuur kent 
iedereen Jeannette als de immer 

vlijtige eindredacteur van onze 
Berichten. De eerste aflevering 
verscheen op 26 februari 1994, 
nog een gewoon getikt A-viertje. 
Al snel groeiden de Berichten 
uit tot een gedegen blad - geen 
glossy want het ging om de 
inhoud, niet om de vorm - dat 
niet meer weg te denken is uit de 
activiteiten van de Stichting. Als 
je die bijna twintig jaargangen 
overziet, ben je verbaasd hoeveel 
vakinformatie ze voor ons heeft 
verzameld. Uiteraard hopen wij 
dat Jeannette de komende jaren 
haar medewerking blijft verlenen 
aan de Berichten, want hoe zouden 
die zonder haar voortgezet kunnen 
worden?
Jeannette is een enthousiast en 
betrokken persoon in de wereld 
van het oude kinderboek. Het 
bestuur en de donateurs van 
onze stichting zijn haar veel 
dank verschuldigd. Vanaf de 
start van wat eerst een werkgroep 
binnen het Landelijk Platform 
Kinder- en Jeugdliteratuur was en 
later een zelfstandige stichting, 
was Jeannette bij de activiteiten 
betrokken. 
De roemruchte 
oprichtingsvergadering van dat 
Landelijk Platform Kinder- en 
Jeugdliteratuur vond plaats in 
de Koninklijke Bibliotheek - die 
toen nog niet de werkplek van 
Jeannette was. Jeannette werkte 
toen nog in de kelder van de 
Taco Scheltemastraat, waar het 
informatiecentrum van de Dienst 
Boek en Jeugd was gevestigd, 
Daar stond ook de beroemde KOK 
(Katalogus Oude Kinderboeken - 
jawel in die jaren was catalogus 
voor sommige mensen nog met 
een K). Soms zeiden bezoekers 
dat ze de KOK wilden raadplegen, 
maar vaker dat zij de samenstelster 
daarvan, Jeannette Kok, om raad 

wilden vragen. Beide ‘KOK-ken’ 
waren decennia lang (en zijn nog 
steeds) een bron van informatie 
voor onderzoekers. 
Toen Boek en Jeugd in 1997 
ondergebracht werd bij het 
Letterkundig Museum, gingen 
die ‘KOK-ken’ mee. Al binnen vijf 
jaar vond de volgende verhuizing 
plaats en werd Jeannette de 
nieuwe conservator kinder- en 
jeugdboeken in de Koninklijke 
Bibliotheek. Een taak die haar op 
het lijf was geschreven en waarin 
ze heel wat onderzoekers van het 
kinderboek, zowel het oude als 
het minder oude, van dienst is 
geweest. Iedereen die onderzoek 
doet naar het oude kinderboek 
kan niet om Jeannette heen. Die 
‘kaartkatalogus’ wordt niet meer 
gebruikt, maar iedere onderzoeker 
(student, promovendus, 
vrijetijdsonderzoeker) profiteert 
van het  Centraal Bestand 
Kinderboeken. Alleen al voor haar 
inzet om zowel de primaire, als 
secundaire literatuur gedegen te 
ontsluiten moeten we Jeannette 
eeuwig dankbaar blijven. 
We hopen van harte dat die 
ontsluitingen ook na haar vertrek 
gecontinueerd zullen worden.
En dan is er nog iets dat bij 
Jeannette hoog in het vaandel 
staat: het ‘levend cultuurbezit’. 
Die uitgebreide collectie van 
de KB moest ook bekend 
gemaakt worden. Wat zijn er 
niet schitterende boeken over de 
collectie verschenen waar Jeannette 
haar medewerking aan verleend 
heeft! Ontelbaar zijn de zinnetjes 
in voorwoorden en inleidingen van 
publicaties van allerlei aard waar 
zij expliciet voor haar hulp bedankt 
wordt. Ook op de website van de 
KB nemen de kinderboeken de 
laatste jaren een zeer prominente 
plaats in.
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Het is slechts een greep uit de 
activiteiten van Jeannette. Eigenlijk 
zouden we haar nog moeten eren 
als de stimulerende kracht achter 
het collectiebeheerdersoverleg, de 
genrethesaurus en de termenlijst 
moeten noemen die ze (mede-)
samenstelde, het moeten 
hebben over het binnenhalen 
van schenkingen voor de 
kinderboekencollectie van de KB, 
en … en …... !

Wie aan Jeannette Kok denkt, ziet 
enthousiasme en bevlogenheid. 
We hopen nog heel lang van 
haar kennis en enthousiasme 
gebruik te mogen maken. 
Namens het bestuur van de 
Stichting Geschiedenis Kinder- en 
Jeugdliteratuur en uit naam van 
al onze donateurs wensen we je 
in je nieuwe levensfase alle goeds 
en hopen we je nog heel vaak te 
ontmoeten - binnen onze stichting 
èn daarbuiten!

Toin Duijx & Jant van der Weg

Frits Booy zorgde op 23 mei weer voor 
een fraai gedicht voor Jeannette – vrij 
naar Hieronymus van Alphen:

De oudekinderboeken-gids

Jeannette beheerde kinderboeken,
O zo vele, klein en groot.
Ze verzamelde uit alle hoeken,
Wat veiling of antiquaar aanbood.

Ja, ze kon vlijtiger wezen
Dan iemand vlijtig was voorheen.
Immer zoeken, schrijven, lezen,
Wilde ze iets missen? Neen!

In de KB zo volgeladen
Miste zij toch nog wel veel.
Dus zocht ze zeer vastberaden

Oude kinderboeken, liefst heel.
Ze bracht ons al die exemplaren 
Ter kennis via onderzoek
En beschreef dan heel ervaren
Menig boeiend kinderboek.

Maar ze kon ook kritisch wezen
In bespreking van andermans 
werk.
Dan moet die ander maar beter 
lezen.
Ja, daarin stond ze vaak sterk.

Haar credo liet ze ieder horen
En velen deelden dat idee:
Unieke kinderboeken zijn 
uitverkoren
Als bezit van Nederlands KB!

Ze zag met leedwezen exemplaren
Verdwijnen naar Amerika, Japan, 
Beiroet.
Die had ze graag willen bewaren
Als Neerlands dierbaar erfgoed.

Toch was er soms een extra potje
Met geld nog ergens in Den Haag.
Dan bood Jeannette op menig lotje
En kocht zeldzame boeken graag.

Haar ‘Berichten’ zijn toch immer
De beste informatiebron.
Ze faalde in registratie nimmer, 
Niemand die daaraan tippen kon.

Maar als men haar wilde vereren
Voor haar verdiensten groot en 
klein,
Dan ging ze haastig uit logeren
Of verdween achter een gordijn.

Jarenlang was Jeannette een baken,
Altijd attent en nimmer bits.
Zij bleef het erfgoed streng 
bewaken
Als onze beste 
oudekinderboekengids.

Frits Booy 

Ter Lering en Vermaak

De middag van 23 mei stond in 
het teken van afscheid en nieuw 
begin. Een feestelijk programma 
met Lering en Vermaak voor 
het hele kinderboekennetwerk 
van Jeannette Kok en voor de 
Vrienden van de KB, aangeboden 
door de Koninklijke Bibliotheek. 
’s Morgens had de KB al zalen 
beschikbaar gesteld voor de 
voorjaarsstudiedag van de SGKJ, en 
voor het halfjaarlijkse Overleg van 
Beheerders van Bewaarcollecties 
Kinderboeken in Nederland en 
Vlaanderen. 
Voor ‘s middags werd gerekend 
op 170 mensen, het aantal dat in 
de Aula kan. Maar al gauw bleek 
dat er veel meer mensen wilden 
komen en omdat de KB graag 
iedereen die zich aanmeldde, in 
de gelegenheid wilde stellen de 
middag bij te wonen, werd er een 
extra zaal bij getrokken waarin 
een groot scherm werd opgesteld 
waar dat wat in de aula plaatsvond 
rechtsreeks kon worden gevolgd. 
Jammer dat niet iedereen in de 
Aula een plaats kon vinden, maar 
op deze manier konden alle ruim 
250 belangstellenden ontvangen 
worden. 
Dankzij de inzet van de afdeling 
Communicatie binnen de KB 
liep alles gesmeerd en was de 
sfeer uitstekend. Achteraf waren 
er alleen maar enthousiaste 
reacties, zowel over de Lering 
(ook voor leken interessant) als 
over het Vermaak (“wat heerlijk, 
dat meezingen met die oude 
kinderliedjes”). Kortom, een 
zeer geslaagde dag die scheidend 
conservator Jeannette Kok èn 
Karin Vingerhoets, de nieuwe 
collectiespecialist kinderboeken, 
lang bij zal blijven. 



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

juni 2012 no.73/74 
8

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek juni 2012 no. 73/74

Dat de KB haar kinderboeken-
collectie en het daaraan gelieerde 
netwerk serieus neemt, blijkt 
uit het feit dat er hoge eisen 
werden gesteld aan een opvolger. 
Gelukkig is een heel goede 
kandidaat gevonden: Karin 
Vingerhoets heeft een doctoraal 
Nederlands met als specialisatie 
jeugdliteratuur, studeerde ook 
drie jaar kunstgeschiedenis, 
en heeft hiervoor zowel in de 
Universiteitsbibliotheek van 
Nijmegen gewerkt als in de KB. 
Daarnaast heeft ze veel kennis van 
nieuwe technieken op het gebied 
van de informatietechnologie. Dat 
er een opvolger is aangesteld - wat 
in deze tijden van bezuinigingen 
bepaald niet vanzelfsprekend was 
- en dat Jeannette en Karin twee 
maanden gelegenheid krijgen om 
zaken over te dragen, toont aan 
hoe hoog de leiding van de KB 
haar kinderboekencollectie in het 
vaandel heeft staan. 

Jan Bos, hoofd Collecties van de 
KB, opende de middag met een 
welkomstwoord en kondigde 
daarna ook de verschillende 
programmaonderdelen aan. 
De nieuwe collectiespecialist 
kinderboeken Karin Vingerhoets 
beet het spits af met een uitstekend 
gebracht overzicht van 15 jaar 
groei van de kinderboekencollectie 
van de KB. Deze lezing zal in 
uitgebreide vorm als artikel 
verschijnen in ‘De Boekenwereld’. 
Hier volgt een verkorte weergave. 

Vijftien jaar groei van 
de KB kinderboeken-
collectie

Op deze erfgoedmiddag willen we 
graag vijf aspecten van 15 jaar groei 
van de KB kinderboekencollectie 
belichten.

 

De collectie kinderboeken is de 
afgelopen 15 jaar gegroeid door 
aankopen met bescheiden budget 
en vooral door schenkingen. 
Om te beginnen was dat in 
1997 de collectie van NBLC 
Boek & Jeugd met 70.000 
kinderboeken. We noemen er 
nog enkele: de schenking van 
Antina de Ru (internationale 
abc-boeken), de collectie Jaap 
van Leeuwen (kinderboeken over 
homoseksualiteit en vriendschap), 
de collectie van Hendrik Edelman 
(Amerikaanse kinderboeken 
over Nederland), van het 
Nederlands Openluchtmuseum 
(18de en 19de eeuwse 
kinderboeken), het echtpaar 
Landwehr-Vogels en de familie 
Matze-Warnaer (grotendeels  
fabrieksprentenboeken), van 
Aernout en Leny Borms-Koop 
(centsprenten) en van Joan C. 
Oosterbaan (Nederlandstalige Karl 
May-uitgaven). De meest recente 
grote schenking was in 2010 het 
fonds van uitgeverij Kluitman. 
Verder ontvangt de KB regelmatig 
kleine schenkingen prachtige en 
opmerkelijke kinderboeken van 
o.a. Hilda van den Helm en van 
Jan Noorlandt. Ook de stroom nog 
ontbrekende kinderboeken die via 
de kringloopwinkels in Reeuwijk 
en Sassenheim binnenkomen, is 
het vermelden meer dan waard. 

 

De ontwikkelingen op het gebied 
van de informatietechnologie 
brengen nieuwe mogelijkheden 
met zich mee om het 
kinderboekenerfgoed 
toegankelijk te maken. Al sinds 
1995 staat de gezamenlijke 
kinderboekencatalogus, het 
Centraal Bestand Kinderboeken,  
online (www.kb.nl/cbk). Het CBK 
betekende een grote vooruitgang, 
niet alleen voor wetenschappers 
en andere belangstellenden, 
maar ook voor de gezamenlijke 
collectievorming: zo is snel te 
zien wat de een al heeft - en 
de ander niet hoeft te kopen. 
Inmiddels bevat de catalogus de 
gegevens van ongeveer 228.000 
kinderboeken en centsprenten, 
en van bijna 65.000 publicaties 
óver kinderboeken. Dit erfgoed 
is de laatste jaren ook veel beter 
toegankelijk geworden door 
digitalisering, gesubsidieerd door 
programma’s als Metamorfoze en 
Het Geheugen van Nederland. 

 
 

In de afgelopen 15 jaar is steeds 
meer samenwerking tot stand 
gekomen tussen de verschillende 
kinderboekencollecties. Een 
concreet gevolg hiervan is 
het halfjaarlijkse overleg van 
beheerders van bewaarcollecties 
kinderboeken, een informeel 
overleg met als doel informatie-
uitwisseling, gezamenlijke 
belangenbehartiging en het 
werven van nieuwe deelnemers 
aan het CBK. Deelnemers 
zijn naast bibliotheken en 
musea ook particuliere 
instellingen. De samenwerking 
heeft een aantal praktische 
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voorzieningen opgeleverd, 
waaronder de genrethesaurus 
(een lijst met 475 verschillende 
soorten kinderboeken), en het 
doublettendepot, waar instellingen 
hun dubbele exemplaren heen 
kunnen sturen, zodat andere 
instellingen daarmee hun collecties 
kunnen aanvullen. Een ander 
voorbeeld betreft de samenwerking 
met de Stichting Geschiedenis 
Kinder- en Jeugdliteratuur. 

Door de grotere toegankelijkheid 
van de collecties en meer 
samenwerking tussen de 
verschillende instellingen 
kon meer georganiseerd en 
gepubliceerd worden. In de loop 
van de laatste jaren heeft dat geleid 
tot meerdere tentoonstellingen, 
bloemlezingen en publicaties. Ook 
via de website van de KB wordt 
het kinderboekenerfgoed onder 
de aandacht gebracht: er staan  
o.a. dossiers op, bladerboeken en 
webexposities over kinderboeken. 
Bovendien biedt sinds kort een 
blog de gelegenheid om een kijkje 
te nemen in de keuken van de 
collectiespecialisten – waarop u via 
internet ook kunt reageren.

Twee hoogleraren zijn al een aantal 
jaren bezig met jeugdliteratuur 
en illustraties: Helma van Lierop 
(Universiteit van Tilburg) en 
Saskia de Bodt (Universiteit van 
Amsterdam). Kinderboeken 
zijn van belang voor diverse 
wetenschappelijke disciplines, 
omdat de schrijvers voor kinderen 
een duidelijk - en soms stereotiep 
- beeld neerzetten van de wereld 
en de maatschappij. Naast de tekst 
zijn ook de illustraties interessant, 
bijvoorbeeld om de invloed van 
verschillende kunststromingen in 
kinderboeken terug te zien.

Conclusie
Er heeft de afgelopen 15 jaar veel 
groei plaatsgevonden en er is veel 
werk verzet, maar we zijn er nog 
niet. Het wordt bijvoorbeeld een 
flinke klus om de beschrijvingen 
van de boeken in het CBK 
aan te vullen en te verbeteren. 
Uitgebreidere beschrijvingen zijn 
ook noodzakelijk om illustraties 
terug te kunnen vinden. Zoeken 
naar beeld kan vooralsnog 
immers alleen als er in woorden 
omschreven staat wat er op de 
afbeelding te zien is. 

We moeten ons vooral blijven 
inspannen om de hiaten in de 
collectie aan te vullen, want we 
missen nog veel terwijl een deel 
van het kinderboekenerfgoed 
helaas al voorgoed verdwenen 
is. Hopelijk kunnen ook in de 
toekomst bijzondere collecties van 
verzamelaars verworven worden, 
zodat het brede publiek ervan 
kan genieten, wetenschappers 
ze kunnen gebruiken als bron 
van onderzoek, en zodat we 
dit prachtige erfgoed kunnen 
overdragen aan toekomstige 
generaties. 

Karin Vingerhoets, collectiespecialist 
kinderboeken KB

KB: Koninklijke Bron-
nen voor jeugd-
literatuuronderzoek

De Koninklijke Bibliotheek 
is het mekka voor iedere 
jeugdliteratuuronderzoeker vanaf 
het moment dat de collectie oude 
kinderboeken en de vakliteratuur 
over jeugdliteratuur daar in het 
begin van de eenentwintigste eeuw 
werden ondergebracht. 
Jeugdliteratuur als academische 
discipline heeft in het Nederlandse 
taalgebied nog geen lange traditie. 
Op een enkel proefschrift na 
was er vóór 1970 geen sprake 
van wetenschappelijke aandacht 
voor het jeugdboek. Maar daarna 
veranderde het een en ander. 

De visie op de betekenis 
van kinderboeken voor de 
opvoeding leidde er toe dat deze 
aandachtiger werden bekeken door 
wetenschappers uit de sociaal-
wetenschappelijke disciplines. 
Nagegaan werd of kinderboeken 

voorzieningen opgeleverd, 
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voor hun opvoedende taak 
voldoende waren toegerust. 
Het betekende het eind van 
wat jeugdliteratuurcriticus 
Peter van den Hoven ‘de 
reservaatspedagogie’ noemde. 
Met die term doelde hij op de 
opvatting dat kinderen weg 
gehouden moesten worden van 
de maatschappelijke problemen 
van volwassenen. Sociologen, 
pedagogen en ook Neerlandici 
toonden om verschillende redenen 
interesse voor het kinderboek. 
De diversiteit aan invalshoeken 
was groot en er ontstond behoefte 
aan overzicht en samenwerking. 
De interuniversitaire werkgroep 
kinder- en jeugdliteratuur 
multidisciplinair stond aan de 
wieg van het in 1985 opgerichte 
Landelijk Platform Kinder- en 
Jeugdliteratuur. In september 
1986 verscheen het eerste nummer 
van het tijdschrift van deze 
Stichting, vanaf 1993 onder de 
programmatische naam Literatuur 
zonder leeftijd. Dit tijdschrift is 
feitelijk het enige Nederlandstalige 
academische tijdschrift over 
jeugdliteratuur. 

Eén van de belangrijkste critici van 
die pedagogische bekommernis 
om het jeugdboek was Guus 
Kuijer. Met zijn essaybundel Het 
geminachte kind deed hij in 1980 
heel wat stof opwaaien. De kritiek 
van Kuijer en anderen leidde er 
toe dat vanaf de jaren tachtig er 
steeds meer jeugdboeken kwamen 
die een vernieuwende inhoud 
combineerden met een innovatieve 
vorm. In het verlengde van de 
‘pedagogische emancipatie’ in de 
jaren zeventig wordt in de jaren 
tachtig en negentig gesproken 
van een ‘literaire emancipatie’. In 
de studie van de jeugdliteratuur 
was sprake van een gelijksoortige 

accentverschuiving. In de jaren 
zeventig was jeugdliteratuur 
zoals gezegd hoofdzakelijk 
aan pedagogische faculteiten 
onderwerp van onderzoek. In de 
jaren tachtig werd jeugdliteratuur 
zowel aan pedagogische faculteiten 
als aan letterenfaculteiten 
bestudeerd. Sinds die tijd zijn het 
voornamelijk letterenstudenten 
in Nederland en Vlaanderen 
die zich met jeugdliteratuur 
bezighouden. De bijzondere 
Annie M.G. Schmidtleerstoel die 
in 1998 in Leiden is ingesteld, is 
een letterenleerstoel en hetzelfde 
geldt voor de gewone leerstoel 
jeugdliteratuur die in 2001 in 
Tilburg werd ingesteld.

Kinder- en jeugdboeken worden 
sinds de jaren tachtig op dezelfde 
manier bestudeerd als de 
volwassenenliteratuur. Er wordt 
gebruik gemaakt van theorieën uit 
de poëzie en romananalyse, het 
intertekstualiteits- en het poëtica-
onderzoek. Artikelen in Literatuur 
zonder leeftijd en scripties over 
jeugdliteratuur gaan bijvoorbeeld 
over postmoderne tendensen 
in hedendaagse jeugdboeken, 
over de relatie tekst en beeld 
in kinderboeken, over literaire 
bewerkingen of over de specifieke 
kenmerken van crossover-poëzie. 
Ze beschouwen meisjesliteratuur 
in een literair-historische 
context, zijn geïnteresseerd 
in de impliciete lezer van 
kinderboeken en bestuderen 
de literatuuropvattingen 
van hedendaagse 
jeugdboekenschrijvers als Toon 
Tellegen, Imme Dros, Bart 
Moeyaert en Joke van Leeuwen.
Ook het historisch onderzoek 
naar kinder- en jeugdboeken dat 
al sinds de studie van Dasberg 
in de belangstelling stond, heeft 

een nieuwe impuls gekregen. Dat 
resulteerde eind jaren tachtig in 
een dissertatie van Anne de Vries 
over een eeuw opvattingen over 
jeugdliteratuur en, in datzelfde 
jaar, in een nieuwe geschiedenis 
van de jeugdliteratuur in 
Nederland en (zij het te weinig) 
Vlaanderen: De hele Bibelebontse 
berg. Sinds die tijd is er echter 
veel onderzoek gedaan en dat 
maakt de tijd rijp voor een nieuwe 
jeugdliteratuurgeschiedenis 
waar op het ogenblik door een 
groep van deskundigen hard aan 
gewerkt wordt en die naar alle 
waarschijnlijkheid eind 2013 zal 
verschijnen. 

Wat telkens opnieuw duidelijk 
wordt tijdens onderzoek op 
het gebied van de kinder- en 
jeugdliteratuur, is het belang 
van de bronnen, de collectie 
van de Koninklijke Bibliotheek. 
Maar belangrijker nog dan de 
aanwezigheid van die boeken 
is de ontsluiting ervan. Dankzij 
het werk van Jeannette Kok en 
andere medewerkers van de KB 
is een groot deel van de kinder- 
en jeugdliteratuur zelf en de 
vakboeken en –tijdschriften over 
jeugdliteratuur nu ontsloten in 
een zeer toegankelijke catalogus 
van de KB (het CBK, het Centraal 
Bestand Kinderboeken). Om goed 
onderzoek te kunnen blijven doen, 
moeten de kinderboeken en de 
vakliteratuur ontsloten blijven 
worden en moet de collectie 
aangevuld blijven worden met 
recente titels. 

Een ander aspect waar Jeannette 
Kok zich altijd voor heeft 
ingezet is het voor een groot 
publiek openbaar maken van de 
schitterende collecties die vaak 
verborgen in de magazijnen van 



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

juni 2012 no.73/74 
11

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek juni 2012 no. 73/74

de KB liggen. Het begrip ‘Levend 
Cultuurbezit’ heeft zij op allerlei 
manieren vorm gegeven. Haar 
bijdrage aan tentoonstellingen 
verdient alle lof. Dat geldt zeer 
zeker ook voor haar inzet om via 
boekpublicaties de collecties van de 
KB over het voetlicht te brengen. 

Met de master Jeugdliteratuur 
leiden wij een nieuwe generatie 
jeugdboekenonderzoekers op die, 
zo hopen we van harte, een beroep 
kunnen blijven doen op de KB. 
De ontsluiting en het openbaar 
maken van de collectie hebben 
we voor een groot deel te danken 
aan Jeannette Kok. Wij dringen 
er op aan dat haar erfenis goed 
bewaakt zal worden en dat de 
door haar ontwikkelde activiteiten 
verder zullen gaan. Onderzoekers 
kunnen niet zonder goed ontsloten 
Koninklijke Bronnen.

Toin Duijx en Helma van 
Lierop-Debrauwer, medewerker 

en hoogleraar Jeugdliteratuur 
Universiteit Tilburg

Tijdloos? Hoe Eliza, 
Tijl, Laurientje, Wilhel-
mina en vooral Paultje 
ons beeld bepalen. 

Laten we hopen dat het lukt al die 
genoemde kinderboekfiguurtjes 
de revue te laten passeren in het 
volgende kwartier. In ieder geval 
zal ik een spervuur aan plaatjes 
de lucht in sturen voor Jeannette 
Kok, de ongekroonde koningin 
van het mooie en moderne oude 
kinderboek. 
De eerste uit mijn titel is Eliza, het 
zusje van de prinsen die in zwanen 
veranderen uit het sprookje van 
Hans Christian Andersen. Het 
belangrijkste is natuurlijk wat 
ze hier in haar handen houdt en 
waarvoor een half koninkrijk is 
betaald: een boek!
Een herinnering aan het 
Andersenjaar (2005) waarin 
jij, Jeannette, begon met een 
webexpositie voor de KB en ik 
me in de illustratiegeschiedenis 

van de sprookjes van Andersen 
stortte. De befaamde collectie 
Andersenliteratuur van de KB 
was ons beider uitgangspunt. Het 
was een onderzoek waarop nog 
steeds studenten teruggrijpen, 
omdat je aan de illustraties 
bij die cultuursprookjes sinds 
hun ontstaan halverwege de 
negentiende eeuw internationaal 
een artistieke lijn kunt laten zien: 
van romantiek tot surrealisme 
en De Stijl, van realisme tot 
postmodernisme.
Maar wat uit de illustraties bij 
die cultuursprookjes ook zo mooi 
blijkt, is de manier waarop in 
de loop der jaren b.v. macht is 
uitgedrukt (die ‘onparlementaire’ 
blote keizer die Jeannette de 
mooiste Andersenillustratie vond, 
komt niet voor niets uit de anti-
autoritaire jaren 70). Of je ziet het 
niet-zichtbare, het onderbewuste 
gevisualiseerd of ook een absurde, 
relativerende Britse kijk zoals bij 
Mini Grey. Voor dat soort dingen 
zijn boekillustraties een prachtige 
bron.

Maar even verder met de 
geschiedenis van de KB als 
Instituut voor Beelden.
Voor ons eerste – en niet het 
kleinste – project, het onderzoek 
voor Prentenboeken, ideologie en 
illustratie 1890-1950 (Amsterdam: 
Ludion 2003), kregen Jeroen 
Kapelle en ik alle ruimte van de 
KB. We werkten ons in het zweet 
om zoveel mogelijk te bekijken en 
te fotograferen - met de adem van 
Metamorfose in onze nek, want 
elk ogenblik konden de mooiste 
oude kinderboeken in lijkenzakken 
worden gestopt (om ze beter te 
kunnen bewaren). Maar dat was 10 
jaar geleden.
Wat een schatten vonden we, en 
wat een originele vormen, maar 
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ook: wat een primitieve uitgaven 
soms! Artisticiteit, schoonheid ging 
toen blijkbaar niet altijd samen 
met een mooie of luxe vormgeving 
of zelfs maar met mooi papier. 
Als je boekjes als het moderne 
en ingenieus vormgegeven 
Dierenprentenboek van Reyer Stolk 
(1945) in het echt ziet, zijn ze 
vreselijk onooglijk. Maar jullie 
publiek en de studenten hoeven ze 
ook niet meer fysiek in handen te 
krijgen, want ze zijn inmiddels op 
het Geheugen van Nederland gezet 
- doorbladerbaar. 

Een paar opmerkingen over iets 
wat voor ons kunsthistorici bij al 
het onderzoek naar illustraties een 
gegeven is: Nederland heeft geen 
erg lange illustratietraditie.
Nederland heeft niet, zoals 
Engeland, Frankrijk of Duitsland, 
grote negentiende-eeuwse 
illustratoren gehad waarop de latere 
generaties konden voortbouwen. 
Wij hebben geen Gustave Doré 
gehad, geen Grandville, George 
Cruikshank, Steinlen, zelfs geen 
Töppfer of Wilhelm Busch - al 
kwamen die allemaal wel in 
vertaling tot ons. We hadden hier 
in de 16de en 17de eeuw overigens 
wel Rubens, Crispijn de Passe, 
Romeyn de Hooghe en nog wat 
superillustratoren, maar die hebben 
weer niet tot kinderboekillustraties 
geleid….

Toch worden vandaag de dag 
in Nederland de prachtigste 
kinderboeken, vooral 
prentenboeken, gepubliceerd: 
esthetisch verantwoord en verzorgd 
uitgegeven. Een kunst apart. Een 
kunst die hier in de KB dan ook in 
de Bijzondere Collecties bekeken 
moet worden.
Maar die illustratietraditie in 
Nederland dateert eigenlijk 

pas van ná de oorlog. In 
tegenstelling tot de situatie bij onze 
zuiderburen, waar de herinnering 
aan kunststromingen als het 
symbolisme, het surrealisme, het 
expressionisme en zelfs de Vlaamse 
Primitieven een stevige rol spelen 
die de Belgische illustratiekunst zo 
sterk maakt.
Daar staat tegenover dat 
modernistische stromingen 
als De Stijl en COBRA, en de 
zwierige lijnen van Matisse voor 
onze hedendaagse illustratoren 
van grote invloed zijn - zo zeggen 
ze zelf. Als je deze Nederlandse 
prentenboekenkunst in 
cultuurhistorisch perspectief 
zet, zie je dat grootheden als Thé 
Tjong-Khing, Joke van Leeuwen, 
Wim Hofman, Ted van Lieshout, 
Annemarie van Haeringen en Jan 
Jutte alles te danken hebben aan 
onze klassieke Grote Drie: Max 
Velthuijs, Dick Bruna en Fiep 
Westendorp. Dankzij de eerste 
bestaat er nu een belangrijke 
oeuvreprijs, de Max Velthuijsprijs 
(de P.C.Hooftprijs voor Illustratie); 
de tweede grootmeester, Bruna, 
zette de Nederlandse illustratie 
over de hele wereld op de kaart èn 
kreeg daarvoor een eigen museum 
in Utrecht. En dankzij de derde 
bestaat er een Fiep Westendorp 
Foundation, die sinds 2008 jonge 
illustratoren werkbeurzen verschaft 
en bovendien een hoogleraar 
faciliteert. Een hoogleraar die 
- in elk geval één dag per week 
- onderzoek doet en college 
geeft in de geschiedenis van de 
boekillustratie in het Nederlands 
taalgebied.

Hoewel de illustratietraditie 
beperkt is, blijft er in historisch 
en cultuurhistorisch perspectief 
genoeg over voor onderzoek. 
Kinderboeken vormen bijvoorbeeld 

een prachtige bron op het gebied 
van historische beeldvorming. 
Sambo en Moortje bijvoorbeeld 
zijn zwarte kinderen van wie we 
het beeld sinds het laatste kwart 
van de 19e eeuw in kinderboeken 
zien veranderen van stereotiepe, 
karikaturale figuren in gewone 
jongetjes.
Belangrijk is ook de bijdrage 
van Aernout Borms m.b.t. oude 
kinderprenten. Hij schonk zijn 
collectie centsprenten aan de KB 
en dankzij Jeannette Kok is die 
nu volledig raadpleegbaar. En hier 
komt dan eindelijk ook Tijl uit 
mijn titel: Tijl Uilenspiegel, die 
onder invloed van het moralisme 
aan het eind van de 19e eeuw niet 
meer zijn billen mocht ontbloten, 
maar in plaats daarvan wèl zijn 
tong mocht uitsteken. Alsof ook 
dat niet als vunzig beschouwd kan 
worden….?

En wat te denken van Laurientje, 
die met haar overduidelijk 
Walcherse kostuum het resultaat 
is van de bewuste stimulering van 
streekdracht en volkscultuur door 
de overheid in die gevaarlijke jaren 
dertig, een tijd waarin ‘Holland’s 
eigenheid’ dreigde verloren te 
gaan. Zette Mevrouw Midderigh-
Bokhorst daarmee – onbewust 
misschien - een stap in de richting 
van een Blut-und-Bodencultuur?
Dat wordt dan weer gerelativeerd 
door Wilhelmina uit Wilhelmina’s 
Wish (1938), wier kostuumpje 
door de Amerikaanse illustrator 
die Holland in beeld bracht, een 
beetje verhaspeld werd. Voor 
deze figuurtjes geldt (lees het 
maar na in Kinderen van Holland), 
dat ze in hun tijd zeer actueel 
waren - veel actueler dan de 
kinderfiguurtjes van hedendaagse 
prentenboekenmakers. Daardoor 
kunnen ze een tijdsbeeld aanvullen.
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Wij kunsthistorici gaan dus 
door met ons onderzoek naar 
boekillustraties. Na mijn 
aantreden aan de UvA heb ik 
het project Historie Nederlandse 
Boekillustratie opgezet. Met een 
steeds uitdijende werkgroep en 
met medewerking van de KB, het 
RKD, het Museum Meermanno, 
het Letterkundig Museum, de UvA 
en de Illustratie Biënnale, brengen 
we illustratorenarchieven in kaart 
en documenteren we het materiaal. 
Tegelijk wordt er gewerkt aan een 
boek over de geschiedenis van de 
boekillustratie in Nederland van 
1900 tot 2010. 

Tot slot zijn we aangeland bij 
Paultje en het paarse krijtje van 
Crockett Johnson. Paultje dacht 
op een avond: ik ga een eindje 
wandelen. Omdat hij geen weg 
zag, tekende hij die zelf, eerst 
recht en toen met zijwegen; na 
een poosje kwam hij bij een woud 
dat er niet was, maar er echt wel 
hoorde te zijn, vond hij. Dat en al 
het andere wat Paultje nog wilde 
beleven, tekende hij dus maar zelf. 
U begrijpt het bruggetje: zo is het 
tot nu toe gegaan met het project  
Historie Nederlandse Boekillustratie. 
Het begin van het bos staat er 
inmiddels en we werken er hard 
aan door. Ik hoop van harte dat 
we daarbij nog lang met de oude 
èn met de nieuwe conservator 
kinderboeken van de KB mogen 
samenwerken en van gedachten 
wisselen, want zij zijn het die het 
dichtst bij de bron zitten. U gaat 
nog van ons horen!

 Saskia de Bodt, hoogleraar 
Illustratie, Universiteit van 

Amsterdam.

Kinderboeken als bron 
voor historisch onder-
zoek aan de hand van 
‘de Savoyaard’ 

Voor de mensen die er op 23 mei niet 
bij waren: Savoyaards zijn bewoners 
van het Alpengebied tussen Italië en 
Frankrijk. Vaak waren gezinnen in 
de Savoye en omstreken zó arm - we 
spreken over de 18e en 19e eeuw – 
dat de ouders hun kinderen Europa 
in stuurden om daar zelf de kost te 
verdienen. Sommigen werkten als 
schoorsteenveger, anderen voorzagen 
in hun onderhoud door het tonen van 
een marmot of aapje, poppen te laten 
bewegen, een lier of een buikorgeltje te 
bespelen. Naar de schoorsteenvegertjes 
is eerder al wel onderzoek gedaan 
en gepubliceerd; voor de jeugd is 
het  boek ‘Levende bezems’ van Lisa 
Tetzner uit 1950 over dit onderwerp 
een schrijnende weergave van 
rechteloosheid en uitbuiting. De 
zwerfkinderen die alleen rondtrokken 
zijn echter zo goed als vergeten, 
maar in oude kinderboeken duiken 
ze op: in woord en beeld. Die beelden 
hebben lang standgehouden: zelfs bij 
Rie Cramer vinden we ze nog terug. 

Maar het zicht op de werkelijkheid 
achter haar tekeningen zijn we in de 
loop van de tijd kwijtgeraakt.

Dirk Tang begon zijn verhaal met 
een geluidsfragment van een TV-
programma uit het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Gastheer 
Han Rensenbrink ontving toen 
kinderen in de studio die iets over 
hun (huis)dieren zouden vertellen. 
Er hoorde een begintune bij: het liedje 
‘Wie wil er mijn marmotje zien, het is 
zo’n aardig beestje’. Ook het bekende 
oude kinderliedje ‘Er zat een aapje op 
een stokje achter moeders keukendeur’ 
verwijst naar de Savoyaards.

‘Er was er eens een Savoyaardje 
die ……………..’ Tja, er was eens 
Jeannette Kok die mij een aardig 
kinderboek liet zien over een 
Savoyaard. Dat kon makkelijk want 
we deelden destijds een kamer op 
de Koninklijke Bibliotheek. Naast 
mijn werk als projectleider van 
het Sailing Letters Project was en 
ben  ik ook geïnteresseerd in de 
verbeelding van zwarte kinderen 
in de kinder- en jeugdliteratuur, 
en tussen de bedrijven door 
verzamelde ik daar materiaal 
over. En eerlijk gezegd zat ik 

Uit: Kinderlust en kinderleed, 1883.
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niet te wachten op een nieuw 
interessegebied. Maar daar kwam 
ik niet onderuit: korte tijd later liet 
Jeannette me een ander boekje 
zien dat ze verworven had. Ik 
ontdekte als vanzelf verschillen 
en overeenkomsten tussen de 
twee uitgaven. “Het zou leuk 
zijn als daar eens iets over wordt 
gepubliceerd”, zei  Jeannette. Zo is 
het begonnen.
Een eerste presentatie van mijn 
voorlopige bevindingen, heb ik 
kunnen geven op 23 mei op de 
bijeenkomst in de Koninklijke 
Bibliotheek. 
Veel mensen uit het publiek 
hebben daar bemoedigend en zelfs 
enthousiast op gereageerd. Dat 
stimuleert om er nu eens ‘echt’ 
aan te gaan werken en daar heb ik 
hulp bij nodig. Hulp bij het vinden 
van zoveel mogelijk materiaal over 
Savoyaards. 
Ik wil graag een ‘corpus’, 
een overzicht van boeken en 
afbeeldingen, vermeldingen en 
verwijzingen over Savoyaards 
samenstellen. Dat bestand 
kan vervolgens dienen om 
ontwikkelingen in de manier 
waarop Savoyaards werden 
beschreven en afgebeeld te 
onderzoeken. 
De KB beschikt over een 
bescheiden aantal boeken waarin 
Savoyaards voorkomen. Soms 
komt hun naam voor in de titel van 
het boek, maar er zijn ook uitgaven 
die bijvoorbeeld over beroepen 
gaan en waar tussen afbeeldingen 
van andere beroepen ook een 
Savoyaard wordt getoond. 
Het boekenbezit van de KB helpt 
om een begin te maken, een mooi 
begin maar – zo stel ik me voor – 
er zullen vast en zeker nog boeken 
bij particulieren zijn die de KB 
(nog) niet kent. Misschien wel bij 
U, de lezer van dit stukje…. Als dat 

zo is, wil ik dat graag horen zodat 
ik die gegevens kan opnemen. 
Ook ‘losse’ afbeeldingen, prenten 
etc. die betrekking hebben op 
het onderwerp, hebben mijn 
belangstelling. Ik werk nu 
niet meer bij de KB en mijn 
contactpersoon Jeannette Kok 
binnenkort ook niet meer, reden 
waarom ik in dit berichtje mijn 
privé mailadres gebruik. 
Ik hoop van u te horen via 
zappade@xs4all.nl. 

Dirk J. Tang, historicus

Muzikaal intermezzo met 
19e-eeuwse kinderliederen – 
Amsterdams koor ‘Van liefde 
en verdriet’.

In dit programmaonderdeel 
van de middag Ter lering en 
Vermaak was de bedoeling: 
Kun je nog zingen, zing dan mee, 
en dat motto werd opgevolgd! 
Onder leiding van dirigente Inge 

Stahlie en met begeleiding van 
Lydia Blom op accordeon werden 
door het Amsterdamse koor 
waarvan Jeannette deel uitmaakt 
kinderliedjes van 19e-eeuwse 
schrijvers ten gehore gebracht: 
Wordt wakker het zonnetje is al op 
van Hendrika van Tussenbroek; 
Twee voerlui (Een karretje op een 
zandweg reed), De kleinste (In ‘t 
groene dal, in ‘t stille dal) en De 
zilvervloot, allemaal van Jan Pieter 
Heije; De herder (Op de grote stille 
heide) van Pieter Louwerse; Die 
winter is verganghen , een veel ouder 
lied maar op zijn plaats omdat dit 
alles in de maand mei plaats vond; 
en tot slot Een draaiersjongen  (In 
een blauw geruite kiel) van Ant. L. 
de Rop. 
Aan het gezang uit de zaal te horen 
kenden heel wat mensen de liedjes 
nog uit hun hoofd, al was het voor 
anderen juist wel handig dat de 
teksten op een scherm werden 
geprojecteerd. 

Jan de Wasser, een 
pantoffelheld met 
verandermogelijkheden.

Een moderne organisatie eist 
van haar medewerkers dat ze 
gedurende hun loopbaan soepel 
kunnen meegaan met noodzakelijk 
geachte organisatorische en 
inhoudelijke veranderingen. Wie 
niet over verandermogelijkheden 
beschikt, kan een moeizame 
carrière verwachten.
Niet alleen mensen maar ook 
personages die opduiken in 
beelden en teksten beschikken 
over  verandermogelijkheden, zoals 
blijkt uit de centsprenten van Jan 
de Wasser.
 
Jan de Wasser is het 
schoolvoorbeeld van de 
pantoffelheld: de man die onder 

Uit: A is een aapje / Rie Cramer, ca. 1946. Uit: A is een aapje / Rie Cramer, ca. 1946. 
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de plak zit van zijn vrouw. Ruim 
twee eeuwen hebben generaties 
kinderen en volwassenen zich 
vermaakt met prenten over Het 
leven en bedrijf van Jan de Wasser en 
zijn wijf. 
Het gaat daarbij om de Strijd om 
de broek, oftewel: ‘Wie is de baas in 
huis?’. Een strijd die Jan verliest 
waardoor hij pantoffelheld wordt. 
Veel van die prenten openen 
dan ook al omineus met: ‘Jan de 
Wasser die sal trouwen / Maar ik 
vrees het sal hem rouwen.’
Het onderwerp was heel populair 
want er zijn meer dan veertig 
verschillende centsprenten van 
bekend. 

De vroegste Jan de Wasserprent 
die we kennen is vermoedelijk 
vóór 1700 gedrukt door Michiel of 
Gysbert de Groot in Amsterdam. 
De 48 taferelen met een enkel 
regeltje als onderschrift geven 
ons een kijkje in het huiselijk 
leven van Jan en Griet. Het is een 
typische verkeerde wereldprent, 
een prent die in een reeks taferelen 
met onderschriften de boodschap 
overbrengt dat het huishouden 
van Jan en Griet niet deugt, en dus 
verkeerd is. De rolpatronen zijn 
omgekeerd: Griet is de baas en Jan 
doet het huishouden. Opvallend 
is het huiselijk geweld dat op de 
prenten in beeld wordt gebracht.  
 Als Jan en Griet na enige tijd 
een kind krijgen, zien we hoe 

Jan ook volledig opdraait voor de 
verzorging en hoe de echtelieden 
onenigheid hebben over de 
opvoeding. 
Seksuele toespelingen ontbreken 
op de vroege centsprenten niet 
en het verhaal eindigt dan ook 
met ‘Jan is met zijn Wijf na 
bedtgegae(n)’.
 
Hoe ontwikkelen deze vier 
thema’s – omkering van 
rolpatronen, huiselijk geweld, 
kinderverzorging en opvoeding 
en seksuele toespelingen – zich in 
de loop van de tijd  op de Jan de 
Wasserprenten? Een ontwikkeling 
die trouwens niet lineair in de tijd 
verloopt. Onderwerpen die over 
een periode van enkele eeuwen 
op centsprenten zijn uitgebeeld, 
kregen in de loop van de tijd 
nieuwe voorstellingen, teksten 
en interpretaties, maar door 
herdrukken en gemakzuchtig 
kopiëren bleven oude versies  
nog lang in de verkoop naast de 
nieuwe.

Op de prent met het Jan de 
Wasserverhaal van Isaak van der 
Putte uit omstreeks 1730  blijft 
de man nog de baas in huis. Op 
de versie van Joannes Kannewet 
(1736-1780) begint Jan met het 
huiselijk geweld maar Griet krijgt 
hem er met enig tegengeweld 
nu wèl onder. Daarmee is voor 
Jan de Wasser de Strijd om de 
broek voorgoed beslecht. Griet 
heeft voortaan na hun huwelijk al 
meteen de overhand en Jan ruilt 
zelfs vrijwillig zijn broek voor 
de schorteldoek van Griet. Nadat 
de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen omstreeks 1800 een 
braaf- en kuisheidsoffensief tegen 
de vaak nogal grove centsprenten 
was begonnen, nam het huiselijk 
geweld af, althans op de prenten. 

Op de Nutsprent door Van 
Munster (1811-1829) en latere 
prenten zoals die van Funke uit 
1865 is alleen in de slotscène nog 
enig geweld te zien, wanneer Griet 
Jan het huis uitjaagt.

Jan en Griet krijgen ook een kind. 
Nou ja krijgen, ze hàlen een kind. 
Op de prent van Hendrik van 
der Putte zien wij Jan en Griet in 
een bootje en zij varen naar de 
Volewijk om een kind te halen. 
De Volewijk was het galgenveld 
van Amsterdam, aan de overkant 
van het IJ, waar baby’s boven een 
put hingen, in het riet lagen of aan 
een boom groeiden. Amsterdamse 
kinderen werd voorgehouden 
dat de gezinsuitbreiding van de 
Volewijk kwam. Deze mythe was 
buiten het Amsterdamse natuurlijk 
niet aan kinderen te verkopen. En 
drukkers als Ulrich in Rotterdam 
en Beersmans in Turnhout 
maakten van dit uitstapje dan ook 
een pleziervaartje per zeilboot 
waarbij Jan mee mag omdat Griet 
zo tevreden is over zijn werk. Zo 
boog Jan de Wasser soepel mee 
al naar gelang tijd en plaats van 
handeling of vestingplaats van de 
drukker.

Op Jan de Wasserprenten komen 
we een wel heel wonderlijke 
wisseling van rolpatronen tegen. 
Ook al kwamen de baby’s kant-en-
klaar van de Volewijk, toch werd 
tevens het kraambed in beeld 
gebracht, en in dat kraambed 
lag….. Jan. Op een latere prent 
van Brepols is het kraambed een 
ziekbed geworden. 

Jan is in menig opzicht een 
voorbeeldige vader: hij verschoont 
het kind, geeft het te eten, leert 
het lopen en speelt met de kleine. 
Hij rijdt ermee in de bolderkar en 
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neemt de kleine mee uit wandelen. 
Onderweg trakteert Jan het kind op 
koek en snoep. Na zulke snoeperij 
en ver van huis dan moet het kind 
wel eens wat. Geen nood want ‘Jan 
sit hier op zyn hacken , En hy laat 
het kindje kacken.’  Hendrik van 
der Putte (1761-1765) toont ons Jan 
en het kind met blote billen en een 
forse drol, in de open ruimte bij de 
kerk. Op latere prenten wordt de 
omgeving meer besloten en zijn 
de teksten steeds meer gekuist. Op 
de Jan de Wasserprent door van 
Lutkie en Cranenburg (1848-1881) 
bijvoorbeeld is de bezigheid zelfs 
onduidelijk geworden en geeft 
ook de tekst weinig houvast meer: 
‘Kinderen! wil toch eens raaijen, 
Wat de kleine neêr zal draaijen.’ 
De Nutsprent door van Munster 
toont het tafereel natuurlijk niet 
meer, en de Jan de Wasserprenten 
van Brepols, Glenisson en Funke 
tonen het kakkende kind evenmin 
nog.

De prent van Van Munster opent 
met een aantal afbeeldingen 
die kinderen laat zien wat het 
verkeerde gedrag bij de opvoeding 
van Jan en Griet is. Zo mag 
een jongen toch niet met een 
poppenserviesje spelen en als 
Griet soldaatje speelt maakt ze 
niet alleen zichzelf maar ook de 
jongens belachelijk. Mannen 
dienen zich volgens deze prent 
ook niet met de verzorging van 
kinderen bezig te houden, want 
‘Jan bakert ’t Kind , en Griet 
verkoopt;  / ’t Is of ’t hier all’ in ’t 
gekke loopt.’
 
Seksuele toespelingen werden op 
17e- en 18e-eeuwse centsprenten 
niet geschuwd en op sommige 
prenten zelfs nogal expliciet in 
beeld gebracht. Op de vroegste 
Jan de Wasserprent ging Jan aan 

het slot van het verhaal met Griet 
naar bed en bij het minnekozen 
op de prent van Kannewet luidt 
het ‘Jan heeft Liefde tot zijn 
Grietje /  Voeld haar bij haar 
Borsjes bloot.’ Maar op de talrijke 
Jan de Wasserprenten uit de 19e 
eeuw verdwenen de seksuele 
toespelingen helemaal uit de 
prenten. Ook op dit punt heeft Jan 
de Wasser zich dus keurig aan de 
tijdgeest aangepast.

Maar hoezeer Jan de Wasser in de 
loop van de tijd ook veranderde, en 
hoe archaïsch ons De strijd om de 
broek ook in de oren mag klinken: 
die strijd tussen de seksen woedt 
in feite nog altijd voort. Jan en 
Griet streden over de zeggenschap 
in huis, de verdeling van de 
huishoudelijke taken en de rol van 
beide ouders in de opvoeding van 
hun kinderen. In veel huwelijken 
zijn dat nog steeds bekende 
strijdpunten. 
En dus blijkt Het leven en bedrijf van 
Jan de Wasser en zijn wijf na meer 
dan 300 jaar – en ondanks alle 
aanpassingen - nog steeds actueel.

Aernout Borms, 
centsprentenspecialist 

En met een borrel gelardeerd met 
zang van het koor Van liefde 
en Verdriet werd de feestelijke 
bijeenkomst in de KB afgesloten. 

Symposia

Op 16 maart vond het Karl 
May Symposium: Beroemde 
jeugdhelden in retrospectief 
plaats. De Aula van de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag was goed 
gevuld met belangstellenden, 
en de lezingen waren boeiend 
en afwisselend. Het was een 
succesvolle bijeenkomst waar 
de organisatoren: de Karl May 
Vereniging, de Duitse Bibliotheek 
en de Koninklijke Bibliotheek met 
tevredenheid op terugkijken. Prof. 
dr. Jaap Van Marle, prof. dr. Arjo 
Klamer, collectiespecialist Arno 
Kuiper, classicus Gerard Koolschijn, 
vertaler Gregor Seferens en 
journaliste Anneke van Ammelrooy 
zorgden voor een frisse blik op de 
schrijver en zijn boeken. Tijdens 
het symposium werd de nieuwe 
bibliografie (1100 Nederlandstalige 
uitgaven) samengesteld door Frits 
Roest gepresenteerd, en in vitrines 
was een bescheiden deel van de 
collectie Joan C. Oosterbaan te zien. 
Zie voor meer informatie: www.karl-
may-vereniging.nl

In Memoriam

 De auteur van de serie Honkie en 
Ponkie: Jac Linders (1933-2012) 
is onlangs overleden. In 1957 
verscheen zijn eerste boek: Sjoerd 
de arme bedeljongen. Daarna schreef 
hij nog 131 boeken, bijna allemaal 
voor de jeugd. Hij was logopedist 
en schreef ook boeken speciaal 
voor astmapatiëntjes, zoals De 
sprookjesvlinder vertelt. 
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Onderzoek

Het Nieuwjaarsgeschenk van de 
Stichting Geschiedenis Kinder- 
en Jeugdliteratuur van 2012 
ging over Trappen des Ouderdoms 
of Levenstrappen. Jo Thijssen 
beschouwt dit boekje als een 
voorpublicatie. Hij gaat verder 
met onderzoek naar deze prenten. 
Omdat prenten en schilderijen met 
levenstrappen vaak in particulier 
bezit zijn doet hij een oproep: 
mocht u dergelijke afbeeldingen 
hebben, dan ontvangt hij daarvan 
graag bericht: informatie over de 
maker (indien vermeld) en over 
de afmetingen, met zo mogelijk 
een foto. Reacties graag naar  
JGLThijssen@planet.nl

Dr. Edel Sheridan-Quantz , 
verbonden aan de Universiteit 
van Hannover is bezig met 
onderzoek naar de geschiedenis 
van drukkerij/uitgeverij Molling 
aldaar. Illustraties gedrukt 
bij Molling Verlag zijn ook in 
Nederlandse uitgaven terecht 
gekomen, bijvoorbeeld in 
prentenboeken van Kluitman en 
Becht. Een tentoonstelling over 
Molling is inmiddels alweer voorbij. 
Een artikel erover publiceerde 
zij in Imprimatur - Jahrbuch für 
Bücherfreunde. 
Zie ook bij de tijdschriften onder 
Aus dem Antiquariat. 

De Universiteit van Newcastle 
organiseert in maart 2013 een 
internationale conferentie over 
kindertijd en Eerste Wereldoorlog: 
‘Approaching War: Childhood, 
Culture and the First World 
War, 1880-1919’. Onderwerpen 
zullen zijn: speelgoed, spellen en 
efemeer materiaal;  jeugdliteratuur 
(vooral gedichten) verschenen 

vóór 1914, oorlogsgedichten voor 
kinderen, materiaal geschreven 
door kinderen, en de weergave van 
kinderen en deze oorlog in 20e- en 
21e-eeuwse kinderboeken.  

De Amerikaanse wetenschapper J. 
Allen Williams Jr. heeft onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van 
wilde dieren en oerwouden in 
illustraties in kinderboeken, en 
geconstateerd dat deze onder-
werpen de laatste decennia minder 
vaak in kinderboeken voorkomen. 
Hij vermoedt dat dit samenhangt 
met de groeiende isolatie van de 
wereld van de natuur. Williams en 
zijn team bestudeerden meer dan 
8000 afbeeldingen in bijna 300 
boeken die tussen 1938 en 2008 
bekroond waren met een Caldecott 
Medal. Zij bekeken of de illustraties 
de natuur toonden, of gebouwen, 
en of er wilde dieren, huisdieren 
of vermenselijkte dieren op voor-
kwamen. De conclusie was dat de 
omgeving in kinderboeken steeds 
verder verwijderd raakt van de 
natuur, en dat steeds vaker juist 
huizen en steden worden afgebeeld. 
Meer informatie in het tijdschrift 
Sociological Inquiry. 

Evenementen

Grimmjaar 2012
Tweehonderd jaar geleden 
verscheen de eerste uitgave van 
de Kinder- und Hausmärchen van 
de gebroeders Grimm. In 2012 
en 2013 worden dan ook diverse 
evenementen rond de broers en 
hun sprookjes georganiseerd. In 
ons land coördineert de Deutsche 
Bibliothek in Den Haag de ver-
schillende plannen, waaronder in 
het najaar een symposium in de 
Efteling.  

Helaas ontbreekt in openbare 
collecties in Nederland en 
Vlaanderen de eerste vertaling van 
(een aantal van) de sprookjes van 
Grimm, in 1820 uitgegeven door 
G.A. Diederich: Sprookjes-Boek 
voor Kinderen. Uit de nalatenschap 
van Moeder de Gans, bijeen 
verzameld en uitgegeven door de 
Gebroeders Grimm. Exemplaren 
ervan bevinden zich alleen in de 
Princeton University Library en in 
de Staatsbibliotheek in Berlijn. 

Het DOC Volksverhaal, werkgroep 
‘Homo Narrans’, organiseert 
op vrijdag 26 oktober 2012 
in het Meertens Instituut het 
symposium Van kikvors tot 
droomprins: de wording van het 
sprookje. In de lezingen komen 
ontstaansgeschiedenis, receptie en 
voortbestaan 
van het sprookje aan de orde. Zie: 
www.docvolksverhaal.nl. 

Schenkingen 
 
De Stichting ’t Oude Kinderboek 
in Zutphen heeft een flink aantal 
boeken geschonken aan de KB. 
Het gaat om boeken die nog niet in 
een openbare collectie met bewaar-
functie aanwezig waren. Op deze 
manier wordt het Centraal Bestand 
Kinderboeken verder aangevuld 
met nog onbekende titels.

Mengelwerk

Zo af en toe lukt het ‘by 
serendipity’ een pseudoniem 
te ontmaskeren. Zo was Theo 
Gielen op zoek naar Smeerpoets-
illustraties van Alida de Kanter 
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(1861-1941). Hij had contact 
weten te leggen met haar familie, 
maar die wisten weinig over haar 
werk als illustrator. Min of meer 
bij toeval stuitte Theo digitaal 
op originele tekeningen van 
haar die in het bezit zijn van het 
Speelgoedmuseum in Deventer. 
Daarbij was aangegeven voor welke 
verhalen van Christine Doorman 
de illustraties gemaakt waren. 
Zoeken in het CBK leverde een 
aantal boeken op van Christine 
Doorman uit de jaren 1890 met 
illustraties van ene J.A.S.Z.D.K., 
een nooit opgehelderd 
pseudoniem. Wat blijkt? Alida de 
Kanter was getrouwd met meneer 
Sibmacher Zijnen, en heette voluit 
Johanna Alida Sibmacher Zijnen - 
de Kanter, ergo:  J.A.S.Z.D.K! 

Toon van Himbergen uit 
Maarheeze besloot in 1995 dat hij 
zijn verzameling kinderboeken 
over de Tweede Wereldoorlog 
compleet wilde maken. Hij 
realiseert zich nu dat dit niet zal 
lukken, want elk jaar verschijnen er 

weer nieuwe boeken over deze 
periode, en ook vindt hij nog steeds 
boeken en verhalen die er in het 
verleden over zijn gepubliceerd. 
Van Himbergen ging echter 
verder dan verzamelen alleen: 
alle boeken werden gelezen en 
geïnventariseerd, en de inhoud 
ervan werd beschreven. Vanuit 
de KB konden wij vragenstellers 
over dit onderwerp altijd naar 
hem doorsturen. Nu heeft hij 
besloten dat zijn verzameling een 
plek krijgt in Oorlogsmuseum 
Overloon. De randcollecties boeken 
voor alle leeftijden en boeken met 
kinderen als hoofdpersoon zijn 
er al. De hoofdcollectie “echte 
kinderboeken” blijft voorlopig in 
Maarheeze maar is contractueel al 
aan het museum geschonken. De 
verzameling zal uitgebreid blijven 
worden en is beschikbaar voor 
onderzoekers.
Op de site van het museum is 
de verzameling binnenkort te 
zien middels een door Toon 
van Himbergen samengestelde 
database.

Het Nationaal Onderwijsmuseum 
verhuist van Rotterdam naar 
Dordrecht. Hoe dat gaat is 
te volgen op de website van 
het Museum: http://www.
onderwijsmuseum.nl bij hun 
weblog ‘Volg de verhuizing’. 
Daar is te lezen hoe deze zware 
klus met frisse moed en humor 
wordt geklaard. Sinds 2 april is 
het gebouw aan de Nieuwemarkt 
niet meer open voor publiek. De 
enorme collectie van 350.000 
objecten, waaronder  ruim 250.000 
schoolboeken en ander onderwijs 
gerelateerd drukwerk, wordt 
tijdelijk opgeslagen, want gebouw 
De Holland in Dordrecht heeft 
nog een flinke restauratie nodig 
voordat in september 2014 de 
deuren open kunnen. Activiteiten 
gaan ondertussen gewoon door 
op andere locaties. De kantoren 
verhuizen naar de Nieuwe Haven 
26 in Dordrecht. Het nieuwe 
pand, ook wel omschreven als  
de ‘Dordtse bonbondoos’ is een 
monumentaal pand, in 1939 
gebouwd door architect Sybold van 
Ravesteyn. 

Museum Meermanno heeft 
‘honderden originele tekeningen 
teruggevonden van Marten 
Toonder’, zo meldt de Volkskrant. 
Ze zaten in het archief van 
uitgeverij Van Goor. Men kan 
zich afvragen hoe het mogelijk 
is dat men niet wist dat deze 550 
tekeningen en tien gouaches 
van Toonder en werk van zijn 
echtgenote Phiny Dick al vele jaren 
in huis waren. Hans Matla moest 
er voor komen om dit ruim 60 
jaar oude materiaal te ‘ontdekken’. 
Blijkbaar is de inhoud van dat 
archief niet beschreven…?
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Internet

Een nieuwe manier om iets over 
bijzondere (kinder-)boeken en 
prenten aan het publiek te laten 
zien is de blog op de KB-website. 
Met een korte tekst, natuurlijk 
voorzien van plaatjes, kan de 
collectiespecialist kinderboeken u 
mee laten genieten van wat haar 
opvalt – aan boeken/prenten uit de 
collectie of aan nieuwe aanwinsten. 
Het mooie is dat u er rechtstreeks 
op kunt reageren! Zie: http://blog.
kb.nl/.

De kinderboeken van het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde (KITLV) 
zijn sinds kort ook opgenomen 
in het CBK. In totaal 10.356 titels. 
Daarvan zijn 6196 titels alléén 
aanwezig bij het KITLV en niet in 
andere collecties.
Van deze 6196 unieke KITLV-titels 
zijn er 481 in de Nederlandse taal, 
de overige zijn in de talen van de 
vroegere koloniën.

Digitale boeken en 
tijdschriften in de KB. 
De kerntaak van de KB is het 
bijeenbrengen, bewaren en 
digitaliseren van één exemplaar 
van elk boek dat in Nederland is 
uitgegeven of óver Nederland gaat. 
Voor de zgn. ‘referentiecollectie’ 
- met een bredere selectie van 
boeken in andere talen - is 
met een nieuwe ontwikkeling 
gestart: Patron Driven Acces. 
Dat wil zeggen dat de KB deze 
buitenlandse boeken niet meer als 
gedrukte publicaties inkoopt, maar 
daarvan een digitaal alternatief aan 
haar klanten aanbiedt: de E-book 
Library (EBL). Daarin zitten nu al 
bijna 200.000 titels van boeken - 

die (met lenerspas) thuis bekeken 
en desgewenst gedownload kunnen 
worden. Dat heeft z’n voordelen: 
een lenerspas was al nodig om in 
de KB boeken te kunnen inzien en 
lenen; nu kan dat op uw eigen pc 
thuis. Tegelijkertijd is het aanbod 
veel groter dan de KB ooit in druk 
zou hebben kunnen aanschaffen. 

Behalve de e-boeken is ook 
toegang gekocht tot vele nieuwe 
e-tijdschriften. Er zijn honderden 
abonnementen op gedrukte 
tijdschriften opgezegd, waardoor 
financiële ruimte is gecreëerd 
om via EBSCO abonnementen 
op digitale wetenschappelijke 
tijdschriften te nemen. Inmiddels 
is het aantal beschikbare 
e-tijdschriften tot circa 13.000 
gestegen. 
Aan het zoeken in deze beide 
enorme bestanden kan nog het 
nodige verbeterd worden. Er zijn 
plannen voor het beschikbaar 
maken via World-Cat, een 
catalogus waarin men kan zoeken 
en doorlinken naar de Full-text. 
Zoeken in EBL en EBSCO kan 
via www.kb.nl. Klik op Online 
bestanden en e-tijdschriften, kies 
uw bibliotheek (KB) en log in met 
het nummer van uw lenerspas 
en wachtwoord; klik op Bestanden 
zoeken en klik op de E en u 
vindt daar beide bestanden. Bij 
de E-book library (EBL) kan op 
categorie en titelwoord worden 
gezocht. Naar tijdschriften in 
EBSCO kan gezocht worden via 
een alfabetische lijst van titels. 
Zie voor voorbeelden in dit 
nummer de rubrieken ‘Publicaties’ 
en ‘Uit de tijdschriften’.

Via de webdienst Historische 
Kranten biedt de KB nu al vijf 
miljoen krantenpagina’s online 
aan. Heel handig om informatie 

te achterhalen over auteurs, 
illustratoren en jaren van uitgave. 
Recent zijn er aanvullingen 
op historische en moderne 
Nederlandse en koloniale kranten 
toegevoegd. Zo is de Opregte 
Haarlemsche Courant tot 1869 
beschikbaar en dagblad De 
Waarheid tot 1989.

Een nieuwe collectie op Het 
Geheugen van Nederland: 
de plano’s van de KB. De 
collectie omvat 24.000 
éénbladdrukken uit het bezit 
van de KB: overheidspublicaties, 
gelegenheidsgedichten en divers 
materiaal als kaarten, prenten 
en affiches. Helaas zijn de 
beschrijvingen wel erg summier: 
zo hebben bijvoorbeeld 321 prenten 
één zelfde signatuur. Ze zijn te 
vinden in de KB Catalogus als  
[Verzameling van centsprenten]. 
Die titel komt twee maal voor, 
een maal met 321 prenten, en 
een maal met 27. Er kan vanuit 
de catalogus gelinkt worden 
naar Het Geheugen, waar alle 
prenten uit deze verzamelingen 
bekeken kunnen worden. Er zijn 
plannen om ze alsnog per stuk te 
beschrijven.

De uitgebreide en informatieve 
website van Anneke Gankema 
over de winterboeken is weer 
verder uitgebouwd: met een 
pagina over schaduwbeelden en 
met informatieve stukken over 
minder bekende illustratoren als 
Carvalho, Laura Gerding, Jan Lutz, 
Ruscha Wijdeveld, Jan Wesseling, 
Alison Korthals Altes, Ferry Zipper 
en Jacob Jansma. De meesten 
hebben een link met de winter- en/
of vakantieboeken, maar ook de 
eigen belangstelling van Anneke 
Gankema speelt mee. Zie: www.
winterboeken.nl.



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

juni 2012 no.73/74 
20

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek juni 2012 no. 73/74

Een Brabantse site met reacties van 
lezers over “het mooiste boek uit 
de jeugdjaren”:  http://www.cubra.
nl/sjep/inhoudjeugboeken.htm

Een overzicht van sprookjes, 
gemaakt door de Bibliothèque 
Nationale de France is te vinden 
op www.expositions.bnf.fr/contes. Er 
is een Engelse versie, maar als de 
plaatjes aangeklikt worden blijven 
de teksten daarbij in het Frans.

Tentoonstellingen

2012 is het Toonderjaar: honderd 
jaar geleden werd Marten 
Toonder geboren. Er worden 
dan ook diverse manifestaties 
georganiseerd, waaronder de 
verkiezing van de Heer van 
Stand van Nederland (Theo 
Olof). Inmiddels heeft er een 
Bommelweekend plaatsgevonden 
in kasteel Doorwerth, is een 
Bommel musical in première 
gegaan, verschijnen speciale 
uitgaven bij De Bezige Bij, en 
wordt in de NRC het feuilleton De 
bovenbazen afgedrukt. In oktober 
zal de biografie van Marten 
Toonder verschijnen, geschreven 
door Wim Hazeu; en op 12 oktober 
opent het Letterkundig Museum 
een overzichtstentoonstelling 
onder de titel Marten Toonder. Een 
dubbel denkraam waar originele 
illustraties en stukken uit het 
persoonlijk archief van Toonder 
zullen worden getoond. Zie www.
toonderjaar.nl.

Tot en met 30 september staat in 
Het Nederlands Stripmuseum in 
Groningen de expositie Waarom 
is Bommel een beer? Figuren 
uit de Bommelstrips en hun 
karaktereigenschappen worden 

vergeleken met kenmerken van 
de echte dieren. Dieren- (en 
mensen-)kenner Midas Dekkers en 
Bommelkenner Pim Oosterheert 
werkten samen om het antwoord 
op deze vraag te vinden. 

Tot 16 september is in het 
souterrain van Museum 
Meermanno een bescheiden 
tentoonstelling te zien met werk 
van Phiny Dick (1912-1990). Zij 
was de auteur van kinderboeken 
als Miezelientje, Pijper het 
bosmannetje, Olli Fant, Versjes uit 
de oude doos en strips zoals Olle 
Kapoen. Getoond worden boeken, 
omslagontwerpen, originele 
tekeningen, manuscripten - o.a. 
van een nooit uitgegeven sprookje - 
en de clichés van Olle Kapoen.

Tot en met 19 augustus is in 
Museum Meermanno te zien: 
Leestekenen. De eigenzinnige 
kijk van Joke van Leeuwen op het 
alfabet. Een zomertentoonstelling 
voor jong en oud, ingericht naar 
aanleiding van het winnen van de 
Gouden Ganzenveer. Met oud en 
veel nieuw werk, en boeken uit 
de collectie van het museum over 
de letters van het alfabet, met veel 
aandacht voor ABC-boeken. 

Tot 18 november kan men in de 
Historische drukkerij Turnhout op 
een zondagnamiddag (eens in de 
twee weken) de tentoonstelling 
Grensland, Prentland: Turnhoutse 
Mannekensbladen bezichtigen. 
Over deze centsprenten van de 
drukkers die in Turnhout (op de 
grens van België en Nederland) 
actief waren, is ook een fraai 
boekje verschenen, geschreven 
door Aernout Borms (zie de 
rubriek Publicaties hierna). Voor 
openingstijden etc. zie: 
www.historischedrukkerij.be

In het Rijssens Museum is de 
zomertentoonstelling gewijd aan 
‘W.G. van de Hulst. Het kind en 
zijn boek’. De getoonde collectie is 
van een particuliere verzamelaar. 
Er is een documentaire over W.G. 
van de Hulst is te zien en er is 
volop rekening gehouden met het 
bezoek van kinderen.
Zie: www.rijssensmuseum.nl

Publicaties

Bijna alle boeken die hieronder 
worden vermeld, zijn fysiek of 
digitaal aanwezig bij de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. Mocht een 
bepaald boek daar niet zijn, dan kan 
men tamelijk eenvoudig opzoeken in 
welke bibliotheek in Nederland het 
wel aanwezig is.

Nederland

Straatverkopers in beeld : 
tekeningen en prenten van 
Nederlandse kunstenaars , circa 
1540-1850 / Leontine Buijnsters-
Smets. – Nijmegen : Vantilt, 2012. 
- 304 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN 978-
94-6004-089-4 geb. :€ 34,95
  Rijk geïllustreerd boek met 
afbeeldingen van ambulante 
handelaren uit drie eeuwen, gemaakt 
door Nederlandse tekenaars en 
graveurs; met twee uitgebreide 
hoofdstukken over straatverkopers op 
centsprenten en in kinderboeken

Jonker in de 19e eeuw, George 
van Heeckeren van Wassenaer, 
de kleine heer van Twickel / door 
Christine Sinnighe Damsté – 
Hopperus Buma. – Hengelo : 
Sinnighe Damsté Beheer, 2012. – 
112 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 978-90-
819120-0-6 ; € 19,50. 
  De auteur van dit mooi uitgegeven 
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boek deed jarenlang archiefonderzoek 
naar de jeugd van drie adellijke 
kinderen die een deel van hun jeugd 
doorbrachten op kasteel Twickel: 
Marie (1855), George (1856) en 
Rodolphe (1858) van Heeckeren van 
Wassenaer. Ze bekeek hun speelgoed, 
en inventariseerde en las hun boeken. 
Opstellen en brieven van George 
vormden de basis voor deze uitgave. 
Het boek geeft niet alleen een beeld 
van het leven op een buitenplaats, 
maar ook inzicht in de opvoeding, 
de educatie en de leesvoorkeuren van 
kinderen uit adellijke families in de 
19e eeuw

Honderddertig jaar Karl May in 
Nederland en België : de eerste 
Nederlandstalige bibliografie 
(1882-2012) met ca 1100 
afbeeldingen / door Frits Roest 
; uitgegeven ter gelegenheid 
van May’s honderdste sterfdag. 
– Steenbergen : De Karl May 
Vereniging, 2012. -  206 p. : gekl. 
ill. ;  30 cm. – ISBN 978-90-79728-
00-8.
  Deze bibliografie is vollediger 
dan eerdere uitgaven van Joan 
C. Oosterbaan, want ze bevat 
ook de boeken die Oosterbaan 
niet verzamelwaardig achtte. 
Bovendien heeft Frits Roest 
inmiddels veel meer informatie 
achterhaald, zijn dateringen 
aangepast en pseudoniemen 
ontmaskerd. Elke titel is voorzien 
van relevant beeldmateriaal, uit 
kranten, tijdschriften en folders van 
uitgevers, met kleurenafbeeldingen 
van omslagen, afbeeldingen van 
titelpagina’s en illustraties. Met 
informatie over de uitgevers, de 
bandontwerpers, alle verschillende 
edities van een titel, verantwoordingen 
van dateringen, bijzonderheden; 
kortom, een voortreffelijke bibliografie, 
die ook voor boekhistorici veel te 
bieden heeft op het gebied van 

vertalen, bewerken, verkooptactieken 
en –kanalen en uitgeverspraktijken.  

De kunst van Jean Dulieu / 
Maarten J. de Meulder. - Assen : 
De Meulder, 2011. – 96 p. ; ill. ; 24 
cm. -  ISBN 978 90 6447 137 7 ; € 
17,90.
  Rijk geïllustreerde catalogus bij 
de gelijknamige tentoonstelling die 
in het Nederlands Stripmuseum 
in Groningen te zien was van 
november 2011 tot april 2012. Met 
aandacht voor de publicaties in 
kranten en tijdschriften; werk in 
zwart-wit, kleur en steunkleur; de 
techniek van pentekening, aquarel en 
balpenillustratie; de eikelmannetjes, 
reisimpressies, het schetsboek, de 
tekeningen van bomen en van 
technische ‘installaties’; de reclame, 
sinterklaas, rare wezens, griezels en 
portretten.

Grensland, prentland : Turnhoutse 
mannekensbladen  / tekst: Aernout 
G.J.M. Borms ; samenstelling: 
Herwig Kempenaers. - Turnhout, 
Historische drukkerij, 2012. 15 x 21 
cm, 72 pp, ill. in kleur.
  Fraai vormgegeven geschiedenis - in 
woord en beeld naast elkaar - van 
de drukkerijen van centsprenten in 
Turnhout. De productie van Brepols, 
Glenisson & Van Genechten, Wellens, 
Beersmans en andere Turnhoutse 
drukkers was sterk op de Nederlandse 
markt gericht. 

Gesprekken met Dick Bruna / 
Céline Rutten. Amsterdam : Atlas. 
- 172 p. - ISBN 978-90-450-1969-7 
; € 17,95.
  Ingedeeld in korte stukken, over 
Bruna’s privéleven, over uitgeverij 
A.W. Bruna & Zoon, over de drukker 
van zijn werk, contacten met auteurs, 
met verzamelaar Harrie Hoek van 
Bibliotheek Rotterdam, internationale 
uitgaven, goede doelen.  

Letterlijk & figuurlijk – strips kun 
je beter lezen / Joost Pollmann. – 
Amsterdam : De Buitenkant, 2011. 
– 300 p. – ISBN 978 94 9091 313 
7 ; € 19,50.
  In bijzondere vormgeving 
uitgebrachte bundel met een 
pleidooi voor het serieuzer nemen 
van stripverhalen en de strip als 
artistiek medium, bedoeld voor 
“ontwikkelde mensen die minder 
ontwikkelde ideeën hebben over wat 
‘strip’ is”. Bevat hoofdstukken over 
striphumor, de ernst van strips, 
zintuiglijkheid van strips, ruimte in 
strips, beeldmetaforen, beeldcultuur 
en stereotypen in strips. Bijzonder 
vormgegeven boek, met gebruik van 
verschillende kleuren voor de tekst.

Van hoop des vaderlands naar 
ADHD’er : het beeld van de jongen 
in opvoedingsliteratuur (1882-
2005) / Angèlina Josephina Maria 
Crott ; Engelse vertaling [van 
de samenvatting en conclusies] 
Fabian Schurgers. - [S.l. : s.n.], 2011 
(Enschede : Gildeprint). - 403 p. 
; 24 cm. - Proefschrift Radboud 
Universiteit Nijmegen. - ISBN 978-
94-6108-231-2
Als pdf te lezen op de website 
van de UB Nijmegen. Zie: 
http://dare.ubn.kun.nl/
bitstream/2066/91316/1/91316.pdf
  Onderzoek naar het beeld 
van jongens in (voornamelijk) 
psychologische verhandelingen en 
opvoedkundige geschriften voor ouders 
en opvoeders. Een klein aantal van 
de gebruikte boeken is tot jongens zelf 
gericht, en handelt over seksualiteit 
( ‘kleine moeilijkheden’, de 
‘geheimen van het leven’ en ‘geheime 
gewoonten’), over vrije tijd, roken en 
meisjes.

Mijn herinneringen aan de 
wereld van het oude kinderboek 
/ John Landwehr, Fotografie: 
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Willem Rijneke. - 2011. Te koop 
bij Antiquariaat Brabant in Den 
Bosch, € 29,50.
   Het boek begint met de 
herinneringen van de auteur 
als verzamelaar, uitgever en 
veilingdirecteur. Daarna volgen 
per eeuw beschrijvingen van enkele 
van zijn antiquarische boeken voor 
volwassenen en zijn publicaties over 
die boeken, waaronder boeken over 
dwergen, VOC- en haneboeken, en 
over oude kinderboeken waaronder 
beweegbare, spreekwoorden- en 
abc-boeken. Achterin is een register 
opgenomen. Met afbeeldingen,deels 
in kleur. 
 
Buitenland

Tales of magic, tales in print : 
on the genealogy of fairy tales 
and the Brothers Grimm / by 
Willem de Blécourt. - Manchester : 
Manchester University Press, 2012 
;  24 cm. - 
ISBN 978-0-7190-8379-2 hbk : 
£55.00. 
Een Nederlandse uitgave is in 
voorbereiding. 

Thomas Bewick : the complete 
illustrative work / Nigel 
Tattersfield. - London : The British 
Library ; The Bibliographical 
Society ; New Castle, Del. : Oak 
Knoll Press, 2011. - 3 dl. : ill. ; 28 
cm. - ISBN 978-0-7123-0686-7 
(BL).
  Het werk van houtgraveur 
Thomas Bewick (1753-1828) en zijn 
medewerkers is uitputtend verzameld 
en beschreven in dit driedelig werk. 
Deel 1 bevat de herontdekking van 
de houtgravure, leven en werk van 
Ralph Beilby, Thomas Bewick en 
Robert Bewick, en informatie over 
de werkplaats en de leerlingen. Deel 
2 is een overzicht van het gehele 
illustratieve werk in een beschrijvende 

catalogus met veel illustraties. Deel 3 
bevat noten, verwijzingen en indexen.

Peter Pan’s shadows in the literary 
imagination / Kirsten Stirling. 
- New York : Routledge, 2012. - 
xv, 172 p. ; 24 cm. - (Children’s 
literature and culture ; 83). - ISBN 
978-0-415-88864-6 hbk : £80.00.
  Literaire analyse van ‘Peter Pan’ in 
al zijn verschillende uitingsvormen: 
bewerkingen, toneelbewerkingen, 
voorgangers en vervolgen. Met een 
samenvatting van de belangrijkste 
kritische interpretaties van de 
teksten in de loop van de tijd. De 
auteur bespreekt de gecompliceerde 
teksthistorie, de wortels in de 
theatertraditie van de harlekinades 
en de pantomimes in de 19e eeuw; 
hij bekijkt ook de mogelijke invloeden 
van Barrie’s leven. Ook verschillende 
boeken die een voortzetting zijn van 
‘Peter Pan’ komen aan de orde. 

The annotated Peter Pan : the 
centennial edition / J.M. Barrie ; 
ed. with introd. and notes by Maria 
Tatar. W.W. Norton, 2011. – 393 p.,  
€ 45,- . 
  Verschenen ter gelegenheid van 
de 100e verjaardag van ‘Peter en 
Wendy’, waarin J.M. Barrie zijn 
toneelfiguur uit 1904 gestalte gaf 
in een kinderboek. Maria Tatar 
laat zien hoe in de bewerkingen 
de oorspronkelijke held steeds weer 
verandert. Volgens de NRC (30-
12-2011) een rijkelijk geïllustreerd 
prachtboek dat ook veel laat zien van 
de vergaande vriendschap van Barrie 
met de vijf jongens uit het gezin 
Davies. Met foto’s, kleurenplaten 
van de belangrijkste illustratoren, 
besprekingen van toneel- en 
filmversies.

Pinocchio, puppets, and modernity 
: the mechanical body / edited by 
Katia Pizzi. - London : Routledge, 

2012. -228 p. ; 23 cm. - (Children’s 
literature and culture). - ISBN 978-
0-415-89096-0 hbk : € 80.00.
  Onderzoek naar de betekenis 
van Pinokkio in de 20e en 21e 
eeuw. Pinokkio wordt gezien als 
een personage met een ‘wisselende 
identiteit’ die kan veranderen, wat 
hem tot een moderne cultuuricoon 
maakt. De auteur onderzoekt de 
herkomst van Pinokkio en zijn 
navolgers;zij licht zowel de brede 
context toe als de meer toegespitste 
uitingen van mechanische 
mensfiguren in theater, kunst, 
literatuur en media. Italiaanse, 
Franse en Engelse literatuur, 
buiksprekerpoppen en marionetten in 
het hedendaagse theater komen aan 
de orde. Pinokkio is een blijvende, 
culturen overstijgende icoon: van 
Collodi tot Disney en verder.

Perceptions of childhood in the 
Victorian fin-de-siècle / by Jennifer 
Sattaur. - Newcastle : Cambridge 
Scholars, 2011. - 165 p. ; 22 cm. 
- ISBN 978-1-443-82688-4 hbk : 
£34.99.
  Aan de hand van boeken als ‘Jekyll 
and Hyde’ van Stevenson, ‘De 
gelukkige prins’ van Oscar Wilde, 
‘Jungle Book’ van Kipling, en een 
aantal waarschuwingsverhalen 
wordt het Victoriaanse kindbeeld 
onderzocht, en de relatie tussen 
geïdealiseerde en monsterlijke 
symbolische kindfiguren. De vrees 
voor maatschappelijke veranderingen 
aan het einde van de 19e eeuw is vaak 
gekoppeld aan angsten over kindertijd 
en ouderschap, zo blijkt uit teksten 
voor kinderen en volwassenen uit de 
periode 1860-1890. 

Catholicism and children’s 
literature in France : the 
Comtesse de Ségur (1799-1874) 
/ Sophie Heywood. - Manchester 
: Manchester University Press, 
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2012. - 1 v. : ill. ; 22 cm. - (Studies 
in modern French history). - ISBN 
978-0-7190-8466-9 hbk : £ 60.00.
  Geschiedenis van de Franse 
kinderschrijfster, die vele generaties 
lezers in Frankrijk heeft gekend. Met 
informatie over haar leven, haar 
werk en de receptie van dat werk - 
ingebed in een brede context. Het 
boek geeft nieuwe inzichten in het 
politieke engagement van katholieke 
vrouwen die zich bezighielden met 
kinderliteratuur en opvoeding, 
en toont nieuwe aspecten van het 
uitgeven van boeken voor kinderen, 
vooral van meisjesboeken. Bevat 
hoofdstukken over de ‘constructions 
of childhood’ in het werk van Ségur; 
over schrijven, censuur en het 
lezerspubliek; over modelmeisjes en 
voorbeeldige vrouwen. 

In Ebook library
Narratives of Child Neglect in 
Romantic and Victorian Culture 
/ Galia Benziman. -  Palgrave 
Macmillan, 2012. -  267 p. - ISBN 
9780230293922 ; £ 50. 
  In een brede variatie aan teksten 
is onderzocht hoe het populaire 
onderwerp van het verwaarloosde 
kind werd benaderd in het Engeland 
van de 19e eeuw. Herlezing van 
Romantische gedichten, Victoriaanse 
verhalen en sociale documenten 
ondergraaft het traditionele beeld 
dat de eeuwwisseling een duidelijke 
overgang zou hebben laten zien van 
een puriteinse, onderdrukkende naar 
een romantische, bevrijdende aanpak 
van die problematiek.  

In Ebook Library
Beyond Adaptation: Essays 
on Radical Transformations 
of Original Works / Edited by 
Phyllis Frus and Christy Williams. 
Jefferson, NC: McFarland, 2010. - 
227 p. – ISBN 9780786442232. 
  Bundel met essays waarin wordt 

onderzocht in hoeverre literaire 
klassieken en populaire kinderboeken 
zozeer zijn veranderd dat ze een 
nieuwe benaming verdienen vanwege 
hun afstand van de bronnen en hun 
context. Het gaat daarbij met name 
om parodieën, intertekstualiteit en 
bewerkingen van sprookjes tot films, 
theaterstukken, strips en games.
Het begrip ‘bewerking’ wordt breed 
genomen doordat er wordt gekeken 
naar de manier waarop teksten 
worden gelezen, herlezen en opnieuw 
verteld. Veel gebruikte termen daarbij 
zijn’ transformation, adaptation, 
intertextuality, revision’. Behandeld 
worden bijvoorbeeld sprookjes als 
‘Mulan’, ‘Beauty and the Beast’,’The 
Little Mermaid’, ‘Bluebeard’ en 
‘Snow White’.

In Ebook library
Freud in Oz : At the Intersections 
of Psychoanalysis and Children’s 
Literature / Kenneth B. Kidd. - 
University of Minnesota Press, 
2011. – 328 p.
  Volgens de auteur hebben sinds 
Freud over zijn eerste patiënten 
publiceerde, psychoanalyse en 
kinderliteratuur elkaar wederzijds 
beïnvloed. De psychoanalyse 
gebruikte aanvankelijk teksten van 
volksverhalen en sprookjes, later ook 
klassieke verhalen als Peter Pan en 
Alice in Wonderland. Prentenboeken 
en boeken voor jongvolwassenen 
werden psychologisch geduid. 
Bevat ook een geschiedenis van de 
gangbare theorieën in het onderzoek 
naar jeugdliteratuur en in de 
psychoanalyse, met als voorbeelden 
de ideeën van Sendak en Bettelheim 
- die elkaar tegenspreken. Sendaks 
monsters, die zouden hebben geleid 
tot de Muppets, en Winnie de Poeh 
als icoon, voor theoretici van zeer 
diversen huize.   

In Ebook library
Conceptualizing Cruelty 
to Children in Nineteenth-
Century England : Literature, 
Representation, and the NSPCC / 
Monica Flegel. – Ashgate, 2009. – 
215 p. –  eISBN 9780754693116.
  De auteur onderzocht literaire en 
historische teksten van het midden 
van de 18e eeuw tot het begin van 
de 20e eeuw, waarin wreedheid 
ten opzichte van kinderen wordt 
weergegeven. De  ‘National Society for 
the Prevention of Cruelty to Children’ 
(NSPCC) bracht het onderwerp 
destijds onder de aandacht. Met 
thema’s als kind-artiesten, commercie 
en uitbuiting van kinderen, 
kindermisbruik en het probleem van 
jonge misdadigers. Dat had gevolgen 
op materieel gebied voor de kinderen, 
en leidde tot aandacht voor de rol 
van de maatschappelijke klasse in 
de beschrijvingen van het lijden en 
misbruik van kinderen. 
Dit onderzoek is een belangrijke 
bijdrage aan de geschiedenis van 
de kindertijd, van het sociaal werk, 
het gezin en van de Victoriaanse 
liefdadigheid. 

In Ebook library
Frances Hodgson Burnett’s The 
Secret Garden : A Children’s 
Classic at 100 / Jackie Horne ; Joe 
Sanders. - Scarecrow Press, 2011. – 
313 p. -  ISBN 9780810881877. 
  Burnett schreef met ‘De 
geheime tuin’ een realistische 
en onsentimentele lofzang op 
onaangename kinderen en de 
helende kracht van de natuur. Juist 
daardoor bleef het boek honderd jaar 
lang geliefd en kreeg het een plaats 
in de canon van de jeugdliteratuur. 
In essays geven studenten en 
wetenschappers een frisse kijk op deze 
kinderklassieker vanuit de bestudering 
van kinderliteratuur, vanuit 
vrouwenstudies, transcontinentale 
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literatuur en de context van het 
Victoriaans/Edwardiaanse tijdperk. 

In Ebook library
Dr. Seuss (Theodor Geisel) / Tanya 
Anderson. - Chelsea House, 2011. 
– 129 p. - ISBN:   9781604137507.
  Dr. Seuss schreef enkele van 
de meest geliefde kinderboeken 
van de 20e eeuw. Ze werden 
bewerkt tot toneelstukken, films en 
televisieprogramma’s. Zijn grootste 
verdienste is dat hij het leren lezen 
voor jonge kinderen leuk maakte. In 
deze biografie wordt verteld hoe zijn 
werk steeds opnieuw werd afgewezen 
voordat hij eindelijk succes kreeg; hoe 
hij een bijdrage leverde aan de strijd 
in de tweede wereldoorlog; en hoe hij 
de kinderboekenwereld veranderde.

In Ebook library
Masculinity in Children’s Animal 
Stories, 1888-1928 : A Critical 
Study of Anthropomorphic Tales 
by Wilde, Kipling, Potter, Grahame 
and Milne / Wynn William 
Yarbrough. - McFarland, 2011. – 
197 p - ISBN: 9780786459438.
  Antropomorfe verhalen (met 
vermenselijkte dieren) uit het 
begin van de 20e eeuw hebben de 
verbeelding van kinderen wereldwijd 
aangesproken. In deze studie wordt 
de beschrijving van mannelijkheid 
in deze verhalen onderzocht, vooral 
gezien in het licht van de late jaren 
van het Victoriaanse tijdperk toen 
de definitie van mannelijkheid snel 
veranderde onder druk van politieke, 
historische en maatschappelijke 
ontwikkelingen.

In Ebook library
Jakob Glatz : Theologe? Pädagoge? 
Schriftsteller / Gottfried Adam,; 
Robert Schelander. - Vandenhoeck 
& Ruprech, 2010. – 123 p. - ISBN 
9783899717099. 
  Jakob Glatz was begin 19e eeuw 

een bekende en gewaardeerde auteur 
van jeugdboeken in Oostenrijk die 
internationaal weerklank vond. 
Hij schreef veel ‘zedekundige’ 
verhalen, familiegeschiedenissen, 
reisbeschrijvingen en samenspraken - 
alle ‘naar de vatbaarheid der jeugd’. 
Ook in Nederland werden vertalingen 
van zijn werk op de markt gebracht: 
in het CBK zitten maar liefst 47 
Nederlandse titels van hem. 

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt 
dat ze bijna allemaal aanwezig 
zijn bij de Koninklijke Bibliotheek, 
gedrukt of digitaal. Marianne van 
Zuijlen van het Meertens Instituut 
was weer zo vriendelijk om artikelen 
uit regionale tijdschriften op te sturen. 
Waar we heel dankbaar voor zijn!

Nederland

Arnhems historisch tijdschrift 
(no. 4, 2010) bevat stukken over 
Arnhemse schrijvers, onder andere 
J.J. Cremer, Mark Prager Lindo, 
Gerard Keller, Anne Takens, Carel 
Beke en Jean Dulieu. 

Berichten van Moeder de Gans 
(jrg. 12, no. 3 en jrg. 13, no. 1) 
bevat een artikel over het werk van 

Ab Visser, een aanvullend stukje 
over Clinge Dorenbos en uitgever 
Mulder, en een artikel over auteur 
Jac. J. Bleeker. 

Boekenpost (no. 117, jan/feb., 
118 mrt/apr. en 119, mei/juni 
2012). Drie nummers met onder 
meer artikelen over (no. 116) 
illustrator Carol Voges, Eduard 
Gerdes en vloeiboeken; (no. 117) 
over Gustave Doré, reclame-
uitgaven van Freddie Langeler en 
Eelco ten Harmsen van der Beek, 
straatverkopers in beeld, Bijbelse 
raadselboekjes, en een interview 
met Joke Linders; (no. 118) een 
interview met de vertrekkende 
conservator kinderboeken van 
de KB, artikelen over A. Norel-
Straatsma, illustrator Henri 
Verstijnen en over illustratrice 
Annie van de Ruit.    

Goede papieren (jrg. 6, no. 1, 
2012). In dit blad voor de Vrienden 
van het Letterkundig Museum 
is een bijdrage gewijd aan een 
schenking van Herry Behrens 
van originele illustraties en 
correspondentie met uitgevers aan 
het Letterkundig Museum. De KB 
kreeg zijn omvangrijke collectie 
boeken waarin zijn illustraties 
zijn opgenomen. Behrens, die 
ook tekende onder pseudoniem 
Herson, leerde het vak bij de 
Toonder Studio’s.     
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Historisch Purmerend (no. 32, 
sept. 2010) bevat een artikel over 
Tom Bouws.

Tijdschrift over de geschiedenis 
van Historische Vereniging 
Vleuten, De Meern,  Haarzuilens 
en Leidsche Rijn (jrg. 30, no. 3, 
sept. 2010) bevat een artikel over 
het boek van Kees Valkenstein: De 
aeroplaan van m’nheer Vliegenthert.

Leesgoed (jrg. 39, no. 2, 2012) 
bevat onder meer een In 

Memoriam voor Jan Smeekens 
(naast veel andere zaken pop-up 
verzamelaar) en een kennismaking 
met pop-up engineer Kees 
Moerbeek.

De Leeswelp (zie www.deleeswelp.
be)  (jrg. 17, no. 9, dec. 2011 en 
jrg. 18, no. 1, 2, 3, 4, 2012). No. 9 
bevat artikelen over Doornroosje, 
Assepoester en Roodkapje. In no. 
1 aandacht voor de sprookjes van 
Grimm, een artikel (van Saskia 
de Bodt) over Tomi Ungerer, en 
Annie Schmidt in het Engels 
vertaald door Lien Devos. No. 2 
bevat een artikel van Jan van Coillie 
over het bewerken van sprookjes 
en verschillende artikelen over 

dieren in kinderboeken. No. 3 bevat 
een artikel van Eric Hulsens over 
Chinese sprookjes en een artikel 
van Jens Thiele over het kindbeeld 
in prentenboeken. In no. 4 een 
artikel over Maurice Sendak

Lessen (jrg. 6, no. 2, dec. 2011) 
bevat onder meer artikelen 
over poëzie over, voor en van 
schoolkinderen met voorbeelden 
uit heden en verleden; een 
zangboekje uit 1899; en over de 
Economische Liedjes van Betje Wolff 

en Aagje Deken. 
Lexicon van de jeugdliteratuur 
(aanvulling 88, febr. 2012) 
bevat onder meer lemma’s over 
Carel Beke, William J. Long en 
illustratrice Ruscha Wijdeveld. 

Literatuur zonder Leeftijd 
(voorjaar 2012) bevat onder meer 
artikelen over de rolpatronen in 
twee meisjesboeken verschenen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en over de nuttige boodschap in 
‘Schoolidyllen’.   

Ons Rotterdam (jrg 33, no. 1, 
2011 en jrg. 34, no. 1, 2012) bevat 
artikelen van Jacques Vos over Arie 
Pleysier en over Piet Begeer.

De Parelduiker (jrg. 17, no. 1, 
2012) bevat een artikel van Monica 
Soeting over de autobiografieën 
van Cissy van Marxveldt en Emmy 
Belinfante-Belinfante. Ook een 
artikel over omslagontwerper B. 
Mohr (1910-1984).  

Stripschrift (no. 420, dec. 2011) 
bevat artikelen over 60 jaar 
3D-strips, over de kunst van Jean 
Dulieu en over Piet Deunhouwer 
met zijn voetbalstrip ‘Koos’ die 
in 1948 in de Ketelbinkiekrant 
verscheen.

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. 

Aus dem Antiquariat (Neue Folge 
9, 2011, no. 6) bevat artikelen over 
het Wilde Westen in Amerikaanse 
kinderboeken uit de 20e eeuw; 
over de firma A. Molling & Comp. 
en haar geluidsboek ‘Kling klang 
(door Edel Sheridan-Quantz); over 
de lust tot het verzamelen van 
kinderboeken,  en persoonlijke 
notities van Friedrich C. Heller bij 
een antiquariaatscatalogus.

#Bookbird (jrg. 50, no. 1, 2012) 
bevat onder meer artikelen over 
trauma en jeugdliteratuur in de 
19e eeuw; en over oude en nieuwe 
klassieken. 
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#Children’s literature annual 
(no. 40, 2012) bevat onder meer 
een artikel over Lucy Maud 
Montgomery en vriendschap en 
(homo-)seksualiteit. 

#Children’s literature association 
quarterly (jrg. 37, no. 1 en 2, 
2012) bevat artikelen over Lothar 
Meggendorfer’s Scenes in the 
Life of a Masher, de invloed van 
schoolverhalen op het werk van 
J.K. Rowling,  The Waterbabies 
van Charles Kingsley en de reeks 
Nancy Drew. 

#Children’s literature in education 
(alleen ter inzage in de KB), (jrg. 
43, no. 2, 2012) bevat een artikel 
over The wind in the willows en de 
stijl van de Romantiek. 

#Fabula (jrg. 52, no. 3-4, 2012) 
bevat onder meer een artikel over 
middeleeuwse Chinese versies van 
Doornroosje, en een bijdrage met 
kritiek op de stelling van Willem 
de Blécourt dat sprookjes niet 
voortkomen uit orale bronnen 
maar uit bekende of minder 
bekende geschreven bronnen.  

Ibis journal (no. 4, 2011) is gewijd 
aan ‘Phantasies and dreams’ en 
bevat uitgebreide geïllustreerde 
artikelen met bibliografieën over 
Robert Anning Bell (1863-1933), 
Arthur Hughes (1832-1915) en 
Florence Mary Anderson (1889-
1945). 

Journal of Children’s Literature 
(jrg. 37, no. 2, herfst 2011) bevat 
een artikel over onderzoek naar 
‘gender’ in kinderboeken van 1938 
tot 2011 die met een Caldecott 
Medal zijn bekroond.

Kinder- und Jugendliteratur 
und Medien ((jrg 63, no. 4, 

2011) is gewijd aan de stad in de 
jeugdliteratuur.  Bevat ook een 
bijdrage over schatzoeken in de 
Internationale Jugendbibliothek in 
München en Bilderbuchmuseum 
Troisdorf. 

Kinder- und 
Jugendliteraturforschung 
Frankfurt (No. 2, 2011) bevat 
een artikel over een mogelijke 
voorgangster uit 1828 van Johanna 
Spyri’s Heidi. 

#The lion and the unicorn (jrg. 35, 
no. 3, 2011) bevat artikelen over 
Blake en Rousseau over het lezen 
door kinderen.  

#Marvels & Tales (jrg. 25, no. 2, 
2011) bevat onder meer artikelen 
over de vermenging van dieren 
en mensen in sprookjes van 
Marie-Catherine d’Aulnoy; de 
bewerking van Perrault’s sprookjes 
van Moeder de Gans door George 
Cruikshank; Repelsteeltje van de 
gebroeders Grimm; en de gouden 
eeuw van de Contes des Fées. 
  
The movable stationery (jrg. 
20, no. 2, mei 2012) bevat een 
artikel over ‘tunnel books’ ofwel 
kijkdoosboeken. 

#New review of Children’s 
Literature and librarianship (jrg 18, 
no. 1, 2012) bevat een artikel over 
The little engine, het verhaal van de 
kleine locomotief die wereldwijd 
bekend werd en waarvan de 
oorsprong in het begin van de 
20e eeuw te vinden is. Tevens 
een artikel over Rupert Bear, die 
gelezen kan worden als training 
voor goed Engels burgerschap en 
karakterontwikkeling.

Studies in Illustration (no. 
49, winter 2011) bevat een 

artikel van Charles Dickens 
over boekillustraties uit 1867, 
voornamelijk over de illustraties 
van Gustave Doré bij Don 
Quichotte (1863). 

Volkacher Bote (dec. 2011) bevat 
een artikel over de tentoonstelling 
van de Sammlung Seifert.

Verantwoording 
illustraties

Dit dubbelnummer is geïllustreerd 
met enerzijds plaatjes uit de 
geschiedenis van Jan de Wasser en 
anderzijds afbeeldingen uit een 
verhaal over een Savoyaard. Elders 
in dit nummer vindt u de weergave 
van de lezingen over beide 
onderwerpen zoals door Aernout 
Borms en Dirk J. Tang gehouden 
op 23 mei.

De taferelen met Jan de Wasser 
in de hoofdrol behoeven weinig 
toelichting: de ‘strijd om de 
broek’ blijkt van alle tijden en is 
dus nog steeds actueel. Dit soort 
omgekeerde wereld-verhalen zijn 
al oud en men kon ermee laten 
zien wat lachwekkend was: een 
man die vrouwenwerk doet! Dat 
ze nog steeds inzicht geven in 
de huishoudelijke taken van de 
vrouw en de rolverdeling tussen 
man en vrouw binnen het gezin 
is een destijds onvermoede 
bijkomstigheid. Als we zien dat 
Griet op deze prenten haar Jan 
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geregeld een flink pak slaag geeft, 
kunnen we daaruit vermoedelijk 
concluderen dat het omgekeerde 
wel normaal was… 

De keuze voor de tekeningen 
van B. Reith uit De marmot met 
het gouden belletje, deel I is vooral 
gebaseerd op verbazing over de 
inhoud van dat schoolboekje. 
Het is een deel uit de serie Van 
’t jonge leven, leesboekjes voor 
de roomse jeugd, geschreven 
door Frater M.C. Versteeg (1884-
1956) en verschenen bij het R.K. 
Jongensweeshuis in Tilburg. De 

eerste druk van dit deel verscheen 
in 1921. De vijfde druk, waaraan 
de plaatjes zijn ontleend, heeft 
een “Nihil Obstat” uit 1948: daar 
is toen dus nog eens naar gekeken 
en de inhoud werd wederom 
goedgekeurd voor de roomse 
jeugd.

Waarover gaat het verhaal? 
Over een marmot die het dorp 
binnenkomt met “Een vreemde 
jongen met een kistje”, zoals de 
titel van het eerste hoofdstuk 
is. De dorpsjongens zien de 
‘schooiersjongen’ die zoals op de 
tekeningen Van Reith te zien is in 

voddige kleren en op blote voeten 
loopt, en gaan op hem af. Hij 
houdt zijn kistje stevig dicht, want 
om te kijken moet een cent betaald 
worden. De ‘bedelaarsjongen’ laat 
de vrouw, de knecht en de meid 
van de bakker zijn beestjes zien, 
en ze geven hem elk een cent. De 
jongen loopt vervolgens de lange 
laan in van ‘het grote huis’. Daar 
woont de grote meneer van wie de 
dorpsjongens bang zijn. Die laan 
mogen zij niet betreden, zelfs Frits 
niet, de zoon van de man die in de 
tuin van het landgoed werkt. De 
jeugd ziet van een afstand hoe de 
bedelaarsjongen onder een boom 
gaat zitten en zijn eten deelt met 
zijn marmotten. Verder in het 
verhaal blijkt dat mijnheer voor 
‘één gulden en vijftig centen’ een 
van de marmotten koopt voor 
zijn zoontje ‘jongeheer Clemens’. 
Frits intussen wil de marmot heel 
graag zien en droomt er zelfs van. 
Hij doet zijn best ‘om goed te 
bidden en aan O.L. Heer te denken 
– maar denkt toch nog veel aan 
de marmotjes.’ De frater op het 
schoolplein vertelt waar marmotten 
leven en na schooltijd mag Frits bij 
de frater in het grote boek komen 
kijken.
Dit leesboekje bevat normen en 
waarden uit de jaren twintig, die zo 
blijkt, na de Tweede Wereldoorlog 

nog steeds ongewijzigd worden 
doorgegeven. Normen als eerbied 
voor de Meneer van het grote 
huis, de hogere standen, en 
voor de onderwijzende frater, de 
geestelijkheid. 
Wat uw redacteur verbaast is 
het geruisloos uit het verhaal 
verdwijnen van de bedeljongen, 
duidelijk een Savoyaard. Deze 
kinderen zwierven in Europa rond, 
gedwongen door de armoede in 
hun geboortestreek, en kwamen 
aan de kost door het tonen 
van een marmot of een aapje. 
Frater Versteeg, de schrijver van 
het verhaal, laat geen van de 
volwassenen enig medeleven tonen 
met de eenzame jongen op blote 
voeten: niemand geeft hem eten of 
onderdak. De aandacht gaat alleen 
uit naar de marmotten. Zou hij dat 
een houding hebben gevonden die 
navolging verdient voor roomse 
lezertjes?

Vragen

Het boekje met de beginregels: 
“Bakker Janssen zocht een 
knechtje, vlug in ‘t werk en 
accuraat’ is door een van 
onze donateurs gevonden en 
geschonken aan Marreke Prins, die 
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er “topblij” mee is. 
Ze schreef: “hoera, dit is het - dit 
is het - hoort u mij juichen - alle 
tekeningen en kleurplaten erkende 
ik onmiddellijk.” Het bleek een 
boekje te zijn van uitgeverij Mulder 
& Zoon met de titel De wonderpan, 
gemaakt door Truus Vinger en 
ongeveer in 1948 verschenen.   

De vraag naar het ABC-boek uit 
het vorige nummer is helaas niet 
opgelost. Maar we hebben weer 
een nieuw abc-raadsel voor u! Bij 
de KB kwam een schenking binnen 
met een abc-boekje zonder omslag; 
titel, auteur, illustrator en uitgever 
zijn dus onbekend. Het gaat om 
een heel aardig namen-abc, met 
twee letters per blad en bij elke 
letter een handgekleurde gravure 
met daarnaast de betreffende 
letter in vier verschillende 
lettertypes. Het boekje is in elk 
geval verschenen ná 1839, want 
bij de S staat een afbeelding 
van het station d’ Eenhonderd 
Roe, vanwaar destijds de eerste 
treinen van Amsterdam naar 
Haarlem vertrokken. De eerste 
teksten luiden: ‘Albert schudt een 
appelboom’ / ‘Betje breidt een 
beurs voor oom’ / ‘Chris verkleedt 
zich als Chinees’ / ‘Doris damt met 
neefje Kees’. Informatie graag naar 
Karin.vingerhoets@kb.nl.

Bij de KB kwam nog een boekje 
binnen, zonder kaft en titelpagina, 
iets meer dan 14 cm hoog met 
60 pagina’s. Er staan kleine 
handgekleurde gravures in, 
die doen denken aan de latere 
(19e-eeuwse) illustraties bij de 
Kleine gedichten voor kinderen 
van Hieronymus van Alphen. 
Het bevat gedichten met titels 
als: Eensgezindheid; De katoenteelt 
(‘Maar moge nimmer slavenbloed 
/ Aan één katoenvlok kleven’); 

Hoepelen; Groenvrouwtje spelen, 
enz.; als laatste De twee poppen. 
Herkent iemand het? Dan kunnen 
we het beschrijven! 

Dirk J. Tang doet in de weergave 
van zijn lezing op 23 mei een 
oproep aan u om teksten en 
afbeeldingen van Savoyaards aan 
hem door te geven. Zie eerder in 
dit nummer: Kinderboeken als bron 
voor historisch onderzoek aan de 
hand van ‘de Savoyaard’.  


