26 februari 1994.
BERICHTEN UIT DE WERELD VAN HET (OUDE) KINDERBOEK.
Nieuws.
* Er bestaan plannen voor de oprichting van een Vereniging
'Cultuurmonumenten', in navolging van de Vereniging 'Natuurmonumenten' . (bron: radio-discussie)
* De NBV: Nederlandse Boekhistorische Vereniging wil 'de ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belangstelling heeft
voor de geschiedenis van het Nederlandse gedrukte woord'.
Folders over plannen en congres in 'De Boekenwereld' van febr.
1994.
* Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam brengt vanaf 19 maart een
theaterbewerking van De Eikelvreters naar het boek van Els
Pelgrom. Op 22 mei gaat in première; 'Roodkapje' in een eigentijdse bewerking van Flip van Duin. Tweede kerstdag begint de
kerstproduktie: een theaterstuk gebaseerd op In de Soete Suikerbol van W.G. van de Hulst. Informatie: 010 - 4660311.
Nieuwe boeken:
* Vrank en vrij : Johannes Ie Francq van Berkheij (1729-1812).
Proefschrift Nijmegen 1990. Verkrijgbaar door overmaking van
f56,- op postbanknr. 1959294 t.n.v. R. Arpots te Molenhoek.
^ * Major authors and illustrators for children and young adults
/ [ed. by] Laurie Collier and Joyce Nakamura.
Detroit, MI
[ e t c ] : Gale Research, cop. 1993. - 6 dl. Keuze uit en samenvatting van 43 delen van 'Something about the author',
1971-1987. Bio- en bibliografische informatie over 20e eeuwsé
schrijvers en illustratoren van jeugdliteratuur.
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* Dictionnaire des écrivains francais cour la jeunesse : 19141991 / Nic Diament. - Paris : 1'école des loisirs, 1993.
* Van 'The Renier Collection of historie and contemporary
children's books'. - London : Bethnal Green Museum of Childhood, 1993, verschenen catalogi van deelcollecties:
Trash or treasure, Doll en toy stories, Moveable books, G.A.
Henty, Kate Greenaway, Ernest Nister, Periodicals and annuals,
Struwwelpeter en Painting and colouring books.
* Twee reprints verschenen bij Nies je Wolters van Bemmel in

•;' / W i s s e l :

De zorgvuldige opvoeding der pop : een geschenk voor deugdzame meisjes : met twaalf fraaije plaatjes / door W.J. Kelder
; [tekst en toelichting Max Wolters]. - Fotomechanische herdruk van de oorspr. uitgave: Mainz : Scholz, ca. 1850. ISBN 90
7051 968 2. f 24,50.
- Piet de smeerpoets / ongewijzigde herdruk van de oorspr.
uitgave: Amsterdam : Vennootschap Letteren en Kunst
1910
ISBN 90 7051 960 7. f 24,50.

1/

* Sources of information about children's books / compiled by
Tessa Rosé Chester. - Stroud, Glos. : Tnimble press in association with Westminster College, Oxford, 1989.
Dit boek bevat een opgave van 157 ( ! ) speciale collecties
kinderliteratuur in Engeland, met een alfabetisch register op
auteur of onderwerp. Verder een opsomming van officiële organisaties en instanties (Carroll society e.d.), en gedrukte
bronnen: bibliografieën, tijdschriften enz. op het gebied van
jeugdliteratuur.
* In 1995 verschijnt een boek over H. Willebeek Ie Mair,
geschreven door Riet Neerincx, bij uitgeverij East West publications, een co-productie met de V.S.
Originelen en archief van Willebeek Ie Mair gaan naar Museum
Boymans in Rotterdam.
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* Kinderroof of zigeunerroof? : zigeuners in kinderboeken /
Jean Kommers. - Utrecht : Van Arkel, 1993. 112 p. Uitgegeven
in samenwerking met de Vereniging Lau Mazirel. ISBN 90 6224
305 3.
* Bloknoot : christelijk literair tijdschrift. Jrg. 2; no. 6
(oktober 1993): speciaal nummer over C E . van Koetsveld (18071893). Los nr. f 17,50. Tel. 010-4666862.

/X * Om en om / Cissy en Jan van Marxveldt. - Helmond enz. :
V ' Westfriesland, 1993. Gedeeltelijk eerder verschenen. ISBN 90
2052 226 4.
* Naar aanleiding van de tentoonstelling en de lezingen over
Sinterklaas in het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam:
Nicolaas, de duivel en de doden : opstellen over volkscultuur
/ Louis Janssen. - Baarn : Ambo, 1993. ISBN 90 2631 275 X. De
schrijver vraagt zich o.a. af hoe Nicolaas aan zijn knecht
kwam.
* Ha patrie est au ciel : leven en werk van Willem Emmery de
Perponcher Sedlnitzky (1741-1819) / Francis Bulhof. - Verloren, 1993. ISBN 90 6550 362 5.
Artikelen:
^ * Harry van Bemmel en Ronald Rijkse. Papieren erfgoed doorgelicht : inventarisatie oud bezit WSF-bibliotheken. In: Open;
jrg. 26, no. 2 (febr. 1994), p. 47-50.
Tentoonstellingen:
* Het Nederlands Letterkundig Museum is bezig met de voorbei reiding van een tentoonstelling over kabouterboeken:
'DG
kabouter in de Nederlandse letterkunde' 'van 4 juni t/m 3 0
oktober 1994. Een permanente tentoonstelling kinder- en jeugdliteratuur wordt 30 sept. 1994 geopend. Voor herfst 1994
staat een tentoonstelling gepland over Anne de Vries (19041964). Op 2 dec. wordt geopend 'Het literaire jaar_1954': een
doorsnee van de produktie uit 1954 voor kinderen en volwassenen. De tentoonstelling over Hans Borrebach wordt uitgesteld
tot begin 1995.
* In de Koninklijke Bibliotheek komt begin
stelling over Piet Maree, en er zijn plannen
tentoonstelling over kindertijdschriften, in
Marjoke Rietveld, die momenteel bezig is aan
van dit materiaal.

mei een tentoon(1995?) voor een
samenwerking met
een bibliografie

Stichting geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur;
1/ De studie-bijeenkomst op 23 april wordt gehouden in Groningen.
Plannen: een bezoek aan het Gemeente-archief Groningen met
aandacht voor Goeverneur en Jetses, een bezoek aan de Openbare
Bibliotheek i•v.m. de collectie oude kinderboeken, en een
bezoek aan de Universiteitsbibliotheek met aandacht voor de
collectie Robinsonades.
Vragen:
* Wie kent: een oblong prentenboek met 4-regelige rijmpjes
over 'Hansje Schraal en Ballie Vet', vermoedelijk uitgegeven
rond 1940. Beginregels:
'Hierboven zie je het portret
van Hansje Schraal en Ballie Vet
zij trokken samen blij van zin
de wondere wijde wereld in.'
Informatie graag naar Jeannette Kok, Boek & Jeugd.
Met vriendelijke groeten,
Jeugd van het NBLC.

Jeannette Kok,

Bibliotheek Boek &

•

25 maart 1994
BERICHTEN UIT DE WERELD VAN HET (OUDE) KINDERBOEK; NO. 2.
Nieuwe boeken
* Van de straat : een beeld van honderdvijftig jaar jeugdcultuur in Nederland / red. Klaartje Schweizer, Maurice van
Lieshout en Ineke van der Zande. - Amersfoort : Academische
uitgeverij Amersfoort Jeugd en samenleving, 1993.
* Pop-up, ou Le livre magique - of Het magische boek / concept
en coördinatie A. Nardone ; teksten B. van Steenberghe, Cl. en
I. Lecomte ; vertaling en nazicht E. Angenon en N. van de
Perre. - Brussel : Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis, 1993. ( Jubelpark 10, 1040 Brussel. Tel. 32/2/741.72.11)
Tweetalige tentoonstellingscatalogus, uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling (26 nov. 1993 - 20 maart 1994) in
de Hallepoort in Brussel.
Tentoonstellingen
* Vanaf 21 mei in Teylers Museum in Haarlem - in het kader van
de Stripdagen - een tentoonstelling over Bruintje Beer.
* In 1996 bestaat de Stadsbibliotheek Haarlem 400 jaar. In
samenwerking met het Frans Hals Museum wordt in de Vleeshal
een tentoonstelling georganiseerd van oude en moderne pop-up
boeken, voor een ruim publiek. Inlichtingen: Henk Duijzer,
Stadsbibliotheek Haarlem.
* De Waag in Amsterdam: Centrum voor het kinderboek, streeft
naar 20 mei, de verjaardag van Annie M.G. Schmidt, als openingsdatum met een tentoonstelling van haar werk. Het is nog
onduidelijk of dit gehaald kan worden.
* Jane Glimartin Gilchrist (V.S.) is bezig met het samenstellen van een reizende tentoonstelling van ABC-boeken.
Zij
heeft een collectie bijeen gebracht van meer dan 2000 hedendaagse abc-boeken in 222 talen uit 188 landen. Het abc-boek
wordt gezien als een uniek document, dat niet alleen informatie geeft over de inwoners van een land; hoe men er uit ziet,
zich kleedt, leeft, werkt en speelt, maar dat ook een beeld
geeft van waarden en normen; zoals de rol van vrouwen, gezinsgrootte, nationale helden enzovoorts. Er wordt gewerkt aan een
catalogus. De tentoonstelling zal het eerst te zien zijn in de
Internationale Jugendbibliothek in München.
Bron: Ibby news, febr. 1994.
* Van nov. 1995 tot jan. 1996 zijn in Nederland een aantal
tentoonstellingen van ABC-boeken gepland, in samenwerking met
de beheerders van bewaarcollecties kinderboeken. In elk geval
komen er tentoonstellingen in het Letterkundig Museum, Universiteit van Amsterdam, Nationaal Schoolmuseum en Museum Meermanno.

V

* Museum Willem van Haren in Heerenveen heeft tot 26 juni 1994
een (educatieve) tentoonstelling onder de uitel 'Kwam Robinson
Crusoë uit Heerenveen?' De aanleiding is het in 1708 verschenen boek 'Beschrijvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes' geschreven door Hendrik Smeeks. Er zijn theorieën die er
van uitgaan dat Defoe dit boek gekend moet hebben, en het als
bron heeft gebruikt.
Van 21 oktober - 11 december is in Museum Willem van Haren een
expositie over Piek Bruna.
* De Koninklijke Bibliotheek heeft een tentoonstelling over
Hans Borrebach uitgesteld: de planning is nu aug. t/m okt.
1995.
Daarna gaat de tentoonstelling naar Museum Jannink in
Enschede. Er komt een boek bij, geschreven door Hilde Ommering.
* De Zeeuwse Bibliotheek heeft eind 1994 een tentoonstelling
van Sinterklaasboeken op het programma staan: met name de
Zeeuwse aspecten ervan.
* Het Speelgoed- en Blikmuseum in Deventer denkt over een
tentoonstelling van kinderboeken, uitgegeven door E , Kluwer.
en in de Waag in Deventer kinderprenten, van uitgeverij De
Lange.
Nieuws
* Een particuliere verzamelaar van kinderliedjes heeft een
kaartregister gemaakt op haar bezit, met ongeveer 5000 ingangen; op de titel en op de eerste regel. Zij is bereid vragen
te beantwoorden hierover. Inlichtingen via Bibliotheek Boek &
Jeugd van het NBLC.
* Vanaf 1 april reist een theatergezelschap uit Wiesbaden in
Nederland rond, met een theaterbewerking (een combinatie van
toneel- en poppenspel, mimische elementen en trucs) van 'Alice
in Wonderland'. Informatie 020-6264545.
Vragen
* Wie kent: 'Van een Indischen jongen en zijn zuschje.' Verschenen vóór 1940. (Niet in Pica, Buur, Brinkman 1900-1945).
Met vriendelijke groeten,
Jeugd van het NBLC.

Jeannette Kok,
]_. ü

Bibliotheek Boek &

I

16 juni 1991

Nieuws over instellingan die zich met Jtinder- en jeugdliterat
uur bezighouden.

BERICHTEN UIT DE WERELD VAN HET (OUDE) KINDERBOEK; NO. 3.
mededelingen-bulletin van de Stichting Geschiedenis van
de Kinder- en jeugdliteratuur.

Ëën~överzicht~van~Ille centra voor het kinderboek is te vinden
in het laatste nummer van 'Leesgoed', no. 3 (juni) 1994.
DE WAAG CENTRUM VOOR HET KINDERBOEK verwacht de poorten te
kunnen openen op 9 september. Er zal dan eengrote tentoonstelling te bezichtigen zijn over Annie M.G. schmidt.

Nieuws.
De vereniging NBLC heeft de BOEK EN JEUGD PRIJS in lwt leven
geroepen, voor de beste universitaire scriptie over kinder- en
jeugdliteratuur. De prijs wordt eens in de twee 5 « r toegekend, de eerste maal in 1994. De jury bestaat uit. Dr. H.
Bekkering, Drs. A.W.M. Duijx en Dr. Helma van Lierop Voorzitter). Informatie bij Dr. A. de Vries (ambtelijk secretaris),
NBLC.
Hans Visser, biograaf van SIMON VESTDIJK, heeft de laatste
jaren samen met Joke Aiberts veel speurwerk gedaan naar de
boeken die Vestdijk in zijn jeugd las en waarover £*j » »£
werk schreef. Dit onderzoek is gepubliceerd in: Vestdijk en
het kinderboek / Joke Aiberts & Hans Visser, 1991. Er blijkt
nu zelfs in Vancouver belangstelling voor te zijn, want Hans
Visser is daar uitgenodigd om lezingen te geven over Vestdijks
kinderboekenl Bron: Netty van Rotterdam.
In Galerie van Rotterdam (van Netty van Rotterdam) is een
tentoonstelling geweest van o.a. etsen en tekeningen van
DIRKJE KUIK. Deze zijn gemaakt voor het boek van Ben Oosterhout: Kind van twee heksen (Einar, 1993). Afzonderlijke etsen
(20x30 cm) zijn in combinatie met het boek te koop voor 1
120,-.
In 1991 is het 100 jaar geleden, dat Heinrich Hoffmann overleed Zijn werk: 'DER STRUWWELPETER' verscheen in 1B45; vol
•end'iaar dus 150 jaar geleden. Ter gelegenheid daarvan verschijnen in Duitsland vijf verschillende varianten van de
Smeerpoets en een kritische uitgave van het « ^ < " » £ * * £
van de Struwwelpeter. Er komt een tentoonstelling in het
Struwwelpetermuseum in Frankfurt, er zijn speciale postzegels
verschenen, en dit jaar verschijnt ook de lang aangekondigde
bibliografie, samengesteld door Ute Liebert. Bron: Theo GieVoSr zover bekend worden in Nederland geen tentoonstellingen
of publikaties voorbereid over Piet de Smeerpoets.
In september vind een vierdaagse conferentie plaats in Oxford,
getiteld: CHILDHOOD RE-COLLECTED, over het werken met, onderzoek naar en verzamelen van kinderboeken. Sprekers zijn o.a.
grote verzamelaars, deskundigen op bet gebied van de kinderen jeugdliteratuur, en antiguaren met veel ervaring op dit
qebied. Er zal origineel werk getoond worden, en boeken uit
particuliere verzamelingen. De inschrijvingstermijn is waar

Opgericht: NEDERLANDS ARCHIEF GRAFISCH ONTWERPERS (N«K>).
Doel: coördinatie van archivering, conservering en ontsluiting
van het grafisch erfgoed. Het gaat om het veilig stellen van
archieven van belangwekkende grafisch ontwerpers. Het NAGO
bouwt een netwerk op, brengt belanghebbenden rond de tafel,
qeeft structuur aan de normen die voor documentatie op wetenschappelijk niveau noodzakelijk zijn, en maakt werk toegankelijk voor tentoonstellingen en publikaties. Er is geen sprake
van zelf collectioneren; er wordt samenwerking gezocht met
onder andere de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en Museum
Meermanno.
m «„,,,. nainHet archief van ontwerper en kunstenaar Dick Elffers (19101990) geldt als proefproject. Bron: De Volkskrant 1 juni 1994.
in Groningen is een groep stripliefhebbers, verenigd in de
STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR HET BEELDVERHAAL, bezig met
plannen om in Groningen een stripmuseum van de 95°"\^e krijgen. Momenteel zoekt men een vrijwilliger
die bestaande
collecties op stripgebied in Nederland in kaart wil brengen.
Tel.: 050- 777857. Bron: InfO-bulletin, mei 1994.
De gemeente Den Haag heeft een pand aangeboden aan da STICHTING ANNIE M.G. SCHHIDTHUIS, die een huis wil oprichten voor [y
kinderen en kunst. De stichting, die dit nieuws uit de krant
mocht vernemen, wil spoedig met de gemeente om d e . t a £ ^ o ^ a "
zitten. Het beoogde pand kost een-miljoen gulden de gemeente
wil daarvan f 650.000,- bijdragen. Bron: De Volkskrant 7 mei
1994.
De STICHTING THEO THIJSSEN wil najaar 1994 een museum openen
in de Amsterdamse Jordaan. Een aanvraag voor een eenmalige
subsidie van f 25.000,- voor de inrichting van het geboortehuis is door de gemeente Amsterdam afgewezen. De PvdA nee*t
in een brief aan het college aangedrongen op het alsnog toe
kennen van subsidie. Bron: De Volkskrant, 5 Riei 1994.
Donateurs, die f 100,- of meer schenken, ontvangen deel 1 van
de verzamelde Werken van Theo Thijssen.
In Terhorne, Friesland komt een 'KAMELEON-DORP' een soort
openlucht-museum, als hommage aan Hotze de Roos, die nooit
meer dan één zilveren pen heeft gewonnen, op een school in
Terhorne. Bron: Van gewest tot gewest - NOS televisie, 29
maart 1994.
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,. De verrukkelijke kunst van het verhaal : leven en werk van
WII.T.Y CORSARI / Lucie Th. Vermij. - Amsterdam : VITA, 1993. 63 p. ; 20 cm. - (Erf goed). - Bevat bibliografie.

Publicaties op het gebied van de geschiedenis van de kinderen jeugdliteratuur.

MART1NUS NIEUWENHUïZEN 1759-1793 : pionier van onderwijs en
volksontwikkeling / door P.N. Helsloot ; met medew. van N.L.
Dodde. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1993. - 111 p- :
ill. ; 25 cm. - Met lit. opg. en reg.
'Als ware zoon van de Verlichting probeerde hij gedurende zijn
korte
leven
revolutionaire denkbeelden over het openbaar
onderwijs en de algeraene ontwikkeling van volwassenen ingevoerd te krijgen. Vanaf 1784 slaagde onder zijn bezielende
leiding de Maatschappij tot Uut van 't Algefaeen erin deze
plannen nader uit te werken.'

Kaar aanleiding van het bezoek van de Stichting Geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur aan Groningen, een vermelding van een informatief artikel:
'Een collectie betreffende ROBIKSON CRUSOE in de bibliotheek
der Rijksuniversiteit te Groningen', door E.M. Smit. In:
Bibliotheekleven 43 (1958), p. 359-370.
Tijdens de lezing van de heer J. Kingnsa in de Universiteitsbibliotheek van Groningen kwam de discussie op de mogelijkheid
van het samenstellen van een lijst van de belangrijkste Nederlandse kinder- en jeugdboeken die in de loop van de tijd zijn
verschenen. Een boek dat een idee kan geven van een vorm
daarvoor, is:
MUSEUM DER BÖCHER / hrsg. von Hans Adolf Halbey. - Dortmund :
Harenberg, 1986. - 472 p. : ill. ; 16 cm. - (Die bibliophilen
Tascherbücher ; Nr. 500}. P. 134-167: Kinder- und Jugendbuch.
Elk boek wordt in enkele pagina's in woord en beeld voorgesteld, net afbeeldingen van de band of titelpagina en enkele
afbeeldingen en stukken tekst. De keuze is gemaakt door wetenschappers, uit de collecties van de belangrijkste musea en
particuliere verzamelaars. Er zijn uitvoerige gegevens over de
drukgeschiedenis en de receptie opgenomen, evenals literatuurverwijzingen .
Voorbeeld voor een Nederlandse uitgave?
CHILDREN'S BOOK RESEARCH : a practical guide to techniques and
sources / Tessa Rosé Chester. - IStroud, Glos.] ; Thimble
Press in association with Westminster College, Oxford, 1989. 76 p. ; 22 cm.
Handleiding voor het schrijven van scripties over jeugdliteratuur net opgave van wat hulpliteratuur. Tessa Rosé Chester is
de beheerder van de Renier-collectie. (Zie ook 'Berichten... '
[no. 1] voor boeken over de Renier-collectie en van Tessa Rosé
Chester.)
Verschenen:
WONDERLAND-SPIEGEL
;
informatiebulletin
voor
'Alice'-verzamelaars. Gratis introductienummer - maart 1994.
Het eerste échte nummer verschijnt begin juli, telt 8 blz. en
zal gaan over Alice in de strip. Uitgave en redactie: Peter
Kuipers - Lipperkeikstraat 24 - 7511 DA Enschede. Tel. 053 308903 (na 18.00 uur).

Der Versteckspieler : die Lebensgeschichte des WILHELM BUSCH /
Herbert Günther. - Stuttgart : Union Verlag, 1993. - 215 p. :
ill. ; 22 cm.
, Die Gedanken sind frei : meine Kindheit im Elsass / TOMI
UNGERER. - Zürich : Diogenes, 1993. - 144 p. : ill. ; 25 cm.
/ Dit prachtig uitgegeven boek geeft een beeld van de jeugd van
Tomi öngerer onder het Nazi-regiem, en laat o.a. zien welke
boeken en afbeeldingen hij als kind in handen kreeg.
f
/

The ghost in the little house ; a Life of Rosé Wilder Lane /
William Holtz. - [S.I.] : Univ. Missouri P., 1993. - 425 p. :
20 ill. ; 24 Cm.
Biografie over de dochter van LAURA INGALLS WILDER. Haar
moeder werd beroemd met de Kleine Huis-boeken. Slechts weinig
mensen weten, dat bijna elke regel uit deze klassieke kinderboeken door de dochter is geschreven.
In de ramsj: ENGINES OF INSTRUCTION, MISCHIEF AND MAGIC: children's literature in England from its beginnings to 1S39 /
Mary V, Jackson. - Lincoln : University of Nebraska Press,
1389. XIV, 304 p., : ill. ; 26 cm. - Bevat lit. opg. en register.
Te koop voor 8,9 9 pond bij boekhandel Henry Pordes, Charing
Cross Road 58-60 - London. Bron: Theo Gielen.
Tentoonstellingen:

Verschenen: NEDERLANDSE RECLAHEBOEKJES-KATALOGUS, ca. 192 0 1970 / samengesteld door G.C. Veldheer-Kanters ; m.m.v. Klaas
de Krijger. - IJmuiden : De Papieren cirkel, 1994. - 105
gekopieerde pag. ; A4 formaat. - Met uitgebreide index.
Correspondentie-adres: Postbus 406 - 1970 AK IJmuiden.

Verschenen naar aanleiding van tentoonstellingen:
DUIVELS EN DEMONEN : de duivel in de Nederlandse beeldcultuur
/ Petra van Boheemen en Paul Dirkse. - Utrecht : Museum Het
Catharijneconvent, 1994. - 152 p. : ill. ; 30 cm. Catalogus
bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum het Catharijneconvent van 27 maart t/m 26 juni 1994. - Met bibliogr. en
reg. Bevat een hoofdstuk over duivels in kinderboeken.

Zojuist verschenen: het eerste JAARBOEK VAN DE NEDERLANDSE
BOEKHISTORISCHE VERENIGING, met daarin o.a. een stuk over het
boek als instrument van de Verlichte opvoeding en de opkomst
van de openbare leeszaal. Bron: NRC 11 juni 1994.

VAN BEROEP: PIET MAREE / [samenst. Wim Barends en Rob van
Doldron]. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 1994. - 50 p.
j ill. : 21 cm. - Catalogus van de tentoonstelling gehouden ir,
de Koninklijke Bibliotheek van 24 mei t/m 14 juli 1994.
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Tn 1996 is het 400 jaar geleden dat BARENTSZ EN HEEMSKERCK
overwinterden op Nova 2embla. Er wordt een tentoonstelling
voorbereid in het Koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam. Er
worden daarbij ook schoolplaten en kinderboeken gebruikt. Een
eerste zoekactie leverde een aantal titels van jeugdboeken op,
maar er zijn er ongetwijfeld meer; met name in de boeken over
beroende mannen en zeehelden zullen ze voorkomen. Een lijst
met (verkorte) titels wordt bijgevoegd. Andere titels qraag
doorgeven aan NBLC, Boek S Jeugd, Jeannette Kok.

De Waag heeft in september de grote ANNIE H.G. SCHHIDT tentoonstelling.
Daarnaast waarschijnlijk een
tentoonstelling
over het chirurgijnsgilde. Truusje Vrooland zou daarbi] graag
i
oude
kinderboeken
willen
tentoonstellen
die
afbeeldingen
bevatten op het gabied van gezondheidszorg,
kwakzalvers,
chirurgijns en dergelijke.
Tot 29 juli 'GRONINGEN EN HET JEUGDBOEK', een tentoonstelling
in het pand van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum
Het betreft historische jeugdboeken die in Groningen
spelen, Groningen-stad en -provincie in het ]eugdboek, Groninger
auteurs,
reclame-uitgaven van Groninger bedrijven,
antiquarische boeken van Groninger uitgevers (o.a. schoolboek e n ) , en jeugdboeken in Gronings dialect.

V

In het Speelgoed- en Blikmuseum 'de Waag' in Deventer is tot
28 aug. de tentoonstelling 'OP DE KOOP TOE' te zien
van
reclame 'weggevertjes', van 1920-1970. Heel wat kinderboeken
kwamen daardlor in gezinnen die nauwelijks een leescultuur
hadden. De tentoonstelling was eerst in Rotterdam te zien, en
gaat na Deventer naar Assen (11 sept. - 6 nov. ) . Er is onder
dezelfde titel een boek bij verschenen, uitgegeven in Zwolle,
bij Waanders, voor f 35,-.
In het Fries Natuurmuseum
aquarellen
te
zien
van
lustrator) REIN STUURMAN.

in Leeuwarden
vogelschilder

zijn tot 26 juni
(en
kinderboekil-

In het Haarlemse Teylers Museum is een tentoonstelling
BRUlNTJE BEER te zien, tot en met 14 augustus.
V
V

rond

in het Letterkundig Museum is tot 30 oktober te zien: 'DAT
HEBBEN DE KABOUTERTJES GEDAAN' : de kabouter in de Nederlandse
literatuur. Deze tentoonstelling is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen, en is de voorbode van de 30 september te
openen PERMANENTE EXPOSITIE OVER KINDER- EN JEUGDLITERATUUR.
Van 30 sept. t/n 30 oktober; FAVORIETE ILLOSTRATIES
vanaf 8 dec. t/m/ 26 febr. 1995: HET LITERAIRE JAAR 1954, met
daarbij ook kinder- en jeugdboeken.

ij Vragenrubriek.
Truusje Vrooland-Löb (De Waag - Amsterdam) zoekt afbeeldingen
uit oude kinderboeken van chirurgijns, kwakzalvers en andere
gezondheidsbedienaren.
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Titels over de overwintering van Barentsz en Heemskerck op
Nova Zembla die niet op de lijst voorkomen a.u.b. naar NBLC,
Jeannette Kok.
Wie weet waar zich een exenplaar bevindt van Kevrouw Cambon
van de Werken's 'De kleine Klarissa'? het is geveild bij de
veiling van het bezit van Mevr. Caljé van Gulik en bij Van
Veen. Informatie a.u.b. naar NBLC, Joke Thiel.
Janneke van de Veer van de 'Boekenpost' zoekt bio- en bibliografische
informatie
over Fernanda Trautwein
(pseudoniemen
Nanda en Mimi van den Heuvel) en Alida Walther (pseudoniem
Lidow).
Informatie a.u.b. naar Postbus 363 - 7400 AJ Deventer, tel .
05700 - 29343.

Met, vriendelijke groeten, Jeannette Kok, NBLC, Boek & Jeugd.

;

J

Ttfeelfi gflfl jeugdboeken over de overwintering van BareptSZ—en
Heemskerck op Nova Zembla in 3 596-1597.
(Alleen de eer=t aangetroffen drukken zijn vermeld.)
Aardweg, H.P. van den. De overwintering op Nova-Zembla; de
tocht van Barents en Heemskerk. - Hoorn : Uitgevers-mij.
"West-Friesland", 19XX. - 190 p. : ill.,krt.,prt. ; 22 cm.
Balen. Johan Hendrik van. De scheepsjongen van Willem Barends
: de Kederlanders aan de Noordpool 1594-1597. - Amsterdam :
Leendertz, [1832]. - 199 p. : ill., facs., krt. ; 20 cm. - (De
Nederlanders in Oost en West, te water en te land ; [4])
B_lan£tl3Xd, P- Merkwaardige lotgevallen van vermaarde reizigers
en zeelieden / vrij gevolgd naar het Fransch van P. Blanchard
; met platen {gegraveerd door A.L. Zeelander]. - Rotterdam :
J. Immeryeel Jr., 1821 ([8.1.j i Gebr. Giunta d'Albani). - 2
dl. : Met gegrav. tit. en pi. ; 811, 18 cm.
Eerste deel. - 243 p., (4] bl. pi. Tweede deel. - 242 p. , [4]
bl. pi. - Vert. van: Les aventures les plus curieuses des
voyageurs. -1810. Geb.
Camp, Gaston van. In de greep van het poolijs ; met zwarte
tek." van A. Panis. - Antwerpen : Sikkel, 1972. - 32 p. : ill.
; cm. - (Historische verhalen. 19e reeks ; 6)
Co_cü£r_£i, Pierre L. Mannen van ijzer : de overwintering der
Hollanders op Nova-Zembla ; geïllustreerd door J. Linse ; met
gebruikmaking van de schetsen naar de natuur op Nova-Zembla
vervaardigd door Louis Apol ; met 2 kaartjes. - Rotterdam : D.
Bolle, [1897] (Gouda : Koch & Knuttel). - 224 p., 2 uitsl.
krt. : ill. ; 20 cm. Bevat een 'Voorbericht' van de auteur.
Delden, Henk van. De overwinte ring op Nova Zembla : de barre
tocht van Van Heemskerck en Barentsz tijdens de expeditie in
1596 en 1597 ; ill. van Reint de Jonge, - Alkmaar : Kluitman,
[1980]. - 124 p. : zw. ill. ', 22 cm. - (In de vakantie).
Sag&HafflEfcfi Gerrits. G. Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen . - Amsterdam :
Schalekamp, Van de Grampel en Hanssen, 1824. - Met pi.
en portr. ) 8o. - Saakes 8 (1825), p. 109.
Franke, S. De kortste weg ! (overwintering van Heemskerk en
Willem Barents op Nova Zembla) ; ill. Wim van der Walle. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1942. - 216 p. : ill. ( 25 cm.
Gardes, E. Noord en Zuid ; of de dood van Willem Barendsz en
Jacob van Heemskerk, 1595-1607. - Rotterdam : D. Bolle, [18871. - 39 p. ; 1 gekl. iitho. ; 19 cm.
H^lriehrand. A.D. Het behouden huis ; een overwintering in het
Hoge Noorden (naar het journaal van Gerrit de veer, mei 1596—
oct. 1597). - Hoorn : Westfriesland, [1974]. - 155 p. ; 23 cm.
HiIdebrand, A.D. De helden van Nova-Zembla : een overwintering
in het hoge noorden : (naar het journaal van Gerrit de Veer,
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mei J 59 6-oct. 1597) r geïll. naar authentieke tekn. ; bandontwerp van W.A. van der Walle, - Amsterdam : H. Meulenhoff,
[1947], - 198 p. i zw, ill., krt. ; 24 cm.
Kesteren, J- v. overwintering op Nova Zembla ; geill. door Ko
Koster. - [Helmond : Helmond'] , [1940] . - 120 p. ! ill. ! 2 7
cm. - (Nederlandse jeugdbibliotheek ; no. 110A) (Hollandse
helden ; no. 4).
Kingmans f H. De kajuitsjongen van Heemskerck ; met pentek. van
Jan Wiegman. - Zwolle : La Riviére & Zwolle, [1930]. - 176 p.
: ill. ; 22 cm.
Louwerse, P. Janmaat in de IJszee of De overwintering der
Hollanders op Nova Zembla. - Amsterdam : Van Holkema, [1885].
- viii, 232 p. : ill-, krt. ; .. cm. - Geheel nieuw bew. uitg.
van: Kloek volk met kloeken moed. - 1873.
Louwerse, P. Kloek volk met kloeken moed, of De overwintering
der Nederlanders op Nova-Zembla in de jaren 1596-1597 : geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland ; met 8 pi.. Leiden : Noothoven van Goor, [1373], - 196 p. ; ill. (gekl.).
; 21 cm. - Omslagtitel: De overwintering op Nova-Zembla in
1596-1597.
Hoer, k. van der. Nova Zembla. - Gorinchem : De Ruiter, cop.
1984. - 12 p. : ill. ; 15 x 17 cm. - (Informatie ; 497)
PXins, Piet. Door de Pool zee naar da Peper landen ; met ill.
van Annelies Kuiper. - 2e dr. - Groningen : De Vuurbaak,
[1973]. - zw. ill. ; 21 cm. - (Jeugdland serie | 7).
Timmermans. Alphons. De overwintering op Nova Zembla ; met
tekn. van Gerrit de Moree. - Helmond : Helmond, 1950. - 45 p.
: ill. ; 24 cm. - (Ons volk in leven en streven, dl XIV).
IOB. <Ö.»« De tocht van Heemskerck en Barentsz ', [tek. Joseph
van Kesteren]. - Amsterdam : Varsluys, cop. 1981. - 52 p. ;
ill. ; 19 cm. - (Versluys basis informatie, [reeks 2C]}.
Ve_e_r, Gerrit van. De overwintering op Nova Zembla ; voor de
jeugd bew. door H. Kagnin. - Rotterdam [etc] : Goede Kinderlectuur, [19XX]. - 93 p. : ill.(zw./w.). f 21 cm.
Vexgexs, P- Nova-Zembla : een merkwaardige zeetocht onzer
voorvaderen ; met platen. - 2e dr. - Schoonhoven : 8.S W.N.
van Nooten, [188X]. - 174 p. , [4] bl , pi. : gekl. lith, ; 20
cm. - Datering; 2e dr. niet in Brinkman tot 1920. schatting
188X. - Ie dr.: 1873. - Geb.
Visser, P. Heemskerck op Nova Zembla : geschiedkundig verhaal.
Alkmaar : Kluitman, [1900]. - 155 p. : zwart-wit pi., krt. ;
21 cm. - Naar het journaal van Gerrit de Veer.
Zeeuw J.Gzn., P. de. De overwintering op Nova Zembla met ill.
van F. Rend. - 's-Gravenhage [etc] ; Van Goor, [1949]. - 96
p. : ill. ; 21 cm. - (Oud goud ,- no. 13).
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Nieuws van het Struwwe;peter-front (van Theo Gielen):
- Walter Sauer werkt aan een bibliografie van de Struwwelpetervertalingen,
- Rainer Rühle uit Düsseldorf werkt aan een bibliografie van
Struwelpetriaden.
Hildegard Krahé legt de laatste hand aan een boek over de
vroegste geschiedenis van de beweegbare boeken, en schi jnt
daar heel bijzondere dingen over te zeggen, (info Theo Gielen)
Hans Visser heeft in Canada lezingen verzorgd over de kinderboeken die Vestdijk in zijn jeugd las, en waarover hij
schrijft in zijn romans. Publicatie: 'Vestdijk en het kinderboek' door Joke Alberts en Hans Visser, 1991. (bron: Nettv van
Rotterdam)

5 oktober 1994
BERICHTEN UIT DE WERELD VAN HET OUDE KINDERBOEK; NO. 4.
Mededelingen-bulletin van de Stichting Geschiedenis van
kinder- en jeugdliteratuur.

de

Een sociologe in Canada met interesse in indianen, is bezig
met een onderzoek naar de werken van Aimard, die volgens haar
een hoog werkelijkheidsgehalte zouden hebben, (bron: Netty van
Rotterdam).

Alle leden van de Stichting hebben van antiquariaat Forum een
folder ontvangen over de verkoopcatalogus "The children's
world of learning'. De2e catalogus (er volgen er nog 7 a 8 prijs f 50,-) bevat 529 nummers met uitgebreide beschrijvingen.
De catalogus is zeer de moeite waard, de prijzen zijn
exorbitant hoog.

NIEUWS OVER INSTELLINGEN DIE ZICH MET KINDER- EN JEUGDLITERATUUR BEZIGHOUDEN

TER INLEIDING

De 'Berichten...' worden blijkbaar goed gelezen, want er wordt
veel gereageerd. Op de vraag naar boeken over de overwintering
op Nova Zembla kwamen liefst zes reacties binnen met waardevolle nieuwe gegevens, waarvoor dank! Degenen die geinteresseerd zijn in een aangevulde lijst, a.u.b. bellen naar Jeannette Kok.
Wat nog zeer welkom is, is nieuws van u; de lezer van dit
bulletin. Een zeer trouwe correspondent 'in den lande' is Theo
Gielen, die ons regelmatig van allerlei informatie voorziet.
Heeft u dus nieuws over tentoonstellingen, nieuwe boeken,
artikelen, scripties, onderzoeken, proefschriften, bijzondere
verzamelingen, regionale uitgaven met informatie over auteurs
of illustratoren, enzovoorts enzovoorts, dan deze informatie
graag naar ondergetekende.
NIEUWS
Een lekkage in het kinderboekenmagazijn van Boek £ Jeugd bleef
gelukkig beperkt tot 9 natte boeken, maar leverde ons ervaring
op over schade-beperkend handelen. Bij nattigheid: onmiddelijk
de boeken - apart in plastic verpakt - de diepvries in. Een
goed adres voor vriesdrogen is:
Fa. De Tiendschuur - Kapelaan Pollplein 1 - 5046 GV Tilburg tel 013 - 368355. De kosten: f 18,- per kilo.

1

Het ïJBLC is nu geheel verhuisd naar de nieuwe lokatie in Den
Haag, Platinaweg 10. De bibliotheek met materialen over jeugdliteratuur, de kinderboekencollectie van Boek & Jeugd, en de
daarbij behorende deskundigheid zijn weer tot uw beschikking
op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur. (A.u.b. even bellen van
te voren zodat we spullen kunnen klaarleggen: 070 - 3090232).
De uitleencollectie (blauwe banden) van de LBC is nu ook in
Den Haag ondergebracht.
Het

Letterkundig Museum organiseert kindermiddagen bij de
tentoonstellingen:
- bij 'Mijn favoriete illustratie' (t/m 30 oktober): op 16
oktober leest Paul Biegel voor uit eigen werk.
- bij de tentoonstelling over Anne de Vries Sr. (11 nov. t/m
19 maart 1995): op 23 november een vertelvoorstelling door
Fajga Szmulewicz met bijbelse en andere vertellingen van Anne
de Vries. Informatie: tel. 070 - 3471114.
De plannen voor De Waag zijn helaas niet doorgegaan: in een
vergadering van IS juni heeft het bestuur besloten de werkzaamheden te staken. Een grote teleurstelling voor degenen die
met veel inzet gewerkt hebben aan de realisering van het plan,
zoals coördinator Truusje Vrooland.
Het boekenbezit van de Stichting Kinderboek
Winsum werd in de computer ingevoerd bij de
bliotheek in Groningen, maar de subsidie is
krijgt Winsum haar eigen terminal, en worden
aldaar verricht door de heer E. van Raalte,

2

Cultuurbezit, in
Universiteitsbiop. in november
de werkzaamheden
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K ^ ,^,
heads! : jairy tales and tiie_cuI.ture_of.shll^
tïood / Maria Tatar. - Princeton, N.J. : Princeton University
Press, 1992. - XXVIII, 295 p. : ill. , 25 cm. LIt. opg. en
index, ISBN 0-691-06943-3.
Schrijfster onderzoekt hoe Perrault, de gebroeders Grimm en
anderen de oorspronkelijk voor een volwassen publiek bedoelde
sprookjes veranderden in teksten, die geschikt waren om kinderen aan te passen aan de eisen van de maatschappij. Verder
wordt de aanpassing van heldinnen uit verhalen als Assepoester
en Belle en het Beest bekeken, en besluit het boek met gedachten over geweld, kannibalisme en conflicten tussen ouders en
kinderen.
The reception of Grimm's fairy tales s responses, reactions,
revisions / ed. by Donald Haase. - Detroit : Wayne State
University Press, 1993. - 347 p. : til, ; 24 cm. Lit. opq. en
register. ISBN 0-8143-2207-7.
Het medewerking van Karia Tatar, Ruth B. Bottigheimer en Jack
Zipes.
In dit boek wordt het idee, dat de sprookjes van Grimm voortdurend succes hadden vanwege hun tijdloze magie, van de hand
gewezen. Onderzocht worden de historische, culturele
en
persoonlijke factoren, die leidden tot zeer uiteenlopende
reacties op en herzieningen van de verhalen, van de originele
publikaties tot heden.
The inventions of Hark Twain / John Lauber. - New York i Hill
and Wang, 1990. - XII, 340 p. , [B] p. of plates : ill. ; 24
en. Bibliographical references and index. ISBN 0-8090-5869-3.
Biografie over de auteur en de tijd waarin hij leefde, met
onder meer aandacht voor •/. j jn methode van schri jven: over
Huckleberry Finn deed hij zo'n zeven jaar.
j Harvesting thistles : the textual garden of L.M. Montaomery :
essays on her novels and journals / ed. by Mary Henley Rubio. - Guelph [ e t c ] : Canadian Children's Press, T994 - 1&5 p
: ill. ; 23 cm.
Het werk van deze schrijfster van populaire boeken en kinderboeken wordt opnieuw bezien in het kader van vrouwenstudies en
theorieën over autobiografisch werk, en ze wordt erkend als
een zeer invloedrijke auteur, die een wereldwijd publiek had
gedurende de hele twintigste eeuw.
Rouen, Ie livre et l' enfant de 1700 a 1900 : la product ion
rouennaise de manuels et de livres pour 1 'enfance et la jeunesse / catalogue établi et red. par Michel Manson. - Paris :
Institut National de Recherche Pédagogigue, 1993. - 268 p. ;
26 cm. Bibliogr. en reg. van illustratoren. ISBN 2-7342-03596.
Rijk geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van in Rouen
uitgegeven kinder- en jeugdboeken.

Cuide Europeen du livre de leunesse / sous la direction de
Henriette Koughebi. - Paris : Editions du Circle de la Librairie, 1994. - 490 p. : 16 p. ill. ; 27 cm. Lit. opg. ISBN 27654-0650-6.
Naslagwerk met een selectie van uitgevers, auteurs, illustratoren, bibliotheken en instituten op het gebied van de kinderen jeugdliteratuur, in 26 Europese landen.
UIT DE VAKBLADEN
In Leesgoed 21 (1994) no, 3, p. 21-24:
Centra voor het kinderboek : een overzicht / Anne de Vries.
Boekenpost 2 (1994) no. 12 (juli/aug), p. 44-45;
Plaatjesalbums / Paul van Dijk.
Boekenpost 3 (1994) no. 13 (sept/okt):
p. 8-10: Het streekgebonden idealisme van Cor Bruijn
Nelleke Nieuwboer.
- p. 14-16: Elsa Beskow (1874-1953) / Janneke van der Veer.
- p. 38-39: De man achter Dick Bos / Wilco Tuinenburg.

/

Children's Literature in education 25 (1994) no. 2, p. 125138:
The 'seduotive outside' and the 'sacred precincts' : boundaries and transgressions in The adventures of Tom Sawyer / Neil
Campbell.
UB-Report 12 (1994) no. 1:
- p. 17-18: 150 Jahre Struwwelpeter : ein Bliek in die historische Saramlung der Internationalen Jugendbibliothek / Andrcas
Bode.
- p. 21-24: Aschenputtel : a world of interpretations / based
on a slide-talk by Russ MacMath.
Jugcndbuch magaüin 44 (1994) no. 2, p. b'J-64:
Freitag - Robinsons brauner Bruder : zum Wandel des Freitagbildes in der französischen Robinsonade / Inga Pohlmann.
Lexicon van de jeugdliteratuur;
o..a. de volgende bijdragen:
- Genre / Herman Verschuren.
- Sinl Greup-Roldanus / Bea Ros.
- Aart Romijn / Henk de Lange.
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SCRIPTIES
Reynaerts achterneefjes :
eeuwse bewerkingen voor de
epos Van den vos Reynaerde.
Scriptiebegeleider Dr. W.J.

doctoraalscriptie over twintigstejeugd van het middeleeuwse dieren/ door Rein Kwast. - Leiden, 1990.
Lukkenaer.

>
Het Letterkundig Museum opent de semi-permanente tentoonstelH
n a ^ Jeugdliteratuur 'Het KinderbookenmusenW• op 8 december 1994. Doelgroep: 8 tot 13-jarigen. Aad Meinderts is projectleider, en hl] benadrukt dat ook de tijdelijke tentoonstellingen over kinderboeken blijven, en dat men meer gaat
doen aan het verwerven van nalatenschappen en archieven van
Kinderboekenschrijvers en -illustratoren.

A.C,C, de Vletter i 'wie mij wil lezen, moet niet met één werk
volstaan' / Marieken van Eunen. Amsterdam : Vrije Universiteit, 1994.

Het Museon in Den Haag plant voor 1996 een tentoonstelling
over de meest BagUlaitS, kjn1"rh-k-n jn 1rrr rriy-

Anak belanda : Indische jeugdliteratuur (1950 tot heden) over
•Japanse—interneringskampen en de hersi^p / Saskia van der
Knaap. Leiden : Rijksuniversiteit, 1994.

Het Historisch Museum Zuid-Kennemerland in Haarlem heeft tot
11 jan. 1995 een tentoonstelling over KQ Doncker (1874-19171tekenaar/illustrator,
schrijver en schimmenschuiver.
Hij
maakte o a . de eerste reclamestrip over de avonturen van Piet
Pelle met zijn Gazelle.

Tine van .Berken : portret van een meisjesboekenschrijfster uit
het fin de siècle / Amsterdam : Vrije Universiteit, 1993.
VERZAMELINGEN
Een zaak van het verleden? : nationalisme in ds Vlaamse en
Nederlandse historische jeugdliteratuur van 1965 tot 1985 /
Marijke Vrijders. Leuven : Katholieke Universiteit, 1994.

^f

TENTOONSTELLINGEN
Van Theo Gielen ontvingen we het bericht, dat in Mainz een
tentoonstelling wordt voorbereid van kinderboeken, kinderprenten , knutselboeken enzovoorts, uitgegeven door uitgeveri1
gcholz in Maj,nz. Dit was een negentiende eeuwse multinational
met veel Nederlandstalige èn meertalige titels in zijn fonds.
Het dateren en beschrijven van deze boeken levert veel moeilijkheden op, dus het verschijnen van een Duits-degelijk boek
(hopelijk met fondslijst) bij de tentoonstelling zal zeer
welkom zijn.
Verantwoordelijke: Herr Dr. Kaiser - p/a Stadbibliothek
Mamz - Rheinallee 3-B - Mainz.
.

Van 1 oktober tot 4 december 1994 is in Burg zu Hagen (in de
buurt van Bremen) een tentoonstelling te zien van b^w^egbare
b_eej4en: 'Aufstand im Bilderbuch', uit de verzameling van Peter
Schüle. Openingstijden 9.00 - 12.00 en 15.00 tot 17 00 u
en
zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur. Adres: Burg zu Hagen Burgallee 1 - 27628 Hagen. (Info Theo Gielen)
Helaas alweer afgelopen, de tentoonstelling 'Smaakuluk eten'
een onderdeel van de manifestatie 'Letteren è la carte''
Studenten van de Letterenfaculteit van de Universiteit van
Utrecht maakten een keuze uit 150 jaar kinderboeken over eten
Het geheel was te bekijken op 7 en 8 juli, en op 2 t/m 9
september.
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voor kinderen op muziek gebracht door Thérèse van der Meulen
Schiedam : H.A.M. Roelants, 1900.
Informatie naar Theo Gielen: tel. 030 - 319162 of 317189.
Wie heeft: '£jp uit de woonwagen' van Nel van der Vlis- tek
van B. Kemper. Callenbach, 1936. Informatie graag naar- de
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Met vriendelijke groeten, Jeannette Kok, NBLC, Boek s, Jeugd
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van de studiedagen die zeer gewaardeerd blijkt te worden.
De Stadsbibliotheek Haarlem was gastvrouw, en als eerste hield
conservator Henk Duijzer een lezing over de geschiedenis van
de Stadsbibliotheek. Na wat huishoudelijke mededelingen vertelde Theo Gielen over zijn Piet-de-Smeerpoets speurtochten,
en na de middagpauze kon men luisteren naar Johan de Zoete,
die een overzicht gaf over het kinderboek en de illustratietechniek . Daarna wandelend naar veilinghuis Bubb Kuyper, waar
de veilingmeester een inleiding gaf, en een borrel.
Door de grote opkomst kon helaas niet iedereen mee naar het
veilinghuis, en werd gekozen voor de oplossing dat degenen die
in de buurt wonen, een andere keer ontvangen worden.

STUDIEDAG HAARLEM
Op 29 oktober werd eep studiedag gehouden in Haarlem. Het
programma bevatte veel onderwerpen, maar was aangenaam afwisselend van inhoud, en daardoor niet te overladen. Kat meer
tijd inruimen voor de 'wandelgangen' is een suggestie voor de
volgende studiedag, want het onderlinge contact is een functie

geschiedenis van ds Stadsbibliotheek in Haarlem, door Henk
Duijzer, (zeer verkorte weergave)
Deze geschiedenis begint al in 1572, met in beslag genomen
geestelijke goederen, waaronder kloosterbibliotheken. Het
duurt nog tot 1596 voordat een librye wordt gesticht. Bij dit
boekenbezit ging het voornamelijk oo godsdienstige werken. In
de 19e eeuw werd een bijzondere collectie gevormd op het
gebied van de boekdrukkunst en diens vermeende uitvinder
Laurens Jansz. Coster. Hierin bevinden zich vele edities die
men tot de Nederlandse prototypografie rekent: de eerste
boeken die in Nederland met losse letters gedrukt zijn.
Door schenkingen en aankopen werd de bibliotheek uitgebreid.
Er wordt doorgegaan op de traditie dat bij aankopen de typografie en vormgeving van het boek richtlijn is.
Er is een speciaal budget voor deze aankopen; de rente van de
nalatenschap van een zonderlinge geleerde, die in 1926 zijn
vermogen van f 150.000,- naliet aan de Stadsbibliotheek.
Helaas zijn de kosten van dit zeer oude en 2eldzame materiaal
zo hoog, dat dit budget op geen stukken na voldoende is.
De kinderboeken-collectie.
Een legaat van oud-bibliothecaris Gonnet (ook in 1926) bevatte
onder meer 200 kinderboeken. Op een tentoonstelling in 19 3 5
werd een deel daaruit getoond, en dat leidde tot weer een
belangrijke schenking van kinderboeken: het 'legaat Lissone'.
Beide collecties samen omvatten zo'n 1000 banden, met merendeels 19a eeuws verhalend proza. Deoennia-lang leidde de
kinderboekencollectie een slapend bestaan, evenals de collectie kinderprenten. De laatste tijd is er meer belangstelling,
en worden op bescheiden schaal aankopen gedaan, met als kriteria dezelfde als voor de overige collectie: het uiterlijk
prevaleert; d.w.z. aandacht voor illustraties, banden en
vormgeving. Ook moderne prentenboeken worden verzameld, en in
het bijzonder beweegbare boeken;
De collectie oude kinderboeken omvat nu zo'n 2700 banden, en
groeit met 100 per jaar. Moderne prentenboeken: 2050, groei 50
per jaar, bijzondere boekvormen 475; groei 30 per jaar. Uitlening alleen voor tentoonstellingen.
Er is ook een verzameling aangelegd van boeken van na 1950;
dat zijn afgeschreven exemplaren uit de jeugdbibliotheek, die
vanwege de inhoud worden bewaard. Uitlening van deze boeken
aan inwoners van Haarlem.
Toegankelijkheid van de oude collecties via kaartcatalogi ter
plaatse, van de kinderboeken na 1950 via het landelijke auto-
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BERICHTEN UIT DE WERELD VAN HET OUDE KINDERBOEK; NO. 5.
Mededelingen-bulletin van de Stichting Geschiedenis van
kinder- en jeugdliteratuur.
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VERSLAGEN VAN BIJEENKOMSTEN
UIT HET OOG... 2
Op vrijdag 7 oktober vond een f extra 1 bijeenkomst plaats in de
Gemeentebibliotheek Rotterdam, georganiseerd door Netty van
Rotterdam en Toin Duijx, ter gelegenheid van het verschijnen
van het tweede deel van 'Uit het oog. . . acht jeugdboekenauteurs in beeld', met bijdragen van studenten van de Rijksuniversiteit in Leiden. De bijdragen gaan over Aletta Hoog, Anna
Sutorius, C.Th. Jongejan-de Groot, Agatha Snellen, Anna Hubert
van Beusekom, A.C.C, de Vletter, Anna van Gogh-Kaulbach en
Henriëtte Blaauw.
In 1992 verscheen het eerste deel: 'Uit het oog. . . acht
jeugdboekenschrijvers uit het interbellum', met stukken
over Anna Hers, Kees Valkenstein, Rein Valkhoff, Charles
Krienen, Evert Molt, Tine van Berken, Simon Franke en
Marie Boddaert,
In de bibliotheek van Rotterdam was een tentoonstelling te
zien rond de auteurs uit deel 2, en bij de opening op 7 oktober vertelden de studenten over de zoektocht naar informatie,
die hen op soms onverwachte plaatsen bracht. Net als bij de
presentatie van auteurs uit het eerste deel van
'Uit het
oog. , . ' viel op hoezeer de onderzoekers in de ban waren geraakt van 'hun' auteurs. Het was een druk bezochte, zeer
informatieve en sfeervolle middag, waarbij menigeen weer veel
inspiratie opgedaan heeft.

V
matiseringssysteem van PICA.
In de discussie hierna werd nog gesproken over het belang van
het in opbouw zijnde Centrale Bestand met gegevens van Kinderboeken, dat vanuit heel Nederland toegankelijk zal zijn.
De situatie, die Henk Duijzer in Haarlem aantrof, en waarbij
de collectie Kinderboeken en -prenten een verborgen en slapend
bestaan leidde is helaas ook nu nog geen uitzondering. Er zijn
nog steeds plaatsen waar boeken in dozen staan opgeslagen,
terwijl niemand weet wat er in zit, en plaatsen waar materiaal
onder bepaald niet optimale condities wordt bewaard. Het
streven is dat het kinderboek een volwaardige plaats krijgt in
het Nederlands cultuurbezit.
Er is twee maal per jaar een informeel overleg tussen beheerders van collecties kinderboeken, maar er zijn geen afspraken
over afstemming van aankoop. Daarvoor is eerst een goede
registratie nodig van alles wat er al in openbaar bezit aanwezig is, in een centrale catalogus. Boek & Jeugd heeft van
het ministerie van OCW een subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van
zo'n Centraal Bestand van Kinderboeken.
Huishoudelijke mededelingen.
- Bij dit verslag wordt een lijst van de leden meegestuurd,
met daarop hun interessegebieden.
- De Stichting is de laatste tijd explosief gegroeid, en ook
deze bijeenkomst is zo goed bezocht dat niet de hele groep mee
kan naar Bubb Kuyper, daar is het maximum echt 35 mensen.
- In 1995 plant het bestuur weer twee studiedagen: over W.E.
de Perponcher (1741-1819) door Francis Bulhof, mogelijk in het
Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam; en over de Reinaert,
mogelijk in Hulst, waar een Reinaert-kring is en een verzamelaar woont.
- De Stichting zal weer trachten speciale rondleidingen te
organiseren met extra 'inside' informatie, bijvoorbeeld bij de
permanente tentoonstelling van jeugdliteratuur in het Letterkundig Museum in Den Haag.
Theo Gielen en Piet de Smeerpoets.
Hoewel Theo in eerste instantie alleen beweegbare boeken
verzamelt, werd hij op een antiquarenbeurs gegrepen door een
oud exemplaar van een Piet de Smeerpoets. (Het oorspronkelijke
manuscript van 'Der Struwwelpeter' is van 1844 en een tweede
versie van Hoffmann verscheen ca. 1860). Hij zocht er de handboeken op door, vond echter heel weinig gegevens. Het is een
byzonder boek, dat in heel veel drukken, bewerkingen en navolgingen verschenen is, dus het was opvallend hoe weinig er over
gepubliceerd is. Het kenmerkende van Piet de Smeerpoetsverhalen (Struwwelpetriaden) is de waarlijk definitieve afstraffing van fouten: duimen worden afgeknipt, kinderen branden tot
de grond toe af, en vliegen of teren weg.
Theo zocht het hele land af naar smeerpoetsverhalen en informatie erover. Omdat hij in de collecties te weinig kon vinden
is hij zelf gaan verzamelen om de verschillende versies met
elkaar te kunnen vergelijken.
In Duitsland zijn twee musea die zich met Piet bezighouden:

V
het Heinrich Hoffmann museum en het Struwwelpeter museum, maar
men herkende daar niets van de illustraties van de Nederlandse
uitgaven. Dat blijkt te maken te hebben met een proces over
het auteursrecht dat Hoffmann's uitgever in 1850 gevoerd heeft
tegen de Nederlandse (roof-)druk en dat met betrekking tot de
illustraties door Hoffmann gewonnen werd. Het gevolg hiervan
was dat Roelants vanaf ca. 1853 nieuwe illustraties liet maken
en die bovendien ongeveer iedere tien jaar liet aanpassen.
Er blijkt nog iets eigenaardigs aan de hand met de Nederlandse
Piet de Smeerpoets: de Ie druk van de 10 Hoffmann-versjes zijn
in Nederland in 2 delen uitgekomen: Een Aardig Prentenboek en
Een Nieuw Aardig Prentenboek, in de bewerking van Razoux. Deze
2 delen bevatten echter samen 1? versjes, terwijl Hoffmannn er
maar 10 had. Tot nu toe is aangenomen dat de overige 7 er door
Razoux bijgemaakt waren, maar dat blijkt niet waar: die 7
komen ook uit het Duits. Alle latere Nederlandse bewerkingen
uit de 19e eeuw grijpen terug op deze 17 geschiedenissen.
De uitgever, H.A.H. Roelants, schrijft in een voorwoord bij de
jubileumuitgave van 1898, dat er in de eerste 50 jaar (na
1848) meer dan 170.000 exemplaren in zeer diverse uitvoeringen
(26 of meer) door Roelants op de markt zijn gebracht. Een
complete eerste Nederlandse druk heeft Theo nog niet gevonden:
de Koninklijke Bibliotheek heeft een onvolledig exemplaar, en
Theo heeft er zelf misschien een. De raadsels rond Piet de
Smeerpoets zijn nog lang niet opgelost, en Theo Gielen is nog
zoekende naar een aantal bewerkingen. (Zie verder bij 'Vragen' ) .
Het boek van Hoffmann heeft geleid tot vele navolgingen,
waarvan 'Sjakie en de chocoladefabriek' van Roald Dahl wel een
van de jongste genoemd kan worden. Deze Struwwelpetriaden en
Smeerpoetsverhalen vormen een verzamelgebied op zichzelf.
Het kinderboek en de inustratietechmek: een overzicht, door
Johan de Zoete.
Vóór 1800 bestonden de meeste illustraties in kinderboeken uit
houtsneden en kopergravures.
Houtsneden werden gestoken uit de lengte van het hout. Het is
een hoogdruktechniek: wat weggehaald wordt blijft wit. De
houtsnede was het goedkoopst, deze kon samen,' de tekst gedrukt
worden.
yjUif-s
De gravure is een diepdruktechniek: wat weggehaald wordt wordt
zwart. Bij gravures kunnen veel fijnere lijnen worden gemaakt
dan bij houtsnedes. Gravures waren echter duur; ze konden niet
met de tekst meegedrukt worden, en er was beter papier, een
andere pers en een aparte plaatdrukker voor nodig. Ze werden
tussen de katernen ingebonden, en staan dus vaak niet op de
juiste plaats bij de tekst. Vandaar dat bij gravures vaak een
regel uit de tekst met een verwijzing naar de betreffende
pagina staat. Voor het maken van gravures waren in het algemeen twee mensen nodig: de kunstenaar die een tekening maakte en de graveur die de tekening overzette op de koperplaat.
Meestal staan er bij een gravure dan ook twee namen, met
daarbij de aanduidingen: del (delineavit = heeft getekend) en se (sculpsit • graveerde het). [Toevoeging JK]
Rond 1800 komen er veranderingen: de Engelse graveur Bewick
ontwikkelde de houtgravure: door het snijden op de kopse kant
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van het hout konden veel fijnere lijnen en nuances worden
gemaakt dan bij houtsneden mogelijk was. De nieuwe techniek
werd in de eerste tijd vooral gebruikt voor illustraties in
tijdschriften en wetenschappelijke boeken,
Een andere nieuwe uitvinding betrof de lithografie of steendruk door Aloïs Senefelder. Dit is een vlakdruktechniek,
gebaseerd op afstoting van water en vet op steen. Ook bij deze
techniek was een andere drukgang nodig, behalve wanneer de
tekst er in spiegelschrift op de steen bij werd gezet. Omstreeks 1S20 is de litho in Nederland geïntroduceerd.
Om kinderboeken aantrekkelijk te maken is kleur nodig. Dat kon
bij diepdruk al in de 18e eeuw. Arbeid was goedkoop, dus veel
platen werden (door kinderen) ingekleurd. Met een loep kan men
vaststellen of een plaat handgekleurd is: dan zijn er opeenhopingen van pigmentdeeltjes aan de randen te zien. Veel
boeken werden op de markt gebracht in verschillende versies:
zonder platen, met zwart~wit platen, en met gekleurde platen.
De kwaliteit van de inkleuring kan zeer verschillend zijn.
Kleurendruk van litho's is een duur procédé omdat voor elke
kleur een nieuwe steen nodig is, en is alleen rendabel bij
grote oplagen. Er werden dus series platen gedrukt, met de
tekst in verschillende talen.
Na 1860 komt het lijncliché in gebruik, waarbij het beeld
fotografisch op een metalen plaat wordt geëtst. Ze is herkenbaar aan de absoluut vrije lijnvoering, en geeft een exacte
reproductie van het werk van de kunstenaar. De afbeelding kan
dan op elke plaats in de drukvorm worden opgenomen.

I

Veilinghuis Bubb Kuyper.
Bubb Kuyper geeft een inleiding op het werk van het veilinghuis, dat nu zeven jaar bestaat. Samen met drie medewerkers
worden twee maal per jaar veilingen gehouden voor een internationale markt. Er is een strak schema voor nodig: 3 maanden
voor het beschrijven van de boeken, prenten en het andere
materiaal, dan de organisatie van de kijkdagen en de veiling

zelf, en daarna het ophalen, inpakken, verzenden over de hele
wereld, en de financiële afhandeling. Bubb Kuyper vindt de
'sjeu' van het vak het maken van goede bibliografische beschrijvingen. Daarvoor is een grote handbibliotheek aanwezig
(verzekerd voor f 350.000,-) met informatie over het veilingwezen van de hele wereld, bibliografieën en handboeken over
typografie, kunst, cultuur, theologie, literatuur, esoterica,
mode, gastronomie enzovoorts. Er zijn veilingprijzenjaarboeken
met cumulatieve indexen die verwijzen naar veilingcatalogi van
Duitse, Nederlandse en Zwitserse, Engelse en Franse veilingen.
Op die manier kan men een redelijke prijs vaststellen. De
kosten voor al dat naslagmateriaal zijn erg hoog. Over kinderboeken is twee meter aanwezig. Bubb Kuyper vindt dat dit
gebied slecht is voorzien, en dat er erg veel gemiste kansen
zijn geweest, zoals de veiling Van Veen in 1984.
Een veilingmeester is een makelaar / bemiddelaar tussen aanbieder en koper. Dilemma's, waar antiquaren voor komen te
staan, zoals een aanbieder die duideli jk niet weet wat een
boek waard is, komen hier dan ook niet voor. Bubb Kuyper heeft
een duidelijke stelregel: een veilinghouder die ook zelf koopt
is absoluut fout bezig. De ethiek van het vak houdt in dat de
veilingmeester de klant een zo hoog mogelijke opbrengst garandeert. De winst voor de veilinghouder is de 15 % commissie,
die op de prijs komt.
Trends zijn op het moment Indonesia, fotografie, strips en
plaatjesalbums. De prijs voor zeldzame en bijzondere, gave
boeken is eigenlijk altijd hoog.
Er wordt op de veilingen ook gekocht door zg. 'scheurders':
handelaren die de losse platen verkopen. Het aanbod is zeer
groot, Bubb Kuyper kan het niet eens aan. Er komen ook aanbieders met hele bibliotheken, waarvan dan een deel onverkoopbaar is. Bubb Kuyper bekijkt alles zelf, en kan eventueel een
'buikverkoper' inschakelen.
Het is mogelijk om bij een veiling een commissie op te geven;
de veilinghouder biedt dan voor de klant. Soms zijn er bij
veilingen zg. 'strobieders' aan het werk om de prijs op te
drijven ten behoeve van de verkoper. Samenwerking tussen
bieders komt ook voor: men probeert dan te voorkomen dat men
tegen elkaar opbiedt, en maakt van te voren onderlinge afspraken.
Wat tijdens een veiling niet wordt verkocht, kan achteraf
verkocht worden voor de inzetprijs; in overleg met de inzender
voor een lagere prijs; aangehouden worden voor een latere
veiling; of terug naar de inzender gaan.
Over het kopen van boeken als belegging is de mening van Bubb
Kuyper dat je daar niet rijk van wordt, dat het wel een veilige belegging is, maar dat je toch van boeken moet houden.
De catalogus van Forum is gemaakt voor de buitenlandse markt,
en op dat prijspeil afgestemd. Dat lijkt de trend te worden,
maar ook internationaal gezien zijn de Forum-prijzen hoog.
Na afloop schenkt Bubb Kuyper een borrel, en krijgt men de
kans om alvast wat kavels te bekijken, o.a. de materialen uit
het archief van Midderigh-Bokhorst.
We hebben deze middag een goed beeld gekregen van het veilingwezen, dankzi j de heldere informatie en harteli jke ontvangst
van Bubb Kuyper en zijn medewerkers.
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In de discussie komt het werk van Hoytema aan de orde; Johan
de Zoete vindt het vaktechnisch gezien niet best.
Het gebruiken van kennis over illustratietechnieken om boeken
te dateren blijkt erg moeilijk te zijn.
Literatuuropgave:
Zomaar een plaatje? : de introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw /
Johan de Zoete ; uitgegeven ter gelegenheid van Grafivak 1991
door de Coördinatiecommissie Grafische Musea.
- De illustratietechniek en het kinderboek / Johan de Zoete.
In: Kleur voor kinderen : het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893. Zutphen enz. : Walburg Pers enz., 1993.
Pag. 37-55.
- De grafische technieken / Fons van der Linden. - 5e geheel
herz. dr. - De Bilt : Cantecleer, 1990.
- De laatste kleurders : kleurinrichtingen in Nederland in de
tweede helft van de 19e eeuw / Karja Keyser. In: Caert-thresoor; jrg. il (1992) no. 4, p. 31-85.
Zie ook bij de rubriek Publicaties.

V'
In ficoningeo wordt getracht een gt.ripMlsejim van de grond te
krijgen. De gemeente Groningen heeft al een subsidie voor een
haalbaarheidsonderzoek toegezegd. Op 11 februari 199 5 wordt
een manifestatie georganiseerd waarbij de plannen gepresenteerd worden.
Beide initiatieven bijten elkaar niet, aldus Joost Swarte, die
in beide organisaties aktief is. (bron: Boekblad 9 sept. 1994)
In Trouw van 17 november doet Maarten Lubbers (planoloog) een
oproep aan de gemeente Amsterdam en aan alle betrokkenen, om
het plan voor een Kinderboekencentrura in De Waag opnieuw te
bezien.
BERICHTEN
PUBLICATIES
LEZINGEN
De heer Booy houdt op verzoek lezingen met dia's over kinderliteratuur. Momenteel bestaat zijn programma uit twee verhandelingen:
- 'Mietje met het mes' over de geschiedenis van het kinderboek
in Nederland tot ca. 1950 en aspecten van het kinderboek in
Nederland.
- 'Ziet hoe Sinterklaas zijn leven soms waagt' over de viering
van Sinterklaas in Nederland van de Middeleeuwen tot nu.
Verklaringen van sinterklaasgebruiken en Sinterklaasboeken.
Voor informatie: F.J. Booy - Ferdinand Huycklaan 36 - 3743 AN
Baarn. Tel. 02154 - 17336. (bron: Info-bulletin voor Openbare
bibliotheken)
ORGANISATIES
Stichting Amor Librorum, p/a Koninklijke Bibliotheek - Postbus
90407 - 2509 LK Den Haag. Amor Librorum is een samenwerkingsverband tussen de wetenschappelijke bibliotheken, óe
Nederlandse antiquaren en het Museum van het Boek. ze wil
bekendheid geven aan de schatten die in bibliotheken liggen
opgeslagen, staat op de bres voor het behoud van het oude en
bijzondere boek, en stimuleert het lidmaatschap en/of de
oprichting van aan bibliotheken gelieerde vriendenvereniqingen.
Bij de kort geleden opgerichte Nederlandse Boekhistorische
Vereniging hebben zich al 400 boekhistorici aangesloten. Het
eerste congres 'Bladeren in andermans hoofd' is inmiddels
achter de rug, en er is een groots plan in de maak: het schrijven van een geschiedenis van het boek in de Lage Landen
(bron: Mare 18 (1994) 6 okt. en Volkskrant i okt.)
De stichting Beeldverhaal Nederland streeft naar de vestiging
van een Strjpcentru.ro. in Haaxlem, met een bibliotheek, een
documentatieafdeling en faciliteiten voor de organisatie van
strip-workshops en de jaarlijkse stripdagen in Haarlem.
7

MarchenReise mit Hans Christian ftndersen : ein Streifzug durch
250 illustrierte Marchenausgaben aus 3 2 Landern / herausgegeben von der Internationalen Jugendbibliothek s zusammenstellung Barbara Scharioth u.a. - München, 1994.
Een overzicht van 8 sprookjes van Andersen die in verschillende landen als prentenboeken verschenen, 23 apart verschenen
sprookjes, en verzamelbundels verschenen vóór en na 1950,
Wejhnachtliches Brauchtum jm Bilderbuch, : eine Ausstellung der
Internationalen Jugendbibliothek München / zusammenst. Annemarie Verweyen und Jochen Weber. - München : Internationale
Jugendbibliothek, 1994.
Catalogus, met in deel 1 de kerstgebruiken in Duitse prentenboeken en geïllustreerde boeken, en in deel 2 die in boeken
uit andere landen. Ook 'der Heilige Nikolaus' wordt besproken.
Kinder- und Ju,gendbücher der Aufklarung : aus der Sammlung
Kaïser Franz' I. von Österreich / Johanna Monschein. Verschenen eind sept. 1994. Ca. 320 p. en 220 afbeeldinqen
ISBN 3-7017-0778-2.
De verzameling boeken van Franz I bevindt zich in de Österreichische Nationalbibliothek. Johanna Monschein analiseert het
materiaal aan de hand van typerende voorbeelden, en geeft een
complete bibliografie, (bron: Theo Gielen)
Van de Struwwelpeter verschijnen bij Rütten en Loening zes
verschillende uitgaven, waaronder een prachtige uitgave van
liSer Struwwelpeter in seiner zweiten Gestalt' / von Dr. Heinrich Hoffmann ; mit einem Nachwort von Beate Zekcrn. - ISBN 3352-O0512-5.
Het boek bevat 23 facsimiledrukken van de originele tekeningen
uit 1S58, toen Hoffmann zi jn beroemde werk opnieuw tekende.
Bijna honderd jaar lagen deze tekeningen in de kluizen van de
uitgever, tot ze overgingen in het bezit van een bankier, en
in 1954 op een veiling in de VS weer opdoken. Dit is de eerste
uitgave van dit Struwwelpeter-handschrift.

B
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Harriet Beecher Stowe : a life / Joan D. Hedrick. - New York ;
Oxford : Oxford University Press, 1994. - 507 p. : foto's ; 25
cm.
Uitgebreide biografie, met aandacht voor de negentiende eeuwse
moraal en de ideeën over vrouwen en moeders.
Durk en D joke wurde wier grutter! ; wearden en noarmen yn
oarspronklik Frvsk ferheliend proaza foar bern en ionaerein /
Hedzer Drent. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1994. - 340 p., [35] p. ; 24 cm. - (Fryske Akademiy ; nr. 787).
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. - Met bibliogr. - Met
samenvatting in het Nederlands en Engels. - ISBN 90-6171-7876.
The low countries : arts and society in Flanders and the
Netherlands : [Yearbook 1994-95) ; een Engelstalig jaarboek
over de cultuur van Nederland en Vlaanderen, bevat o.a. de
volgende bijdragen:
Henk van Gelder. The work of Annie M.G. Schmidt;..
Ton J. Broos. Robinsonade? in the Low Countries.
Aart van Zoest. Harten Toonder and the Bumble Comis Strips.
Administratie: Rijvoortshoef 265 - 4941 VJ Raamsdonksveer.
Vlakdruk in beeld : de geschiedenis van de lithografie in 398
afbeeldingen / [samengest. door] D. Desjardijn. - Amsterdam :
Stachelswine publishers, 1994. - 384 p. : zw, ill. ; 31 cm. ISBN 90-70604-12-4.
30 pagina's over de techniek, en zo'n 350 met chronologisch
geordend plaatwerk in zwart-wit vanaf 1805.
Grensverkeer : over Jeugdliteratuur / Peter van den Hoven. Den Haag : NBLC, 1994. - 208 p. ; 24 cm. - ISBN 90-5483-012-3.
Dit boek, dat een beeld wil geven van het toegenomen grensverkeer tussen literatuur voor kleine en grote mensen bevat o.a.
een inleiding met leeservaringen uit de jeugd van de auteur en
ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur, en een hoofdstuk over een volkssprookje.

Enigen uit velen : Fraters van Zwiisen in 22 portretten /
onder red. van Joep Ei jkens. - Tilburg : De Schaduw, cop.
1994. - 150 p. : foto's } 22 cm. - ISBN 90-5083-015-3.
Bevat o.a. portretten van de fraters Jozef Rijnders (methodenschrijver), Sigebertus Rombouts (pedagoog), Cassianus Versteeg
(kinderboeken- en methodenschrijver) en Cecario Peters.
Tijdschrift 'Lover' (uitgave van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging), 1994 no. 3,
bevat o.a.: Kolonialisme in Indische meisjesboeken.
Verkrijgbaar in de boekhandel.
De catalogus van antiquariaat Forum 'The children's world of
learnina 14B0-188O' no. 100, deel 1, is zeer zorgvuldig samengesteld, maar bevat toch enkele kleine fouten. De heer ?.J.
Huiskamp vult ter uwer informatie aan:
No. 82: de auteur was H. Somerhausen.
No. 123: is niet van 1806, maar van ca. 18 25. De boekverkoper
W. Brave was in 1824 verhuisd van de Nieuwendijk naar de Oude
Zijds Achterburgwal te Amsterdam en gaat verder onder de naam
W. Brave jr.
No. 135: de auteur was J.H. Nieuwolt.
No. 246: is van voor 1770. Daarna traden de Erven (van) J.
Ratelband en J. Bouwer als boekverkoper op.
No. 270: betreft alleen het eerste deel.
SCRIPTIES
Hawwe de Fryske bern wier gjin ferline? : in ündersyk nei de
Fryske skiednis yn tweintich jongereinboeken fan de 20e ieu /
Nine C. Troost. - Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht,
1993. - 181 p. ; 30 cm.
Onderzoek naar de Friese geschiedenis in 20 jeugdboeken van de
20e eeuw. Begeleid door Jant van der Weg-Laverman.

In februari 1995 verschijnt de bibliografie: Jeuadtiidschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942 / door Marjoke Rietveld-van Wingerden. (In 1992 verscheen bij het NBLC haar
proefschrift over Nederlandstalige jeugdtijdschriften 'Voor de
lieve kleinen'.) De bibliografie wordt uitgegeven door de
Primavera Pers, krijgt een omvang van ca. 380 pagina's, met 80
zwart-wit illustraties, en gaat in gebonden uitvoering zo'n f
90,- kosten. ISBN 90-74310-15-X.
Anne de Vries f!904~l9641 : een beeld van de auteur / samengesteld door Lenze L. Bouwers. - Callenbach / Kok, 1994. - 40 p.
: foto's ; 22 cm.
Een fotoboek, samengesteld door de biograaf van Anne de Vries.
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SYMPOSIA
14 december 1994: Zo goed als klassiek : klassieke fjeugd)literatuur.
Tijd: 9.15 tot 18.00 uur. Plaats: de Katholieke Universiteit
Brabant in Tilburg.
Inschrijving alleen via inschrijfformulieren, te bevragen bij
KUB, tel 013-662773. Kosten: voor studenten f 55,-, anderen f
125,-.
Organisatie: LOKVF NBLC, KUB faculteit der letteren.
Programma: 's morgens plenaire lezingen door Els Pelgrom en
Jaap Goedegebuure, 's middags 3 keuzeprogramma's
met als
thema's: de bijbel, de Odyssee, sprookjes en volksverhalen,
kinderlyriek,
gerechtigheid in de oorlog, topografie,
de
multiculturele canon. Verder de uitreiking van de Boek en
Jeugd Prijs en een muzikale bijdrage van Hans Hagen en Erik
Karsemeijer, waarna een borrel.
17 januari 1995: Het klassieke -jeugdboek in het onderwijs.
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Plaats: de Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling in de Julianahal van de Jaarbeurs te Utrecht.
Inschrijving na betaling van f20,- op giro 49891B1 t.n.v. St.
Bev. studie K & J lit. te Amsterdam. (Toegang tot de N.O.T. f
1 0 , - ) . Organisatie: St. Bevordering Studie Kinder- en Jeugdliteratuur; Toin Duijx - Postbus 17162 - 1001 JD Amsterdam.
Programma:
lezingen van Jaap Goedegebuure, Joke Linders,
Nicolaas Matsier en Ronald Soetaert, een pri jsuitreiking aan
kinderen, een muzikale bijdrage van Hans Hagen en Erik Karsemei jer en een borrel op een informatiemarkt met kraampjes
voor klassiekers.
Veel informatie over het onderwerp in het themanummer van
'Leesgoed' (november 1994) met als titel: 'Zo goed als klassiek' .

Het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haan heeft tot 19
maart 1995 een expositie over ANNE DE VRIES (1904-1964) . Een
fotoboek (zie bij publikaties) is verschenen, en een bibliografie door Anne de Vries Jr. komt binnenkort bij Callenbach
van de pers.
- Vanaf 9 december is het Letterkundig Museum ook KINDERBOEKENMUSEUM: de permanente tentoonstelling voor iedereen vanaf 8
jaar wordt dan geopend. Er zijn 15 kabinetten, waarin de
jeugdliteratuur in thema's wordt vormgegeven, en een rijk
geïllustreerd overzicht van de kinder- en jeugdliteratuur
vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot nu. Zoals al eerder
gemeld, zullen er speciale rondleidingen worden georganiseerd
voor donateurs van de Stichting.
- Tot 26 februari is te zien: 1954, EEN LITERAIRE DOORSNEE,
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het museum. Een
jaaroverzicht in boekomslagen, handschriften, en foto's, dat
vergezeld gaat van een gelijknamig schrijversprentenboek.
- Van 18 maart t/m 5 juni 1995 is gepland 'Babs bootje Krijgt
een stuurman', de meisjesroman zoals geïllustreerd door HANS
BORREBACH. Ook hierbij verschijnt een schrijversprentenboek
met essays.
Nederland is een Onderwijsmuseum rijker: in Qotmarsum is een
'Educatorium' geopend. Er zijn lokalen ingericht als klassen
uit de 17e eeuw, uit 1910, 1930 en 1960. Er is een collectie
antieke schoolboeken, platen, wandkaarten en voorwerpen tentoongesteld. Er is een bibliotheek voor studenten. (bron:
Volkskrant 8 okt. 1994).
Museum 'Dit is in Bethlehem' in Gorinchem heeft tot 6 december
een tentoonstelling 'TWEE EEUWEN SINTERKLAAS EN PIETERBAAS'
met prenten, boeken, kaarten, curiosa en speelgoed, (bron:
Volkskrant 22-10-1994).
UIT DE VAKBLADEN

T EHTOO N STELLINGEN
In de Internationale Juqendbibliothek in Hünchen een tentoonstelling van geïllustreerde boeken en prentenboeken over
KERSTGEBRUIKEN uit Duitsland en andere landen.
In november en december 1995 is deze expositie te zien in de
Sachsische Landesbibliothek in Dresden. (Zie voor de catalogus
bij 'Publicaties') .
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag van 5 december 1994
t/m 27 januari 1995: 'Een gedroomde wereld : werk van RIE
CRAHER (1887-1977) uit de collectie van mr. H.A.B. Goldschmidt. Ruim aandacht voor minder bekende aspecten van haar
oeuvre, zoals reclamewerk, romans en buitenlandse uitgaven.

Boekenpost jrg. 3 (1994) no. 14 (nov/dec) is een 'Special'
over kinderboeken. Artikelen over onder meer:
- p. 4-5: Hax und Moritz in Nederland / G.A. Gezelle-Heerburg.
- p. 6-8: Kinderboeken in de negentiende eeuw / John Landwehr.
- p. 10-12: Fernanda Trautwein (Nanda - Mini van den Heuvel) /
Janneke van der Veer,
- p. 14-16: Voorlichting over Jeugdlectuur (1880-1925) /
Margreet Bruijn.
- p. 18-19: Informatie- en studiecentrum Boek en Jeugd / Anne
de Vries.
- p. 20-21: Bekroonde boeken / Janneke van der Veer.
- p. 22-24: Hans Borrebach, een bekende tekenaar? / Margreet
van Wijk-Sluyterman.
- p. 30-31: Anne de Vries, nog steeds springlevend / Laura
Reedijk-Boersma.
- p. 38-39: Internationale Jugendbibliothek in München: Fundgrube voor liefhebbers van oude kinderboeken / Jant van der

Weg.
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Leesgoed : ti jdschrift over kinderboeken jrg. 21 (1994) no. 5
(nov) is een themanummer onder de titel: 'Zo goed als klassiek'. De aanleiding hiervoor is het symposium op 14 dec. in
Tilburg. (Zie bij Symposia)
Het programma wordt vermeld, en de sprekers voorgesteld.
Artikelen o.a. :
- wat heet klassiek / Ronald Soetaert.
- Heeft Pinokkio een Italiaans paspoort? / Emer O'Sullivan.
- Vraag naar klassiek / Sandra van Ginkel.
- Welke kinderboeken van nu worden over 50 jaar nog gelezen? /
Joke Linders.
- Bestaan er Nederlandse klassieke kinderboeken? / Gerard
Brantas.
- Odysseus bewerkt / Karel Maartense.
- Bewerken met schroom / Kargreet de Groot.
- Evert in Turfland (over Anne de Vries Sr.) / Lenze Bouwers.
Canadian Children's Literature
- p. 30-3 4: Collections to
literature at the University
the Vancouver Public Library /

No. 74 (zomer 1994) bevat o.a.:
support research in children's
of British Columbia Library and
Sheila Egoff and Terry Clark.

Juaendbuchmaaazin jrg. 44 [1994} no. 3 (juli-sept) bevat:
- p. 114-118: Der 'König Nobel' : ein Bilderbuch und Dokument
aus dem letzten Jahrhundert / Fedor Bochow.
- p. 119-124: Kapitein Marryat und sein Breraer Steuermann /
Reinhard Stach.
JuLit Informationen Arbeitskreis für Jugendliteratur jrg. 20
(1994) no. 3:
- p. 10-23: Muster landlicher und stadtischer Sozialisation in
der Madchenliteratur / Malte Dahrendorf.
- p. 3 3-39: Die Grossstadt im Bilderbuch der Jahrhundertwende
/ Hans Ries.

VRAGEN
* Henk Duijzer, conservator van Stadsbibliotheek Haarlem zoekt
een goed portret van Nicolaas Anslijn Hz. (1777-1B3B). Informatie a.u.b. naar tel. 023-157600.
+++++++++++++-t-+++-t-+++++++++++++++++-f-M-++++++
* Hans Visser - Lijsterlaan 122 - 3145 VM Maassluis - tel.
08380-59600 of 17967 of 01399-14729 (weekend) zoekt:
- Alida G. Mulder. Vertellingen voor kinderen / ill. van D.
Hoeksema. - Amsterdam : Gebr. Koster, z.j.
- alles van Gustave Aimard.
+++++++++++++++++++++++++++++-H-++++++++++++++
* Frits Booy - Ferdinand Huycklaan 36 - 3743 AN Baarn - tel.
02154-17336 zoekt: een sinterklaasboek uit begin vorige eeuw,
met op het voorplat of in het boek een afbeelding waarbij sint
en piet en paard zich in een gondel bevinden die onderaan een
luchtballon hangt. Hogelijk is de auteur J. Schenkman en heet
het boek 'Sint Nikolaas en zijn knecht'.
* Ina Tanahatoe - Whemelaan 12 - S071 GZ Nunspeet, studente
Universiteit Nijmegen, zoekt naar informatie over de schrijfster Agatha.
* Lanneke van Bergen - studente Universiteit Nijmegen, zoekt
naar informatie over Johannes Hazeu Czn. Informatie a.u.b. via
NBLC, Boek & Jeugd.
* Een studente uit Leiden doet onderzoek naar het beeld van de
Islam in de geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Informatie voor Juliette Vreeburg a.u.b, via NBLC, Boek
& Jeugd.

VEILINGEN
Tijdens de antiquarenbeurs in Amsterdam van 29 sept. tot 1
okt. werd een prentenboek van Jan Rinke aangeboden voor f
3750,-:
Ket Jong Holland naar Volendam : prentenboek voor
jongens en meisjes om Volendam zelf op te bouwen. - Amsterdam
: Scheltens & Giltay, [1919].
Het boek, dat 46 uitknipfiguren in kleur bevat, is aangekocht
door het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

* Een studente zoekt bewerkingen voor de jeugd van het reisjournaal van Willem ysbrantz. Bontekoe van Hoorn (1646).
Informatie a.u.b. naar: Yvonne Peters - Batavierenplantsoen 31
- 2025 CJ Haarlem - tel. 023-375461.

Op 5 december wordt bi j &u,bb Kuyper in Haarlem o.a. een deel
van het archief van B. Midderigh Bokhorst geveild, met brieven, tekeningen, foto's en door haar geïllustreerde boeken.

Van de twee volgende titels wordt een vindplaats gezocht:
1. Heiners, A. Merkwaardige lotgevallen en zeldzame ontmoetingen van Willem Ysbrands Bontekoe, en zijne reisgenooten, op
eene reis naar de Oost-Indiën, gedaan in het jaar 1619 : een
leesboek voor de scholen. - Sneek : F. W. v.B. Sraallenburg,
1818.
2. W.Y. Bontekoe : een geschiedkundig tafereel voor de Nederlandsche jeugd. Amsterdam : Schalekamp en Van Grampel, [1830].
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De volgende titels over Bontekoe zijn al gevonden. Kent U
meer bewerkingen van Bontekoe's verhaal?
In chronologische volgorde:
3. Willem IJsbrandsz Bontekoe : een geschiedkundig tafereel
voor de Nederlandsche jeugd. - 2e dr. - Amsterdam : Beijerinck, 1835. - 72 p., [5] bl. pi. ; 13 CM.
4. Reizen en avonturen van kapitein Willem IJsbrandsz. Bontekoe : tafereel uit de vaderlandsche geschiedenis der 17e
eeuw voor de Nederlandsche jeugd. - 4e dr. - Schoonhoven : Van
Nooten, [ca. 1870]. - 50 p., [2] bl. pi. : ill. ; 16 cm,
5. Balen. J. Hendrik van. De schipbreukelingen : de avontuurlijke reizen van kapitein Willem Ysbrandtsz. Bontekoe, 16181625 / met 4 houtgravuren van Wilm. Steelink. - Amsterdam :
Leendertz, [1883]. - VI, 208 p., [4] bl. pi. : ill. ; 20 cm. {De Nederlanders in Oost en West, te water en te land. [serie
i ; s])
6. Moerman, J.J. De wonderlijke avonturen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe / geïll. naar een oude uitgave. - Groningen
[ e t c ] : Wolters, 1924. - 163 p. : ill. , portr. ; 19 cm. ('t
Boeiende boek).
7. Fabricius. J. De scheepsjongens van Bontekoe / teek. van
den schrijver. - 's-Gravenhage : Leopold, 1924. - 569 p. :
ill. ; 24 cm.
21e dr. 1994.

14. Bontekoe in beeld / [samenst.: Milou Hopmans i.s.m. team
Da Costa Basisschool-Kanaleneiland en Lony Serno]. - Amsterdam
: Informatiepunt Basisonderwijs, 1981. - 53 p. : ill. ; 30 cm.
- (Informatie over basisonderwijs ; 274),
15- Anker. Ropert. Bontekoe in China
Vergeten licht: (1993), p. 139-147.

In:

Anker,

Robert.

* Theo Gielen ( Strosteeg 35 - 3511 VR Utrecht - tel. 030319162 of 317189) zoekt i.v.m. zijn onderzoek naar de drukgeschiedenis van Piet de Smeerpoets de volgende boeken (of fotoKopiën ervan):
1. Piet de Smeerpoets en andere verhalen. Naar het Duitsche
'Der Struwwelpeter'. - Leeuwarden : Hepkema & Van der Velde,
[1912]. (Boeken voor jongens en meisjes ; no. 7 9 ) .
2. Piet de Smeerpoets. Naar de oorspronkelijke uitgave door
)r. H. Hoffmann vrij vertaald door J. Riemens-Reurslag. - Den
Haag : Van Stockum, 1939.
3. Piet de Smeerpoets.
1886].

Amsterdam

Warendorf Jr.

[ca.

4. Schreiber's Frits Goedhart en Piet de Smeerpoets. - Amsterdam : Jan Leendertz, 1879.
5. De Tooverlantaarn Struwwelpeter. Naverteld
Amsterdam : H.C.A. Campagne & Zoon, [1897],

door

Rosa.

-

8. Amstel. Max, van. Straat Soenda : (de zeer avontuurlijke
reis van Willem Ysbrantszoon Bontekoe naar Nederlands OostIndië) : historisch jongensboek / geïll. door C. Boost. [Helmond : Helmond], [1938]. - 106 p. : ill., 27 cm. - (Ned.
jeugdbibliotheek ; no. 8 2 ) .

6. Het beroemde prentenboek. Vroolijke verhaaltjes en grappige
prentjes. Naar Struwelpeter, door Oom Gus. Geïllustreerd door
C. Spoor. - Amsterdam : H. Meulenhoff, 1909. ('Goedkope uitgave'?).

9. Amstel, Max van. Het schip Nieu-Hoorn. - Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courantmij., 1942. - 271 p. ; 21 cm.

7. J.J.A. Goeverneur. Ondeugende kinderen.
Van Druten (en Bleeker?), [ca. 1885].

10. Mulders. J. van. De gedenkwaardige reis naar Oost-Indië
van Willem Ysbrantszoon Bontekoe / bew. door J. van Mulders ;
met plaatjes van M. Moniquet. - Brussel : Marcel Didier, [ca.
1950], - 45 p. : ill.; 19 cm. - (Nederlandse Lectuur voor de
Jeugd ; no. 9) ,

8. Uitgaven van H.A.M. Roelants, Schiedam, van vóór de 'Jubilaeum-Uitgave' van 1898/1899, onder de titels:
- Een aardig prentenboek
- Een nieuw aardig prentenboek
- Het laatst aardig prentenboek
- Een aardig prentenboekje.

11. Uvldert. Erik. Avontuurlijke reizen Bontekoe / ill. van
Jan Beverdam. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor Zonen, [1951].
- 176 p. '. zw. ill. ; 21 cm.
2e druk, 1955.
12. Eerdmans, Rie. Muiteri j op de Bonte Koe.
Eykenhof, [ca. 1958]. - 60 p. : ill. ; 21 cm.

- Haarlem

;

Met vriendelijke groeten,
Jeannette Kok
NBLC Boek & Jeugd
tel. 070 - 3090225.

13. Vermeiren, Leopold, Bontekoe en het brandende schip /
[ill. van Stef van Stiphout]. - Antwerpen [ e t c ] : Standaard,
[1973], - 162 p. : zw, ill. ; 22 cm. - (Zegelvikings ; 1 8 ) .
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5e dr. - Sneek

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
April 1995 - no. 6

Van het bestuur

\&*
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meisjestijdschrift door Annemarie
Vermeulen, de aanbieding van het
eerste exemplaar van de bibliografie Jeugdtydschriften
in
Nederland en Vlaanderen 1757 1942 door Marjoke Rietveld - van
Wingerden aan prof. dr Joan Hemels. Daarna kan men de tentoonstelling van jeugdtijdschriften
bekijken, om tenslotte de dag af
te sluiten met een borrel.
Een uitnodiging wordt iedereen
nog toegezonden.

Voor U ligt al weer de zesde
aflevering van Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek. Uit de vele reacties is
gebleken dat de donateurs van
onze stichting de berichten met
plezier en interesse lezen. Reden
4 november - Deventer,
om ook de vormgeving aan te )
passen. Jeannette Kok en Toin
Het programma is nog niet heleDuijx zullen voortaan samen de
maal rond, maar in ieder geval
berichten samenstellen. Reacties
staat een lezing van Francis Bulzijn van harte welkom (zie colohof over De Perponcher en een
fon).
bezoek aan de beroemde Stads- of
Athenaeumbibliotheek en bet
Speelgoedmuseum gepland.
Voor 1995 zijn twee studiedagen
in voorbereiding: 27 mei RotterOp 13 mei is er weer een mogedam en 4 november Deventer.
lijkheid om bij veilinghuis Bubb
Kuyper rondgeleid te worden.
27 mei - Rotterdam.
Ook nu is de ruimte weer beperkt, Men moest zich opgeven
We beginnen de dag met een
vóór 7 april, maar misschien is er
bezoek aan het
Nationaal
nog plaats (Karin Ottenhoff /
Schoolmuseum, alwaar de ten070 - 3090227 of Anne de Vries /
toonstelling 'De geschiedenis van
070 - 3090220).
het leesplankje' bekeken kan
worden, ingeleid door een lezing
over dit onderwerp.
Netty van Rotterdam, Voorzitter
Na de lunch wordt de studiedag
voortgezet in de Gemeentebibliotheek met een lezing over het

Van de redactie

Sinds het vorige nummer van de
berichten is er geen studiedag
geweest, wel zijn er twee rondleidingen verzorgd voor donateurs
in Het Eönderboekenmuseum.
Manon Ferwerda begeleidde zo'n
30 donateurs bij deze blik voor
(èn achter) de schennen. Een
buitengewoon mooi vormgegeven
geheel, waar kinderen veel genoegen aan zullen beleven. Wat
ons daarnaast opviel was de afbakening van het terrein. Voor het
Kinderboekenmuseun) blijkt de*
zelfde beperking te gelden als
voor het Letterkundig Museum:
de auteurs moeten Nederlands
zijn, vertalingen zijn dus niet te
vinden, en figuren als Winnie de
Poeh, Robinson Crusoë en Piet
de Smeerpoets zal men er niet
aantreffen. Misschien iets voor de
(nabije) toekomst?
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aangekocht, (bron: Afke van der
Linden).

Antiquariaat*
nieuws

naar het werk van A.C.C, de
Vletter geheel in de geest van De
Vletter zelf die ooit zei: "Wie mij
wil lezen, moet niet met één werk
volstaan."
Saskia van der Knaap heeft in
haar scriptie Anak Belanda;
Indische jeugdliteratuur over
Japanse interneringskampen en
de bersiap onderzoent hoe in
jeugdliteratuur een beeld wordt
gegeven van het leven in Japanse
interneringskampen en tijdens de
bersiap, de tijd direct na de onafhankeüjkheidsverklaring van Indonesië in 1945.

Onderzoek
0e tweede catalogus van antiquariaat Forum: The children's
world of learning 1480-1880
deel 2 is gerecenseerd door de
heer F.J. Huiskamp. Bij 26 nummers heeft hij aanvullingen of
verbeteringen. Een kopie van de
lijst is op te vragen bij NBLC,
Boek & Jeugd, tel 070/3090225.

Jant van der Weg - Lavennan is
bezig met een verkennend onderzoek over het kinderlied in de
19e en 20e eeuw, in het bijzonder het Friese kinderlied. Het
kinderlied wordt door haar gezien
als een belangrijke vorm van cultuuroverdracht. Literatuursuggesties zijn van harte welkom!

Musea

In zijn geboortehuis in de Eerste
Leliedwarsstraat 16 te Amsterdam
is sinds kon het Theo Ttüjssen
Museum gevestigd. Geopend van
donderdag t/m zondag van 12,00
tot 17.00 uur.
Het Nederlands Stripmuseum in
Groningen timmert flink aan de
weg: de plannen zijn rond voor
een opening binnen 2 a 3 jaar.
Een vaste collectie met Nederlandse strips, cartoons en illustraties, en wisselende tentoonstellingen moeten jaarlijks 50.000 bezoekers gaan trekken. Een voorproefje is gegeven met de tentoonstelling Kinderschoenen, met
jeugdwerk van striptekenaars.
Comité van aanbeveling: Joost
Swarte, Marten Toonder en Jan
Kruis, (bron: Boekblad 24/2/
1995)
Het Fries Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum is uit
de financiële problemen. Er is
honderdduizend gulden bijeengebracht door meer dan 650 mensen. Het huis voor de permanente
expositie is door het bestuur

Boek en Jeugdprijs
1994

Dit jaar werd voor de eerste maal
de Boek en Jeugd Prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is
ingesteld door het NBLC, de
vereniging voor openbare bibliotheken, voor de beste universitaire scriptie over kinder- en jeugdliteratuur. De naam is ontleend
aan die van het Informatie- en
Studiecentrum op dit gebied,
waar elke schrijver van een scriptie over jeugdliteratuur minstens
eenmaal heen moet om literatuur
te verzamelen.
Twee van de drie eervolle vermeldingen gingen naar scripties
met een historisch perspectief.
Het betreft hier de scripties van
Marieken van Eunen en Saskia
van der Knaap, respectievelijk
afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Marieke van
Eunen heeft een studie verricht

De eerste Boek en Jeugd Prijs
werd toegekend aan Ineke Vos,
afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op een
scriptie waarin opnieuw de historische benadering centraal staat.
De titel van de scriptie luidt:
Tine van Berken. Portret van
een meisjesboekenschrijfster uit
het fin de siècle. De jury was
echter van mening dat Ineke Vos
zichzelf met de ondertitel onrecht
aandoet. De scriptie is meer dan
een auteursportret. Het historisch
onderzoek dat Ineke Vos heeft
uitgevoerd, heeft ontegenzeggelijk
veel informatie opgeleverd over
Tine van Berken, pseudoniem van
mevr, Anna Christina Wirmond Berkhout, die al in 1899 op 29jarige leeftijd overleed. Maar de
informatie is nieuw en belangwekkend door de inpassing ervan
in het bredere kader van een
genre, in dit geval het genre
meisjesboeken.
De jury bestond uit: Helma van
Lierop, Harry Bekkering en Toin
Duijx.
In het zomernummer 1995 van
Literatuur zonder leeftijd zal
een artikel van Ineke Vos gebaseerd op haar scriptie verschijnen. Alle ingezonden scripties
zijn opgenomen in de 'scriptiebank' van het NBLC en aldaar
raadpleegbaar.
(bron: juryrapport)
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derlands Letterkundig Museum.
Met een bijdrage van Bregje
Boonstra over kinder- en jeugdliteratuur.

HSfeBr

Levenslessen van Cato : het
verhaal van een schoolboek /
Fons van Buuren. - Amsterdam :
De Buitenkant, 1994. - 37 p. : ill.
; 22 cm, - De derde Van Selmlezing werd uitgesproken op 5
september 1994 te Leiden. ISBN 90-703 86-64-X.
Voordracht over de receptiegeschiedenis, met name in Nederland, van de "Disticha Catonis":
144 tweeregelige Latijnse spreuken in versvorm uit de derde
eeuw. Dit boek is eeuwenlang
verplichte kost geweest op de
scholen.

•aa[NE VAN BERKEN|J£
J"

•

Publikaties

Van Abélard tot Zoroaster :
literaire en historische figuren
vanaf de renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater / Léon Stapper &
Peter Altena & Michel Uyen. Nijmegen : SUN, cop. 1994. 300 p. : ill. ; 22 cm. - (Van A tot
Z boeken) - Met lit. opg., reg. ISBN 90-6168-415-3 : f44,50.
Cultuurhistorisch
naslagwerk,
waarin ruim 50 personages worden behandeld die een vaste
plaats in onze cultuur hebben
verworven, zoals Blauwbaard,
Don Quichot, Mazeppa, Münchhausen, Robin Hood, Robinson
Crusoë, Tijl Uilenspiegel, de
Vliegende Hollander en Wilhelm
Teil.
Bibliographie der niederlandischen Kinder- und Jugendliteratur in deutscher Übersetzung,
1830-1990 / von Herbert Van
Uffelen. - Munster [etc] : Lit,
1993. - 3 3 8 p . ; 23 cm. - (Nó-

Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf: de ontwikkeling van
uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen
en enkele aanverwante bedrijven
tussen 1827 en 1941 in NijmegenArnhem Amsterdam / Esther
Z.R. Cohen.
Speciaal nummer van Uitgelezen
boeken jrg. 5, no. 3 (febr. 1995).
- Amsterdam : De Buitenkant.
Een beknopte geschiedenis van
een familie in boeken, die tevens
een beeld geeft van de groei en
veranderingen in het uitgeversbedrijf. Te bestellen door f 15,- over
te maken op giro 1781409 t.n.v.
Jan de Jong, Amsterdam.

derlande-Studien ; 8). - Met lit.
opg., reg. - ISBN 3-89473-743-3.
Bibliografie van Nederlandse en
Vlaamse jeugdliteratuur in Duitse
vertaling, vanaf de oprichting van
de Belgische Staat (1830) tot
1990, voorafgegaan door een kort
historisch overzicht van de nederlandstalige jeugdliteratuur in de
duitstalige landen (p. 17-28).
ABC-boeken. Documentatiemap
in de serie Documentatie jeugdlectuur in thema's; jaargang 16
(1994) no. 5. Den Haag : NBLC.
De map bevat een literatuurlijst
die verwijst naar meer dan 100
artikelen en boeken, en 28 overdrukken van artikelen. Uitgegeven
ter gelegenheid van de tentoonstellingen over abc-boeken die
voor eind 1995 gepland zijn.
1954 : een literaire doorsnee /
red.: Erna Staal en Murk Salverda. 's-Gravenhage : Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum ; Amsterdam :
Quendo, 1994. - ISBN 902145002X. - (Schrijversprentenboek ;
36).
Catalogus bij de tentoonstelling,
ingericht naar aanleiding van het
veertigjarig bestaan van het Ne-

Boek verzorging door f',11a Riemersma 1903-1993 / samenst. en
research: Peter van Dam. - Rotterdam : Antiquariaat Henk van
der Burg, 1994. - 28 p. : 01. ; 21
cm. - Gedrukt in een opl. van
300 ex. - Niet verkrijgbaar in de
handel.
Een brochure met artikelen over
boekverzorging, en een bio- en
bibliografie van Ella Riemersma.
Durk en Djoke wurde wier
grutter! : wearden en noarmen
yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein / door Hedzer Drent. Ljouwert [Leeuwarden) : Fryske
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Akademy, 1994. - 340, [85] p. ;
24 cm. - (Fryske Akademy ; nr.
787). - Proefschrift Universiteit
van Amsterdam. - Lit. opg.: p.
[341-3581. - Met samenvattingen
in het Nederlands en Engels. ISBN 90-6171-787-6 : f37,50.
Uitgaande
van
de periode
1919-1988 worden J00 oorspronkelijk Friese verhalende jeugdboeken onderzocht op hun waarden en normen. Schrijver komt tot
de conclusie dat er voor een z.g.
jeugdland' in de Friese jeugdliteratuur geen plaats is. (Een uitgebreide bespreking door Jant van
der Weg is te vinden in Literatuur
zonder leeftijd / lente 1995).
Een gedroomde wereld : werk
van Rie Cramer (1887-1977) uit
de collectie mr. M.A.B. Goldschmidt / [samenstelling: M.A.B.
Goldschmidt ; foto's: Jaap van
Dongen]. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 1994. - Ca. 50 p.
: UI., foto's, ; 21 cm. - (Tentoonstellingscatalogi en -brochures
van de Koninklijke Bibliotheek ;
49). - ISBN 90-6259-119-1
Catalogus van de tentoonstelling
gehouden in de Koninklijke Bibliotheek, 5 december 1994 t/m
27 januari 1995. - Met lit. opg.,
reg.
Zoeken naar de ziel : leven en
werk van W.G. van de Hulst /
Daan van der Kaaden. - [Nijkerk]
: CaUenbach, cop. 1994. - 152 p.
: portr., Ül. ; 26 cm. - Met bibliogr en reg. - ISBN 90-2660395-9 : f 39,90.
Een portret van kinderboekenschrijver W.C. van de Hulst
(1879-1963), rijk geïllustreerd
met foto % omslagafbeeldingen
van en illustraties uit zijn boeken.
Aan de totstandkoming van het
boek 'Peerke' is een apart hoofdstuk gewijd.
Wei honderd keer gelezen... :
favoriete kinderboeken uit de
periode 1890-1950 / F. Markestein. - Den Haag : NBLC dienst
LBC, 1994. - 48 p. : zw. UI. ; 30
cm.

Brochure waarin een beeld wordt
gegeven van de 'blauwe bandencollectie' van de LBC, waarin
boeken vanaf 1890 zijn opgenomen, bestemd voor uitleen en
tentoonstellingen. Van een aantal
genres wordt een overzicht gegeven, zoals van historische verhalen, jongensboeken, prentenboeken, gezinsverhalen en versjes.
Onvolledige lijst van publikaties
van en over PetroneUa Moens ;
een aanzet tot nadere studie van
haar leven en werken / samengest. door C.W. Stigter. - Wijnjewoude : C.W. Stigter, 1993. - 25
bl. : ül. ; 30 cm, - Oplage van 10
genummerde ex,
Een beknopt overzicht van uitgaven van en over de 19e eeuwse
'dichteres en pamflettiste' Petronella Moens.
Bibliografie van Anne de Vries
1904-1964 / samengest. door
Anne de Vries (1944). - Nijkerk :
CaUenbach, cop. 1995. - 240 p. ISBN 90-266-0450-5.
Een volledig overzicht van het
werk: romans en verhalen voor
volwassenen, kinder- en jeugdboeken, schoolboeken, publikaties
over onderwijs en opvoeding (met
alle herdrukken en vertalingen).
Verder een opsomming van de
publikaties óver Anne de Vries en
zijn werk. (Over het samenstellen
van deze bibliografie heeft Anne
de Vries een artikel geschreven
voor Literatuur zonder leeftijd,
lente 1995).

Der Struwwelpeter / Heinricb
Hofrmaun ; nach der Urfassung
gezeichnet und in Holz geschnitten von Fritz Kredel ; mit einem
Essay von Elke Heidenreich und
17 AbbUdungen. Rütten &. Loening, 1995. - ISBN 3352005168.
De oerversie van Piet de Smeerpoets: een herdruk naar de eerste
uitgave uit 1845 van Carl Friedrich Loening. Met een verhandeling over het geheim van de blijvende aantrekkingskracht van het
boek.
Die Zeil ist kaputt : die Lebensgeschichte des Erich Kastner /
Klaus Kordon. - Weinheim [etc]
: Beltz & Gelberg, cop. 1994. 224 p., [8] p. pi, : ül, portr. ; 21
cm. - Met bibhogr., ht. opg. ISBN 3-407-80729-5.
Biografie van de Duitse schrijver
Erich Kastner (1899-1974), auteur van o.a. Emil en de detectives (1929). Hij schreef ook over
politiek, maakte toneelstukken en
gedichten.

Gertrud Caspari : die Bibliographie der Bücher und anderer bildnerischer Arbeiten / von
Wolfgang Neubert. Mit Beitr.
von Andreas Bode und Genraud
Muller.
- Rudolstadt:
Burgart-Presse, 1994. - 121 S. : ül. ;
31 cm. - (BibliographischeT
Druck der Burgart-Presse Jens
Henkel;2). ISBN 3-910206-13-1.
Bibliografie van het werk van
deze illustrator, met vertalingen,
o.a. in het Nederlands.
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Cfaildhood re-collected : early
children's books from the library of Marjorie Moon / Brian
Alderson & Marjorie Moon. [London] : Provincial Booksellers
Fairs Association, 1994. - XIV,
114 p. : ill. (some col.). ; 23 cm.
- Bibliography: p 109-111. Index, - ISBN 0-9524122-0-9
In kleur geïllustreerde catalogus
van een Engelse particuliere
verzameling 18e eeuwse jeugdboeken, met een voorwoord over
de verzamelaars geschiedenis door
Brian Alderson.
Mirrors of American culture :
children's fiction series in the
twentieth century / Paul Deane.
- Metuchen, N.J : Scarecrow
Press, 12-91. - X, 265 p. ; 23
cm. - Includes bibliographical
references and index. - ISBN
0-8108-2460-4
Beschouwing waarin jeugdboekenseries worden gezien als bron
voor kennis over de Verenigde
Staten en haar bewoners, hun
opvattingen,
vooroordelen en
waarden. De historische ontwikkeling, de kritiek, pogingen tot
censuur en de redenen voor hun
populariteit worden behandeld.
The annotated Charlotte's web /
introduction and notes by Peter F.
Neumeyer. Charlotte's web / by
E.B. White ; pictures by Gaith
Williams. - New York : HarperColhns, 1994. - XXXIV, 283 p. ;
25 cm. - Bevat index en üt.opg
van en over E.B. White. ISBN
0-06-024387-2.
Hoewel het lijkt alsof E.B. White
dit geliefde Amerikaanse kinderboek in één keer uit zijn pen liet
vloeien, is de werkelijkheid anders: hij werkte aan liefst acht
versies en deed grondig onderzoek naar spinnengedrag en varkensgewoonten. Dit boek levert
inzicht in dit creatieve proces.
Alphabet books in the United
States from 1875-1975 / Irvyn
Gayle Gilbertson. - Ann Harbor :
U.M.I.
dissertation
services,
1990. - X, 137 p. : ill. ; 21 cm.

Een Amerikaanse scriptie (voor de
onderwijzersopleiding aan de
University of Minnesota) over 100
jaar ABC-boeken en de veranderingen daarin in vormgeving,
visie op leesonderwijs, maatschappij en het kind.

Prentgeschenk van zestig abc
boekjes / samengesteld door John
Landwehr. - Alphen aan den Rijn
:
Repro Holland,
april/mei
1995. - ISBN 9064712794.
Naast de handelsuitgave verschijnt een beperkte genummerde
oplage van ongeveer 40 exemplaren die een origineel abc boekje
uit ca. 1850 bevatten.
Een rijk geïllustreerd boek, deels
in kleur.

Die Mtimins für Erwachsene :
Bilder zur Selbstwerdung / Irma
Müller-Nienstedl. - Solothurn ;
Düsseldorf : Walter, 1994. - 206
S. : Hl. ; 21 cm. - ISBN
3-530-58801-6.
De psychologische betekenis van
de Moem-verhalen wordt uiteengezet, samen met informatie over
leven en werk van de Finse auteur
Tove Jansson. Het eerste Moemverhaal verscheen in 1945.

Ramsj

Antoine de Saint-Exupéry : the
life and death of the little prince
/ Paul Webster. - London : Macraillan, 1993. - 276 p., [8] p. pi.
: ill. ; 23 cm. - Met bt. opg. en
index. - ISBN 0-333-54872-8.
Biografie over avonturen en werk
van de Franse piloot en schrijver
Antoine de Saint-Exupéry.

Het boek van Frieda de Haas en
Bert Paasman: J.F. Martinet en
de achttiende eeuw. - Walburg
Pers, 1987, ligt voor f 4,90 in de
ramsj bij De Slegte. (Info Theo
Gielen)

publikaties die
binnenkort
verschijnen

Bibliografie van Noordnederlandse school- en kinderboeken.
Deel 1: 1700-1800 / door P J .
Buijnsters en Leontine BuijnstersSmets.
Deze bibliografie verschijnt eind
1995, en zal enkele duizenden
titels bevatten. Er komen illustraties in, en informatie over auteurs
en boeken. De indeling is volgens
genre: godsdienstige boeken,
prentenboeken, kennis der natuur,
aardrijkskunde, verhalen, gedichten. almanakken en dergelijke.
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Scripties

In museum 'De acht zaligheden'
in Eersel is tot 12 mei een tentoonstelling te zien van kinderen volksprenten. Zo'n 45 19e
eeuwse kinderprenten, speelgoed,
schoolplaten en dergelijke uit
eigen collectie, uit het Noord
Brabants Museum en van particulieren zijn te bezichtigen.
Geopend van ma-vr van 10 17.00 uur, zo van 13 - 17.00 uur.
Op zaterdag voor groepen na afspraak: tel. 04970 - 15649.

Tentoonstellingen

Een zaak van het verleden?
Nationalisme in de Vlaamse en
Nederlandse historische jeugdliteratuur van 1965 tot 1985 /
Marijke Vrijders. - Leuven :
Katholieke Universiteit, 1994.
Begeleid door prof. dr R. Gb.esquiere.

De tentoonstelling in het Letterkundig Museum over Hans Borrebach zal lopen van 21 april tot
november 1995. Zes weken later
verschijnt een schrijversprentenboek over deze illustrator en
auteur, met bijdragen van Margreet van Wijk-Sluyterman, Henk
van Gelder, Frank Dam e.a.

En toen was er.... Literatuur ;
de jeugdliteraire canon van
1980-1990 / Anne de Vries. Nijmegen : Katholieke Universiteit, 1994. Begeleid door dr. J.
Ester en dr. H. Bekkering.
Pinocchio ontmoet Lavina : een
beknopt onderzoek naar belangrijke aspekten in de hedendaagse Italiaanse kinderliteratuur /
H.H. Luchtmeyer. - Amsterdam :
Universiteit, 1993. Begeleid door
dr. D. Aristodemo.
Met historisch overzicht en vergelijkingen tussen Nederlandse en
Italiaanse jeugdliteratuur.

Symposia

De University of Minnesota
(Childrens Literature Research
Collection and the Department of
German) organiseren van 9 - 1 1
november 1995 een symposium
om de 150e verjaardag van de
Struwwelpeter te vieren.
Onze mede-donateur Theo Gielen
was gevraagd een voordracht te
komen geven, helaas, er was
geen retourticket bij de uitnodiging inbegrepen!

In juni zal in Leipzig een tentoonstelling worden gehouden van de
boeken en tijdschriften die Anne
Frank las in het achterhuis.
Organisatie; antiquariaat Colombine, Ceintuurbaan 37, Amsterdam.
De gehele maand mei kan men,
tijdens de normale openingstijden,
in de Gemeente Bibliotheek te
Rotterdam de tentoonstelling
jeugdtydschiïften 1737 - 1942
bezichtigen (zie ook rubriek: van
het bestuur).

„HvrvrtI ftsttw trwv jij HWJ BH yi^-n t)r Itudl+t Ut U A ^ y r m r '

Ter gelegenheid van het feit dat
350 jaar geleden de eerste uitgave
van het reisjournaal van Bontekoe verscheen in Hoorn, zal een
tentoorotelling worden gewijd aan
Bontekoe en zijn reis in het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er wordt
gepoogd de vele Bontekoe-uitgaven die van 1646 af zijn versebenen hier bijeen te brengen, {Een
lijst van bewerkingen voor de
jeugd stond in 'Berichten...' no.
5). Zie ook: De Boekenwereld
jrg. 11, no. 2 (dec. 1994).
Schatten uit de kinderkamer is
de titel van een tentoonstelling
van Nederlandse jeugdboeken uit
deze eeuw, die van juni - september gepland is in het Veluws
Museum Nairac in Barneveld.
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Tentoonstellingen
in wording

Uit de tijdschriften

Vanuit het overleg van beheerders
van (openbaar toegankelijke)
bewaarcollecties
kinderboeken
wordt in samenwerking met een
viertal musea gewerkt aan tentoonstellingen over abc-boeken.
Van dec. 1995 tot febr. 1996
zullen diverse aspecten in de
verschillende exposities naar
voren komen: het abcedarium en
de abc-teesboekjes in het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam, private-press abc-boeken in
het Museum van het Boek in Den
Haag, eveneens in Den Haag in
het Nederlands
Letterkundig
Museum een chronologisch overzicht van abc-boeken, en in de
Universiteit
van
Amsterdam
handgekieurde abc-boeken.
Willem Wilmink zal een ABCboek voor kinderen maken en de
tentoonstelling wordt begeleid
door een essaybundel met bijdragen van onder andere Bregje
Boonstra, Arie van den Berg,
P.J. Buijnsters, Anne de Vries en
Jaap ter Linden.

Boekenpost jrg. 3, no. 15
(jan/febr. 1995) bevat artikelen
over een uitgever van zondagsschoolboekjes 'Editio', de waarde
van strips, illustrator J.H. Isings,
auteur C.M. van Hille-Gaerihé,
en een collectie boeken over de
watersnoodramp van 1953.
Boekenpost jrg. 3, no. 16
(mnVapr. 1995) bevat artikelen
over schoolboeken in de bezettingstijd, de Hendrix-collectie (bij
de Openbare Bibliotheek Groningen), André Vlaanderen, Carel
Beke, vergeten strips, en 19e
eeuwse kinderboeken over kermis
en circus.
In De boekenwereld van februari

1995 (jrg. 11, no. 3) twee artikelen: een gesprek met Wim Bijmoer en een bespreking van artikelen over historische jeugdliteratuur in enkele buitenlandse
tijdschriften.
In Comenius, no. 3, 1994 een
artikel van Jacques Dane en
Mineke van Essen: De wijde
wereld van W.G. van de Hulst.
The lion and the unicorn jrg.
18, no. 2 (dec. 1994) bevat diverse artikelen over 19e eeuwse
jeugdliteratuur:
godsdienstige
invloed, Laura Ingalls Wilder,
Louisa May Alcott en Thomas
Bailey Aldrich, L. Frank Baum,
en Mark Twain.
Het Peperhuis
nieuwsbrief
Zuiderzeemuseum 1994, no. 4
bevat een pagina met informatie
over het pas verworven prentenboek met opzetfiguren van Jan
Rinke: Jong Holland naar Volendam, uit 1919. (Info Theo Gielen)

«eüfftïi'npclsKHCïDcrrtic.ciuuaefrföthfdnontuctTn&rc
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Een tentoonstelling over Tyl
Uilenspiegel in zijn tyd, in het
Zeeuws Museum in Middelburg.
Mogelijk gaat de tentoonstelling
reizen. Er is een voofbereidingsgroep gevormd met mensen uit
Amsterdam, Middelburg en Gent.
Het ligt in de bedoeling hierbij
een publicatie uit te geven.
Ook gepland: een tentoonstelling
over Paul Biegel in het Letterkundig Museum.
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Vragen
Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.
In de fcinderboekencollectie van
NBLC - Boek en Jeugd bevindt
zich een oud boekje zonder auteur of titel, dat ons voor veel
vraagtekens plaatst.

Het plaatje dat voorop het boek is
geplakt, is mogelijk uit het boek
gehaald. U ziet het hier afgedrukt
in zwart-wit. Wie kent het?
(info naar Jeannette Kok).

De tekst is hetzelfde als J.
Schenkman's Sint Nikolaas en
zijn knecht uit 1850, maar de
plaatjes zijn geheel anders. Het
lijkt ouder dan 1850; we schatten
het op 183X.

Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Linden, Gerard Brantas
(penningmeester) en Anne de
Vries (secr.)
Samenstelling
Jeannette Kok en Toin Duijx

Hfli
••••'•

Mededelingen-bulletin van de
Stichting Geschiedenis van
de kinder- en jeugdliteratuur

Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin kan
men sturen aan:
NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag

\

Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinderen Jeugdliteratuur (minimum
donatie per jaar vijfentwintig
gulden) ontvangen uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Anne de Vries,
NBLC te Den Haag (zie
boven).

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
Juni 1995 - no. 7

stelling in Haarlem en een tentoonstelling naar aanleiding van
de publikatie van een bundel
Sinterklaasliederen door Bert van
Gelder en aan een excursie naar
de Reinaert-vereniging in Hulst.

Vau het bestuur

Het bestuur is op 7 juni bijeen
geweest en beeft zich gebogen
over de vele activiteiten voor dit
jaar en komend jaar. De studiedag op 4 november 1995 in Deventer met een bezoek aan de
Stads- of Afhenaeumbibliotheek
zal worden gecombineerd met een
lezing door Francis BuJhof oveT
De Perponcher (Zie elders in
deze 'Berichten ...'). Een bezoek
aan het Speelgoed- en Blikmuseum aldaar zal waarschijnlijk
niet mogelijk zijn vanwege asbestproblemen. Er is overleg
gaande over een aanvullende
lezing. Uiteraard ontvangen de
donateurs t.z.t. een uitnodiging
voor deze studiedag.
Houdt u vrijdag 15 december
alvast vrij: waarschijnlijk is er
een excursie voor donateurs langs
de ABC-tenxoonstelIingen in het
Nationaal Schoolmuseum, het
Letterkundig Museum en Meermanno/Museum van het boek.
Ook hier geldt: nadere informatie
volgt.
Voor 1996 wordt gedacht aan
bezoeken aan de pop-up tentoon-

Onze bijeenkomsten worden zeer
goed bezocht en bij de keuze van
lokaties en zalen zal daarmee
rekening moeten worden gehouden. Bij bezoeken aan collecties
kan een (te) groot aantal deelnemers problemen opleveren.
Het bestuur is verheugd over de
nieuwe vorm waarin de 'Berichten...' verschijnen. De kosten
hiervan zijn (voorlopig) geen probleem. De 'Berichten ...'zullen
vier maal per jaar verschijnen:
maart, juni, september en december. De 'Berichten ...' van juni
en december bevatten dan tevens
de verslagen van de studiedagen.
De 'Berichten...' blijven uitdrukkelijk een mededelingenblad
voor donateurs van de Stichting
en er wordt niet gestreefd naar
een nieuw tijdschrift. Abonneren
is dus niet mogelijk.
Netty van Rotterdam, Voorzitter

Van de redactie

De redactie is blij met de positieve reacties van een aantal donateurs op de nieuwe vormgeving,
en met de toezeggingen voor het
leveren van nieuws. Gaarne al uw
mededelingen, tips, vragen en
ander nieuws naar Jeannette Kok,
zie colofon.
Op 13 mei was er opnieuw gelegenheid om het veilinghuis Bubb
Kuyper te bezoeken. Er waren 13
donateurs die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Zie
voor het verslag van de eerste
bijeenkomst 'Berichten...' no. 5.
De studiedag op zaterdag 27 mei
in Rotterdam was zeer succesvol.
's Morgens waren we met ongeveer 55 donateurs te gast in het
Nationaal Schoolmuseum voor
een lezing van Tijs van Ruiten.
Bij de presentatie in de Gemeentebibliotheek van de bibliografie
van jeugdtijdschriften (Marjoke
Rietveld) waren meer dan 75
personen aanwezig. Het was een
goed gedoseerde (qua informatie
in woord en beeld) en goed georganiseerde (qua lokaties en verfrissingen) dag, met veel geani-
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meerde gesprekken en onderlinge
contacten. Een korte samenvatting
van de lezingen vindt u in deze
'Berichten ...'.

het boek 'een der beste, zoo niet
het beste, van deze encyclopaedische boeken' is. 'De
bedoeling van den schrijver is
den allereersten grondslag voor

Onderlinge gegevens-uitwisseling
van donateurs wordt zeer op prijs
gesteld en levert vaak verrassende
ontdekkingen op: zo vond Margreet van Wijk dankzij een tip
een kinderstrip van Hans Borrebach in een gemeente-archief.

het onderwijs

De samenstellers

De Perponcher

Francis Bulhof zal op 4 november
op de studiedag een lezing verzorgen over De Perponcher,
gebaseerd op zijn boek Ma patrie
est au ciel : leven en werk van
Willem Etnmerv de Perponcher
Sedlnitzky (1741-1819). Hilversum : Verloren, 1993. - 256 p. :
BUL ; 24 cm. ISBN 90 6550 362
5. Hier alvast wat informatie als
introductie op de studiedag.
In 1782 verscheen van De Perponcher Onderwijs voor kinderen in 3 delen, samen meer dan
1200 pagina's. De Ie druk hiervan is aanwezig bij Boek &
Jeugd, de KUB heeft een 2e druk
uit 1785, de 3e druk uit 1815 is
bij de KB en de herziene uitgave
door J. van Lennep (1863) zit in
de collecties van de KB, Boek &
Jeugd en de RUG.
Daalder zegt in Wormcruyt
met suycker over deze tijdgenoot
van Van Alphen, Le Francq van
Berkhey en Martinet: 'de schrijver was een merkwaardig man'
(zie p. 57) verdwaald tussen de
stromingen in zijn tijd. Zijn boek
is oorspronkelijk bestemd voor
kinderen van 3 tot 5 jaar, later
ook voor ouderen.
Knuttel-Fabius zegt in Oude
kinderboeken (p. 33 e.v.): dat

Lezen van een
plankje

en ook VOOT de

"wijsbegeerte" (der zes- en zevenjarigen) te leggen, bovenal
door hen, "oplettende te maken
op alles wat hen omringt en
dagelijksch voorkomt en hun
hetzelve benevens 's menschen
toestand in de waereld en de
maatschappij uit het regte oogpunt en met een wijsgeerig oog te
leeren beschouwen".' KnuttelFabius noemt het 'in het kader
van zijn tijd beschouwd, een
alleraardigst boek', waarin de
informatie in de vorm van gesprekjes tussen ouders en kinderen is gegoten.
[Zie voor meer informatie ook De
hele Bibelebontse berg (p. 208211)]

Tijs van Ruiten (conservator) is
een begenadigd spreker en de
hem toegemeten tijd was erg snel
voorbij. Hij gaf een overzicht van
de verschillende vormen die het
aanvankelijk leesonderwijs heeft
gekend. Na het individueel leren
spellen, zoals dat tot het begin
van de negentiende eeuw gebruikelijk was, werden er vormen
ontwikkeld (klankmethoden en
nonnaalwoordenmethoden) waarbij klassikaal werd lesgegeven en
leesplankjes als hulpmiddel werden gebruikt. De meest bekende
is het leesplankje van Hoogeveen:
aap-noot-mies.

&• Cr-

rvfoéfy

$£&£?

^TÊr\s

SR/J
fr-

aap.
een aap.
een aap met een noot.
een noot van wim.
eet de noot maar óp
maar val niet
van de goot
*sm
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Daaraan is echter het een en
ander voorafgegaan: het letterrad
van Nieuwoid, de letterkast van
Dellabarre, de leestafels van
Prinsen, de NormaalwoonJenmethode van Bonman (met platen, verhalen en leesboekjes)
enzovoorts, al met al meer dan
100 verschillende methoden.
Hoogeveen ontwierp in 1891 een
leesplank met roos-raap-meel,
kwam in 1897 met raam-roosneef en in 1910 met aap-nootmies en de plaatjes van Jetses.
(zie ook de rubriek: vragen).
Er ontbrandde een strijd om de
auteursrechten tussen Kolenbrander (onderwijzer te Deventer, die
ook een leesplank ontwierp) en
Hoogeveen. Een onderzoek heeft
uitgewezen dat Hoogeveen de
vader van het leesplankje kan
worden genoemd, maar dat hij
het idee van een vertelselplaat
heeft gestolen van Kolenbrander.
Ook na Hoogeveen's leesplank
zijn er andere verschenen (bijvoorbeeld voor R.K. scholen) en
zijn er andere methoden ontworpen, zoals de globaalwoordenmethode en de struktuurmethode
(Caesar).
In het Nationaal Schoolmuseum is
de tentoonstelling Lezen van een
plankje: twee eeuwen aanvankelijk lezen' nog tot 3 september te
zien. De tentoonstelling is mooi
en helder vormgegeven en riep bij
velen de nodige herinneringen op,
ai bleken degenen die zich niet
voor de geest konden halen hoe
ze ooit hadden Leren Lezen geen
uitzonderingen te zijn. Volgens
Jaap ter Linden (directeur van het
Schoolmuseum) is er nog hoop:
hoe ouder, hoe meer men zich
hiervan blijkt te kunnen herinneren. (zie ook rubriek: tentoonstellingen).

6 3titi 1887, jl#. !•

Het
meisjestijdschrift
omstreeks 1900

Annemarie Vermeulen schreef als
studente Maatschappij geschiedenis aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam haar doctoraalscriptie 'Waarom een meisjescourant?'.
De lezing begon met een citaat
uit het eerste nummer van het
meisjestijdschrift Lelie- en Rozekitoupen uit 1882, waarin de
redactrice Catharina Alberdingk
Thijm zichzelf in de inleiding de
vraag stelt 'Waarom een meisjescourant?':
'Er is in ons land eene gelukkige
beweging ten voordele der gezondheid van het jongere geslacht; men wil meer uitspanning
en minder inspanning in de opvoeding brengen. Om nu eenigermate te voorzien in de leemte van
onderhoudende lectuur voor jonge
meisjes en tegelijkertijd mijne
geringe bijdrage te leveren tot
bereiken van het doel, hierboven
aangegeven, heb ik mij voorgenomen een weekblad uit te geven,
dat alleen aan jonge meisjes
wordt gewijd,'
In de scriptie wordt gezocht naar
het antwoord op twee vragen:
waarom verschenen er na 1880
tijdschriften op de markt speciaal
voor meisjes en welke doelstellingen streven de makers ervan na
(in hoe is dat in de inhoud terug
te vinden).

De vijf onderzochte tijdschriften verschenen in de periode
tussen 1880 en 1910: Lelie- en
Rozeknoppen, De Hollands che
Lelie, Voor onze meisjes, Lente
en Onze meisjes wereld. De
inhoud van deze tijdschriften
bestond uit artikelen puur ter
ontspanning; ter vorming artikelen met een moraliserende strekking en vervolgens informatie die
algemeen dan wel specifiek vrouwelijk was.
Ter ontspanning worden vervolgverhalen, korte verhalen, gedichten, sprookjes, fabels, anekdotes en toneelstukjes aangeboden.
De moraliserende (hooftl)artikelen, waarin karaktereigenschappen, deugden, wenselijk gedrag,
etiquette, de rol van de vrouw in
de maatschappij enz. behandeld
worden, waren duidelijk vormend
bedoeld.
Informatieve artikelen over cultuur, natuur, andere landen,
beroemde vrouwen, actualiteiten
en geschiedenis streefden naar
een brede culturele vorming. Specifiek vrouwelijk wordt informatie geacht over huishouden,
handwerken, mode en beroepen
voor vrouwen.
Wedstrijden en correspondentierubrieken geven de band aan
die tussen de redactrices en de
lezeressen (die vaak met zeer persoonlijke problemen bij hen aankomen) bestond.
In Literatuur zonder leeftijd zal
een uitgebreid artikel van Annemarie Vermeulen verschijnen.
[De scriptie is nog te bestellen bij
de auteur, Nieuwe Binnenweg
5A, 3014 GA Rotterdam, tegen
porto- en kopieerkosten.]
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Spedale aanbieding! Hel
NBLC stelt dit proefschrift beschikbaar voor de donateurs
tegen een gereduceerde prijs:
normaal ƒ 49,50, nu voor ƒ
35.- (excl. verzendkosten.)
tijdens een aktie-periode van
15 juli tot 15 september 1995.
(Aktienummer: 604-004). Op
vertoon van dit nummer van
de 'Berichten ...' is dit boek
ook met koning via de boekhandel te bestellen. Bestellen
bij het NBLC via tel 0703090300, o.v.v. artikelnummer 17424.

Jcugdtijdschriften in
Nederland èn Vlaanderen 1757-1942

Marjoke Rietveld-van Wingerden
promoveerde in 1992 aan de
Vrije Universiteit Amsterdam op
een onderzoek naar jeugdtijdschriften. Haar proefschrift verscheen onder de titel Voor de
lieve kleinen : het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
Den Haag : NBLC, 1992. 320 p.
: ill. ISBN 90 6252 775 2.
Op de studiedag werd een vervolg gepresenteerd: Jeugdtydschriften in Nederland en
Vlaanderen 1757-1942 : bibliografie, door Marjoke Rietveldvan Wingerden. Leiden : Primavera Pers. ISBN 90 743 1015 X).
In totaal worden in dit mooi
(gebonden!) uitgegeven boek 402
tijdschriften
beschreven,
met
levensduur,
genre,
identiteit,
doelgroep, doel, uitgever, uitvoering, illustraties,
redactie
en
medewerkers, inhoud, bijzonderheden èn vindplaatsen. De bibliografie is ingedeeld in 8 perioden,
elk met een inleiding. Mede door
de uitgebreide registers is dit
handboek een onmisbaar naslagwerk. Prijs ƒ 95,-

Evelien de Regt van Primavera
Pers tracht een foDds op te bouwen met naslagwerken op cultuur-historisch terrein. Marjoke's
werk past daar uitstekend in en
de bibliografie is dankzij subsidie
van 3 verschillende fondsen en
een intensieve samenwerking
tussen uitgever en samenstelster
tot stand gekomen.
Marjoke Rietveld vertelt over het
werk aan de bibliografie, dat na
de afronding van haar proefschrift
in 1992 toch meer tijd in beslag
nam als zij verwacht had.

Ze bestudeerde opnieuw alle tijdschriften en nam ook de Nederlands-Indische, Vlaamse en
Rooms-Katholieke tijdschriften
erbij. Ze ondervond naast veel
medewerking bij de verschillende
bibliotheken ook soms weerstand
en ongeloof: opvragen van de
jaargangen 1 t/m 50 resulteerde
dan in het krijgen van jaargang 1
èn jaargang 50.
Het eerste exemplaar van het
boek wordt aan prof. dr Joan
Hemels (hoogleraar in de Mediawetenschap en mede-auteur van
de bibliografie Het geïllustreerde
tijdschrift in Nederland, 1993)
aangeboden.
Joan Hemels spreekt een dankwoord uit en memoreert daarin
twee eerdere gelegenheden waarbij bij mocht toezien hoe exemplaren van boeken waaraan hij
had meegewerkt werden aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin. In dit geval krijgt hij zelf een
boek aangeboden en benoemt hij
Marjoke tot zijn Koningin. Hij
benadrukt de leesbaarheid van de
meer dan 400 typeringen, die
gekenschetst kunnen worden als
kleine miniaturen. De periodisering noemt hij voortreffeujk. De
bibliografie zal zeker aanleiding
geven tot verder onderzoek (zoals
Marjoke zelf deed over nationalisme in Nederlandse jeugdbladen).
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De bibliografie is een werkinstrument voor
wetenschappelijk
Opmerkelijke
onderzoekers, een hulpmiddel
voor beheerders van collecties en
gebeurtenissen
leesplezier voor iedereen die
geïnteresseerd is in jeugdliteratuur. Hij complimenteert Marjoke
met deze ongelooflijke prestatie
en het kwalitatief èn kwantitatief
indrukwekkende karakter ervan,
Op 14 juni 1995 neemt prof. dr
Hierna wordt Marjoke uitgebreid
P.J. Buijnsters afscheid als hooggefeliciteerd, kunnen de aanwezileraar aan de Katholieke Uravergen een exemplaar van de biblio- / siteit van Nijmegen met een
grafie kopen en begint een geani- ' openbaar afscheidscollege getimeerde receptie.
teld: Bibliofilie in de kinderkamer: over het verzamelen en bestuderen van oude kinderboeken.
De tentoonstelling in de Gemeentebibliotheek Rotterdam omvatte 8
vitrines met daarin een overzicht
Het K.R.O.-programma 'Spoorvan het jeugdtijdschrift in Nederloos' gaat aandacht besteden aan
land en Vlaanderen van 1757de mensen die meewerkten aan de
1942. Indeling: illustratietechnieverfilming uit 1941 van Zeven
ken, jongens- en meisjestijdschrifjongens en een oude schuit naar
ten, tijdschriften voor diverse
het boek van A.C.C, de Vletter.
leeftijdscategorieën, identiteitsgeMarieke van Eunen die een scripbonden jeugdtijdschriften, Vlaamtie over de auteur schreef is
se tijdschriften en stripbladen,
benaderd voor het leveren van
reclame en propaganda, en bijlaactoergrondiuformatie.
gen. Een begeleidende brochure
van 6 pagina's is nog te bestelOp 25 juni boekenmarkt in Amlen, tel. 010- 2816215.
sterdam bij het Muziektheater (de
Stopera): Boeken aan de Amstel
met als speciaal onderwerp kinderboeken. De presentatie van het
schrijversprentenboek Babs bootje
krijgt een stuurman, over
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leven en werk van Hans Borrebach wordt daar, in tegenstelling
tot eerdere berichtgeving niet
gepresenteerd. Wel is er vanaf
13.00 uur een forum over het
meisjeskinderboek
met
onder
andere Emma Bruut en Yvonne
Kroonenberg. (Bron: Vrij Nederland - Kinderrepubliek der letteren - 20-5-1995 en Letterkundig
Museum)

Tentoonstellingen

De tentoonstelling Lezen van een
plankje: twee eeuwen aanvankelijk lezen' in het Nationaal
Schoolmuseum te Rotterdam is
nog te zien tot 3 september 1995.
Vele tientallen Ieesplankjes met
bijbehorende vertelplaten en leesboekjes zijn er te zien, evenals de
meest recente leesmethoden en de
merchandising waaraan het leesplankje van Hoogeveen tegenwoordig onderhevig is. Het Nationaal Schoolmuseum heeft eeu
catalogus (36 p.) gemaakt bij de
tentoonstelling, waarin veel infor-
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matie over het leesplankje en het
leesonderwijs. Aldaar te bestellen
voor f 7,50, tel. 010 - 4045425.
In de Gemeentebiblioüieek Rotterdam (op de begane grond) is
van 16 juni tot 16 sept. een tentoonstelling over 50 jaar Suske
& Wiske te zien,
In het Letterkundig Museum is tot
en met 5 november nog te zien:
Babs bootje krijgt een stuurman; Hans Borrebach.
Het Letterkundig Museum presenteert van 24 juni tot 14 jan.
1996 de tentoonstelling De A van
Annie over het werk van Annie
M.G. Schmidt. Het grootste deel
van de expositie komt uit de
overzichtstentoonstelling
'Altijd
acht gebleven' uit 1991. Er zullen
teksten, handschriften, boeken en
illustraties, beeld- en geluidsfragmenten te zien en te horen zijn.
(bron: De Volkskrant 26-5-1995)
Galerie Vennaas in Oostwoud
heeft een verkoopexpositie van
tekeningen die Wirn Rumoer
heeft gemaakt bij het werk van
Annie M.G. Schmidt. Te zien en
te koop tot half juli, op wo-zo
van 11-17 uur. Adres: Oosteinde
23, tel. 02291-1576. (bron: Ons
Amsterdam)
In Museum De Waag in Deventer
is van 24 juni t/m 10 sept. een
tentoonstelling van volks- en
kinderprenten uit de 18e en 19e
eeuw, afkomstig uit het fonds van
uitgeverij De Lange in Deventer
te zien. De prenten komen uit de
collecties van de Deventer musea
en van de uitgever zelf. Een
catalogus (f 7,50 excl. verzendkosten) is te bestellen via tel.
05700-93783.
Het Noordbrabants Museum in 's
Hertogenbosch exposeert tot en
met 3 september De magie van
Disney met meer dan 300 originele werken uit de Disney-studio's. (bron: De Volkskrant 24-51995)

De Stichting Kinderboek-Cultuurbezit in Winsum exposeert tot en
met 28 juli 1995 Jeugdboeken
uitgegeven in de Tweede Wereldoorlog.
Censuur, papierschaarste, clandestiene en illegale
uitgaven, neutrale en 'foute'
jeugdboeken worden toegelicht.
Geopend di. t/m vr. 10-17 uur.
Adres: Hoofdstraat 4, 9951 AB
Winsum, tel. 05951-3663. Bij de
tentoonstelling hoort een boekwerk (f 12,50) getiteld Uit de
diepten der ellende... en langzaam weer omhoog. Dit essay is
een onderdeel van het boek van
Toos Zuurveen Van zedenleer
tot Bruintje Beer dat in de loop
van 1995-1996 zal verschijnen.
Het Veluws Museum Nairac in
Bameveld exposeert Schatten uit
de kinderkamer van 17 juni tot
16 september, met favoriete
tonder- en jeugdboeken uit deze
eeuw. Georganiseerd in samenwerking met het NBLC, afdeling
LBC. Adres: Langstraat 13, 3771
BA Bameveld, tel. 03420-15666.
De begeleidende brochure (ƒ
9,95) Wel honderd keer gelezen... 48 p. is te besteUen bij
NBLC, tel. 070-3090300.

Tentoonstellingen
in wording

De Koninklijke Bibliotheek plant
een tentoonstelling (in samenwerking met Johan de Zoete) over
grafische technieken in de 19e
eeuw van 16 nov. tot 26 jan.
1996. Eveneens verschijnt er een
speciaal nummer van Grafisch
Nederland (Kerst 1995).
Er zijn plannen voor tentoonstellingen met Sinterklaasboeken in
twee musea:
In het Amsterdams Historisch
Museum vanaf half november
1995 een tentoonstelling met
prenten en boeken over Sinterklaas in het kader van religieuze
kunst.
In het Museum in Voorburg
een
Sinterklaas-tentoonstelling
met kaarten, boeken, prenten en
wat religieuze kunst, in samenwerking met Jan Wasmus.

teun met de aap.
de aap
met een noot.
wat wil wim?
en wat wil de aap?_
weg wim!
weg jet!
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In de Bodleian Library in Oxford
is van 25 sept. 1995 tot 25 jan.
1996 een tentoonstelling van
Early Children's Books, waarin
voor het eerst de schatten getoond
worden uit de befaamde Opiecollectie die de Universiteit van
Oxford een jaar of vijf geleden
verworven heeft. Er komt een
publikatie bij. (bron: Theo Gielen)
In het kader van het tentoonstellingsproject over ABC-boeken:
In het Letterkundig Museum
vanaf begin dec. 1995 tot 10
maart 1996 een expositie met een
chronologisch overzicht van deze
abc-kinderboeken.
hi het Meermanno/Museum
van het boek (ook in Den Haag)
van 15 dec. tot 21 febr. private
press ABC-boeken.
In het Nationaal Schoolmuseum
van 18 november 1995 tot 8 jan.
1996 aandacht voor abecedaria en
abc lees- en spelboeken.

Er verschijnt een essay-bundel
over abc-boeken met bijdragen
van verschillende auteurs en een
abc-boek voor kinderen door
Willem Wilmink en 26 illustratoren.
In 1996 is in het Amsterdams
Historisch Scheepvaartmuseum
een tentoonstelling gepland over
alle versies en variaties van het
reisjournaal van Bontekoe, die
verschenen zijn sinds 1646. (Zie
ook 'Berichten...' no. 6.)

Ant'tquaiiaats: nieuws

Nationale Voorleesdag op 17 mei
1995 staat een stuk over kinderboekenantiquariaten waarin aandacht voor onder andere Reiny
Hagen, Alfa Haganum en antiquariaat Friesland (v/h Prikkebeen).
Antiquariaat De Schaduw in
Tilburg herdrukte enkele jaren
geleden 'het meest uit het hoofd
geleerde en meest mishandelde'
boek in Nederland: de catechismus van 1948, waarmee de R.K.
jeugd van na de oorlog gedurende
de gehele lagere schooltijd geplaagd werd. Er zijn er al meer
dan 10.000 van verkocht. Voor ƒ
15,- te koop, tel. 013-431229.
(bron: Ed Schilders in De Volkskrant van 15-4-1995)

In de speciale bijlage van Vry
Nederland naar aanleiding van de
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Scripties

Waarom een meisjescourant? /
Annemarie Vermeulen, doctoraalscriptie Maatschappij geschiedenis
aan de Erasinus Universiteit in
Rotterdam, 1994, (begeleider:
Dick van Lente).
de twee wereldoorlogen. Vierenzestig zorgvuldig geselecteerde
boeken uit protestants-christelijke,
rooms-katholieke,
socialistische
en neutrale richting vormen de
basis van haar studie. Deze interessante 'thesis submitted for the
degree of Ph.D.' is opgenomen in
de collectie van Boek & Jeugd.

Schyn en schoonheid: Assepoester nader beschouwd / Carolien
Jansen, Scriptie in het kader van
een afstudeerproject kunstgeschiedenis tweedegraads aan de Hogeschool Gelderland in Nijmegen,
1995. (begeleider: Wim de Natris). De illustraties bij een aantal
bewerkingen van het sprookje
worden besproken.
De wereld volgens A.E. van
Noothoorn (1811-1851) / Renate
van der Geer. Doctoraalscriptie
Universiteit van Amsterdam Instituut voor Neerlandistiek, 1994.
160 p. (begeleider: A.N. Paasman).

en reg. ISBN 90 6801 303 3.
'Een overvol, uiterst gedetailleerd
en baast volledig levensverhaal',
het resultaat van bijna twaalf jaar
werk. Helaas weinig informatie
over Andreus (1926-1977) als
auteur van kinderboeken.

Publikaties

Babs bootje krijgt een stuurman
: schrijversprentenboek over Hans
Borrebach / met bijdragen van
Margreet van Wijk-Sluyterman,
Henk van Gelder, Frank Dam
e.a. Den Haag : Letterkundig
Museum (en Querido), 1995.
Verschijnt in juli.

Het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, no. 2, 1994, bevat een
artikel van Frits Booy over sinterklaasboeken.

\ Socialization
and cbildren's
/ literature : The Netherlands,
11918-1940 / Rehnde de Greef. i London: London School of Eco• nomics and Political Science,
Department of Government,
1993. - 455 p. Een Amerikaanse
onderzoekster van Nederlandse
afkomst maakte in Engeland
Hans Andreus : een biografie /
studie van de socialisatie via
Jan van der Vegt. - Baarn : De
jeugdboeken,
verschenen in het
Prom, 1995. - 560 p., [24J p.
sterk
verzuilde
Nederland tussen
foto's : ill. ; 22 cm. Met lit. opg.

Jaarboek Letterkundig
Museum. - Den Haag : Letterkundig'f
Museum en Documentatiecentrum, 1993. Bevat een bijdrage
van Maarten 't Hart: De boze
wereld van W.G. van de Hulst.
P. 147-157.

Pinocchio illustrationen : 85
Ausgaben und Bearbeitungen
aus 18 Landern / Auswahl:
Andreas Bode, Barbara Scharioth
und Jochen Weber ; Bibhographie: Gabriele Niggebaum ; Texte
und Red.: Jochen Weber. - München: Internationale Jugendbibliothek, 1995.
Erich Kastner/Walter Trier /
catalogus van antiquariaat Hatry
in Heidelberg. Bevat 497 nummers waarmee boeken, prenten,
eerste drukken, losse tijdschriftnummers, jaargangen en curiosa
worden aangeboden voor prijzen
van 10 tot 700 Mark. De catalogus is tevens een. volledige bibliografie van auteur en illustrator,
met bijzondere gegevens over de
uitgaven en over bun leven. Met
ingeplakte illustraties van Trier,
deels in kleur. DM 23,- incl.
porto en verzendkosten. Bestellen
bij Antiquariat Hatry, Plöck 93a,
69117, Heidelberg, Duitsland.
(bron: Vrij Nederland 15-4-1995)
The other Alice : the story of
Alice Liddell and Alice in Wonderland / Christina Björk ; pictures by Inga-Karin Eriksson ;
translated by Joan Sandin. Stockholm etc. : R & S Books,

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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1993. - ISBN 91 29 62242 5.
Een Zweedse bewonderaar bracht
materiaal bij elkaar over Lewis
Carroll, zijn vriendinnetje Alice
Lïddeli, de stad Oxford, fotografie en andere aspecten van de
Alice-boeken. Met veel historische gegevens en prachtig geïllustreerd.
The teller of tales : in search of
Robert Louis Stevenson / Hunter
Davies. - Sinclair-Stevenson,
importeur Nilsson & Lamm, ƒ
61,25 (geb.) Biografie. ISBN
1856192636.
Moral instruction and fictiorj
for chüdren : 1749-1820 / Samuel F. Pickering Jr. - Athens,
Georgia : University of Georgia
Press, 1993. ISBN 0820314633.
Pickering bestudeerde de moralistische jeugdliteratuur van Engelse
en Amerikaanse auteurs met hun
lessen over goed en kwaad, deugden en ondeugden.

Vit de tijdschriften

Theo Thijssen's werk is onderwerp in twee artikelen. In Onze
Taal, no. 6: 'Gevleugelde woorden uit Thijssen's Kees de jongen' en in Ons erfdeel; jrg. 38,
no. 3 (mei/juni 1995): 'W. de
Moor. De twee gezichtspunten
van Theo Thijssen.'
De Boekenwereld; jrg. 11 (april
1995) bevat een artikel van Frans
A. Janssen over Comenius en het
boek.
In Opzü (mei 1995) een bijlage
over 'De Nationale Feestrok' met
daarin een interview met Atie
Siegenbeek van Heukelom.

Het derde nummer van de Wonderland-spiegel (april 1995) is
versebenen. Voor f 7,95 te bestellen bij Peter Kuipers, Lipperkerkstraat 24, 7511 DA Enschede.
De Kinderrepubliek der Letteren
is een speciale bijlage van Vrij
Nederland naar aanleiding van de
Nationale Voorleesdag op 17 mei
1995. Hierin onder meer een stuk
over kinderboekenantiquariaten en
tevens een artikel over Hans
Borrebach door Aukje Holtrop.
In het tijdschrift Optima no. 4546 (1995) een bijdrage van Willem Melchior over Anne Frank.
(bron: Vrij Nederland 27-5-1995)
Ons Amsterdam; jrg. 47, no. 5,
(mei 1995) p. 124-128 bevat een
artikel over Het Amsterdam van
Annie M.G. Schmidt.
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In Ons Amsterdam; jrg. 47, no.
6 (juni 1995), p. 159-162 een
artikel van Jojanneke Ciaassen en
Jochem Brouwer over Marten
Toonder en Phiny Dick, over hun
Amsterdamse periode en de huizen die zij bewoonden.
Het tijdschrift Volkscultuur in de
, Lage Landen; jrg. 9, no. 3
\J / (1992) is een speciaal nummer
over de Nederlandse culturele
identiteit, met daarin een artikel
van Martin Jansen (p. 28-52)
over 'Holland vanaf de schaats :
een Amerikaans kinderboek uit de
vorige eeuw over Holland': dus
over Hans Brinker or the silver
skates (1865) door Mary Mapes
Dodge. Een hoofdstuk van dat
boek is gewijd aan het Hollandse
Sinterklaasfeest, afgezet tegen het
Amerikaanse Santa Clausfeest.
In Boekenpost (mei/juni 1995)
artikelen over o.a. K-nummers,
De Kleine Vuurtoren, Cissy van
Marxveldt.
Johanna Coster,
(kinderboeken over Lapland en
stripklassiekers.

Literatuur zonder leeftijd: lente
1995 bevat onder meer een aantal
bijdragen over klassieken. Verder
een artikel van de biograaf (Lenze Bouwer) en van de bibliograaf
(Anne de Vries Jr.) van Anne de
Vries Sr. over de persoonlijke en
bibliografische problemen die een
dergelijk werk met zich meebrengt.
Dlustration 63 (1994) no. 2, p.
62-66 bevat een artikel van Inge
Sauer over Püiocchio und seine
Illustratoren.
Manfred Eisenberg schrijft over
Kinderbuchveriag und Jugendschriftenmarkt 1800-1850, in:
Börsenblatt fiir den Deutschen
Buchhandel, Nr. 50 (24-6-1994).

Kijk, Ot en Sien : een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur / Jan A. Niemeijer. Martyrium, 127 p., ƒ 19,50 (Het
Martyrium en Van Gennep, Amsterdam en Rotterdam).
J.F. Martinet : een Zutphens
filosoof / Bert Paasman. - Walburg Pers, ƒ 4,95; J.F. Martinet
in de achttiende eeuw / Frieda
de Haas en Bert Paasman. Walburg Pers, ƒ 4,95
De brave Hendrik / Nicolaas
Anslijn Nz. - Conserve, ƒ 7,95
Kweekhoven der wijsheid /
Elisabeth Booy. - Walburg Pers,
ƒ 18,90
Het volksboek van Tijl Uilenspiegel. - Pelckmans, ƒ 8,95

Ramsj

Van binnen moet je wezen /
Arie van den Berg, - Amsterdam:
De Arbeiderspers, 1989. ƒ 14,90
[allemaal bij De Slegte]

«f*^ :
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Vragen

De vraag naar het onbekende
Sinterklaasboek uit de collectie
van Boek & Jeugd heeft veel
reakties opgeleverd.
Het zeer onvolledige Boek &
Jeugd exemplaar ontbeerde auteur
en titel, maar dankzij de inzenders weten we nu dat er nog een
compleet exemplaar bestaat en dat
het nier inderdaad gaat om Sint
Nikolaas en zijn knecht door Jan
Schenkman, uitgegeven bij G.
Theod. Bom in Amsterdam.
De plaat (een handgekleurde
litho) die er voorop is geplakt
stamt uit het boek, en vormt daar
het laatste plaatje. Mogelijk is dit
de eerste druk, verschenen in
1850. Het complete exemplaar
bevat een inscriptie gedateerd
1852. De datering van Boek &
Jeugd (183X) blijkt in elk geval
niet correct te zijn; G. Theod.
Bom was (volgens Waller) werkzaam vanaf 1840.
Er wordt door een verzamelaar
vergelijkend onderzoek gedaan,
dus misschien komen we meer
aan de weet over alle verschillende drukken die dit boek gekend
heeft.
Er is al ontdekt dat van deze
versie - met de handgekJeurde
platen - twee variaties zijn verschenen.

Bert van Gelder van uitgeverij De
Zilverdistel zoekt de herkomst
van een illustrator, die signeert
met HUS, en waarvan begin jaren
'80 bij de HEMA een drietal
Sinterklaasboeken verscheen. De
illustraties kunnen uiteraard (veel)
ouder zijn. De boeken werden
gedrukt bij het Pestalozzi-Verlag
(voorheen Mulder-Holland), maar
deze heeft er geen archiefstukken
over (zie de afteeldingen op deze
en volgende bladzijde). De informatie wordt gezocht vanwege de
uitgave van het 'definitieve' Sint
Ni colaas-liedboek door deze
uitgeverij. Adres: Johan Wagenaarstraat 1, 1443 LP Purmerend,
tel. 02990-39965.

Bij de lees plank van 1897 (raamro os-neef-fik-gat) schijnen 6
boekjes te zijn verschenen van
Hoogeveen, bij uitgeverij Brinkgreve (later naar Wolters).
Het Nationaal Schoolmuseum
heeft deze nooit kunnen vinden.
Ze zijn zeer geinteresseerd in
deze boeken en in vindplaatsen!
Tel. 010-4045425.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Een studente vraagt in het kader
van haar doctoraalscriptie aan de
RUL informatie over Nederlandse
vertalingen van oude Italiaanse
kinderboeken (vanaf 1870). Marjo Schoenmaker, Ponyweide 32,
2727 HL Zoetermeer, tel. 079318996.
Het Zeeuws Museum in Middelburg is bezig met de voorbereiding van een Tyl Uilenspiegel
expositie in 1998. Het museum
wil graag in contact komen met
verzamelaars en Tijl Uilenspiegelkenners. Kunt u een bijdrage
leveren aan de totstandkoming
van dit project, dan kunt u schrijven naar: Zeeuws Museum, t.a.v.
Dorine Zelders, Postbus 378,
4330 AJ Middelburg.

Enkele studenten van de Rijksuniversiteit Leiden zijn traditiegetrouw weer bezig met auteursstudies. Weet u iets bijzonders
over A.M. Nachenius-Roegholt,
Ary den Hertog, Jan Wageuaar
en Maren Koster (zoals familie leden, brieven, archiefmateriaal,
vindplaatsen en dergelijke) laat u
dat dan even weten aan Toin
Duijx, Rijksuniversiteit Leiden,
Wassenaarseweg 52, 2333 AK
Leiden.
Wie kent een boek (van vóór
1940) dat waarschijnlijk als titel
heeft: Van een Indischen jongen
en zijn zuschje. De titel is niet
gevonden in de Brinkman en de
bibliografie van Buur. Informatie
naar Jeannette Kok.

Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.
Mededelingen-bulletin van de
Stichting Geschiedenis van
de kinder- en jeugdliteratuur
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Luiden, Gerard Brantas
(penningmeester) en Anne de
Vries (secr.)
Samenstelling
Jeannette Kok (NBLC, Studiecentrum Boek &. Jeugd)
en Toin Duijx (Rijksuniversiteit Leiden)
Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin kan
men sturen aan:
NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinderen Jeugdliteratuur (minimum
donatie per jaar vijfentwintig
gulden) ontvangen uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij de secretaris van de
stichting: Anne de Vries,
NBLC te Den Haag (zie
boven).
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Van het bestuur

Het programma van de studiedag
op 20 april 1996 ziet er weer
veelbelovend uit. Gerard Brantas
houdt een lezing over één van
zijn grootste liefdes: het Indische
kinderboek. Theo Gielen zal ons
vervolgens iets meer vertellen
over beweegbare boeken en Adrie
Balke besluit de lezingen met een
verslag van haar scriptie voor de
studie Cultuurwetenschappen.
We komen bijeen in de de
nieuwe Openbare Bibliotheek op
het Spui in Den Haag, waar een
rondleiding langs de collectie
oude kinderboeken gepland is.
Een uitnodiging wordt nog toegestuurd.
In september 19% zal ons Reinaert-weekend plaatsvinden. Binnenkort wordt de voorlopige opzet van het weekend aan iedereen
toegestuurd. Bijgevoegd wordt
dan een formulier voor een vooraanmelding voor het weekend.
We moeten een globale schatting hebben van het aantal deelnemers voor de organisatie van ons
lustrumweekend.
Netty van Rotterdam, Voorzitter

DE SMEEÏtPOETS.

Van de redactie

In deze aflevering, nummer 10
alweer, kunt u in het colofon zien
dat onze 'Berichten' een zekere
status hebben verworven: de Koninklijke Bibliotheek heeft een
ISSN (International Standard Serial Number) toegekend en alle
nummers worden voortaan in het
nationaal depot aldaar bewaard.

Van de mogelijkheid om ABCmappen en Reinaertlijsten te bestellen is ruim gebruik gemaakt.
Er zijn nog enkele ABC-mappen
beschikbaar, dus u kunt nog
bestellen.
De redactie is erg blij met de vele
reacties die steeds weer op de
'Berichten'
komen.
Kritische
kanttekeningen en suggesties voor
verbetering zijn altijd welkom.

lU'jrk'likii uit de wereld van het oude kinderboek
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Excursie rondom
ABC-boeken

De excursie langs de drie abctentoonstellingen op 15 december
1995 werd door een twintigtal
donateurs bijgewoond. Het Letterkundig Museum was het eerste
onderdeel van het drieluik. Aad
Meinderts verzorgde een inleiding, waarna men zich in de Borgerzaa] kon verlekkeren aan de
uitgestalde boeken en het originele werk. De tijd voor dit onderdeel bleek voor de meesten te
kort te zijn, maar men kan altijd
nog een keer teruggaan.
De tweede halte op de rondreis
was het Museum van het boek,
waar door een misverstand geen
rondleiding plaatsvond. Men kon
er kennis nemen van een aantal
bijzondere abc-uitgaven.
Na de lunch op eigen gelegenheid naar het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam, waar Tijs
van Ruiten een boeiend verhaal
vertelde over de opzet van de
tentoonstelling, de problemen om
aan het materiaal te komen en
zijn speurtocht naar abc-bordjes.

Alle kolomstrips (zoals Prikkebeen) zijn door de organisatoren
voor de bepaling van deze datum
buiten beeld geplaatst.
Het complete programma van
het Eeuwfeest van het Stripverhaal (symposia, congressen, tentoonstellingen, rondritten, beurzen etc.) is op te vragen bij het
Belgisch Verkeersbureau, Kennemerplein 3, 2011 MB Haarlem,

Tentoonstellingen

Tot en met maart 1996 is in
Baraeveld in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum (Rijksweg 84 - Terschuur) een verbeelding te zien van Jules Verne's
Reis om de wereld in 80 dagen.
Aan de hand van diorama's van
antiek speelgoed uit de periode
1870-1930 wordt de bezoeker op
speelse wijze meegenomen op een
wereldreis anno 1872. Tel. 0342462060.

Tot en met 5 mei is Bahs bootje
krijgt een stuurman (over Hans
Borrebach en meisjesboeken) nog
te zien in Museum Jannink in
Enschede.
Van 1 april tot 1 november 1996
is in Wedde (Gr) nog een abctentoonstelling te zien: A is een
anker: ABC- en Haneboeken. In
het Museum voor naaldkunst,
Hoofdweg 8, 9698 AE, is een expositie van een vijftigtal abcboeken uit de periode 1780-1940
te zien, uit de collectie van Sjoerd
Stevan. Informatie: tel. 0597 562614.
Van 20 april tot 8 september in
het Nationaal Schoolmuseum in
Rotterdam een tentoonstelling van
poëzie-albums onder de titel:
Eeuwig verwelkende
rozen:
poëzie-albums in Nederland.
Tot 28 april is in het Theo Thijssen Museum in Amsterdam (Eerste Leliedwarsstr. 16) de tentoonstelling Kees op de planken te
zien naar aanleiding van de toneelbewerking door Gerben Hellinga.

De deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde dag, waar
ook weer veel contacten werden
gelegd en versterkt.

Opmerkelijke
gebeurtenissen

hi België wordt gevierd dat op 18
oktober 1896 de eerste ballonstrip
in Amerika verscheen in The
New York Journal, door tekenaar
Richard Outcault.
DE SXOEPER.
Iterichten uit de wereld van bet oude kinderboek
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is een bewerking opgenomen van
de afscheidsrede van Prof. dr P.J.
Butjnsters.
In het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994) is
een bijdrage te lezen van Arianne
Baggerman: Lezen tot de laatste
snik: Otto van Eek en zijn dagelijkse literatuur (1780-1798). Op
10-jarige leeftijd begint Otto met
een dagboek, en tot een half jaar
voor zijn dood in 1798 houdt hij
dit met tussenpozen bij. Hij
schrijft daarin ook over zijn
(verplichte) lectuur.
Het Jaarboek voor Nederlandse
Boekgeschiedenis 2 (verschenen
juni 1995) bevat onder andere een
artikel van Jacques Dane over
censuur: Lectuur van Satan: censuur en zelfcensuur in Calvinistisch Nederland, ca. 1880-1940.
Hierin ook aandacht voor jeugdliteratuur.

DE LKVEtSMAKEK.

Tentoonstellingen
in wordïng

In juli en augustus worden in de
Gemeentebibliotheek Rotterdam
op alle verdiepingen oude kinderboeken getoond uit het bezit van
de bibliotheek. De aanleiding
hiertoe is het feit dat dan de
gehele collectie oude kinderboeken ingevoerd zal zijn in het
Centraal Bestand Kinderboeken,
en dat er dan vanuit het hele land
gezocht kan worden naar alle
titels die in de Gemeentebibliotlieek Rotterdam (en een aantal
andere bibliotheken) aanwezig
zijn.

Vanaf 30 augustus 1996 is in
Haarlem
een tentoonstelling
gepland van beweegbare boeken
(de Verweyha) aan de Grote
Markt), Zo'n 200 Nederlandse en
buitenlandse beweegbare boeken,
vanaf de 16e eeuw zullen te
bewonderen zijn. Er zijn plannen
voor een catalogus met een inleiding en veel illustraties.

Publikaties

In het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (verschijnt 20 april 19%)

Het Jaarboek Nederlands Letterkundig Museum no. 4 (1995)
bevat onder meer een artikel van
Rolf Swart over Albert van der
Hoogte, die naast werk voor volwassenen ook een minder bekend
jeugdboek schreef: Uit Karel's
H.B.S.-jaren.
De Nederlandse
Verlichting
nagerekend: de verkoopcijfers
van het oeuvre van Willem Emmery de Perponcher / [doorj
W.W. Mijnhardt.
In: Geschiedenis en cultuur:
achttien opstellen / red. E. Jonker, M. van Rossem. Den Haag:
SDU uitgeverij, 1990, p. 171 185.
Dierbaar magazijn: de bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde /
onder red. van Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter
van Zonneveld; met medew. van
Marco de Niet. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
207 p. met ill., lit. opg. en reg.
Hierin onder meer informiaie
over de collectie Boekenoogen
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(volksboeken - Moeder de Gansuitgaven en Tijl Uilenspiegels), en
over de collectie Loffelt, bekend
uit tentoonstelling en publikatie
Kleur voor kinderen 1993.
De techniek van de Nederlandse
boek illustratie in de 19e eeuw /
[samenstelling en red.: Ad Stijnman et al. ; eindred.: Johan de
Zoete et al.f. Amstelveen : Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen, 1995. 127 p.
met ill. (Grafisch Nederland.
Kerstnummer; 1995). Uitg. bij de
tentoonstelling gehouden van 18
december 1995 t/m 26 januari
1996 in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Met lit. opg.
en reg. ISBN 90-72734-08-4.
Over technieken als houtsnede,
ets en gravure, het metalen
cliché, lithografie, steendrukprocédés, lichtdruk, natuunelfdruk, ingeplakte foto's en de
Woodburytypte. Te bestellen door
overmaking van ƒ 89,- op bankrekening 69 73 36 506 (gironr.
bank 2922) t.n.v. KVGO Publikaties Amstelveen, o.v.v. 'Boekillustraties'.

Eer en schande: volksgebruiken
van het oude Brabant / Gerarü
Rooijakkers. Nijmegen : SUN,
1995. 176 p. met ill. Populaire
versie van: Rituele repertoires :
volkscultuur
in
oostelijk
Noord-Brabant, 1559-1853. Nijmegen : SUN, 1994. (Memoria).
ISBN 90-6168-447-1.
Gescfiiedenis van de religieuze
volkscultuur op het Oostbrabantse
platteland tussen 1550 en 1850,
verteld aan de hand van beeldmateriaal dat het dagelijks leven in
de pre-industriële periode laat
zien. De illustraties bestaan voor
het grootste deel uit volks- en
kinderprenten.

Lezen en schrijven in de provincie; de boeken van Zwolse boekverkopers, 1777-1849 / Han
Brouwer. Leiden
Primavera
Pers, 1995. 360 p. met ill. Ook
verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht, 1995. Met samenvatting in het Engels. ISBN
90-74310-20-6 geb.
Studie van het koop- en leesgedrag in Zwolle in de perioden
1777-1787 en 1847-1849. Het
gaat om twee 'momentopnamen',
onderzocht in de klantenboeken
van drie boekverkopers/uitgevers.
De meest verrassende conclusies
zijn dat het publiek uit alle lagen
van de bevolking komt, met uitzondering van het proletariaat, en
dat het in de loop van die 70 jaar
nauwelijks gegroeid is. Interessatiï is ook te zien dat het aandeel
stichtelijke lectuur binnen de
totale verkoop duidelijk zakte.
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A is een anker: ABC- en Hamboeken te kijk in Wedde (Gr.) /
[samenst.J SJ. Stevan en H.
Stevan-Bathoorn. Wedde: Museum voor Naaldkunst, 1996. (10
p.]. Met lit.opg.
Catalogus bij de gelijktuunige
tentoonstelling in het Museum
voor Naaldkunst in Wedde van 1
april - 1 november 1996, waar
een aantal, soms zeer zeldzame,
ABC- en Haneboeken uit de periode 1780-1940 te bezichtigen
zullen zijn.
Te bestellen door overmaking van
f 7,50 op giro 1761095 t.n.v.
Sjoerd Stevan, Hoofdweg 8
Wedde, o.v.v. abc-catalogus.
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Het ABC van de jeugdliteratuur
: in 250 schrij versportretten van
Abkoude naar Zonderland /
Joke Linders, Jos Staal, Herman
Tromp en Jacques Vos. Groningen: Nyhoff, 1995. 581 p. met
ill., ponr. en lit. opg. ISBN
90-6890-474-4 geb.
Overzicht van belangrijke jeugdboekenschrijvers die op dit moment gelezen worden, zowel uit
het binnen- als uit het buitenland.
Opgenomen zijn moderne auteurs
en auteurs van klassieke jeugdboeken. Elk portret bevat een
korte levensbeschrijving en een
bespreking van het werk; dit
wordt aangevuld met een citaat
van de betreffende schrijver,
foto's en illustraties en boekomslagen. Een 'toegankelijk kijk-,
lees- en opzoekboek' voor allen
'die met kinderen te maken hebben'.
DE EIGENZINNIGE.
De Bruegel van het beeldverhaal: biografie / Peter Van
Hooydonck. Antwerpen : Standaard, 1994. 288 p. met ill., ut.
opg. en reg. ISBN 90-02-19500-1
geb.
Rijk in kleur geïllustreerde biografie van de Vlaamse striptekenaar Witly Vandersteen (19131990). Een bibliografie en sekundaire literatuur zijn in een parallel verschenen uitgave opgenomen: Ryck, R. de., Van Kitty
Inno tot De Geuzen.
'Ik stortte nuj over de grenzen';
leven en werk van Clara Eggink
/ Lucie Th. Vermij. Amsterdam :
VITA, 1994. 74 p. (Erf goed).
Met lit. opg.
ISBN 90-5071-150-2.
Biognifische schets van de Nederlandse schrijfster (1906-1991) die
de geschiedenis is ingegaan als
de vrouw naast de dichter J.C.
Bloem. Ze komt uit deze beknopte
biografie naar voren als een compleet mens met een eigen literaire
nalatenschap. Ze schreef ook enkele boeken voor kinderen.

De tekenaar Jo Spier (1900 1978) / Henk van Gelder. Amsterdam : Nijgli & Van Ditmar,
1994. 156 p. met ill., lit. opg. en
reg. ISBN 90-388-2672-9.
Biografie van de Nederlandse tekenaar (1900-1978), bekend van
reportage- en reclame-tekeningen, maar ook van werk voor de
jeugd. Het boek geeft een genuanceerd beeld van Spiers levensloop en van zijn oorlogservaringen.
Lou Loeber: utopie en werkelükheid / Mareute Bloemheuvel.
Zwolle: Waanders; Laren: Singer
Museum, 1993. 64 p. met ill. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling gehouden in het
Singer Museum te Laren, Met iit.
opg. ISBN 90-6630-348-4.
Catalogus bij een expositie van
werk van de Nederlandse socialistische kunstenares (1894-1983).
De nadruk ligt op de periode
1922-1939. Ze werkte met vereenvoudigde composities met heldere

kleurenschema 's. Een verwantschap met de Stijl is te. zien, en
tegelijkertijd getuigt haar werk
van een eigen socialistische kunstopvatting: kunst moet voor 'het
volk'begrijpelijk zijn, verbeelding
van innerlijke harmonie. Er is één
prentenboek voor kinderen van
liaar hand bekend: 'Gouden
vlinders'.
'De mensen willen niet rijpen,
vandaar' : leven en werk van
Til Brugman / Marleen Slob.
Amsterdam : VITA, 1994. 112 p.
(Erf goed). Met lit. opg, ISBN
90-5071-158-8.
Biografische schets en bibliografie van de Nederlandse schrijfster
(1888-1958), die in haar tijd nauwe contacten onderhield met
dadaïsten en vertegenwoordigers
van De Stijl. Ze schreef 'grotesken', en vertaalde: ook kinderboeken. Het boek sluit af met een
zeer uitgebreide bibliografie van
werk van en over Til Brugman.
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dam: Bezige Bij, 1995. 198 p.
(Raster ; nr. 71). Speciaalnummer
van 'Raster: tijdschrift in boekvorm',
ISBN 90-234-1390-3 (25.-).
Bevat bijdragen van onder andere
Paul Biegel, imme Dros en Leenden Witvliet over schrijven en
angst. Ook een bijdrage van Willem van Toorn over Bruno Bettelheim's boek over de waarde van
(enge) sprookjes.
Keesje's verjaardag / door A.M.
Stork Kruyff. Wisse! : Niesje
Wolters van Bemmel, 11995]. 12
p. Oorspr. uitg.: Amsterdam :
L.J. Veen, 1903.
ISBN 90-70519-83-6.
Weer een herdruk van een oud
kinderboek door Niesje Wolters
van Bemmel. Er is geen vindplaats van de oorspronkelijke
uitgave bekend. Van een facsimile
herdruk is geen sprake, want
'formaat en layout zijn aangepast
aan de huidige normen'. Bovendien is de berijmde tekst in moderne spelling overgebracht.
mrv

FAT.M

Een literaire clown: leven en
werk van Henriëtte van Eyk /
Lucie Th. Verrruj. Nijmegen :
VTTA, 1995. 95 p. (Erf goed).
Met lit. opg.
ISBN 90-5071-165-0.
Monografie over de Nederlandse
schrijfster (1897-1980). Met gebruikmakirg van iiaar memoires
en de omvangrijke verzameling
van het Letterkundig Museum is
haar levensloop geschetst. Zij
heeft ook enkele jeugdboeken
geschreven.

1902-1939 en de begeleidende
tekst schetst het leven van de
kunstenaar. In deze druk is een
sterk uitgebreide bibliografie
opgenomen.
Jac. P. Tlujsse: een leven in
dienst van de natuur / onder
red. van J an-Paul Verkaik.
Zutphen : Walburg Pers, 1995.
126 p. met ill. Uitg. ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag
van Jac. P. Thijsse. Uitg. in
samenw. met de Stichting Thijsse-jaar Texel. Met lit. opg. ISBN
90-6011-950-9.
Beschrijving in woord en beeld
van een aantal activiteiten van de
zeer bekende natuurvorser (18651945) waaronder het maken van
een twintigtal Verkade-albums.

De wereld van Comelis Jetses /
Jan A, Niemeijer. 5e dr. Baarn :
CaDenbacb, 1995. 205 p. met ill.
(Ie dr.: Groningen: De Vuurbaak, 1976.), lit. opg, en bibliogr. ISBN 90-266-0453-X geh.
Royaal uitgevoerd boek over
leven en werk van de Nederlandse J Angst / red. Cyrille Offermans...
tekenaar Cornelis Jetses (1873 - f\ [et al.) ; bijdragen 3. van Slooten,
1955). Het geeft een beeld van
J. Bernlef, Nicolaas Matsier... [et
het illustratiewerk in de periode
al.J ; ill. Co Westerik. Amster-

Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur / hrsg. von Bettina
Hurrelmann. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag,
1995. 581 p. (Fischer Taschenbücher; Bd. 12668). Met lit.
opg. ISBN 3-596-12668-1,
Kindheit als poëtische Daseinsforon : Studiën zur Entstehung
der romantischen Kindheitsutopie im 18. Jahrhundert ; Herder, Jean Paul, Novalis und Tieck
/ Hans-Heino Ewers. München :
Fink, 1989. 270 S. Zugl. Teildr.
von: Bonn, Univ., Habil.-Schr.
ISBN 3-7705-2399-7.
Deel van een proefschrift over
(ideale) kindbeelden in de achttiende eeuw, gezien vanuit verschillende achtergronden: sociaal,
antropologisch,
psychologisch,
pedagogisch en literair. Een
bijdrage tot de geschiedenis van
ideeën over de kindertijd vanaf
Rousseau.
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Zwischen Bullerbü und Schewenborn : auf Spurensiiche in
40 Jahren deut.schsprachiger
Kinder- und Jugendliteratur /
Arbeitskreis fiir JugendliteratuT
e.V. Hrsg. von Renate Raecke
und Ute D. Baumann aus Amass
des 40jahrigen Besleliens des
Arbeitskreises fiir Jugendliteratur
e.V. 1955 - 1995. München : Arbeitskreis fiir Jugendliteratur,
1995. X, 246 S. Til.
Verzamelbundel van opstellen
over duitstalige jeugdliteratuur,
uit het verband van de Arbeitskreis fiir Jugendliteratur in de 40
jaren van haar bestaan gepubliceerd. Bevat onder meer bijdragen over avonturenboeken in verleden en heden, over opvoedingspatronen,
prentenboek-klassiekers, en veranderingen in de
jeugdliteratuur sinds de tweede
wereldoorlog,
Kinder- und Jugendliteraturforschung 1994-95 / hrsg. von Gina
Weinkauff und
Hans-Heino
Ewers, mit einer Gesamtbiblio
graphie der Veröffentlichungeu
des Jalires 1994 von Karin Laubrecht, in Zusammenarbeit mit
der Arbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendliteraturforschung und
,, in Verbindung mit Carola Polilrrianu (Berlin), Verena Rutsclimann (Zürich), Ernst Seibert
(Wien) en Jack Zipes (Minneapolis). Stuttgart, Weimar : J.B.
Metzier, 1995. 249 p. Met bibliografie ISBN 3-476-01325-1.
Eerste jaarboek van de Arbeitsgemeinschaft, waarmee men voortaan elk jaar een platform wil
scheppen voor duitstalige onderzoekers uit verschillende disciplines. Onderwerpen: verslagen van
recent duitstalig onderzoek, recensies van nieuw verschenen
vakliteratuur, informatie over
belangrijke collecties en archieven, en een bibliografie van
publikaties uit het afgelopen jaar.
In deze aflevering onder meer
artikelen over Lisa Tetzner, Astrid
Lindgren, Bertolt Brecht's kinderliederen, Engels onderzoek en
sprookjesonderzoek.

/Von Robinson bis Lummerland
: die Insel als Motiv in der
Kinder- und Jugendliteratur /
Jochen Weber.
Internationale
Jugendbibliothek München, 1995.
76 p. met ill,
Geannoteerde internationale keuzelijst van klassieke en hedendaagse jeugdboeken rond het
thema 'eiland' bij een tentoonstelling in de Internationale Jugendbibliothek. Voor 'literaire'
eilanden worden twee basisvormen aangegeven: het eiland als
veilige tiaven (utopia) en het
eiland als verbanningsoord (Robinson).
Kinder- und Jugendliteratur zu
Sport und Spiel : eine kommentierte Bibliographie / Rolf Gessmann. Unter Mitarb. von Barbara
Reuter. Sankt Augustin ; Academia, 1995. 360 S. met 111.
(Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln ; Bd. 32). ISBN
3-88345-396-X.

Catalogus met 300 titels uit twee
eeuwen, samengesteld naar aanleiding van een tentoonstelling
van boeken over sport en spel in
1995 in Keuten. Zie ook het
Italiaanse boek op pag. 8.
British children's writers,
1880-1914 / ed. by Laura M.
Zaidman ; editorial ad vis er:
Caroline C. Hunt. Detroit [etc.] :
Gale Research, 1994. XVII, 390
p. met ill. (Dictionary of literary
biography ; vol. 141) "A Bruccoli
Clark Layman book". Met lit.
opg. en Index. ISBN 0-8103-5555-8.
Biografische hoofdstukken over 20
bekende Britse jeugdboekenschrijvers/illustratoren uit de periode
1890-1914, o.a. Barrie, Burnett,
Grahame, Greenaway, Henty,
Kipling, Nesbit, Potter, Rackham
en Stevenson. Bevat ook informatie over minder bekende aideurs
en illustratoren.

IVH fiUIAAim
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British ehildren's wrilers, 1914
- 1960 / ed. by Donald R. Hettinga and Gary D. Schmidt. Detroit
|etc.J : Gale Research, 1996.
XV, 422 p. met ill. (Dictionary
of Ikerary biography ; vol. 160).
"A Bruccoli Clark Layman
book". Met lit. opg. en Index.
ISBN 0-8103-9355-7.
Lewis Carroll : a biography /
Morton N. Cohen. London [etc.j:
Macmülan, 1995. XXIII, 577 p.:
facs,, ill, en portr, Oorspr. uitg.:
New York: Knopf, 1995. "A borzoi book". Met lit. opg. en index.
ISBN 0-333-62926-4 of 0-67942298-6 (New York).
Biografie die volgens Vrij Nederland (16-12-1995) een heldfiafiige
poging is te verduidelijken "hoe
een vrome, gereserveerde, intens
religieuze Victoriaanse geleerde
verhalen schreef die de meest
gelezen kinderboeken in de Engelse taal werden."
The Red King's dream, or, Lewis Carroll in Wonderland / Jo
Elwyn Jones & J. Francis Gladstone. London: Jonathan Cape,

1995. 312 p. met ill., lit. opg. en
index. ISBN 0-224-04020-0.
Een onderhoudend stuk literair
detectivewerk, waarin de auteurs
de personages uit 'Alice' koppelen aan bestaande personen in het
Victoriaanse Engeland. (Vrij
Nederland 2-9-1995)
Cent'anni di testi e immagini
tra gioco e sport nella letteratura per ragazzi / met bijdr. van
Antonio Faeti, Annamaria Ros.si,
Wal ter Fochesato, Emilio Vigo,
Luca Boschi. 2e dr. Z,pl.: Ministerio per i Beni Culrurali e
Ambientali, Divisione Editoria,
[1993]. 48 p. met ill. (Leggere-correre-giocare). Oorspronkelijke druk 1989. Met bibliografie.
Rijk van illustraties voorziene
catalogus met enkele artikelen
over en keuzelijst van Italiaanse
jeugdboeken en -tijdschriften uit
1890-1990 rond het thema sport
en spel. In de artikelen een beknopte terugblik in de historie,
aandacfit voor spelfantasie in
oorlogstijd en voor strips.

Aangekondigde
pubtikaties

De bibliografie van de heer en
mevrouw Buijnsters met achttiende-eeuwse kinderboeken verschijnt najaar 1996 bij uitgeverij
Waanders in Zwolle.

Uit de tijdschriften

Een nieuw tijdschrift heeft het
licht gezien: Ouwe Bram leeft
nog! Een driemaandelijks tijdschrift over protestauts-christeHjke jeugdboeken vroeger en nu
onder redactie van Ton Kramer,
Richard van Schoonderwoerd en
Daan van der Kaaden. Het eerste
nummer (nov. 1995} bevat onder
meer een niet eerder gepubliceerd
verhaal van W.G. van de Hulst,
informatie over Piet Prins, Gerrit
van Heerde, Jan Lutz, en pseudoniem-oplossingen. Abon. ƒ 20,perjaar. Tel. 0318-555266.
In het Nieuw letterkundig Magazijn: mededelingenblad uitg. door
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, Leiden. Vol. 13
(1995), no. 2 (nov), p. 28-29,
een artikel van P.J. Buijnsters:
Belerende vinger hoort erbij.
In Ons abc boek no. Il (jan.
1996) twee pittige recensies over
de essaybundel 'A is een aapje'.
In Ons Amsterdam van dec.
1995 (jrg. 47, no. 12) een artikel
van Eugenie Boer-Dirks over De
Sint Nicolaas van Jan Schenkman. Met mooie afbeeldingen in
kleur.
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De Boekenpost van jau./feb.l996
bevat onder andere artikelen uver
het R.K. Jongensweeshuis, over
het boek Van een dorp, een jongen en een orgel van An Rutgers
van der Loeff-Basenau uit 1946,
over poppen in 19e eeuwse kinderboeken, en over Jan Bongaarts, een Limburgse kinderboekenschrijver.
Boekenpost mrt/apr, 1996 bevat
anikelen over de Grote Bosatlas,
de serie Harlekijntje, liet derde en
laatste artikel van Margreet
Bruijn over De kleine Vuurtoren,
over spellen voor kinderen, over
classics en over meisjesboeken of
jongensboeken.
In De Boekenwereld, jrg. 12,
no. 2 (dec. 1995) een uitgebreid
interview niet Prof.dr P.J. Buijnsters (p. 66-83) en een artikel van
L.G. Saalmink over de drukgeschiedenis en het kopijrecht van
de kindergedichten van Van Alphen (p. 84-99).

In Children's Lite ra luie Association Quarterly; vol. 20, no. 3
(Fall 1995) artikelen over Russische jeugdliteratuur voor en na de
Perestroika, over prentenboeken
in Taiwan en over de Comtesse
de Ségur.
Eselsohr no. 2, 1996 bevat een
kritische beschouwing van vier
abc-boeken.

Joseph Schok, Mainz

Fundevoge) no. 117 (dec, 1995)
bevat een bijdrage over Brich
Kastner en het jeugdtijdschrift
'Pinguïn'.
Jugendbuchmagazin heeft met
no. 4/1995 haar laatste nummer
uitgebracht. Het bevat een artikel
van Reinhard Stach over verzamelen van kinderliteratuur.

J.N. Voorhoeve
In: Mitteilungen des Instituts
für Jugendbuchforschung, (okt.
1995) een artikel over Madchenkindheit und weibliche Sozialisation in de kinder- en jeugdliteratuur van de late 18e eeuw.

H. E. V.

De Boekenwereld, jrg. 12, no. 3
(feb/mrt 1996) is een speciaal
nummer, geheel gewijd aan het
Het Evangelisch Verbond
verzamelen en signeren van boekbanden, een interview met en een
artikel van A.S.A. Struik, en een . Het Lexicon van de jeugdliteradoor hem samengesteld overzicht /\tuur, aanvulling 40 (feb, 1996)
van enkele honderden signaturen
bevat bijdragen over onder andere
die op boekbanden voorkomen,
Marie Boddaert, Hans Borrebach,
met de namen van de ontwerpers
Felix Salten en Jo Spier.
erbij. Een prachtig hulpmiddel bij
het beschrijven van boeken!
Leesgoed, no. 1, 1996 is in een
nieuw jasje verschenen, en bevat
artikelen over antropomorfistische
verhalen, over het abc-drieluik
van tentoonstellingen en de essaybundel 'A is een aapje', en een
bespreking van twee nieuwe abcboeken.
Literatuur zonder leeftijd, bevat
onder meer een artikel over Anna
Hubert van Beusekom.

Van Goor Zonen

t

Marvels and Tales vol. 9, no. 2
(dec. 1995) bevat artikelen over
E. Nesbit, Perrault en de orale
traditie van sprookjes.

Het vijfde nummer van de Wonderlandspiegel is verschenen, 12
pagina's met veel illustraties. Tel.
053-4308903.

Ramsj

Nelly Bodenheim: haar leven en
werk / door Tonia Schenk-Baumann en Ariette Schippers. Amsterdam : Sijthoff, [19881. '6? Pmet ill. en lit. opg.
ISBN 90-218-3943-1.
Ruim geïllustreerde bio- en bibliografie van de kunstenares uit
de kring van de Amsterdamse joffers, die vooral bekendheid kreeg
door haar zwartwitjes in kinderboeken.
Bij De Slegte voor f 6,95.
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Boekenwurmen & ander ongedierte: over de omgang met
boeken / Ed van Eeden, Utrecht
[etc] : Kosmos-Z&K Uitgevers,
1992. 75 p. met ill. en lit. opg.
ISBN
90-215-2500-3
geb.,
90-215-1952-6 pbk.
Op onpretentieuze wijze worden
een keur van feiten en weetjes
opgedist over bibliokiepten en
andere gevaren uit de wereld van
het boek.
Bij De Slegte voor f 6,95.

van de binnenlandse boekenmarkt
in de 2e helft van de 18e eeuw.
Hierin aandacht voor jeugdige en
volwassen lezers, en voor het
beoogde leesgedrag in voorwoorden en pedagogische handboeken.

Vragen

•X' MÜn naam is Haas / W.L.Idema

In het oajaar wordt herdacht dat
Tsaar Peter de Grote 300 jaar
geleden Nederland bezocht.
Bij NBLC Boek & Jeugd is wat
speurwerk gedaan naar jeugdboeken over dit onderwerp.

(red.) e.a. Ambo, 1993.
Studie over dierenverhalen in
verschillende culturen: zoals de
fabel in de Oudheid, in de Middeleeuwen, in Frankrijk in de 18e
eeuw en fabels in Rusland, Duitsland, India en Afrika.
Bij De Slegte voor f 14,90.

De Openbare Bibliotheek in
Zaandam wil hier aandacht aan
besteden. Helaas zijn slechts vijf
titels gevonden, en een klein
stukje in een abc-boek. De kinderboekencollecties zijn nog niet
zo goed ontsloten, dat een dergelijk onderwerp gemakkelijk te
vinden is. Wie weet er meer titels
van jeugdboeken over tsaar Peter
in Holland? A.u.b. doorgeven aan
Jeannette Kok.
Reeds bekende titels:
Czaar Peter de Groote : geschiedkundig verbaal voor de
jeugd / Philipp Körber ; naar het
Hoogduitsch door Ab. van der
Velde Az. Middelburg: Altorffer,
11855]. 140 p., [2[ bl. pi. en ill,
Vert. van Peter der Grosse. 1852.

Scripties

Lelie- en Rozeknoppen (1882 1887) : het burgerlijk cuttuurideaal herijkt / Esther Goedegebuure. Groningen: Rijksuniversiteit, 1995. Doctoraalscriptie Geschiedenis, begeleid door R.
Aerts en H. te Velde.

Onderzoek

Angela Vanhaelen, een Canadese
kunsthistorica, doet een promotieonderzoek naar Nederlandse
kinderprenten met het thema van
Jan de Wasscher.
Arianne Baggerman werkt bij de
Universiteit van Utrecht aan een
proefschrift over de ontwikkeling
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Peter de Groote : een verhaal /
door J. de Liefde. 2e dr. Amsterdam : Hóveker, [1887J. 32 p.
met ill. [Ie dr. 1866].
Pieterbaas in Holland / door
Corn. J. Gimpel ; illustraties van
Daan Hoeksema. Amsterdam
"Jacob van Campeu", [1917]. 48
p. met zw. tek. (Jacob van Campen's Jongens- en meisjes-bibliotheek. 2e serie ; no. 31). Met
uitgeversreclame op achterplat.
Geniet.
Gouden daden / naar verschillende bronnen bew. door C. Joh.
Kieviet ; geul. door O. Geerling.
Rotterdam : Bredée, 11910). 301
p., [8] bl. pi. met ill. [Alkmaar:
Gebr. Kluitman, [ca. 1914]. 301
p.T 17] bl. pi. : zw. ill. ; 21 cm].
Jongens van Oudt-Holland /
door C. Joh. Kieviet ; met illustratièn van Joh. Braakensiek.
Amersfoort : Valkhoff & Co,
|1904] {Amersfoort : A.J. Micbielsen). 252 p., 4 bl. pi. en zw.
UI, (Kieviefs geïllustreerde historische biblioüieek : deel 1), Met
een voorwoord van G.J. Honig,
en een nawoord van de auteur
Vaderlandsch A.B. boek, of
Trekken en merkwaardigheden
uit de vaderlandsche geschiedenis : in alpbabetische volgorde
gerangschikt / met 24 prent-afbecldingen. Haarlem : Erven F,
Bonn, 1833. v m , 48 p., [12] bl.
pi. en handgekl. grav. Bevat een
voorwoord van de uitgevers.
Geb.
******
Helaas is het probleem van het
onbekende oude abc-boek in het
vorige nummer niet opgelost.
Ook deze keer leggen we u een
raadsel voor. In de collectie van
Boek & Jeugd bevindt zich een
incompleet boekje, waarvan we
geen titel, auteur, illustrator of
uitgever kennen, noch een jaar
van uitgave.

Het Czaar- Peter huisje te Zaandam

Het boek is voorlopig als volgt
beschreven, met als titel het
Nederlandse onderschrift van de
eerst aanwezige plaat met verhaal-op-rijm:
De snoeper. - [S.L] : [s.n.J,
[185-?]. - [8] p. tekst en [8] bl.
pi. : handgekl. lithogr. ; 23 cm.
Bevat 8 afbeeldingen van dieren
in mensengedaante die ondeugden
uitbeelden, met daaronder in het
Frans, Duits en Nederlands de
benaming. Op de pagina er tegenover staat een Nederlandse tekst
op rijm, waarbij de laatste vier
regels de moraal bevatten.
Op het boekje staat met potlood
(door de vorige eigenaar?) de
naam van een illustrator: J.W.A,
Hilverdink aangegeven. Op twee
afbeeldingen is een signatuur
herkenbaar met A en H. Er is
geen voorplat of titelpagina; de
titel is ontleend aan het eerste
blad. Bevat platen met de volgende ondertiteling: (kat) Gourmandise. Das Nascbmaul. De

snoeper. - (zwijn) Malpropreté.
Der Schmierlips. De Smeerpoets.
(hond) Gloutonnerie. Der
Fresssack. De Gulzigaard. (ezel) Paresse. Der Faulpelz. De
luiaard. - (kalkoen) Colère. Der
Zornnickel. De driftige. - (kalf)
Entêtement. Der Trotzkopf. De
eigenzinnige. - (aap) Vanité. Der
Zieraffe. Het Fatje. - (kikker)
Tapage. Der Schreihals. De
Levenmaker.
Onze donateur Theo Gielen ontdekte in een Duitse antiquariaatscatalogus een beschrijving van
een boek dat gezien de daarin
opgenomen gegevens over acht
genummerde platen wel een
relatie met het Boek & jeugd
exemplaar móet hebben. Het
Duitse boek heeft ook geen titelblad. Er is echter wel een voorblad met de tekst:
Seh 't, so sieth Mans Trappfuss
aus
aller bösen Kinder Graus.
Er bestraft Naschhaftigkeit,
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vers.
Het betreft uitgeversbeeldmerken, hier ter onderscheid uitgeverslogo's genoemd, die in Duitsland met de term 'Verlags-signete' worden aangeduid. Deze
uitgeverslogo's kunnen bestaan
uit een simpele letterafkorting,
een aantal ineengevlochten letters,
een plaatje of een combinatie
ervan. Soms staat de uitgeversnaam erbij, vaak ook niet. In het
jaarverslag van de 'Vereeninging
...' (1994) wijdt A. Struik een
artikel met veel voorbeelden aan
het drukkersmerk en uitgeversvignet.
Een aantal voorbeelden met oplossing vindt u op pag. 9. Op
deze pagina enkele onbekende
uitgeverslogo's, waarvoor we uw
hulp inroepen. Informatie a.u.b.
naar Jeannette Kok.

Faulheit, Trotz, Unreinlichkeit
JJnd was sonst so Fehler sind
Leider fast beijedem Kind;
Guten aber bringt er Sachen,
Die viel Spass und Freude tnachen.
De Duitse namen van de ondeugden zijn dezelfde als in de Nederlandse versie, op twee na: de
' Dreckmichel' is de ' Schmierlips', en de 'Plarrmaul' is de
'Schreihals' in de meertalige
Nederlandse versie.
De Duitse uitgave is niet meertalig, is in een schoolprijsband
gebonden, en bevat een inscriptie
met: '2. Preis' en * Schuljahr
1867'. De antiquaar schat dit
'sehr seltenes, fur uns bibliographisch nicht nachweisbares Kinderbuch' met 'Kolor. lithogr. Textillustr.' op ca. 1850.
In deze 'Berichten' zijn de illustraties opgenomen. Wie kan
meer gegevens verschaffen?

e:

Peter Kuipers van de 'Wonderlandspiegel' zoekt een Engelse
uitgave van Alice in Wonderland, ca. 1954 verschenen bij
Juveiüle Productions in Londen.
De illustraties zijn van Willy
Schennelé. Wie weet een exemplaar te vinden? A.u.b. belten
naar tel. 053-4308903.

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Mededelingen^bulletin
van de Stichting
Geschiedenis van de kintier- en jeugdliteratuur
(ISSN 1384 - 5977)
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Linden, Gerard Brantas
(penningmeester) en Anne
de Vries (secr.)
Samenstelling
Jeannette Kok (Studiecentrum Boek en Jeugd) en
Toin Duijx (Rijksuniversiteit Leiden,
Algemene
Pedagogiek).
Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin
kan men sturen aan:
NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
t,a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Tel. 070- 3090225

Uitgeverslogo's

Een initiatief van Theo Gielen:
een vaste rubriek opnemen in dit
blad, waarin afbeeldingen worden
opgenomen
van beeldmerken
(logo's) van uitgevers, met zo
mogelijk de oplossingen erbij.
Het gaat dan niet om de uitgeversvignetten met spreuken (acrostichons) en plaatjes die geënt
zijn op de initialen van de uitge-
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Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (minimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van bet oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Anne de Vries,
NBLG te Den Haag;

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
Juni 19% - no. 11

Van het bestuur

Het bestuur heeft veel reacties
ontvangen op de belangstellingsregistratie naar het Reinaertweekend in Huist. Er zijn voldoende aanmeldingen, dus het
gaat door. Als donateur van de
stichting ontvangt iedereen binnenkort liet (voorlopige) programma en ecu lijst mei informatie
over hotels en prijzen, buroducees zijn van harte welkom, maar
moeten natuurlijk wel aangemeld
worden.
Een excursie naar de tentoonstelling van beweegbare boeken
in Haarlem (zie rubriek tentoonstellingen in wording) zit in de
planning. Het bestuur zal bij de
vaststelling van data voor studiedagen voortaan proberen meer
rekening te houden met bijeenkomsten van verwante organisaties, zoals het Genootschap voor
Bibliofielen en de Boekhistorische
Vereniging.
Het werven van donateurs wordt
op prijs gesteld: een eenvoudige
folder is aan te vragen bij de
secretaris.
Netty van Rotterdam
Voorzitter

ZWOLLE, H. L.VAN HOOGSTRATEN.
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Van de redactie
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De studiedag op 20 april in Den
Haag werd, ondanks het mooie
weer, de toegangsprijs van tien
gulden en andere bijeenkomsten
op dezelfde datum (Genootschap
voor Bibliofielen en de Werkgroep Critici) goed bezocht.
Meer dan dertig donateurs luisterden naar drie boeiende lezingen van mededonateurs en bekeken de nieuwe Haagse bibliotheek
en collectie oude kinderboeken
aldaar (zie korte verslagen in
deze 'berichten....'.
in de afgelopen periode zijn een
aantal boeken verschenen op het
gebied van de boekhistorie. Deze
bevatten in het algemeen helaas
weinig specifieke informatie over
jeugdliteratuur, maar we hebben
de belangrijkste toch opgenomen.
Deze werken kunnen vaak het algemene beeld van de geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur
compleet maken.
Suggesties voor verbetering van
onze 'Berichten ...' zijn altijd van
harte welkom.
De samenstellers

Dekolonisatie in
Indonesië

Dekolonisatie in Indonesië
kinderhoeken in Nederland.
Gerard Brantas hield al eerder
een lezing over Ideologische
aspecten van Nederlands-Indische
kinder- en jeugdboeken. (Documentatieblad Kinder- en Jeugdliteratuur jrg. 3, no. 12). Op de
studiedag van 20 april werd één

aspect van deze literatuur behandeld: de dekolonisatie van Nederlauds-Indië / Indonesië. Uil 165
titels, gekozen uit de bibliografie
van Dorothée Buur werden zeven
titels geselecteerd, aangevuld met
een recent kinderboek van P.
Vervloed, die elk een beeld geven
van de dekolonisatie-periode, en
vooral van de in Nederland heersende opvattingen daarover.
Stelling van de spreker: kinderboeken weerspiegelen véél duidelijker de heersende mentaliteit
dan boeken voor volwassenen. De
dekolonisatie van Indië weerspiegelt zich ook in kinderboeken;
niet de realiteit ervan, maar wat
de mensen ervan dachten.

Beliandelde boeken (in chronologische volgorde) met een zeer
grove weergave van ideeën:
* Th.J.A. Hilgers. Als de gamelan spreekt. 1936. Indonesisch
nationalisme is slecht, Indië kan
nog lang niet zonder Nederland.
* Ems LH. van Soest. Een wajang in Gods handen. 1946.
Geen begrip voor nationalisme,
geeft beeld van Nederlandse
mentaliteit destijds.
* Diet KrameT. Thuis vaart.
1948. Geen liaat tegen Indonesische volk, begrip voor vrijheidsdrang Javanen, kritisch t.o.v.
kolonialisme.
* K. Norel. Stille nacht. 1949,
Zeer onwaarschijnlijk verhaal,
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met een liartelijke ontmoeting
tussen Nederlandse soldaten en
een groep christenen in een des sa
in de kerstnacht. Geen enkele
aanduiding over bijvoorbeeld de
politionele akties.
* N. den Hartogh. Frank komt
terug. 1952. Uit Indië teruggekeerde soldaten vonden Indië veel
vrijer, ze hebben veel lol gehad
en een machtige tijd. Het zijn
kerels waar Nederland trots op
kan zijn. Niets over de werkelijke
gebeurtenissen.
* M. Dorrestein. Paalwormen of
pindakaas. 1982. Hier een andere situatie, later in de tijd: een
papoeajongen wordt als pleegzoon
in een Nederlands gezin opgenomen. De Nederlanders vertrekken
uit Nieuw-Guinea en laten hem
achter. Een metafoor van de
politieke situatie.
* A. Schouten. Zoete meisjes en
een tijger: een klein meisje in
Nederlands-Indië. 1986. Meer
een sfeertekening; het koloniale
milieu gezien door de ogen van
een kind, dat de consequenties
van gebeurtenissen niet kan overzien.
* P. Vervloed. Slaap zacht,
Mai. 1992. Ook Lier een andere
situatie; een terugblik naar de
Atjeh-oorlog, gebaseerd op ware
feiten. In het boek moordde een
legerofficier een heel dorp uit,
maar kreeg spijt en redde één
kind het leven. De kleinkinderen
van beide personen ontmoetten
elkaar. In dit boek gaat liet om
een historische gebeurtenis, afgesloten in de tijd. De feiten kuimen
gezegd worden. Dat geldt voor de
Atjeh-oorlog, maar nog niet voor
de dekolonisatie.

Oude kinderboeken
in de Haagse
Bibliotheek

De collectie oude kinderhoeken
van Openbare Bibliotheek Den
Haag
Aimemarie Hennekes en Thea
Gordijn gaven aehtergrondiirformatie over de collectie. Doel
ervan: het leveren van een bijdrage aan liet behoud van kinderboeken uit heden en verleden en de
beschikbaarstelling voor studie en
onderzoek en voor geïnteresseerden. Kernpunten in de verzameling zijn: koloniale jeugdliteratuur

(gekozen vanwege de aanwezige
deskundigheid, en de band van
Den Haag met Indië), Pinokkio's
en kinderbijbels. Verder werk
van topauteurs, bekroningen, kinderboekenweekuitgaven,
baanbrekende titels, klassieken, auteurs en illustratoren uit Den
Haag (Jenny Dalenoord) en boeken over Den Haag.
De boeken zijn in de jeugdafdeling in open opstelling geplaatst.
Ze worden niet uitgeleend, maar
zijn direct voor het publiek raadpleegbaar. Er wordt gewerkt aan
liet beter toegankelijk maken van
de boeken; de titels worden momenteel van genres voorzien en
ingevoerd in het Centraal Bestand
Kinderboeken. Als die klus geklaard is, gaat men aktiever
werken met de collectie.

11 KT A.11.C
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Conclusie en discussie: de tijdgeest wordt in jeugdboeken duidelijk weerspiegeld, maar er zijn
verscliillen tussen triviale en meer
literaire auteurs. Triviaal is trendvolgend en literair is trendsettend.
De tijdgeest is een constructie van
allerlei meningen, bepaald door
auteurs, uitgevers, critici en
kopers van boeken.

Ik1 meester, hisdr nnreti!
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SINT

NIKOLAAS.

mi Niküliiiis in vin tenten jat,
Komt soms uit Spanje rei>l mw pits,
llm slnule jongenSi zonder sprekun
Lu Lil giltrnd IN zijn' zak te sh-fcrn.
Aan kinderen. dïe zoel en gezond
Veel hrmd.cn van een' lukkrcn mum!,
I)ren£t Hij banket en noie n, koek
Kn somtijds on k een prcnteUoek.
J\an bengels, weet £ij ook waartoe!'
Die lirengt hij soms cen dikke roè.

Beweegbare boeken
1850-1950

Theo Gieten begon zijn lezing
niet liet uitspreken van een vriendetijk verzoek aan respectievelijk
de aanwezige antiquaren, verzamelaars en publicisten om de zaal
te verlaten. Na een eerdere lezing
over Piet de Smeerpoets, stegen
de prijzen, gingen meer mensen
verzamelen en kwamen er diverse
publikaties over dat onderwerp
uit. Er was gelukkig ook een
andere kant: verschillende mensen belden met informatie en
zelfs schenkingen werden zijn
deel.
Vandaar dat de spreker toch maar
begon aan een enthousiast en
informatief betoog van anderhalf
uur over het fenomeen beweegbare boeken met aandacht voor: de
geschiedenis met voorlopers, de
problemen bij de afbakening van
het genre, de vakliteratuur, de
Europese markt, de belangrijkste
makers, uitgevers en drukkers, de
typisch Nederlandse verschijnselen, en dat alles gelardeerd met
prachtige voorbeelden uit zijn
collectie.
Tot veler verrassing, niet in het
minst van Theo Giefen zelf, verscheen twee dagen na zijn lezing
in het tijdschrift De Boekenwereld een artikel over beweegbare
boeken! (zie de rubriek Uit de
tijdschriften).
Voor de liethebbers: er is een
Movable hook society, adres:
P.O. Box 11654, New Brunswick, New Jersey 08906 USA.

veranderingen met zich meebracht. Er is in jeugdboeken gekeken naar de aanwezigheid in
teksten van drie categorieën veranderingen:
1. politiek-institutioneel: infrastructuur en onderwijs,
2. sociaal-economisch: nieuwe
beroepen, bevolkingsgroei, verstedelijking,
3. mentaal-cultureel: stijgen in
klasse, opkomst jeugdbeweging.

Nog nooit waren ze
zo ver van huis
geweest

Adrie Balke, medewerkster van
het Informatiecentrum voor
jeugdliteratuur van de Genieentebibliotheek Rotterdam, schreef in
het kader van liaar studie Cultuurwetenschappen een scriptie over
het jeugdboek tussen 1870 en
1920 als bron voor de beschrijving van maatschappelijke veranderingen. In 1870 begon de industriële revolutie in Nederland,
hetgeen een breed scala aan

Het is niet moeüijk om deze
veranderingen in fictie terug te
vinden, want in alle fictie zitten
elementen uit de realiteit. Voor
het onderzoek is een kenze gemaakt uit oorspronkelijk Nederlandse contemporaine jeugdboeken.
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Het eenvoudigst terug te vinden
zijn de veranderingen in de infrastructuur (categorie 1): het reizen
wordt eenvoudiger door aanleg
van spoorwegen, trams en de uitvinding van fiets en auto. Het wereldbeeld wordt vergroot: men
ziet andere plaatsen en vreemden
komen en brengen nieuwe ideeën
mee. De binnenlandse handel
komt op, evenals het toerisme. In
boeken van Charles Krienen is
informatie over nieuwe vervoermiddelen te vinden en in Nienke
van Hichtum's Afkes tiental welgestelde toeristen varend op de
Friese meren. In het boek van
P.J. Andriessen De dochter van
de fabrikant brengt een treinreizende tante uit het westen
nieuwe ideeën (ondeT meer over
cliaritatief werk) mee. Ook informatie in dit boek over arbeidsonrust en management. Veranderingen in het onderwijs zijn ook
veelvuldig in jeugdboeken te vinden: nieuwe schoolsoorten doen
hun intrede.
Soc iaat-et onomische veranderin gen (categorie 2) zijn moeilijker
te vinden. In de realiteit was er
een afname van de kindersterfte
en werden de gezinnen groter.
Voor het eerst wordt de keuze
van nieuwe beroeps soorten in
jeugdboeken uitgebreid verklaard.
Men heeft lust in machinerieën en
gaat daarom in een fabriek werken. De arbeidersklasse, zonder
burgerlijke normen en waarden,
is een nieuw gegeven waar men
geen raad mee weet.
De mentaal-culturele veranderingen (categorie 3) weerspiegelen
zich in jeugdliteratuur door voorbeelden van jongens die in maatscliappelijke klasse stijgen, dit in
tegenstelling tot meisjes, die juist
dalen in klasse, door hun wens
zelf hun brood te verdienen. Leren wordt belangrijk, ook voor
kuideren van eenvoudige mensen.
Nieuw is, dat jongens de kans
krijgen om te leren omdat ze
talent hebben, en niet omdat ze
arm, godvrezend en goed zijn.

Weg bij moeders pappot en de
wijde wereld in trekken behoort
bij de nieuwe waarden.

Boekbanddeskundige en verzamelaar A.S.A. Struik is een campagne gestart om de Koninklijke
Bibliotheek (met name het Nederlands Bibliografisch Centrum) te
bewegen tot de vermelding van
het stofomslag van een boek in de
beschrijving. Op dit moment is
het niet of slechts zeer beperkt
mogelijk onderzoek te doen naar
de aanwezigheid en de verselujningsvormeu van het stofomslag,
dat toch algemeen erkend wordt
als een wezenlijk bestanddeel van
een boek. Hij heeft ook het bestuur van de Stichting Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur op de hoogte gebracht
van zijn streven.

Conclusie: kinderboeken kunnen
niet als primaire bron voor liistorisch onderzoek gebruikt worden,
maar wel als aanvullend sfeerbeeld. Er moet goed gekeken
worden vanuit welke maatscliappelijke groep de auteur komt.
[Zie voor bestellen de
rubriek Scripties]

Opmerkelijke
gebeurtenissen

Het Annie M.C. Schmldt-huis
komt in Utrecht. De Stichting die
dit centrum voor kinderen en
kunst wil oprichten, heeft het
voormalige Universiteits museum
aan de Bütstraat gekocht. Het
huis zal onderdak hieden aan een
theater- annex concertzaal, een
bioscoop, een galerie, een kindercafé en een winkel. Naar verwachting kan het centrum in
augustus 1997 worden geopend,
(bron: De Volkskrant 21 mei
1996}
Er is een club van Smeerpoetsfanaten\ Voor 50 DM per jaar heeft
een donateur gratis toegang in het
Museum en ontvangt men één
maal per jaar de Struwwelpost.
Adres: Freundeskreis des Heinrich-Hoffmaim- Museums, Schubertstrasse 20, 60325 Frankfun
am Main. Tel. 0 69/74 79 69.
De Stichting Hans Kresse is opgericht om de nalatenschap van
de schepper van (onder meer)
Eric de Noorman te bewaren,
bijeen te brengen en toegankelijk
te maken voor belangstellenden.
Adres: Parkstraat 51, 6828 JE
Arnhem.

Het klassieke kinderboek Pinocclüo door Carlo Collodi was aanleiding voor de muziektheatervoorstelling Collodi 's waanzin
door Orkater onder regie van
Willem van de Sande Bakhuyzen.
Het stuk (momenteel op tournee)
gaat niet zozeer over Pinocclüo,
maar meer over zijn schepper
Collodi, die door geldnood gedwongen een feuilleton schreef
met de marionet als hoofdpersoon. (bron: De Volkskrant 4
april 1996)
Nog een theatervoorstelling naar
een klassiek jeugdboek: Peter
Pan is door Theater De Verbeelding onder regie van Pieter Vrijman vrij bewerkt (voor kinderen)
naar het oorspronkelijke verliaal
van J.M. Barrie.
De collectie van Professor Theodor Brüggemann is overgegaan
naar Museum Troisdorf. De verzameling was al eerder beschreven in Kinder- und Jugendliteratur 1498-1950: kommentierter Katalog der Sammlung Theodor Brugge mann. Osnabrück:
Wenner, [19861.
üi 1975 verscheen van dezelfde
verzameling een catalogus o.d.t.:
Kinder- und Jugendliteratur
1698-1950. ISBN 3-87898-304-2.
[Zie ook 'Uit de tijdschriftcn'l
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Tentoonstellingen

In het Teylers Museum te Haarlem aandacht voor een heer van
stand, heer Bommel, en zijn jonge
vriend Tom Poes. Tot en met 28
juli kan men aan de hand van
onder meer een aantal originele
tekeningen en andere materialen
de ontwikkeling van dit geliefde
duo bewonderen. Toonder staat
op liet ogenblik erg in de belangstelling (zie ook de rubriek PubÜkaties).
I)K

Het Nationaal Schoolmuseum
stelt honderden Nederlandse
poëzie-alhums teutoon waaronder
die van koningin Beatrix en van
Winnie Sorgdrager. Dat dit fenomeen grote belangstelling geniet
bleek uit de reacties na een oproep. De telefoon stond roodgloeiend van alle aanbiedingen
voor bruiklenen. Eeuwig verwelkende rozen is te zien tot 8 september.
Tot 29 september is in het Speelgoed- en Blikmuseum in Deventer
(Brink 47) een kleine tentoonstelling te zien van Sprookjes van
H.C. Andersen.

O I, I F A N T .

I l c n l t f a n t . j p nlibinl.
kitKl uil hH vc-nv iiiiiun'nhiiLiJ;
Zijji KHttil ihutii

\

De aanleiding was een artikel van
Thera Coppens in het blad Nouveau van april 1996. Intbrmatie:
0570-693786.
Tot 1 oktober is bij de Stichting
Kinderboek Cultuurbezit in Wiiisum een tentoonstelling te zien
getiteld De lucht in...! - de luchtvaart in het jeugdboek. In samenwerking niet een deskundige
op het gebied van luchtvaart worden boeken, gecombineerd met
fraai (oud) lucht vaartmateriaal,
geëxposeerd. Een catalogus is
voor vijf gulden te bestellen: tel.
0595-443663. (Di_t/iü_vx_A'an 1017 uur, in augustus gesloten.)
De herdenkingen van de overwintering op Nova Zembla, nu 400
jaar geleden, zijn op 10 mei op
Terschelling, het geboorte-eiland
van Willem Barentsz, begonnen
met tal van toeristische evenementen en een expositie.

heat tut r c ^ e r h a m l

lljjiirm^f v n r r t hïrvuel kunaljt^ ml
Dftt&^l }li'i'l l'HL Slllis <>|i 7,ijllt* flLlill.

Manr pukt hij rriH i!t*n snuit liüPtn
ui is hel IVI.Ï iiu'i II jjisttanti.

«fe'ftF

hi het Maritiem & Jutters museum, Oudeschild Texel, wordt
ook aandacht besteed aan Barentsz en Heemskerck. Een tentoonstelling (met jeugdboeken uit
diverse collecties) onder de titel:
Naar Azië! via Nova Zembla of
Kaap de Goede Hoop? tot en met
30 oktober.
Op 12 oktober start in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam de expositie Gevangen in het
i/'s - overlever) in Het Behouden
Huys, 1596-159T. |zie ook de
rubriek Publikatiesj.
Te zien tot en met 30 juni: Bontekoe, de schipper, het journaal, de
scheepsjongens in het Nederlands
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De expositie geeft een beeld
van het leven van schipper Bontekoe, en met name van de rampzalige reis in 1619, waarvan het
journaal verscheen in 1646. Ook
jeugdboeken (Fabricius!) maken
deel uit van de tentoonstelling. Er
zijn diverse publikaties naar aanleiding van deze gebeurtenis verschenen. fzie rubriek Publikaties|.
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In het Letterkundig Museum van
22 juni tot en met 15 september
een tentoonstelling met de titel:
Woorden tussen de wielen: een
eeuw wielrennen in de Nederlandse literatuur. Hier zijn ook
een aantal jeugdboeken te zien.

ÖE TOOVERLANTAARN.
k'riuli-ri'M! nu Kiel jjj hier
N;i|mlruii.ïim Irulsdi nn fier;
Il ir i-i-riiiiiuil zal op Fraukrüks Ir

i,

Sitioiin £reu feitergtt vornlenzgittt.
AU £enerau.1,ei;n wan- lielii,
Verwon hij rneest uu tuorWsvetdj
Maar eiwftijk stierf hij unhekvmi
In kumnuir, hij aan [irachi gewetat.

Tentoonstellingen
in wording

Napoleoai, zou als gij liet
Was ina^tig,ni;iar ^elukki* niet,

Naar aanleiding van Let reit dat
de bele collectie oude kinderboeken van de Gemeentebibliotheek
Rotterdam is ingevoerd, wordt
vanaf half juli op alle verdiepingen van de bibliotheek aandacht
besteed aan het oude kinderboek
van voornamelijk Nederlandse
auteurs. Er worden tussen de 15
en 20 vitnnes ingericlit, met de
volgende onderwerpen: vacantie,
techniek (radio/tv), versjes met
muziek, prentenboeken, boeken
die in Rotterdam spelen, bijzondere boekvormen, boeken die
maatschappelijke
veranderingen
weerspiegelen rond 1900, boeken
van 'volwassenen '-auteurs (bijvoorbeeld Koolhaas, Carry van
Bi-uggen, Bep Vuyk), jongensboeken en meisjesboeken.

-

X

Ter gelegenheid van het 400 jarig
bestaan van de Stadsbibliotheek
Haarlem organiseert de bibliotheek samen met het Frans Halsmuseum een tentoonstelling over
Het beweegbare boek, van 31 augustus tot en met 3 november in
de Verweyhal aan de Grote Markt
te Haarlem.
De basis wordt gevormd door
de collectie van de Stadsbibliotheek, aangevuld met materiaal
uit bibliotheken, musea en van
particulieren. Een overzicht door
de tijd heen, en van de vele verschijningsvormen.

Handleiding met een uitgebreid
bibliografisch overzicht waarin
publikaties over de Nederlandse
boekgeschiedenis in de 17e en
I8e eeuw worden ontsloten en
geordend. Tevens overzicht van
de stand van zaken met betrekking
tot het onderzoek en lacunes
daarin.

Publikaties

**** Aanverwante .****
gebieden
Drukkers, boekverkopers en
lezers in Nederland tijdens de
Republiek: een historiografische
en bibliografische handleiding /
O.S. Lankliorst en P.G. Hoftijzer, Den Haag: Sdu Uitgevers,
1995. K, 227 p. (Nederlandse
cultuur in Europese context; 1.
IJkpunt 1650). Lit. opg. en index.
ISBN 90-12-08153-X.

De barometer van de smaak,
tijdschriften in Nederland 17701830 / G J . Johannes. Den Haag:
SDU, 1995. XIII, 246 p., [8| p.
(Nederlandse cultuur in Europese
context; 2. IJkpunt 1800). Met
lit. opg. ISBN 90-12-08292-7.
De groei van het tijdschrift in
Nederland in de achttiende eeuw
werd veroorzaakt door de vrijheid
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van drukpers, de grotere technische mogelijkheden en een groter
publiek dat lezen en schrijven
kon.
Bladeren in andermans hoofd:
over lezers en leescultuur /
onder red. van Theo Bijvoet [et
al.]. Nijmegen: SUN, 1996. 365
p. (Memoria). Met li(, opg., reg.
ISBN 90-6168^43-9.
Neerslag van de bijdragen aan
het eerste, gelijknamige congres
dat de NBV organiseerde in
samenwerking met het AlO-neiwerk voor de Geschiedenis van
Kunst & Cultuur.
Met bijdragen van onder meer
F. van Vree over de verzuiling en
de gevaren van 'neutrale romans
voor jongens en jonge dochters',
van G. Rooijakkers over volkscultuur waarbij schrift, beeld en
mondelinge overdracht vaak gelijktijdig een rol speelden en van
L.P. Grijp over liedboekjes voor
gewone mensen in de zeventiende
eeuw.

Twee eeuwen Nuts in Den
Haag, 1796-1996 / Dick Hiïlenius. Departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, 1996. 160 p.
'Wat het boek duidelijk maakt is
het enthousiasme en het patriotisme van de Nutshestuurders om de
mindere man vooruit te helpen in
de maatschappij.' (NRC 11-5*
1996).
Frederik Muller (1817-1881) :
leven en werken / onder red. van
Marja Keyser ...|et al.] ; in samenwerking met derdejaars studenten van de Opleiding Boekhandel en Uitgeverij (Hogeschool

van Amsterdam), onder leidingvan Marianne Bertina. Zutphen:
Walburg Pers, 1996. 319 p. Met
lit. opg. en bibüogr. ISBN
90-6011-964-9.
Zeventien bijdragen die samen
een beeld geven van de. man die
de bibliotheek van de Koninklijke
Vereeniging ter bevordering van
de belangen des boekhandels
(1845) oprichtte, aan de wieg
stond van de wetenschappelijke
bibliografie, diverse collecties
bijeenbracht (onder meer van
prenten), de liefde voor het verzamelen aanwakkerde en auteur.
boekhandelaar, antiquaar en veilinghouder was.

PC KKIXKIl VAN CHINA
DifcKeiï&P van Cfcïna taal flicli oinriiiötf n
Ken sltiiif huurt i hem wiel iftmt écwigl
Kei
vuur t ungeïiH.
7un Wiiihflt'lt ht| Hen Inmuu en neder;
Nu Irerttl tiij rn de r&adzaitl ivcder
l>;utr kent .dr zon U'brand i wehoen,

Van pen tot laser: 31 opstellen
over boek en schrift aangeboden
aan Ernst Braches hij zijn afscheid als hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam in
oktober van het jaar 1995 / [tekst
bezorgd door Ton Croiset van
Uchelen en Haunie van GoingaJ.
Amsterdam:
De
Buitenkant,
1996. 343 p. Met bibliogr. en
reg. ISBN 90-70386-78-X
Bijdragen met een wetenschappelijk karakter over onder meer
editievergelijkingen, boekbanden,
boekbez.it, bloemlezers', antiquaren en uilgevers.

<

Visie in veelvoud: opstellen van
prof. dr E.K. Grootes over zeventiend e-eeuw se letterkunde ter
gelegenheid van zijn zestigsie
verjaardag / ver2. door M. Spies
en J, Jansen. Amsterdam: University Press, 1996. Vil, 211 p.
Met bibliogr. en lit. opg.
Twaalf studies over onder andere:
Cats' visie op de jeugd, liedboeken en het jeugdig publiek en populaire literatuur.

Heriditen uit de wereld van het oude kinderboek

]ta« óaul hij naar zijn' Jivnii herll .
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Wie weel,uf dü Keizer, die fooate man!
Wel e t m a a l lozen of sehniven k a n .
Tieinkki^ zijn inj £een Ct1ine7.cn
Eu Iceruii schrijven en lozen!
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**** Nova Zembla ****
Aan de (jeugdboeken over) de
overwintering op Nova Zembla is
in eerdere nummers van de Berichten al aandacht besteed. Van
het reisverslag van Gerrit de Veer
is nu een nieuwe bewerking verschenen: Om de Noord: de tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de
overwintering op Nova Zembla,
zoals opgetekend door Gerrit de
Veer / vert., inl. en annot.: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Nijmegen: SUN, 1996. 200
p. Met lit. opg. ISBN 90-6168463-3. [zie ook bij Tentoonstellingen]
**** Bontekoe ****
Ook aan een andere historische
gebeurtenis wordt dit jaar aandacht besteed: het journaal van
Bontekoe verscheen 350 jaar geleden. Naast een tentoonstelling
(zie aldaar) zijn verschillende
uitgaven aan dit fenomeen gewijd; een tentoonstellingscatalogus, een bibliografie, een geannoteerde heniitgave van het journaal
en een stripbewerking.

*

Bontekoe: de schipper, het journaal, de scheepsjongens / Karel
Bostoen ... [et al.]. Zutphen:
Walburg Pers, 1996. 96 p. Uitg.
m samenwerking met Stichting
Nederlands Scheepvaartmuseum.
Met lit. opg. ISBN 90-6011948-7
Rijk geïllustreerde uitgave over de
schipper en zijn reisverslag.
Journael ofte Gedenckwaerdige
beschrijvinghc vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn:
descriptieve bibliografie 16461996 / onder red. van Garrelt
Verhoeven & Piet Verkruijsse;
met bijdragen van B.P.M. Dongelmans ... [et al.J; met een
voorw. van E.K.. Grootes; with
an introd. in English. Zutphen:
Walburg Pers, 1996. 304 p. (Bijdragen tot de geschiedenis van de

TUJNUEMANtfETJE,

l i n d e m a n , hUiuleotaji,
Wie houdl dattt met düt\-F3rl vim.
£i$ KIM La.si i*i[ heen ert weder,
Ho! Hiis u|>! til vul uu-t rtedw.
JJe reue liupfi'-li, [limdrp .^jirinót
Die. trek- 3a*t i b[iri!,t;e;L ander linttt
E il duwt den Mimlen iian (ten mntir,
lUnir lan^fj Ptlev <IJI d«n flttmr
'/.u-h Btont aar 'tjnuifd.itun aan het haan
Terwijl Ira Tuupl-" ik Kei j e ' - jieeji'
Ik p a k j e ! - knin ik toop weer heen,Kip! ik hiib je ! - 'k ptik je al:
ZIP pni ben ie in den vul
DB | o e d a t a n t e van (ter (lens.
Mfl )iaav fJroütBii krommen n e u s ,
tlunrl dikwijls en hei is met mis,
IJ at h a a r £ e v e l print i^ ïf

Nederlandse boekliandel. Nieuwe
reeks: 1). Met index en lit. opg.
ISBN 90-6011-947-9 geb.
Wetenschappelijke bibliografie,
die gezien kan worden als een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse boekgeschiedenis, met
beschrijving van het onderzoek
naar en vermelding van alle tekstedities, bewerkingen en fragmenten van het journaat. Bevat ook
een overzicht van de illustraties
uit de verschillende uitgaven.
Journael ofte gedenckwaerdige
beschrüvinghe: de wonderlijke
avonturen van een schipper in
de Oost, 1618-1625 / Willem

Ysbrantsz Bontekoe; ingel. en
van comment. voor?,, door V.D.
Roeper; [red.: Piet Boon ... et
al.]. Amsterdam: Terra Incognita,
1996. 165 p. (Terra incognita).
Oorspr. uitgave; Hoorn: Jan
Jansz Deutel, 1646. Met lit. opg.
ISBN 90-73853-08-7.
Teksteditie met moderne inleiding.
toelichtingen en woordverklaringen van het beroemde zeventiende-eeuwse reisverslag. Voor deze
editie is uitgegaan van de eerste
druk.
De scheepsjongens van Bontekoe / tek. Piet Wijn ; teksten
Hans Jacobs. [Heruitg.] Zutphen:
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pionierswerk verrichtte. Ook de
ruim 50 door de stichting uitgegeven jeugdboeken passeren de revue in chronologische volgorde.

Alpha, 1996. [136] p. Naar het
boek van Johan Fabricius. Uitg.
in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Eerder verschenen in
Het Vrije Volk (eind jaren vijftig). ISBN 90-5658-013-2.

Voor liefjes en hartediefjes: catalogus van 19e-eeuwse kinderboeken aanwezig in de bibliotheek van Arnhem. Arnhem: Bibliotheek, 1996.
ISBN 90-801581-2-7.
De bibliotheek Arnhem heeft van
2 tot en met 29 april 1996 een
tentoonstelling van I9e eeuwse
kinderboeken georganiseerd. De
aanleiding was een bezoek van

**** Marten Toonder ****
Onder het kollende meer Doo:
autobiografie 1946-1965 / Marten Toonder. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.
Derde deel van de autobiografie
dat een liefdevol eerbetoon aan
zijn vrouw Plüny Dick en een lof
zang op Ierland is. Na de delen:
'Vroeger was de aarde plat' en
'Het geluid van bloemen' een
blik op zijn persoonlijk leven in
de moeilijke na-oorlogse jaren.

onze mededonateur Frits Hulskamp aan de bibliotheek, waardoor de medewerkers aldaar ontdekten welk een schat aan kinderboeken in hun magazijnen verborgen was. Om de titels ook in de
toekomst te kunnen terugvinden is
een catalogus samengesteld. De
catalogus van de collectie van
150 negentie/ide-eeuwse jeugdboeken is ingedeeld naar categorieën zoals ABC-boekjes en
schoolboekjes, jeugdtijdschriften
en jeugdalnuinakken, liedjes en
gedichtjes, moralistische kinderboekjes.

II A A NT.1 K

V I K.

tti'Wtkijkl kiiDms; uit Kijn huil
M Ircrl vtm llui|r liaanljf Pit
Kn toèirt*wiefltwfc rhi,!!1 rn!k ijrdi-ijLsi;h? Dal i:v ïuiTnad vcrsoili üls ik,
lip ,<i™i i.iri In dv jiirijms skiatl
ïiirail li'c.™ zal hel Iraliselirijven,

Marten Toonder, tekenaar in
oorlogstijd / [samengest. en
ingel. door Joost van de Weijer;
met een voorw. van Marten
Toonder].
Amsterdam: Verzetsmuseum, [19941. 120 p. Uitg.
ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Verzetsmusem Amsterdam, 29 april 4 september 1994. ISBN 9071944-07-7.
Een overzicht van de spotprenten
die Marten Toonder in de Tweede
Wereldoorlog tekende onder meer
voor het illegale blad Metro, met
een inleiding van de samensteller.

In ptaa(s vnii wwt iic srjwtrf Ie J J B B . Maar ew era weöaet s t a d i zat tfijv».
Kaar lliwrujd'tk smfl nadurliii,
Ar.h duel fWfal tófl (mals ik,
rinkakelLiün^nsÜwiirl naar mij,
t.m\ s|ireekl hel vrmnc haantje Tik,
h\ ilettl^ vnert hu rui hei wnurd,
KakebkiH:. Kukelekor!
Kukel eki]' h i> 11 rt j 11 nd e re &, li n ft ri! i'rfuir. é,.i ww naar sehnul, 1 errl KTI k'mu e

**** over kinder- en ****
jeugdliteratuur
Ut it huodsje fan frou Rienks:
goed fyftich jier Us Frysk Berneboek, 1940-1993 / Jant van der
Weg. Ljouwert fLeeuwardenl:
Stichting lt Fryske Benieboek,
1995. 55 p. Met lit. opg. en reg.
Geïllustreerd historisch overzicht
van 1940 tot 1993 van de activiteiten van de 'Stifting Us Frysk
Bemeboek', die onder de inspirerende leiding van tnevrouw D.
Rienks-Wallinga ruim vijftig jaar
lang de promotie van het Friese
jeugdboek verzorgde en daarmee
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Behold the child: American
children and their books, 16211922 / Gillian Avery. London:
Bodley Head, 1994. Xin, 226 p.
Met Ut. opg. en index. ISBN
0-370-31952^.
Drie hoofdstukken over de beïnvloeding van de literatuur van de
nieuwe wereld door die van de
landen van herkomst, het ontstaan
van een eigen Amerikaanse visie
en stijl en verschillen in idealen.
Het hoek is ontstaan na een bezoek aan de Baldwin Ubrary in
Florida, met liaar collectie Engelse en Amerikaanse kinderboeken,
bijeengebracht door Rut/t Baldwin, De auteur ontdekte dat er
nog geen literair standaardwerk
was op dit terrein, slechts deelonderzoeken.
Best of Books for keeps: highlights f'roin the leading children's book magazine / ed. by
Chris Powltng. Umdon: Btxlley
Head, 1994. XI, 265 p. Met lit.
Opg. ISBN 0-370-31905-2.
Bundeling van beschouwende artikelen uit het Engelse jeugdliteratuurtijdschrift 'Books for keeps'
1980-1990, met bijdragen over
klassieken, volksverlullen, sprookjes, bakerrijmen en veel meer.
Children's books and their
creators / Anita Silvey, editor.
Boston; Houghton Mifflin, 07-95.
800 p. lncludes indexes. TSBN
0-395-65380-0. (Recensie in :
School Library Journal 41 (1995)
no. 11, pag. 41.)
Bevat 823 artikelen van 197 auteurs over hedendaagse Amerikaanse jeugdliteratuur.
Children's literature: an illustrated history / ed. by Peter
Hunt; associate ed. Dennis Butts
... (et al.]. Oxford [etc.1: Oxford
Universiry Press, 1995. XIV, 378
p. Met lit. opg. en index. ISBN
0-19-212320-3.
(Recensie in;
Children's Literature in Education
26 (1995) no. 4, pag. 249-252).
Rijk geïllustreerde geschiedenis
van jeugdliteratuur (boeken voor
kinderen zowel als boeken over

de kindertijd) in Groot Brittannië,
de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, van de
eerste gedrukte boeken tot heden.
John Newbery and his books:
trade and plumb-cake for ever,
huzza! / edited by John Rowe
Townsend. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1994. 194 p. lncludes bibliograpliical references and
index. ISBN 0-8108-2950-9
Verzamelbundel met hentitgaven
van biografische opstellen over de
uitgever John Newbery (1713 1767) door Charles Welsh (1885),
Samuel Johnson (1760) en George Coleman The Elder (1763),
aangevuld met artikelen door
John Rowe Townsend over uitgaven en opvolgers, met korte gegevens over de Newbery Medal.
Kinder- und Jugendliteratur im
Exil, 1933-1950: mit einem Anhang: Jüdische Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland
1933-1938: eine Ausstellung der
Saminlung
Exil-Literatur
der
Deutschen Bücherei Leipzig, 1.
Juni 1995 - 9.September 1995 /
| Ausstellung und Katalog erarb.
von Andrea Thomalla und Jörg
Rauber|. Leipzig [etc.j: Die
Deutsche Bibliothek, 1995. 151
p. Met lit. opg. ISBN 3-922051-68-5.
Die Karriere des Robinson Crusoe vom literarischen zum Padagogischen Helden: eine literaturwissenschaftliche Untersuchung des Robinson Defoes und
der Robinson-Adaptionen von
Campe und Forster / Angelika
Reinhard. Frankfort ani Main:
Peter Lang, 1994. 210 p. (Europaische
Hochschulschriften.
Reihe 1, Deutsche Sprache und
Literawr; Bd. 1463). Ook verschenen als proefsclirift Bremen,
1993. Met lit. opg. ISBN 3-63142450-7.
Drie teksten worden vergeleken
wat betreft de verandering van
een literaire figuur in ideologisch
opzicht: de oorspronkelijke van
Defoe, en de navolgingen Robin-

son der Jüngere (1779) van J.H,
Campe en Robinson soll nicht
sterben (1954) van F. Forster.
Hansel und Barbie: Bildsprache
für Kinder von der Nachkriegszeit bis heute / Gisela Erbslöh;
Inge Sauer. Duisburg: Verlag
Puppeu & Spielzeug, 1994. 117
p. (Recensie in: Beitrage Jugendlit. und Medien 47 (1995) no. 4,
p. 234).
De verschillen in de beeld(en)taal
waarmee de nieuwe generatie opgroeit en de beelden die de oudere generatie nog in het hoofd
heeft zijn enorm. Dit boek probeert de lezer van die veranderingen in de Duitse kindercultuur na
de oorlog bewust te maken door
vergelijkingen van beelden en met
hoofdstukken over illustraties, de
leefomgeving van kinderen, esthetische opvoeding, de consumptiemaatschappij,
merchandising,
psychologische verwerking van
beelden, de inhoud van prentenboeken, strips, televisie en nieuwe
media.

Uit de tijdschriften

Boekenpost (jrg. 4; mei/juni
1996) bevat weer veel interessants: artikelen over grafisch
ontwerper J. H. Nuiver, Louisa
May Alcott. het journaal van
Bontekoe, miniatuurboeken voor
kinderen in de 19e eeuw, het
Frysk Letterkundicii Museum en
Dokumintaasjesuitrum en Hans de
la Rive Box.
De Boekenwereld (jrg. 12, no. 4
april 1996) hevat een artikel van
Aernout Bonus over beweegbare
prentenboeken, met een overzicht
van bewegingstechnieken, afbeeldingen en vakliteratuur.
Kunstschrift (1996, no. 2) is een
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themanummer over Denemarken
en bevat onder meer een artikel
over het dagboek van Hans Chr.
Andersen. (bron: Vrij Nederland
27-4-1996)

bibliotheek en jeugdfeuilletons in
De Standaard 1931-1940.

A

Het Friese onderwijsblad De
pompeblêden (jrg. 67, no. 1,
maart 1996) bevat een artikel van
Jant van der Weg over een aantal
in hel Fries overgeleverde wiegeliederen. Met lit. opg.

Literatuur (jrg. 13, no. 3 mei/
juni 1996) bevat een artikel van
L.G. Saalmink: Die vermaak
heeft in het lézen; de 'Kleine
gedichten voor kinderen' van f Raster (no. 72) is geheel gewijd
• aan tekenaars en hun werk, en
Hieronymus van Alphen.
bevat onder meer een bijdrage
Ouwe Bram leeft nog! no. 2 is
van Nicolaas Matsier over niet
uit. Het nummer bevat weer een
eerder gepubliceerde illustraties
pagina met pseudoniemoplossinbij Lewis Carrolls Alice through
geu. Verder onder meer informathe looking gtass door Francisca
tie over Nel Verschoor-van der
T nemers on. (bron: Vrij NederVÜs, Hein Kray, Van Bleek 's
land 27-4-1996).

HET

KIM).

•il ilni't jjjj d a a r Htt waarlijk « V I T I'
• ij HUH-l Im'li alten lin'lxri uu hcrliTvrn.
JlaL miifiiji' £las! daar li^L hrA iwer
In Iwirmaa! lniriilt*nlrlrti'AnLd ScU^rVPTJ.
Wartiwttr £ü ÏÊIHS wnnl inde haiul
WeftA daa vtwH"ii£ti£/l i& lucïi rfrliaud !
Om [Hs puvwihrcUiÊ KUU lt- brekrji,
\\u.ar. (tas rnaur u|i, ik zal il üJirnk.f.Ti

Vry Nederland van 18 mei 19% t/
bevat een speciaal katern: Kinderrepubliek der letteren. Met daarin
onder andere artikelen over 'Het
volwassen kinderboek', Christopher Milne en Wirtnie de Poeh,
Dodie Smith en haar 101 dalmatiërs, J.M. Selleger-Elout en
haar Lijsje Lorresnor en over de
tekenaar Walt er Trier
Bookbird (vol, 33, no. 3/4) beval verschillende bijdragen over j
particuliere
verzamelaars
vauv'
oude Amerikaanse kinderboeken
en overige belangrijke collecties
in de wereld.
In Canadian Children's Literature (vol. 22:1, no. 81, Spring
1996) een artikel over het werk
van L.M. Montgomery.
-—
Children's Literature Association Quarterly (vol. 20, no. 4,
winter 1995-1996) bevat bijdragen over het jongensleven in de
19e eeuwse jeugdboeken. Frank
L. Baum en de Wizard of Oz.
Eselsohr (no. 3, maart 1996) bevat onder meer artikelen over 1(10
jaar strips en over de collectie
van Professor Theodor Brüggetnann (zo'n 2000 boeken van
1498 tot 1950) die is overgedragen aan Museum Troisdorf.
Jugendhuchmagazin (Vol. 44,
1994, no. 4) bevat een bespreking
van het prentenboek Robinson's
Thierbude (1856) t.g.v. het feit
dat 275 jaar geleden de eerste
uitgave van Robinson Crusoe van
Daniël Defoc verscheen.
La revue des livres pour enfants
(no. 167, febr. 1996) bevat artikelen over de gebroeders Grimm
en een verslag van een congres
over jeugdliteratuur vanaf 1945.
In La revue des livres pour enfants (no. 168-169, aprü 1996)
artikelen over fotografie in kinderboeken.
Signal (nr. 79, jan. 1996) beval
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een artikel over tijdreisverlialen,
een genre dat echt begonnen zou
zijn met Nesbit's The story of
the Amulet' in 1906.
The Signal companion: a classilied guide to more than 500
articles published in 25 years in
'Signal' / samengest. door E.
Moss en N. Chambers. Stroud:
Thimble Press, 1996. 160 p.
ISBN 0-903355-48-5. Reg. op onderwerp en korte samenvattingen.
Tausend und ein Buch (nr. 2,
april 1996) bevat een artikel over
avonturenverhalen van 1945 tot
1955.

Ramsj

Centuries of chiidhood: a social
history of family life/ Ph. Ariès;
transl. trom the Frencb by Robert
Baldick. New York: Vintage
Books, [19621. 447 p. Vertaling
'van: L'enrant et la vie familiale
sous Fanden régime.
Engelse vertaling van Ariès'
studie over de historische ontwikkeling van het familie- en gezinsleven met veel aandacht voor
de positie van het kind.
Van 31,95 voor 11,90 bij Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.
The telling line: essays on fifteen contemporary book illustrators / Douglas Martin. New
York: Delacorte Press, 1989. 320
p. Bibliogr. Met index. ISBN
0-385-30048-4.
Een studie van leven en werk van
15 hedendaagse Engelse jeugdboekenillustrators. Bevat een inleiding over ontwikkelingen in de
Britse illustratiekunst na het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
Van 104,35 voor 29,90 hij Het
Martyrium, Amsterdam.

Arthtir Rackham: a life with illustration / James Hamilton.
London: Pavilion Books, 1990.
199 p. Met lit. opg. en index,
ISBN 1-85145-531-0.
Met veel illustraties verluchte
biografie van de Engelse illustrator (1867-1939).
Van 57,25 voor 27,90 hij Schellema H. V. Amsterdam.

teerd, Reinaerts historie enkel in
vertaling. De inleiding is niet bijgewerkt naar de huidige stand
van zaken. Onveraruierde herdruk
van de oorspronkelijke druk:
Utrecht 1979.
Te koop bij Het Martyrium, Amsterdam, van 19,95 voor 9,95.
Ook in de ramsj vier stripbewerkingen door Dick Matena van
klassieke Nederlandse jeugdboeken. Bij De Slegte voor 6,95
(geb.) of 2,95 (paperb.)

William Heath Robinson / James Hamilton. London: Pavilion
Books, 1992.
Met veel illustraties verluchte
biografie van de Engelse illustrator (1872-1944).
Van 57,25 voor 27,90 bij Schelterm H. V. Amsterdam.

Uit het leven van Dik Trom /
Dick Matena; naar het boek van
C. Joh. Kieviet. Heemstede: Big
Balloon, (19911. ISBN 90-320-1593-1 geb. ISBN 90-320-1583-4
pbk.

Grafische vormgeving in Nederland / Kees Broos en Paul Heffing; [fbtogr. Tom Haartsen ... et
al.j. fLaren|: V + K publislüng,
1995. 223 p. Met lit. opg. en
reg. ISBN 90-74265-06-5.
Uitgave ter gelegenheid van de
gelijknamige tentoonstelling in de
Beyercl, Breda 14 /naart tot en
met 18 april 1993. Paperhackversie van het standaardwerk over
het grafisch ontwerpen in Nederland. Hoogtepunten uit een eeuw
grafische vormgeving in Nederland, van vooraanstaande ontwerpers als Jan Toorop, Jan van
Krimpen en Piet Zwart, (bron
NRC 9-3-'96).
Te koop bij Steven Sterk, Utrecht
van 99,50 voor 29,50.
Over de vos Reinaert / door
Willem (die Madoc maakte), gevolgd door Reinaert s geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend; |vert. uit het
Middelnederlands door Arjaan
van Nimwegen]. 5e dr. Utrecht:
Het Spectrum, 1993. 311 p.
(Prisma pocket ; 1890). ISBN
90-274-3384-4.
In het boek zijn opgenomen de
I3e-eeuwse versie, toegeschreven
aan Willem die Madocke maakte,
en de anonieme J4e-eeuwse versie, die de naam Reinaerts historie draagt. De 13e-eeuwse Reynaert wordt tweetalig gepresen-

Dik Trom en zyn dorpsgenoten
/ door Dick Matena; naar het
boek van C. Joh. Kieviet. Ie dr.
Heemstede: Big Balloon, 1993.
ISBN 90-5425-044-5 geb. TSBN
90-5425-034-8 pbk.
Pietje Bell / door Dick Matena;
naar het boek van Cln. v. Abkoude. Ie dr. Heemstede: Big Balloon. 1992. ISBN 90-5425-181-6
geb. ISBN 90-5425-191-3 pbk.
Kruimeltje / door Dick Matena;
naar het boek van Cur. van Abkoude. Haarlem: Oberon, 19Ü9.
ISBN 90-320-7531-4 geb.

Scripties

Carina Scliaafsma, studente aan
de Universiteit van Utrecht, afdeling Wijsgerige en Historische
Pedagogiek, doet onderzoek naar
Nederlatutse vertalingen van de
bijbelse verhalen van Kanunnik
C. fvonf Schmid.
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De scriptie van Adrie Balke Nog
nooit waren ze zo ver van huis
geweest: maatschappelijke veranderingen in het jeugdboek
lussen 1870 en 1920 is te bestellen via tel. 010^580969.

Helaas zijn er geen oplossingen
binnengekomen voor de onbekende logo's, opgenomen in
nummer 10.

Prijzen

Marjoke Rietveld-van Wingerden
heeft voor haar bibliografie van
jeugdtijdschriften de Marcel
Mitinacrt-prys ontvangen vanwege de aandacht voor de Vlaamse
tijdschriften. De prijs gaat uit van
de Unie Nederland-Vlaanderen,
die tot doel heeft liet bewustzijn
van de gemeenschappelijke Nederlandse en Vlaamse identiteit te
bevorderen. Op 16 maart werd
deze prijs in Antwerpen uitgereikt. Onze felicitaties!
Marjoke is voor liaar proefschrift
Voor de lieve kleinen: het
jeugd tijdschrift in Nederland
1757-1942, en de bibliografie Het
jeugd tijdschrift in Nederland en
Vlaanderen: 1757-1942 voorgedragen voor de Rolando Anzilottiprijs 1996, die wordt uitgereikt
door de Fondazione Nazionale
"Carto Collodi". Deze internationale prijs wordt eenmaal per drie
jaar toegekend aan een welenschappelijk werk over jeugdlileratuor. Nu afwachten of beide
dan wel één van de boeken bekroond worden of wordt.

H-TA

Buitenlandse
uitgevers

Uïtgeverslogo's

We hebben weer wat oplossingen
voor u en enkele afbeeldingen
van onbekende logo's waarover
we graag informatie zouden
ontvangen. Informatie a.u.b. naar
Jeannette Kok.

Van uitgeverij Fruny is dankzij de
heer J.C. Oosterbaan iets meer
bekend: de naam Frany was een
artikelnaam van de HEMA van
vóór de oorlog. Op het hoofdkantoor van de HEMA probeert men
nu meer informatie te vinden.
DMB staat voor De Moderne
Boekhandel, Leidsestraat Amsterdam, in de jaren '30.
logo ED = BD verwijst naar een
uitgever van kaartspelen in
Frankfurt: B. Dondorf. Hij was
aktief op de Nederlandse markt
met onder meer het kwartetspel
Piet de Smeerpoets : een vroiyk
kaartspel. Vanaf 1886 was dit
spel gedurende tientallen jaren in
binnen- en buitenland een verkoopsucces .

Buitenlandse uitgevers, aktief op
de Nederlandse markt.
De oplossing van het raadsel in
het vorige nummer verwees naar
een uitgave van J. Scholz in
Mainz. (zie bij de rubriek Vragen). Scholz was ook in Nederland aktief. Er zijn diverse Nederlandstalige en meertalige uitgaven (onder meer abc-boeken) van
deze uitgever bekend. Volgens
Theo Gielen was tuj niet de enige
uitgever die op deze mam er
werkte. Anderen zijn: Loewensohn in Fürth, Carl Schaller in
Fürth, Düms in Wesel, Steinkamp
ui DuLsburg en Schreiber in Esslingen. Onlangs vond hij in een
uitgave van De neger hut van
Oom Tom en andere verhalen
(soortgelijke uitgaven zijn bij
Sclialler en Hecozet verschenen)
nog een dergelijke uilgever met
als uitgeversaanduiding de letters
B V W P in een driehoek gevat,
en daaronder Pirmasens (een
plaats in Duitsland).

Pirmasens
Deze Europese coproducties vormen een interessant studie-object.
Is naar dit fenomeen al onderzoek
gedaan en weet u hier meer over?
Informatie graag naar Jeannette
Kok.
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Vragen

De vraag in het vorige nummer
naar het boek met de menselijke
ondeugden in dierengestalten is
(deels?) opgelost. Onze mededonateur Bert van Gelder had bij
de Koninklijke Bibliotheek een
boekje met dezelfde inhoud in
handen geliad, waar een kaftje
omheen zal met op het voorplat
de titel Sint Nicolaas, een vers
(Wie ik ben, dat weet...) en een
afbeelding van de Sint. Uitgegeven door J. Scholz in Mainz, Signatuur KB: Ki 889. De inhoud
heeft niets met Sinterklaas te maken, daarom is het goed mogelijk
dat het ook (eerder?) in een andere vonn en met een andere titel
is uitgegeven.
Theo Gielen stuurde een artikel
waaruil blijkt dat er ook Engelse
waarschumngsverhalen (cautionary tales) met een dergelijk thema
bestaan: onder andere 'Vice in its
proper shape or, Üie wonderful
and melancholy transrbrmation of

several naughty masters and misses into those eonteniptible aninials which tliey most resembte in
disposition'. London: Elizabeth
Newbery, ca. 1870.

John Landwehr vraagt naar de
herkomst van onderstaand plaatje.
Weet u iets, bel dan a.u.b. tel.
0344-618485.

Op de vraag naar meer titels van
jeugdboeken over Peter de Grote
reageerde Henk Duijzer van
Stadsbibliotheek Haarlem met
twee nieuwe titels en twee prenten uil eigen collectie. Hierbij
zijn gegevens:
Czaar Peter de Groote te Amsterdam: benevens vier andere
verhalen, Amsterdam: J. De
Boer, [183X1. 4 exx. Sign. SBH
OK Cza. [In de GGC van PICA
stond een andere beschrijving:
Czaar Peter de Groote : benevens vier andere verhalen: leerrijk en aangenaam onderhoud
voor de jeugd. Amsterdam: De
Boer, |ca. 1851]. 92 p.|

Levensgeschiedenis van Peter de
Groote, keizer aller Russen: een
leesboek voor jongelingen / [Joliann Christoph| Ludwig Prlaum;
uit het Hoogduitsch vert. Arnhem: J.H. Moeleman, 1816.
Sign. SBH OK g Pfl p.
lln de GGC van PICA een beschrijving met een wat andere
auteursnaam: Lodewijk Pflaum,]
Op prent no. 11 van Erve Wijsmuller, Amsterdam, komt onder
meer een afbeelding voor van het
Czaar
Peterhuisje
(houtsnede
gesigneerd Cranendoncq) met de
tekst: De groote Czaar alom vermaard, Koos dit stulpje zijne
tiaard, En heeft daardoor, in 't
Noorderland. geheel de scheepsbouw voortgeplant.
No. 45 van de Stuttgarter Bilderbogen is eveneens gewijd aan
Peter de Groote.

Het boek De nieuwe kijkkast van
P.J. Andriessen bevat een tekst
over de overwintering op Nova
Zenibla. Wie kent het boek?
Informatie naar Jeannette Kok.
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In deze aflevering van de 'Berichten' zijn afbeeldingen uit een
boek uit de collectie van NBLC
Studiecentrum Boek & Jeugd opgenomen. Het is een boek met
merkwaardige afbeeldingen in
kleurendruk, die op een buitenlandse herkomst wijzen. Herkent
u de afkomst? Graag informatie
naar Jeannette Kok.
Tante Keetje's prentenboek /
Tante Keetje. Zwolle: H.L. van
Hoogstraten, [1854|. [201 bl.
gekl. ill. 28 cm. Op titelpagina:
Kleurendruk van H.L. van Hoogstraten. Voorplat met afbeelding
io zwart.
Bevat: Het A.B.C., De Turk, De
schoorsteenveger, Het wilde kind,
Sint Nikolaas, De dief. Haantje
Pik. De olifant Kasper de jager.
De keizer van China. Blindemannetje en De tooveriantaarn.

Wie heeft informatie over uitgeverij Hecozet Amsterdam"? Hier
werden bewerkingen van klassieken uitgebracht (onder meer 'De
sprookjes van 1001 nacht', 'Don
Quichotte' en 'Robinson Crusoe
en andere verhalen'. Deze uitgaven zijn allen opnieuw verzameld
of opnieuw [voor de jeugd} bewerkt door H.C.J. Een ander
werk 'door' H.C.J. is:

Bij NBLC Studiecentrum Boek &
Jeugd is niets bekend over de
uitgever of' over de geheimzmnige
H.C.J. Informatie graag naar
Jeannette Kok.

Gezocht: nieuwe leden voor een
club in oprichting van Jules Verne verzamelaars. Infbrmafie bij
de heer H. Evers, Tollenskade
17, 2274 LT Voorburg. Tel. 0703870747.

De heer J.C. Oosterbaan verzamelt al 40 jaar alles van en over
Karl May. Hij zoekt contact met
medeverzamelaars: tel. na 20.00
uur 055-3781452 / fax 0553781495.

Mevrouw Suus Boef - Van der
Meulen zoekt informatie over
Nannie van Wehl (S.J.A. LugtenReys) en haar werk. Zij is vooral
op zoek naar minder bekende publikaties, zoals artikelen door (en
over) haar in diverse bladen.
(Merellaan 300, 2902 JN Capelle
a/d Ussel, tel. 010 - 4503746).

PRINSES HOOGMOED
EN ANDERE OOSPRONKELIJKE VERHALEN
DOOR

H. C. J.
MET GEKLEURDE PLATEN

AMSTERDAM
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Jeannette Kok (Studiecentrum Boek en Jeugd) en
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kan men sturen aan:
NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
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uimodigingei) van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
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Van het bestuur

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een gestaagd, en
zelfs zonnig Reynaert-weekend üi
Hulst, dat mede dankzij de inzet
van de Reynaert sticht ing een succes genoemd kan worden. Ook
vanaf deze plaats wil het bestuur
de Reynaert stichting bedanken
voor al tiet gebodene: de stadswandeling, de informatieve lezingen, de bijzondere tentoonstelling
van jeugdbe werkingen van de
Reynaert, een prachtige rondrit
door het land van Waas en de bezoeken aan de huizen van verzamelaar W. Gielen en antiquaar P.
Everaers. Verder mocht alles
plaatsvinden in een mooie en
prettige ruimte in het stadhuis en
was de verzorging van de inwendige mens voortreffelijk,
Met ingang van I oktober 1996 is
er een wijziging in de taakverdeling van het bestuur. Jaap ter
Linden neemt het secretariaat
over van Anne de Vries, die wet
aanblijft als bestuurslid. Het
ïueuwe secretariaatsadres vindt u
in tiet colofon.

Onze voorzitster, Netty van Rotterdam, verlaat m.i.v. 1 jan. 1997
de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Vanaf deze datum graag alle correspondentie voor haar
richten aan
baar privé-adres:
Seringenstraat 31, 2982 BT Ridderkerk (tel. 0180-410262).
Een excursie naar de pop-up tentoonstelling in Haarlem is gepland
op vrijdag 18 oktober om 14.<H)
uur. U kunt dan in gezelschap
van onze mededonateur en i»fweegbure-boeke.n-kenner
Theo
Gielen de tentoongestelde boeken
bekijken.
Op vrijdagmiddag 22 november
vindt in de Gemeentebibliotheek
Rotterdam de viering van het
tienjarig bestaan van de Werkgroep/Stichting Gescniedems van
de Kinder- en Jeugdliteratuur

plaats. Het Ministerie vari OCW
ondersteunt tiet streven van de
Stichting met een eenmalige subsidie, waardoor het onder meer
mogelijk is bij deze gelegenheid
een boekje te laten verschijnen.
Alvast een voorproefje van het
programma: Netty van Rotterdam
zal de viering openen en spreken
over de toekomst vau de Stichting: Erits Huiskamp zal vertellen
over zijn onderzoek naar Mevrouw Van Meerten-Schilperoort;
Vic Sjouwerman geert een lezing
over baker- en kinderrijmen en de
jubiteumuitgave zal worden aangeboden. De donateurs ontvangen
uiteraard nog een uitnodiging
voor deze bijeenkomst.

Ik-r ie In in uit de wereld van liet oude kinderhoek

Netty van Rotterdam
Voorzitter

:
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Van de redactie

Een weekend
Reynaert

üi deze aflevering veel aandacht
voor onder meer het geslaagde
Reynaert-weekend in Hulst. Na
een algemeen verslag volgt een
korte weergave van de verschillende lezingen. Wie liad ooit gedacht dat er zoveel achter een
verliaal verborgen kan gaan, en
dat alles komt pas naar buiten,
wanneer wetenschappers en andere geïnteresseerden zich erin verdiepen.
Dat de donateurs de Berichten
uit de wereld van het oude kinderboek op prijs stellen is bekend, maar het kan altijd beter.
Om deze berichtgeving te optimaliseren wdlen de samenstellers
graag de mening horen van de
donateurs. Bij deze aflevering is
een vragenlijst ingesloten. Wilt u
die vóór 1 november terugsturen
aan Toin Duijx, Postbus 17162,
1001 JD Amsterdam.
De samenstellers

Het Reynaert-weekend in Hulst
werd op vrijdag en zaterdag bijgewoond door meer dan dertig
donateurs en enkele introdncees.
Op zondag waren er nog zo'n
vijftien mensen die een bezoek
brachten aan verzamelaar W.
Gielen en antiquaar P. Everaers.
Ook een groot aantal leden van
de Reynaertstichting woonde de
lezingen op vrijdagavond en zaterdagmorgen bij; de zaal in het
Stadbuis was dan ook goed gevuld.
Vrijdagmiddag begon het weekend met een stadswandeling.
waarin veel over het verleden van
Hulst naar voren kwam, gevolgd
door een heerlijke (mossel) maaltijd. 's Avonds werd het weekendsymposium geopend in het bijzijn van enkele wethouders van
de gemeente Hulst. De burgemeester was helaas verhinderd.

Vervolgens gaf de voorzitter van
de in 1979 opgerichte Reynaertstichting een korte uiteenzetting
over deze stichting. Men ziet als
belangrijkste taak het instandhouden en bevorderen van de bekendheid van het middeleeuwse
dierenepos 'Van den Vos Reynaerde', dat zich afspeelt in Hulst
en omgeving. De stichting lieert
zichzelf een mfonnatieve, educatieve, illustratieve en wetenseliappelijke taak gesteld. Er wordt
voorgelicht en onderwezen, er
worden manifestaties georganiseerd en er is een bibliotheek
opgezet. Er zijn zelfs plannen
voor een Reynaertmuseum.
In de zaal van het Stadhuis was
een tentoonstelling ingericht door
antiquaar en Reynaert-kenner P,
Everaers. Naast veel Nederlandse en Vlaamse jeugdbewerkingen
van het Reynaert-verliaal was ook
prachtig origineel werk van Tineke Schinkel, gemaakt voor de
Reynaertbewerking van PauJ Biegel, te zien. Een bibliografische
catalogus, samengesteld door P.
Everaers (met 70 nummers) was
beschikbaar. Voor een kopie kunt
u bellen naar NBLC Boek &
Jeugd, tel. 070-3090225.
Onze mededonateur Frits Booy
liad de eer om de reeks lezingen
die op het programma stond te
openen met een lezing over 'Reyna e rt-sporen in de kinderliteratuur'. Zoeken in het Centraal
Bestand Kinderboeken op titelwoorden 'rem?' of 'vos?' leverde
bijna driehonderd titels op, waaronder de nodige 'ruis': van reinwater tot reïncarnatie. Een aantal
titels bleef over en daarin heeft de
spreker gezocht naar sporen van
de Reynaert. Dat bleek te variëren van liet gebruik van alleen de
naam Reynaart in al haar vormen,
van het voorkomen van andere figuren of namen uit de Reynaert,
of van dierfiguren met dezelfde
eigenscliappen als in de Reynaert
(de corrupte leeuw, de domme
kip of de ijdele ram), tot het
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overnemen van gebeurtenissen uit
het verhaal (de rechtbank, de
verdwenen schat). In clironologische volgorde en in hoog tempo, onderbroken door herkenning
en gelach van zijn publiek, kwam
een aantal titels met daarin sporen
van de Reynaert aan de orde.
Veel ergernis leverde het antisemitische vervolg op de Reynaert
van R. Van Geneehten (uit 1941)
op. Een boek dat Frits Booy voor
een raadsel stelde is een in 1995
verschenen boek in vertaling van
Nannie Kuiper, en toegeschreven
aan de gebroeders Grimm, over
de Weduwe Vos: De bruiloft van
mevrouw Vos. Dit verhaal blijkt
inderdaad te zijn opgetekend door
de gebroeders Grimm: het staal
als nr. 38 in de Lemniscaat-uitgave van Grim in's sprookjes
voor kind en gezin uit 1974.
Hoewel het 'sporen zo eken' voor
Frits nog niet is afgesloten durfde
hij tóch een voorzichtige conclusie te geven: er komen meer variaties en minder na verte Hingen
voor. Dat het verhaal nog steeds
leert bewijst het hoge uitleencijter
van de bewerking van Paul Biegel, ook al werd eveneens opgemerkt dat veel lezers deze uitgave
kiezen om de Middeleeuwse versie op de literatuurlijst te kunnen
zetten.
Na een korte pauze waar koffie
en thee vergezeld gingen van
grote eierkoeken (een plaatselijke
specialiteit) werden enkele liederen uit een Reynaert-musical door
de groep 'Musical Excliange' ten
gehore gebracht. De avond werd
afgesloten door Paul Biegel die
uit zijn Reinaart de vos' (1979)
voorlas, zoals alleen hij dat kan,
en wel het stuk waarin Bruun de
Beer Reinaart naar de rechtbank
moet brengen. Het publiek zat
aan de stoelen gekluisterd ... tot
Netty van Rotterdam iedereen uitnodigde voor de borrel en hapjes.
In informele sfeer werden ervaringen uitgewisseld en nog laat in
de avond (nacht) zag men donateurs in kleine groepjes door de
stad lopen,

'**W:

'-• 'v/,'J^M

De zaterdagmorgen bood een vol
programma in de vorm van drie
lezingen door Reynaertkenners.
Allereerst drs. R. Kwast met een
verhaal over 'Reynaerts achterneefjes', gebaseerd op zijn doctoraalscriptie (RUL) over twintigste-eeuwse bewerkingen voor de
jeugd van het Reynaert-verhaal.
Een korte inleiding maakte voor
de leken onder ons duidelijk dat
er twee Reynaert-versies bestaan:
de oorspronkelijke tekst 'Van den
vos Reynaerde' (ca. 1260) en een
bewerking en vervolg van een
eeuw tater: 'Reynaerts historie'
(ca. 1375), respectievelijk aangeduid als Reynaert l en Reynaert 2. Van beiden zijn meerdere
al dan niet complete handschriften
bekend. De spreker vergeleek een
zestal twintigste-eeuwse bewerkingen (van Stijn Streuvels, P. de
Zeeuw, E. Bosschaerts, D.L.
Daalder, Rie Kooyman en Paul
Biegel) met de originele Reynaerts, waarbij hij vooral de
aandacht vestigde op weglatmgen,
kuisingen, toevoegingen en aanpassingen aan de tijd. Uiteindelijk
concludeerde hij dat het satirische
element in de bewerkingen verloren is gegaan onder meer als gevolg van geldende seksuele en
religieuze taboes. De Reynaert is
een literair hoogtepunt uit de

Dietse middeleeuwen en daardoor
zeer geliefd om te bewerken.
üi oktober van dit jaar verschijnt
weer een nieuwe Reynaertbewerking voor de jeugd vanaf 12 jaar
van Henri Van Daele: Reinaart,
de felle met de rode baard mei
illustraties van Peter Vos (Altiora/Becht). Deze prozabewerking
is gebaseerd op de oorspronkelijke versie 'Van den vos Reynaerde' van ca. 1260, aangevuld met
delen uit 'Reynaerts historie' van
ca. 1375.
Dr. P.W.M. Wackers bekeek
weer andere aspecten in zijn
lezing: 'Hoe behagen u die
kinder mijn.' Nederlandstalige
bewerkingen voor kinderen van
het Reynaert verhaal in pedagogisch en literair perspectief.
Paul Wackers doceert Middelnederlandse letterkunde bij de
vakgroep Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen en
is gepromoveerd op een interpretatie van Reynaerts historie.
Volgens Dr. Wackers is de Reynaert, vergeleken met andere teksten, door de tijd heen uitzonderlijk vaak aangepast. Ten eerste
doordat er geen sprake is van één
verhaal; al voordat er jeugdbewerkingen waren is er volop
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aangepast en veranderd. Ten
tweede is liet een geniaal verhaal.
De tweede versie (Reynaerts historie R2), die erg leek op de
Duitse Reineke Fuchs werd eerst
algemeen als bron voor bewerkingen gebruikt-, pas later werd
de oudste versie (Van den vos
Reynaerde Rl) ontdekt, en toen
werd de Reynaert 2 weer verwaarloosd en weggeschreven uit
de literatuurgesclnedenis.
Wackers heelt onderzoek gedaan naar de jeugdbewerkingen,
en de ideeën die daaruit te destilleren zijn afgezet tegen de pedagogische theorieën uit dezelfde
tijd. Daar is geen eenduidig beeld
uit naar voren gekomen. Dat
komt, aldus Wackers, door de
veelheid aan pedagogische opvattingen in een bepaald tijdsbestek;
er is nooit sprake van één allesoverheersende theorie. Daarbij
komt nog het respect voor het
oude verhaal bij de bewerkers,
zodat geconcludeerd kan worden
dat de Reynaertbewerkingen ongeschikt zijn om opvoedkundige
the o neen te herleiden. Wel kan
aangegeven worden wat voor redenen een rol speien bij het doorgeven van dit verhaal: dierenverhalen spreken aan, ze passen
bij de kinderlijke geest; de Reynaert is een historisch belangrijk
verhaal, veel bewerkers ervan
zijn bekend door hun historische
verhalen (Andriessen, Louwerse,
Daalder en De Zeeuw); het verhaal bevat allerlei algemeen menselijke zaken en is dus nog steeds
actueel; het verhaal heeft grote
literaire kwaliteiten,
Reynaertspecialist bij uitstek, dr.
R. van Daele, publiceerde veel
over Reynaert en is hoofdredacteur van het tijdschrift TieceEijn.
Zijn lezing Van overspeligheên
tot buitensporig heen handelde
over de wordingsgeschiedenis van
de Reynaertbewerking voor
schoolgebruik van Jan Frans
Willems uit 1839.
Allereerst stelde Rik van Daele
dat de Reynaert géén kinderboek
is en dat een kenmerk van bet

Reynaertverhaal is, dat de vos
zich in de loop van de tijd als een
kameleon heeft aangepast aan
nieuwe omstandigheden. Hij sluit
zich aan bij het idee van Van
Oostrom, dat aan de hand van de
Reynaert een cultuurgeschiedenis
van de Lage Landen kan worden
geschreven.
Al in de zestiende eeuw zijn er
adaptaties gemaakt voor een jeugdig publiek en circa 1613 was
reeds een kerkelijke goedkeuring
verkregen. Het zal duidelijk zijn
dat daarvoor de nodige ingrepen
waren gedaan in de oorspronkelijke tekst. De bewerking voor
schoolgebruik van J.F. Willems
uit 1839 was deels een herlialing
van het zestiende-eeuwse werk,
De auteur was goed thuis in de
Reynaert; in 1834 maakte hij een
moderne bewerknig voor volwassenen en in 1836 een wetenschappelijke- editie: een combinatie van
Reynaert I en 2. Willems wilde
het middeleeuwse meesterwerk
weer toegankelijk maken en het
tegelijkertijd gebruiken om de
dierbare taal in een verf ranst
Vlaanderen te laten herleven. De
katholieke kerk speelde ook een
grote rol bij het uitbrengen van

dit werk: het werd gedrukt bij de
'drukker van her aartsbisdom', en
kreeg de approbatie (kerkelijke
goedkeuring) na een briefwisseling met Kanunnik Van Hemel
over de tekst. Van Hemel wiJde
met deze uitgave voor schoolgebruik een nieuwe spelling introduceren en inderdaad heeft deze
versie een rol gespeeld in het
ontstaan van de standaardtaal. In
deze bewerking zijn gebeurtenissen die te maken hadden met
seksualiteit en religie weggelaten
of aangepast. Er wordt een heel
negatief beeld van Reynaert gegeven, Veel latere bewerkingen
voor de jeugd zijn gebaseerd op
deze aanpassing, die tot 150 jaar
later steeds is herdrukt.
Voor meer informatie zie:
* J. Goossens. De gecastreerde
neus. Leuven: Acco, 1988. Met
bibliografie
van
bewerkingen
voor jeugd en volwassenen.
* Luk Wenseleers. De pels van
de vos: historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire. Amsterdam: Meulenhoff/Leuven: Kritak, 1993.

Dis. A. van der Vossen
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Rik van Daele was ook de begeleider van de bustocht die zaterdagmiddag door het 'Soete land
van Waes' voerde. In de streek
rondom Hulst zijn diverse plekken aan te wijzen waar zich mogelijk delen van liet Reynaert verhaal afgespeeld hebben. Dat
stuit op problemen; er zijn bijvoorbeeld drie lokaties waar de
'kriekeput' zou zijn. Er zijn in de
streek op verschillende plaatsen
banken geplaatst met daarop teksten uit de Reynaert. Rik van
Daele wist veel te vertellen over
Reynaert en landschap en voerde
liet gezelschap langs met bomenrijen afgezette dijken, langs akkers en weilanden, door dorpen
en steden, langs kerken en kerkhoven en een houten beeld van
het vagevuur. De groep maakte
een wandeling langs liet water en
in een rozentuin met beelden van
dieren uit de Reynaert en naar
hen genoemde rozen. Een gigantische adelaar verhief zich in de
lucht, maar die maakte deel uit
van een groots ballonnenfeest in
Sint Niklaas.

Zondagmorgen was een wat kleiner gezelschap te gast ten huize
van de heer W. Gielen, huisarts
te Hulst en Reynaertverzamelaar.
De herkomst van het Reynaertverliaal kon aan de liand van
prachtige boeken uit zijn verzameling en een tijdschema gevolgd worden. Een werkelijk zeer
bijzondere verzameling, met daarbij een uiteenzetting, die ons
vanaf sproken, fabels en dierenverlialen uit de oudheid, via
Aesopus en Pliaedrus naar de
Roman de Renard (1170) en Reineke Fuchs (1197) terugvoerde,
en vandaar naar 'Van den vos
Reynaerde' en 'Reynaerts historie' tot aan de bewerkingen uit
onze eeuw. Het Reynaert-verliaal
kwam niet uit de lucht vallen, er
waren al vele vossen verhalen in
omloop. Er was zo veel te zien
dat de tijd bijna tekort schoot:
kostbare en zeldzame oude boeken, facsimile herdrukken van
Reyuaert-liandschriften, fabelboeken uit de hele wereld, bewerkingen uit heel Europa met bijzondere illustraties en veel meer.

's Middags bezocht een aantal
donateurs antiquariaat Secundus
in Ter Hole, waar antiquaar P.
Everaers (van de tentoonstelling
van Reynaertbewerkingen in het
Stadhuis) een prachtig pand bewoont, dat van onder tot boven
vol boeken staat. Een aantal vitrines en een kamer zijn gevuld
met jeugdboeken, dus er was veel
moois te bekijken. Er waren zeldzame prentenboeken, beweegbare
boeken, buitenlandse boeken en
andere kinder- en jeugdboeken,
veelal in bijzonder mooie staat.
Helaas worden geen catalogi van
jeugdboeken gemaakt, maar dat
kan volgens de antiquaar veranderen als er voldoende vraag naar
is.
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Opmerkelijke
gebeurtenissen

De Koninklijke Bibliotheek besteedt dit jaar aandacht aan reisverhalen (zie ook bij tentoonstellingen). Het onderwerp reizen
komt in 1997 terug in de openbare bibliotheken, als thema van
een campagne ter bevordering
van het gebruik van de openbare
bibliotheek. In een aantal plaatsen
zulkn in de bibliotheek tentoonstellingen gemaakt worden van
oude kinderboeken met reizen om
de wereld, ontdekkingsreizen,
tijdreisverlialen enzovoorts. U
hoort er nog meer van.
De Stichting Kinderboek Cultuurbezit m WiiLsum haalde deze
zomer de kranten en de televisie
met alarmerende berichten over
de problematische situatie wat
betreft warmte en vochtigheid in
het gebouw. De condities voor de
boekeu waren zo slecht, dat het
publiek in de maand augustus
geen toegang tot de collectie kon
krijgen. Wat gebeurde; een directeur van een bedrijf van airconditioning-apparatuur
zag
dit
nieuws en zorgde voor een (gratis) oplossing voor de problemen!

Op l januari 1997 opent het
NICB:
Nederlands Instituut
voor Cultuurbehoud zijn deuren.
Dit is een centrum voor onderzoek, advies en onderwijs op het
gebied van cultuurbehoud en -beheer. R.H.C. Vos (1941) is benoemd als algemeen directeur.
Hij is directeur van het Fries
Museum in Leeuwarden, voorzitter van de Nederlandse Museum
Vereniging en bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging van
Kunsthistorici, (bron: De Volkskrant 23-8-'96)
Via onze onvolprezen correspondent Theo Gielen ontvingen we
een lijst met oude kinderboeken,
aanwezig in Museum Mr. Simon
van Gjjn in Dordrecht. Onder
meer aanwezig: Dordse uitgaven,
zoals titels van uitgeverij J. Zender, een collectie Russische prentenboeken uit de jaren '20 en een
aantal beweegbare boeken.
A.S.A. Struik deed ia Boekblad
van 3 mei 1996 een verzoek - ondersteund door de Bibliotheek van
de V e reen j ging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels
- aan de uitgevers om hun archieven goed te bewaren en zo
spoedig mogelijk te schenken aan
voornoemde bibliotheek. Er is al
te veel verloren gegaan.
In de WSF bibliotheken (bibliotheken met Wetenschappelijke
Steun Functie) Ls momenteel een
'kanaal' beschikbaar waarmee het
publiek menugestuurd kan zoeken
in het Centraal Bestand Kinderboeken. Dit is een computerbestand waarin gegevens zijn opgenomen over zo'n 100.0Ö0 titels
uit de collecties kinderboeken van
NBLC Boek & Jeugd en LBC,
van de Gemeentebibliotheek Rotterdam, van de Koninklijke Bibliotheek en van de Haagse Openbare Biblioüieek. In enkele bibliotheken is ook het bestand Boek &
Jeugd Vakliteratuur beschikbaar, me) verwijzingen naar secundaire literatuur over jeugdboeken.

Tentoonstellingen

De Koninklijke Bibliotheek staat
tot 25 oktober in het teken van
reizen. De tentoonstelling Met
kapmes en kompas gaat over
vier eeuwen Nederlandse ontdekkingsreizen en reisverslagen. In
de hal van de KB is een tentoonstelling gemaaki van een particuliere collectie jongensboeken
met het thema reizen.
In het Teylers Museum in Haarlem is tot en met 27 oktober een
tentoonstelling te zien over Godfried Bomans, die 25 jaar geleden overleed. Hij heeft ook een
aantal jeugdboeken geschreven.
Tot en met 27 oktober is in het
Museum van de Twintigste eeuw
in Ho om een tentoonstelling te
zien over de schepping van Jean
Dulieu Pau lus de Boskabouter,
die dit jaar vijftig is geworden.
Tot en met 30 oktober is in het
Maritiem- en juttersmuseum in
Texel de tentoonstelling Naar
Azië: Via Nova Zembla of Kaap
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de Goede Hoop te zien, met
daarbij ook een aantal jeugdboeken over dit onderwerp.
Tot 31 oktober is in Wedde (Cr.)
nog te zien A is een Anker; abcen haneboeken van 1780-1940,
uit de collectie van Sjoerd Stevan.
Tel. 0597-562614.
, Op 30 augustus werd de tentoonstelling (te zien tot 3 november)
van beweegbare boeken Pop-up,
het boek in beweging in het
Frans Hals Museum (Verweyhal)
in Haarlem op bijzondere wijze
geopend. Op het marktplein tussen kerk en stadhuis werd stilstand omgezet in bewegüig en lieten acrobaten hun kunsten zien.
In het kader van het 400-jarig
jubileum van de Stadsbibliotheek
en in nauwe samenwerking met
bet Frans Halsmuseum is een
werkelijk schitterende tentoonstelling samengesteld met boeken
vanaf de zestiende eeuw tot de
hedendaagse uiteractieve media.
Vormgeving van boeken - en dus
ook het bewegende boek - is een
verzamelobject van de Stadsbi-

bliotheek. Uit die collectie is materiaal te zien, maar ook van particuliere verzamelaars is veel geëxposeerd. Naast de materiaalkeuze is de voniigeving van het
geheel bijzonder geslaagd. In de
openingstoespraak werd Henk
Du ijzer, conservator van de
StadsbibtioÜieek en initiator, dan
ook terecht zeer geprezen. Het
boek dat bij de expositie is verschenen mag ook buitengewoon
genoemd worden (zie bij publikaties).
In Brussel is tot en met 15 december in het Belgisch Centrum
van het Beeldverhaal (Zandstraat
20, tel. 0032.2.2191980) een tentoonstelling over uitgevery Lombard (van onder meer Kuifje) die
vijftig jaar bestaat te bezichtigen.
In de herkansing is van 21 september tot en met 8 december de
tentoonstelling van poëzie-albums
Eeuwig verwelkende rozen: poëziealbums in Nederland nog te
zien: na het Nationaal Schoolmuseum uu in het Goois Museum in
Hilversum.

Van 12 oktober tot en met 31
december 1996 te zien in het
Nationaal
Schoolmuseum
in
Rotterdam:
Milddadigheid,
naarstigheid, snoepzucht, slordigheid:
negentiende-eeuwse
schoolplaten van Hendrik-Jan
van Lummel. H.J. van Lummel
(1815-1877) was onderwijzer,
pedagoog en schrijver van jeugdboeken die tot voor kort nog
herdrukt werden.

Tot en met 12 januari 1997 is in
het Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum een grote
overzichtstentoonstelling te bekijken over leven en werk van Paul
Biegel: meesterverteller met een
rovershart. Te zien onder meer
illustraties, handschriften en
zeldzame vertalingen. Er is een
schr ij versprentenboek uitgegeven
in samenwerking met uitgeverij
Holland, en op 27 oktober leest
Paul Biegel voor uit eigen werk
(zie ook bij Publikaties).
Tot 20 januari 1997 is in het
Bijbels Museum, Herengrachr 366
te Amsterdam een tentoonstelling
te zien onder de titel Zó was het!
Een eeuw bijbelse opvoeding,
van 1851-1951. Het illustratieve
materiaal hierbij bestaat uit
schoolplaten, kinderbijbels, zondagssclioolboekjes,
beloningsplaatjes en maquettes.
Van 11 oktober tot 12 april 1997
wordt in het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam een
tentoonstelling gehouden onder de
titel: Gevangen in het ijs. Willem Barentsz overwintert in het
Behouden Huys 1596-1597. Bij
deze grote nationale expositie
wordt ook aandacht besteed aan
jeugdboeken over deze gebeurtenis.
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Tentoonstellingen
in wording

Publikaties

*** Nederland ***
üi het Nationaal Schoolmuseum
in Rotterdam, van 5 april tot en
met 7 september 1997: De reis
om de wereld in 80 schoolplaten. Een overzicht van liet wereldbeeld, zoals dat in liet begin
van de 20e eeuw via schoolplaten
aan kinderen werd doorgegeven.
Het Nederlands Letterkundig Museum heeft voor voorjaar 1997
een expositie over de illustratrice
Mance Post in voorbereiding.

Symposia

Op 22 januari 1997 zal bij de Katholieke Universiteit in Tilburg
een symposium plaatsvinden: Van
Nijntje tot Nabokov. Bij een van
de thema's, genaamd 'Lezerssporen', is een lezing van Jaques
Dane onder de titel: 'Lezen in de
polder. Lezerssporen van kinderen uit protestaiits-cliristelijke
gezinnen in het West-Brabantse
Dinteloord en Prinsenland, ca.
1920 tot 1940' opgenomen. Inlichtingen tel. 013-4663060,

Pop-up, het boek in beweging /
uitgave bij de gelijknamige jubileum! entoonstelling ter gelegenheid van 400 jaar Stadsbibliotheek Haarlem / concept, illustraties, grafische vormgeving en papierconstructies René Paul Stikkelorum; onderzoek Henk Duijzer;
tekst en interviews Jan Torrinjia
enz. Haarlem: Stadsbibliotheek,
1996. ƒ32,50.
Bijzonder fraai vormgegeven uitgave met 7 uitklapbare biaderi
met papierconstructies en los bijgevoegd een leporelio met de titels van de uitgestalde boeken.
interviews met de vormgever
René Paul Stikkelorum, conservator Henk Duijzer, met verzamelaars Theo Gelen, Frits Booy, de
heer en mevrouw Buijnsters, Annie Baats en Ab Vissers, ontwerpers Kees Moerheek en Carla
Dijs.
Jaarboek van het Nederlands
Genootschap van Bibliofielen
1995 / Gerard Jaspers e.a. Amsterdam: De Buitenkant, 1996.
Met lit. opg. en reg. ƒ 47,-.
ISBN 90-70386-80-1.
Dit jaarboek bevat otuier meer
een herziene tekst van het afscheidscollege van Prof. dr P.J.
Buijnsters: 'Bibliofilie in de kinderkamer: over het verzamelen en
het bestuderen van oude kinderboeken '.
Gy zult niet lezen: de geschiedenis van een gedoogproces / Marita Maüüjsen. Amsterdam: De
Buitenkant, 1996. 38 p., ƒ 19,50.
(Vijfde Bert van Selm lezing).
Vertoog over de onbekende
endere kant van de I9e eeuwse

uit <IL' wureld van het oude

leescultuur: wie waren er tegen
het lezen (ook van kinderen) en
waarom? De 'onkuisheid in 't algemeen en de zelfbevtekklng in
het byzonder' moesten worden tegengegaan. (Vrij Nederland 7-91996)
The childrcn's world of learning
1480-1880: a collection of printed
books, manuscripts, broadsides
and prints illustrating four centuries of education and popular
culture in Western Europe with
emphasis on die Low Countries /
Forum, Antiquarian Booksellers.
Houten: Forum, 1996. Part 4:
Popular books & ehapbooks, p.
379-522, ill.; 30 em. (Catalogue;
100).
Catalogusreeks van internationaal
antiquariaat. Over de periode
1480-1880 zal 'Catalogue 100' 10
delen omvatten.
De wereld van het boek in de
negentiende eeuw / B.P.M.
Dongehiians e.a. Den Haag:
Werkgroep 19e eeuw, 1996, 111
p., ill. (Negentiende eeuw, ISSN
1381-8546; vol. 2», 1996, nr. 1)
Themanummer. Met lit. opg.
Bevat lijsten van Katholieken
werkzaam in liet boekbedrijf te
Nijmegen en fondslijsten van
katholieke drukkers/uitgevers aldaar.
Nog lang en gelukkig: sprookjes
en de tweede levenshelft / Ailan
B. Cliinen; vert. [uil liet Engelsj
door Ilse Waniers ; fill. Margriet
Weernink|. Houten: Bohn, Stoften & Van Loghum, 1996. 183 p.
en ili, (Cahiers ouderdom en levensloop; 37). Vert. van: In the
ever after; fairy tales and the seamd half of life, 1989. Met lit.
opg. ISBN 90-313-1900-7.
Teksten met psychologische interpretaties van vijftien sprookjes uit
verschillende culturen, waarin de
ouderdom en de daarbij horende
geestelijke
rijpheid
centraal
staan.
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90-6438-163-1 geb.

Achtergrondinformatie in woord
en beeld over Pieter Kuhn
(1910-1966) en zijn schepping
'Kapitein Rob'.
Het dertien-, elf, en tiental van
H.J. Haarman / Arie C. Besemer. Almkerk:
Antiquariaat De
Spreng, [1996?]. 63 p., 22 cm.
Te koop voor ƒ 12,50 bij antiquariaat De Spreng, Almkerk, tel.
0183-403402.

J

Paul Biegei: meeslervertellcr
«net een rovershart / red, Aad
Meinderts, Denise Mooyman en
Muriêl Steegstra. Haarlem: Holland; Den Haag: Letterkundig
Museum / Kinderboekenmuseum,
1996. 96 p., ill. (Schrijversprentenboek; 39). Lit. opg. en reg.
ISBN 90-251-0753-2.
Uitgegeven naar aanleiding van
de gelijknamige tentoonstelling
over Paul Biegei (1925) in Het
Nederlands Letterkundig Museum
van 14 september tot 12 januari
1997.
Theo Thijssen: een beeld van
zyn leven / samengest. door
Wiencke 't Hoen. [Amsterdam]:
Lubberhuizen, cop. 1996. 143 p.,
ill. Uitg. in samenw. met Theo
Thijssen Museum. Met lit. opg.
ISBN 90-73978-51-3 geb. ISBN
90-73978-50-5 pbk.
Overzicht in circa 150 bijzondere
en intieme foto's van het leven
van en tekstfragmenten uit het
werk van de schrijver, onderwijzer en socialist (1879-1943).
Wa rem pels! Pau lus de boskabouter / m.m.v. Klaas de Krijger, Hans Maffa, Harry Denies.
Llinuiden: De Krijger, 1996. 74
bl., ill. Oplage van 200 genummerde exemplaren.

Met de laatste gegevens over het
verzamelwaardige wel en wee van
de Boskabouter van Jean Dulieu,
op het gebied van boeken, tijdschriften, curiosa en merchandising.

Bibliografische en inhoudelijke
gegevens over het dertiental
jeugdboeken dat de schrijver H.J.
Haarman in de jaren veertig en
vijftig heeft geschreven, en vergelijkingen met de Bob Eversserie
van Willy van der Heide.
*** Verenigde Staten ***
Children's literature: annual of
the Modern Language Association
Division on Children's Literature
and the Children's Literature Association. New Haven [etc.]: Yale
University Press, 1996. X, 260
p., ill. Vol. 24 / ed.-in-chief:
Francelia Butler; ed.: R.H.W.
Dillard, Elisabeth Lemiox Keyser
and lohn Cech. Met lit. opg. en
reg. ISBN 0-300-06629-5.

Jan !Jn.se: de eerste Nederlandse striptekenaar / samenst. Nop
Maas. - [S.l.]: Stichting Beeldverhaal Nederland, 1996. 32 p., ill.;
30 cm. Uitg. ter gelegenheid van
de Stripdageu, Haarlem 1996.
Met overdrukken uit zijn werk
voor het 'Humoristisch album'
van 1874-1890.
Levensschets van de wellicht
eerste Nederlandse striptekenaar
Jan Carel Hendrik Linse (18431906), die voor diverse bladen
tekeningen en karikaturen maakte
maar ook kinderboeken illustreerde zoals: Zonnestraaltjes, Eene
kattengeschiedenis, en Kindervreugd en kiruierleed.
Kapitein
Robs stormachtige
leven / Lex Ritmau; [foto's:
Pieter Kuhn ... et al.T- VGravenhage: Panda, 1995. 143 p., ill.;
Uitg. ter gelegenheid van het feit
dat de eerste Kapitem Rob-arlevering 50 jaar geleden in Het Parool verscheen. Uitgebreide versie van: Het stormachtige leven
van Kapitein Rob, 1978. (Stripstudie; 4). Met bibliogr. ISBN

Jaarboek met artikelen over onder
andere: de houtgravures van Thomas en John Bewick, een bewerking uit 1895 van Allee in Wonderland, Alcott's 'Little women',
ami-slavernij-boeken en de 'Little
house' boeken van Ingalls Wilder.
The art of children's picture
books: a selective reference guide
/ Sylvia S. Marantz and Kenneth
A. Marantz, 2nd ed. New York
[etc.]: Garland, 1995. XX, 293 p.
(Garland reference library of the
humanities; vol. 1636). Ie uitg.
1988. Met lit. opg. Index. ISBN
0-8153-0937-6.
Infant tongues: the voice of the
child in literature / edited by
Elsabeth Goodenougb, Mark A.
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Heberle and Naomi Sokoloff;
with a toreword by Robert Coles.
Detroit: Wayne State University
Press, 1994. X, 331 p. Lit. opg.
en reg. ISBN 0-8143-2430-4 of 08143-2431-2.
Opstellen over het kindbeeld in de
Westeuropese en Amerikaanse literatuur. waarvan zes over jeugdliteratuur.

Engeland ***
Boys will be girLs: the feminine
ethic and British children's
fiction, 1857-1917 / Claudia
Nelson. New Brunswick: Rutgers
University Press, 1991. 215 p.,
UI. Lit. opg. en index.

'Over het teven en de fantasieën
van Lewis Carroll, Edward Lear,
J.M. Barrie, Kenneth Grahame
en A.A. Milne.' (Vrij Nederland
22-6-1996).
, Lewis Carroll: a biography /
Michael Bakewell. London: Heiiiemaiin, 1995. 381 p., [161 PMet lit. opg. en index. ISBN
0^134-04579-9.

Claudia Nelson bestudeerde het
culturele belang van Victoriaanse
kinderboeken, en ontdekte dat en'Volgens deze nieuwe biografie is
gelachtige ideaalfiguren (bekriCold world = Kalte Welt: Gehet leven van Carroll alleen te
tiseerd
door
feministen)
niet
alwalt in amerikanischen Jugendbegrijpen vanuit zijn jeugd. Bakeleen voorkomen in literatuur voor
romanen / Titelauswahl und
well maakt veel werk van Carrolls
jonge vrouwen, maar ook in jonRecherche Martha Baker und
tientallen vriendschappen met
gensboeken: als androgyne enBarbara Haberl. Münehen: Interjonge meisjes.' (Vrij Nederland
gelachtige jongens die een nieuw
nationale Jugendbibliothek, 1996.
22-6-1996).
matmelijkheidsideaal belichamen.
56 p., ill.
In dit boek een onderzoek naar
Lewis Carroll: a portrait with
veranderende idealen van manneCatalogus bij een tentoonstelling
lijkheid zoals die over een pe- / background / Donald Thomas.
van 50 Amerikaanse jeugdboeken
John Murray, importeur Nilsson
riode van zestig jaar verspreid
en 30 Duitse vertalingen (sinds
& Lamm, ƒ 75,50.
werden in populaire jeugdlectuur.
1959) met het thema lichamelijk
Er wordt met andere ogen gekeen geestelijk geweld in de realiteit
ken naar jongensboeken en naar
'Een biografie waarin speciaal
van het leven van jonge mensen.
klassieken zoals Kipling, StevenCarrolls fascinatie met kleine
son. Grahame, Barrie en Nesbit.
meisjes gezien wordt in het
Wanda Gag / Karen Nelson
schrille licht van de verdrongen
Hoyle. New York: Twayne,
seksuele zeden van zijn tijd.'
,
Inventing
wonderland
/
Jackie
1994. 137 p., ill. Met lit. opg. en
(bron: Vrij Nederland 20-7-'96).
Wullschlager.
London
|etc.l:
reg. ISBN 0-8057-3968-8 geb.
Methuen, 1995. XII, 228 p., |16)
Alice in Verbazië / Nicolaas
ill. Met lit. opg. en index. ISBN
Biografie van de Amerikaanse il' Matsier. Amsterdam: De Bezige
0-413-67840-7,
ISBN
0-413lustratrice. die in de jaren '20,
Bij, 1996. 92 p. (De Bezige Bij
70330-4 pbk. Importeur Nillson
'30 en '40 eigen werk schreef en
impressie). ISBN 90-234-3546-X
&
Lamm,
ƒ
40,90.
sprookjes vertaalde die ze op bljzoruiere wijze illustreerde. Ze
werd hier bekend door het prentenboek 'Miljoenen poesjes' gemaakt in 1928 en vertaald in het
Nederlands in 1958.

0$Ë

Adventures
of
Huckleberry
Finn / Mark Twam; introd. by
lustin Kaplan; forew. and addendum by Victor Doyno. London:
Bloomsbury, 1996. XXVIII, 418
p., ill. Oorspr. uitg.: Webster,
1885. ISBN 0-7475-2642-7.
Importeur Penguin Nederland.
ƒ 54,10.
'De eerste volledige editie, ingeleid en geannoteerd door Justin
Kaplan en Victor Doyno.' (Vrij
Nederland 22-6-1996) Zie ook bij
'Uit de tijdschriften'.
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Bundel essays over de Alice-hoeken en over de schrijver Lewis
Carrolt (1832-1898) als persoon,
over diens werk en over het vertalen.
jrühé illustration of Robinson
Crusoe, 1719-1920 / David Blewett. Gerrards Cross, Bucks.:
Colin Smythe, 1995. 235 p., ill.
ISBN 0-901072-67-2.

*** België ***
Hergé : biographie / Pierre
Assouline. |Paris): Pion, cop.
1996. 463 p., [16] p. 01, (fBiographies]) Met lit. opg. en index.
ISBN 2-259-18104-X. Een vertaling komt in het najaar uit bij
Meulenholf / Kritak.
*** Duitsland ***

Edward Lear: a biography /
Peter Levi. New York |etc.]:
Scnbner, cop. 1995. XXI, 362
p., [161 P- ill- Met bibliogr. en
index. ISBN 0-684-19688-3.
Importeur Nilsson & Lanim
ƒ 38,90.
'Speciaal gebruik makend van de
ongepubliceerde dagboeken van
de Engelse nonsensdichter en
landschapschilder schetst Levi
(die 'Professor of Poetry' was in
Oxford) een portret van een melancholieke
excentriek.'
(Vrij
Nederland 20-7-1996).

-Biicher aus aller Welt: ein
Spie! mil Buchstaben. Müiiclien:
Internationale
Jugendbibüotliek,
1996. 80 p„ ill. Tentoonstellingscatalogus Internationale Jugendbibliothek, Miinchen. Met lit. opg.
en index.
Catalogus bij een internationale
tentoonstelling van ABC-boeken,
met artikelen over historische en
hedendaagse ahc-boeken, boeken
om het lezen te leren, taalspelletjes, speelhoeken, het alfabet als
ordeningsprincipe en kunstzinnig
spel met letters.
Miinchhausen: ein amoralisches
Kinderbuch: Untersuchung zu
einen Bestseller und Bibliographie der deutschsprachigen Kinderbuchausgaben des Münchhausen / Ben il ia rd Wiebel und
Thekla Gehrmann. Zürich, 1996.
Der Jugendschrifttums-Kampf
des Nationalsozialistischen Lehrerbundes / Petra Josting. Hildesheim; Zürich: Olms-Weidinanu, 1995. 392 S. (Germanistische Texte und Studiën; Bd. 50).
Zugl.; Bieleteld, Univ., Diss.,
1994. ISBN 3-487-09967-5.
Proefschrift over de invloed van
de Nationaal-socialistische kuttuurpolitiek op de jeugdliteratuur.
Beschrijving van de ontwikkeling
van de N.S. Lehrerbund tot de invloedrijkste instantie op het terrein van de jeugdliteratuur, de
achterliggende ideologie, de toepassing van die ideeën op diverse
genres in de. jeugdliteratuur en de

uit <k wereld van lul oude kil

manieren waarop het publiek ermee in kennis werd gebracht.
Klassiker der Kinder- und
Jugendliteratur / hrsg. von Betttna Hurrelmarm. Frankfort ani
Main: Fisclier Tasclienbucti Verlag, 1995. 581 p. (Fisclier Tasehenbücher; Bd. 12668) Met lit,
opg. ISBN 3-596-12668-1.
In dit boek stellen 27 klassieke
kinderboekfiguren
zich
voor:
Winnie de Poeh, Max en Moritz,
Pippi Langkous, Dokter DooUttle,
Alice In Wonderlatui, Oom Tom,
Heidi, Emil (Kastner), Trotskopje, Winnetou, Tom Sawyer en
Huckleberry Finn, Donald Duck,
Piet de Smeerpoets, De Vijf,
Pinokkio, de R(xie Zora en nog
enkele anderen. Elke bijdrage
biedt een literaire analyse, onderzoekt de receptie, geeft voorbeelden van afbeeldingen en een uitgebreide bibliografie.
Autour de Crasse-Tignasse.
Rijk geïllustreerde bundel met
bijdragen van deelnemers aan liet
iii december 1995 in Brussel
gehouden internationale Struwwelpeter-symposium. Te bestellen
bij Editions-difliision Lansman,
63 Rue Royale a 7141 Carrières
(B.) voor 760 FB of 130 FF.
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Aangekondigde
publikaties

Bij veilinghuis Bubb Kuyper is
een boek in voorbereiding met de
sprekende titel: Waardevol oud
papier: feestbundel bij het 10jarig bestaan van Bubb Kuyper
veilingen boeken en grafiek:
1986-1996 / eindred. Nop Maas.
Verscliijning nov. 1996. Ca. 500
p., rijk geïllustreerd, met bijdragen van zo'n 50 auteurs, waaronder John Landwehr, Frits Booij,
Piet Buijnsters en Mevrouw L.
Buijnsters-Smets. Prijs ca. ƒ 60,-.

Boekenpost (juli/aug 1996) bevat
onder meer artikelen over Leonard Roggeveen, een halve eeuw
Friese kinderboeken en de auteur
Jan Snoep Jr.

De bibliografie van P J . Buijnf sters
en
Leontine
BuijnstersSmets: Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken
1700-1800 zal eind december
verschijnen bij Waanders, Zwolle. Het bevat 250 zwart/wit foto's
en 16 pagina's kleur en zal ongeveer ƒ 125,- kosten.

In Boekenpost (sept/okt 1996)
aandacht voor o.a. pop-up boeken, Tom Poes, diereu in boeken,
en poolboeken.
De Boekenwereld (juni 1996) bevat een bijdrage onder de titel
'Antiquarische belevenissen EP,
waarin de sluier wordt opgelicht
over de vondst van onaangeroerde oude kinderboeken van uitgeverij Vlieger op de zolders van de
gelijknamige Amsterdamse kantoorboekhandel.

Frits Huiskamp is bezig met een
publikatie over Mevr. A.B. van
Meerten-Schilperoort, met daarin de (volledige tekst van) brieven, gevonden in archieven te
Gouda, in de Koninklijke Bibliotheek, de Uiüversiteitsbibliotheek
van Amsterdam en de Bibliotheek
van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.

Dokumentaal (jrg. 25, no. 2,
juni 1996) bevat een artikel door
L.G. Saalmink; 'Zeer weinig
roem of weinig roem' met daarin
de vroege drukgescliiedenis van
de 'Proeve van kleine gedigten
voor kinderen' van Hieronymus
van Alphen.

Uit de tijdschriften

Het blad Antiek (jrg. 31, no. 2,
sept. 1996) bevat een publikatie
van Prof. dr P.J. Buijnsters over
het Nederlandse 'Scrapbook', p.
50-59.

Het zomernummer van De Gids
<Nr. 7/8, juli/aug 1996) heeft als
titel 'Jungleboek', en bevat zeer
verschillende bijdragen, onder
andere over de auteur Kipling en
de schepping van diens navolger
Riee Burroughs: Tarzan.

De Groene (14 aug. 1996) besteedi^in de boekenbijlage aandacht aan het klassieke kinderboek, met artikelen over De
scheepsjongens van Bontekoe,
Huckleberry Finn, De Kameleon,
Minoes, Paulus de Boskabouter
en de Gebroeders Grimm.
In HP/De Tyd (5 juli 1996) een
bijdrage van Maarten 't Hart over
de ongekuiste Huckleberry Fiun:
'De spotter en het zere been' (zie
ook bij Publikaties).
Indische letteren (jrg- 11> 110- 2~
3, aug. 1996) bevat de tekst van
de lezing van Gerard Brantas: De
dekolonisatie van Indonesië weerspiegeld in het Nederlandse
jeugdboek.
Leesgoed (jrg. 23, no 3, 1996)
bevat een artikel over de herkomst van de vaak geheimzinnige
teksten van baker- en kinderrijmen door Vic Sjouwerman, die in
1997 een boek over dit onderwerp zal doen verschijnen.
In Leesgoed (jrg. 23, no. 4, sept.
1996) bijdragen over Edward
Lear en over Hans Christian
Anders en.
hl het Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 41, juni 1996)
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ChaTles Diekens, E.M. ten Harmsen van der Beek, E.F. Lattimore, Anke Servaes, Albertine
Steenhoff-S mulders en Wal ter
Trier.
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Literatuur zonder leeftijd (zomer 1996) bevat een bespreking
door Harry Bekkering van de
essay-bundel 'A is een aapje:
over ABC-boeken' en een artikel
van Marjoke Rietveld over politieke vorming in jeugdtijdschriften in het interbellum,
Literatuur zonder leeftijd (herfst
1996) gaat naar aanleiding van
het Ibby-congres 'Telling the tale'
over verhalen. De stof van verhalen, beeldverhalen zonder tekst en
liet Brandaan-verliaal dat Paul
Biegel verwerkte in 'Anderland'.
In De negentiende eeuw (jrg. 19,
no. 1, nut 1995) een artikel van
W. van Anrooij onder de titel
'Pieter Jacob Andriessen, Floris
V en Jacob van Maerlant: wetenschappelijk verantwoorde jeugdliteratuur'; over beeldvorming omtrent de Middeleeuwen via historische kinderboeken.
De negentiende eeuw (jrg. 20;
no. I, mrt, 1996) bevat artikelen
over grafische technieken, colportageromans, uitgeven in Vlaanderen en Katholieke leescultuur.
In Ons Abc-boek (no. 12, aug.
1996) wordt onder meer getracht
een definitie vast te stellen van
abc-boeken.
Ouwe Bram leeft nog! (no. 3,
juni 1996) bevat artikelen over
Corrie van der Baan, M.A.M.
Renes-Boldingli, kinderbijbels van
1900-1940 en de reeks 'Voor
onze kleinen'. Op 23 november
vindt de eerste 'Ouwe-Bram-dag'
plaats in Veenendaal.
In Philobiblon ('eine Vierteljahrschrift fur Buch- und Graphiksammler' een bijdrage over
'Henriètte Willebeek Le Mair

## iy. v
(1889-1996):
bibliographische
Studie über eine Hollandische
K inde rbucli-Küns tl erin: mit einer
Bibliographie der von Henriètte
Willebeek Le Mair illustrierten
Kinderbücher und Acht Abbildungen' door Friedrich C. Heller.
(vol. 40, no. 2, juni 1996, p. 98148).
Children's Literature Association Quarterly (vol. 21, no 1, lente 1996) bevat een artikel over
het Roodkapje-tbema in tienerboeken.
Eselsohr (no. 9, sept 1996) bevat
overzichtsartikelen
over
Ierse
kinder- en jeugdliteratuur.
Jugendliteratur (no. 2, 1996)
besteedt aandacht aan het fenomeen Eind Blyton (1897-1968).
üi Jugendliteratur (no. 3, 1996)
artikelen over humor in jeugdboeken en 50 jaar uitgeverij Oetinger.
The lion and the unicorn (vol.
20, no. 1, juni 1996) is een speciaal nummer over kinderfilms, met
daarbij ook verfilmingen van
klassieke kinderboeken zoals
Pinokkio, Peter Pan en The secret
garden.

In Marvels & Tales (vol. 10,
no. 1, mei 1996) artikeleD over
het verhaal van de Vier Heemskinderen, over orale literatuur,
over Assepoester als voorbeeld
voor de film 'Working girl', en
de tekst van een sprookje van
Madame d'Aulnoy.
The new review of Children's
Literature and Librarianship
(vol. I, 1995) bevat een analyse
van Amerikaanse jeugd literatuur
over Chinezen, en bijdragen over
de weergave van bet Afrikaanse
oerwoud in jeugdboeken van
René Guillot, de naoorlogse
kinderboekenproduktie in Duitsland en de invloed van de Engelse bezetters daarop en 'The pilgrim's progress' als voorbeeld
van 'The chronicles of Narnia'.
In La revue des livres pour
enfants (no. 170, juni 1996) een
stuk over bewerkingen van klassieken.
Signal (no. 77, 78 en 80, mei
1995, sept. '95 en mei '96)
bevat 3 artikelen van David Lewis over het genre prentenboeken. In no. 80 ook een artikel
van Mary Abbott over 18e eeuwse abc-boeken.
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De oorspronkelijke uitgave kwam
uit (scftatting Niesje Wolters
1875) bij uitgeverij J. Vlieger in
Amsterdam en werd gedrukt door
Senefelder. Het is de oblong uitgave met prenten met gele letters
en een zwarte achtergrorul. 'In
deze herdruk, zijn slechts vier
correcties toegepast. Roover werd
rover, visscher werd visser, visch
werd vis en den werd de'. Boek
& Jeugd heeft de oorspronkelijke
versie gedateerd op I90X. onulat
de drukker werkzaam was vanaf
1898. ISBN 90-5690-009-9.

Ramsj

Fantastic alphabets / by Jean
Larcher. New York: Dover Publicatious; London: Constable,
1976. 91 p., afb. (Dover pictorial
archive series). English and
Freiich foreword. ISBN 0-48623412-6 Pbk.

.

-

•

•

'Leuk boek met vaak grotesk
versierde abc's van grootheden
als Pierre Ie Rouge (1488), Marie
de Bourgogne, Holbein, Piranesi,
Killian (1627) en vele anderen.
Letters versierd met of vormgegeven naar mensen, dieren of gebouwen...'.
Voor f 19,90 bij Schettema &
Holkema, Vermeulen in Amsterdam.

Scripties

Commercie en prestige anno
1833: een onderzoek naar het
vroeg negentiend e-eeuw se boekbedrijf van Johannes Noman /
Sandra van de Hulsbeek. Rijksuniversiteit Leiden, 1996. Begeleider B.P.M. Dongelmans. 53
p., met lijst van inventaris van de
winkel uit 1833, waarin schoolboekjes, en een lijst van nadrukken uit 1816 (Anshju, Wester,
spelboekjes e.d.).

Facsimile
herdrukken

Geen facsimile herdruk, maar wel
een herdruk van een oud kinderboek, bij uitgeverij Niesje Wolters van Bemmel: Zilver haartje
en de drie beren, uitgegeven in
opdracht van de Nederlandse
Teddy Beer Club, in een oplage
van 2000 exemplaren. Het is een
moderne vertaling van een Amerikaanse versie van het verhaal
van 'Goudhaartje', verschenen
onder de titel 'Silverlocks and the
three bears' bij uitgeverij De
Wulfe, Fiske & Co. in Boston in
de periode 1880-1900. ISBN 9070519-82-$.

Lectuurvoorzieningen voor de
jeugd in Nederlands-Indië:
1900-1942 / Wilïeke Eikmans.
Universiteit
van
Amsterdam,
1995.
Lelie- en Rozeknoppen (18821887): het burgerlijk cultuurideaal
herijkt / Esther Goedegebuure,
Rijksuniversiteit Groningen,
1995.
Lezend de wereld in: over het
(leren) lezen op liet breukvlak van
school, gezin, kerk en bibliotheek
in Friesland rond de eerste wereldoorlog: een historiscli-pedagogisch onderzoek met behulp
van oral history / Y.S. Blanksma.
Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit
Leiden, 1996. Scriptiebegeleider
Hans Jan Kuipers; meelezeT Toin
Duijx.
Ook de jeugd vaart mee! Een
onderzoek naar jeugdbewerkingen
van het vermaarde Bontekoejournael / Yvonne Peters. Vrije
Universiteit Amsterdam, 1995.
Van Bontekoe tot Blubberpap
met geiteblaren; de geschiedenis
van de lndisch-Nederlandse
jeugdliteratuur in kort bestek: van
1825-1995 / Tamara Metten.
Rijksuniversiteit Leiden, 1995.

De sffwepsjongens van. Bontehoe
TïhISNIK.fcft rn.i vv^s
h u m v ii LI'. | u
V l l l t Hl.l KOth H ^
JilH.,S l ' . ^ k h II ,

Een (bijna) facsimile-herdruk van
'Het van ouds gerenommeerde' A
is een aapje verscheen ook bij
Niesje Wolters van Bemmel.
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Prijzen

In liet 9e nummer van de 'Berichten...' stond een oproep van Boek
& Jeugd over oude fondscatalog'

Tine van Buul krijgt de G,H, 'sGravesande-prijs van de Jan
Campert-stichting voor haar stimulerende activiteiten voor de
kinder- en jeugdliteratuur.

Uitgeverslogo's

Er zijn (mmimaaJ) twee boeken
van Kar) May uitgegeven door de
Nederlandse Keurboekerij waarbij
op de rug van de band een (voor
Boek & Jeugd) onbekend logo
staat. Het gaat om de titels 'De
pelsjagers van de Rio Pecos',
195X, en 'Winnetou, het opperhoofd der Apachen', I95X. Wie
kent het hierbij afgebeelde uitgeverslogo? Een W (bekroond)
met U en B in de letter W opgesloten? Informatie a.u.b. naar
Jeannette Kok, tel. 070-3090225.

Vragen

De vraag naar een vindplaats van
liet boek De nieuwe kijkkast van
PJ. Andriessen is opgelost: er is
een exemplaar aanwezig in de
collectie van John Landwehr. Het
verhaal over Nova Zenibla daarin
beslaat 8 pagina's.

Van onze mede-donateurs Theo
Gielen, Toin Duijx en John Landwelir ontving Boek & Jeugd een
groot aantal fondslijsten en -lijstjes, soms gekopieerd uit reclame's van de uitgevers, afgedrukt
in boeken uit hun collecties. Ze
zijn op uitgever opgeborgen, en
(indien zinvol) zijn titelgegevens

DR. KARL MAY

DE PELSJAGERS
van de Rio Pecos

NEDERLANDSCHE KEURBOEKERIJ N.V.
AMSTERDAM
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* Gullivers' reizen / Swift. J.
193X.

op de individuele auteur of titel
terugzoekbaar. Dit Levert weer informatie op ten behoeve van het
dateren van kinderhoeken, waarvoor dank!

- Het huis aan de zee, of Hans
en Louise / Hart, Dirk. 1927.
* De negerhut van oom Tom /
Stowe, H. Beecher. 192X

Wie weet
Frenzo?

iets van uitgeverü

* Genoveva en andere verhalen
voor de jeugd. 192X

Titels die bekend zijn:
* Baron van Münchhausen /
Raspe, R.E. 191X.

* Rosa van Tannenberg en andere verhalen / Schmid, Chr.
1935.

Aan de datering is aJ te zien dat
met bekend is wanneer deze uitgever aktief was. Informatie
a.u.b. naar NBLC Boek & Jeugd.
Jeaiinette Kok, tel 070-3090225.

* De negerhut van oom Tom en
andere verhalen / Stowe, H.
Beecher. 193X.

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Mededelingen-bulletin
van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
(ISSN 1384 - 5977)
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aaugenendt, J aap
ter Linden (secr), Gerard
Brantas (penmngmeester) en
Anne de Vries
Samenstelling
jeannette Kok
Duijx

en

Tom

Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin
kan men sturen aan:
NBLC, Informatiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Tel. 070 - 3090225
Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (minimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
uien bij Jaap ter Linden,
Nationaal
Schoolmuseum,
Nieuwemarkt 1 A, 3011 HP
Rotterdam (tel. 010 4045425}
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De samenstellers van de 'Berichten...' kijken met smart uit naar

de antwoorden van de donateurs
op de vragenlijst.
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Van de redactie

Van het bestuur

Er zijn veel reacties binnengekomen op de enquête, met waardevolle suggesties, waarvoor dank!
Een verslag van het lezersonderzoek is aan het bestuur van de
stichting gezonden met de vraag
om te bekijken in hoeverre bepaalde suggesties haalbaar zijn.

De viering van het tienjarig bestaan van de Werkgroep/Stichting
Geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur op 22 november
was een groot succes. Er waren
meer dan zestig mensen aanwezig, die de lezingen en toespraken
aandachtig volgden. De receptie
daarna was een echte ontmoetingsplaats voor vakgenoten.
Het bestuur heeft zich weer gebogen over de plannen voor 1997.
De data voor de studiedagen in
1997 zijn vastgesteld: 19 april en
25 oktober!
Het bestuur denkt over het opzetten van inlormele bijeenkomsten
waar donateurs onder meer elkaar
kunnen ontmoeten, ideeën kunnen
uitwisselen, tips kunnen doorgeven, hun nieuwe aanwinsten kunnen laten zien. Ontvangsten bij
verzamelaars aan huis zouden bij intekening - georganiseerd
kunnen worden, als ook ontmoetingen van wetenschappers,

De excursie naar de Pop-up tentoonstelling in Haarlem trok zo'n
10 donateurs, en met de deskundige uitleg van Theo Gielen was
het een feest om dit bijzondere
materiaal te bekijken. Ook andere
bezoekers schaarden zich graag
ondeT zijn toehoorders en -kijkers, want Theo had eigen boeken meegebracht om de bewegingen en de ruimtelijkheid te
demonstreren.

Voor ons was dit onderzoekje van
groot belang. We zullen proberen
zoveel mogelijk rekening te houden met de kritische kanttekeningen die we kregen.
In het algemeen zijn de donateurs
tevreden over 'Berichten...' en
daar zijn wij natuurlijk erg blij
mee. Met frisse moed gaan we
dan ook verder! Jullie hulp hebben we daarbij echter wel nodig.
Graag zoveel mogelijk gegevens
doorgeven asui ons {voor adres
zie colofon). En misschien vragen
we wel eens iemand om iets voor
onze 'Berichten...' te schrijven'?

Netty van Rotterdam
Voorzitter

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Viering tienjarig
bestaan

De viering van het tienjarig bestaan op vrijdagmiddag 22 november vond plaats in de foyer
eD het theater van de Rotterdamse
Gemeentebibliotheek. Er waren
meer dan zestig mensen uit het
hete land gekomen om dit mee te
vieren,
Opening door Netty van Rotterdam, voorzitter
De middag begon met een toespraak door de voorzitter: Netty
van Rotterdam. Zij benadrukte
dat hieT geschiedenis werd geschreven, en vertelde hoe het
allemaal is begonnen.
Er was eens... een zeer actieve
secretaris van het Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, genaamd
Toin Duijx, die een bijeenkomst
belegde waarin onder de paraplu
van het Platform een Werkgroep
Geschiedenis van de Kinder- en
Jeugdliteratuur werd opgericht.
Doel van die werkgroep: deskundigheidsbevordering en het stimuleren van onderzoek. Op dat moment was er bij een kleine groep
mensen een grote behoefte aan
meer kennis. D.L. Daalder's
'Wormcruyt met suycker' was
nog steeds de belangrijkste bron,
en 'De heie Bibelebontse berg'
was nog niet verschenen. Een uitgehreide terugblik over de afgelopen tien jaar gaf de voorzitter
niet, want dat verhaal wordt gepubliceerd in een te verschijnen
jubileumuitgave.
Het verleden.
Wel vermeldde zij in het kort dat
er excursies werden georganiseerd van Groningen tot Antwerpen, dat er kelders en zolders
werden bezocht, en dat er zo'n

50 lezingen werden gegeven over
zeer diverse onderwerpen met betrekking tot die geschiedenis van
de kinder- en jeugdliteratuur:
over de 18e en 19e eeuw, over de
inhoud, de verluchting en het
uiterlijk van het oude kinderboek.
Studenten van de sectie Kind en
Media uit Leiden vertelden over
de auteursportretten die ze in het
kader van hun studie samenstelden. Van al deze aktiviteiten is
zeker een stimulans uitgegaan.
In het begin was de Werkgroep
wat te veel naar binnen gericht:
het aantal donateurs groeide maar
langzaam, van twintig naar vijftig. Het Platform werd in 1993
helaas opgeheven. De Werkgroep
Geschiedenis was levenskrachtig
genoeg om omgevormd tot Stichting verder te gaan. Het aantal
donateurs groeide tot honderd,
het aantal bezoekers van studiedagen tot vijftig. Sinds februari
1994 verschijnt een mededelingenblad voor de donateurs: 'Berichten uit de weTeld van het oude
kinderboek' dat sinds nummer 6
(april 1995) door een twee-koppige redactie wordt gemaakt en in
een nieuwe vormgeving verschijnt. Het gezamenlijk bezoeken
van tentoonstellingen onder deskundige leiding is een nieuwe aktiviteit van de laatste jaren, evenals het Reynaen-symposium in
Hulst, dat in samenwerking met
een andere organisatie tot stand
kwam.
De toekomst.
Netty van Rotterdam schetste
hierna lijnen voor de toekomst:
zoals meer naar buiten gericht
zijn en waken voor sektarische
trekken, door middel van meer
publiciteit en uitbreiding van het
aantal donateurs; contacten leggen
met verwante groepen zoals liet
Genootschap voor bibliofielen;
koesteren en uitbreiden van het
multidisciplinaire karakter van de
Stichting waarin vogels van diverse pluimage onderdak vinden,
zoals daar zijn wetenschappers,
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bibliothecarissen,
verzamelaars,
antiquaren, liefhebbers van het
oude boek en studenten; middelen zoeken voor de behoefte die
er is aan kontakt, via het opzetten
van een 'oude kitiderboekencafé',
het inruimen van meer 'wandelgangen-tijd' tijdens studiedagen
en het vormen van een kring van
wetens cliappers; doorgaan met
het organiseren van twee Studiedagen per jaar, van tentoonstellingsbezoekeu en van de uitgave
van de 'Berichten..,'.
Zij richtte een speciaal woord van
dank aan Tom Duijx, die aan liet
begin stond van deze werkgroep,
en die altijd enthousiast en stimulerend aanwezig was en is.
De voorzitter geeft het verband
aan met andere aktiviteiten op het
terrein van het oude kinderboek:
sinds 1991 bestaat een overleg
van beheerders van bewaarcollecties kinderboeken. Een praktisch gericlit, informeel contact,
waaruit initiatieven voor tentoonstellingen voortkomen, een doubletten-depot wordt beheerd, de
ontsluiting van de collecties ter
hand wordt genomen via een genre-thesaums, en het Centraal Bestand Kinderboeken dat op dit
moment al onder meer via bitertiet geraadpleegd kan worden.
üi liaar slotwoord benadrukte
Netty van Rotterdam dat de bijeenkomsten van de Stichting - net
als deze viering van het tienjarig
bestaan - altijd gekenmerkt worden door een combinatie van lezingen en divertissement, en zo
de steer van een literaire salon
hebben. Het Ministerie van OCW
hecht belang aan het kinderboek
als levend cultuurbezit, en heeft
blijk gegeven van waardering
voor het werk van deze groep
door een subsidie ten behoeve
van dit jubileum en door de aanwezigheid van drs. F.A. van de
Roer.
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Frits Huiskamp over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort
(1778-1853).
Het Rotterdamse bibliotheektheater leende zich buitengewoon
goed voor deze lezing van mededonateur Frits Huiskamp, die zich
- los van papieren en spreekgestoelte - als kenner van leven en
werk van deze auteur op boeiende
en onderhoudende wijze tot zijn
publiek richtte. De inhoud van
zijn lezing wordt gepubliceerd in
de jubileum-uitgave, en de spreker is bezig met de uitgave van
een boek.
Vic Sjouwerman over Baker- en
Kinderrijmen: vroeger en nu.
Voor de inhoud van deze lezing
verwijzen we naar een artikel in
het blad 'Leesgoed' (jrg. 23, no.
3, 1996). Een boek is een voorbereiding,

steeds kinder- en jeugdboeken zijn
en lezers daarvan en umi er ook
steeds een Stichting zijn die zich
om de geschiedenis daarvan bekommert. Vrijwillig, maar niet
vrijblijvend!'
Netty bedankt!
Hierna krijgt Frits Huiskamp het
woord, die namens een aantal donateurs Netty van Rotterdam twee
jonge boompjes aanbiedt voor
haar tuin. Vanaf de start heeft zij
als voorzitter vorm gegeven aan
dit alles, en al tien jaar bedenkt,
organiseert, eufhousiasmeert en
introduceert zij en spreekt dankwoorden uit. Nu zijn de rollen
even omgedraaid en dankt Frits
haar voor haar werk, en spreekt
de hoop uit dat zij hiermee nog
lang in de toekomst zal doorgaan.

In de eerstvolgende aflevering
van de 'Berichten zullen we uitgebreid stilstaan bij de toespraak
van de heer Van de Roer. 'ft
complimenteer daarom graag het
bestuur van de stichting en in het
bijzonder de voorzitter met het
tienjarig bestaan. Mogen er

hi het Centraal Bestand Kinderboeken zijn momenteel gegevens
opgenomen over het bezit van de
bewaarcollecties van NBLC Boek
& Jeugd en LBC, van de Koninklijke Bibliotheek, de Gemeentebiblioüieek Rotterdam en de
Openbare Bibliotheek Den Haag.
Nu is ook de Stads- of Atbenaeumbiblioüieek in Deventer begonnen met de besclirijving en invoer
van de kinderboeken uit bun magazijnen. Men verwacht er zo'n
duizend te vinden, waaronder
zeer oude,
Twee populaire auteurs van onder
meer jeugdboeken zijn overleden:
Aart Komijn en Arie van der
Lugt.

Wat het artikel in Leesgoed niet
kon laten horen en de spreekster
wel, was de manier waarop haar
grootvader de rijmen voordroeg.
De 'poepenkraam' (die buiten gehoor van grootmoeder moest blijven) en de 'bibelebontseberg'
(een ware 'tongue twister') waren
wel de meest geliefde verzen. De
mogelijke herkomst van een aantal rijmen (bordeelliedjes) zorgde
voor de nodige hilariteit bij de
toehoorders. Zal men hierna nog
zo onbevangen het bedje 'Waar
ben je dan geweest, bij tante, bij
tante' kunnen zingen?
Toespraak door drs. F.A. van
de Roer, hoofd sector Media,
Letteren en Bibliotheken van
het Ministerie van OCW

meer dan tien jaar leiding aan gaf
heeft een groot deel van haar taken overgedragen aan Frances
Albering. Toos liet bij het tienjarig bestaan van de SKC al weten
dat zij het wat kalmer aan wilde
doen en veel zorg had over haar
'kind'. (Zie Berichten no. 9).

De eerste Ouwe Bram dag trok
tachtig bezoekers. G.F. Callenbach sprak en W.G. van de Hulst
jr. werd geinterviewd en signeerde daarna boeken.
Het Museum van het Boek in Den
Haag heeft het Scriptorium, een
middeleeuws schrij fatelier, geopend. Elke laatste zondagmiddag
van de maand kunnen bezoekers
kennismaken met de wereld van
het handgeschreven middeleeuwse
boek. Folder aan te vragen bij het
museum (tel. 070 -3462700).

Gpraerkelyke
gebeurtenissen

De Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum heeft een
nieuwe directeur. Toos Zuurveen,
die de Stichting opzette en er

uit de wereld van het oude

Sinterklaas is al weer naar Spanje
en de Kerstman heeft zijn plaats
ingenomen. Bij uitgeverij De Zilverdistel (Bert van Gelder) verschenen twee boeken met liedjes
(en muzieknotatie) van vroeger en
nu: Makkers staakt uw wild geraas en Midden in de winternacht in de reeks Volkskundige
monografieën (deel 1 en 2). Ook
te bestellen bij de uitgever: tel.
0299-439965.
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Publikaties

lientoonstellingen

Bijna alle boeken die hieronder
worden vermeld zijn aanwezig bij
het Informatiecentrum Boek en
Jeugd te Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan
kan men tamelijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in
Nederland het wel aanwezig is.
Voor informatie: 070 - 3090232.

Tot en met 31 december in het
Nationaal Schoolmuseum: Milddadigheid, naarstigheid, snoepzucht, slordigheid: negentiendeeeuwse se hooi plat en van Hendrik-Jan van Lummel.
Tot 26 januari is in de Gemeentebibliotheek van Rotterdam een
expositie te bekijken naar aanleiding van de uitgave van de 010
agenda 1997: Beweegplaten:
ingewikkelde onderwerpen aanschouwelijk voorgesteld [zie ook
bij Publicaties], In een aantal
vitrines zijn boeken - uit de 19e
en begin 20e eeuw - geëxposeerd
over het menselijk lichaam en
over transportmiddelen en machines, waarbij men door 'wegklappen' van platen steeds verder kan
doordringen in het inwendige van
de mens of de machine. De tentoonstelling kan gezien worden
als een interessante aanvulling op
de 'Pop up' tentoonstelling in
Haarlem.

010 Agenda 1997 Beweegplaten
/ Hans Oldewarris. 128 p.,
spiraalbinding, ƒ 34,50. ISBN 90
6450 285 4.
In de inleiding wordt de geschiedenis van beweegplaten beschreven. [Zie 'Tentoonstellingen'].

De Konitiklijke Bibliotheek exposeert tot en met 14 februari:
Verhuld voor 't menselijk oog:
expositie van de eigen collectie
embleemboeken, waaronder een
groot aantal werken van Jacob
Cats.

Waardevol oud papier: feestbundel by het tienjarig bestaan
van Bubb Kuyper Veilingen
Boeken en Grafiek 1986-1996 /
eindred. Nop Maas. Haarlem:
Bubb Kuyper, 1996. 344 p. ill. ƒ
60,- . Met stofomslag en pers oonsnamenregister.
Zeer fraai uitgegeven boek met
meer dan 50 bijdragen van boekenliefhebbers, waaronder mededonateurs Frits Booy over 'Mietje
met het mes', P.J. Buijnsters 'Op
jacht naar de Van Alphen-papieren', John Landwehr met 'Flitsen
van weleer' en A.S.A. Struik over
stofomslagen.
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Literatuur & het stripverhaal /
[red.: Pieter de Nijs e.a.; bijdragen van Pieter van Oudheusden
e.a.J. Den Haag: BZZTÓH, 1996.
88 p. met iO. Speciaal nummeT
van het tijdschrift Bzzlletin, no.
238. Met lit. opg. ISBN 90-5501-357-9. ƒ 12,50
Bijdragen over de ontwikkeling
van het stripverliaal dat zich
'ontpopt als de negende kunst',
over jeugdherinneringen aan
'Bruintje Beer' en beschouwingen
over het werk van Hans G. Kresse en Marten Toonder.
De rokende schoorsteen: schrijvers in de reclame / Henk van
Gelder. Amsterdam: Nijgh & Van
Ditmar, 1996. 192 p. Met ill., lit.
opg. en reg.
ISBN 90-388-2677-X. ƒ 34,90
Bevat een hoofdstuk getiteld 'En
voor vijftien centjes maar' over
het grote aantal reclame-uitgaven
dat in de eerste helft van de eeuwvoor kinderen werd gemaakt.
Werken / Godfried Bomans; bezorgd door Ajinemarie Feilzer en
Peter van Zonneveld. Amsterdam: De Boekerij, 1996. 859 p.
ISBN 90-225-2126-5 geb. ƒ 99.Deel II van de 7 delige uitgave
bevat het werk voor de jeugd:
Sprookjes, verhalen, kinderverhalen, toneelwerk.
De school in de Tullinghstraat:
niet zomaar een school / Cari
Doeke Eisrna m.m.v. Syb van
Dijk. Den Haag: Haags Centrum
voor Onderwijsbegeleiding, 1996.
Aldaar te koop en bij het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam.
Verhaal over Jan Ligthart en
diens school en wijk, geschreven
door de directeur van de Haagse
Buitenschool en in eigen beheer
uitgegeven.
Het paard van Troje: nietschoolse teksten in het onderwijs: bijdragen aan liet gelijknamige symposium, gehouden 24
januari 1996 aan de Katholieke
Universiteit Brabant / onder red.
van Helma van Lierop-Debrau-
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wer, Piet Mooren en Herman
Verschuren. Den Haag: NBLC
Uitgeverij, 1996. 128 p. Met ül.
en lil. opg. ISBN 90-5483-100-6.
ƒ38,50
Bundel met een selectie van de
lezingen over onder meer de
(her)waardering van het genre
meisjesboeken.
Brepols, drukkers en uitgevers
1796-1996 / Roland Baetens e a.
Turnhout: Brepols, 1996. 340 p.
ill. Uitgegeven t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan van de onderneming. ISBN 90-5622-009-8.
De geschiedenis van een uitgeversfamilie. geplaatst in zijn tijd,
met een hoofdstuk van Ludo Simons en Pierre Delsaerdt over de
volks- en kinderprenten.
Hergé: biografie / Pierre Assouline; uit het Frans vert. door
Désirée Sehyns. Amsterdam:
Meulenhoff; Antwerpen: Kritak,
1996. 544 p., [16] p. foto's, ill.,
lit. opg. en reg. ISBN 90-2906032-8 (Meulenhoff) ƒ 49,90
Biografie van de tekenaar van
Kuifje: Georges Remi (19071983) door de hoofdredacteur van
het Franse boekenblad 'Lire'.
Special collections in children's
literature : an international
directory / Association for Library Service to Children; comp.
and ed. by Dolores Blythe Jones;
with the assistance of the National
Planning for Special Collections
Committee. 3rd ed. Chicago
[etc.]: American Library Association, 1995. xxiii, 235 p. ill. ISBN
0-8389-3454-4. ƒ 135,Geannoteerde lijst van speciale
collecties op het gebied van de
jeugdliteratuur in Amerikaanse en
Canadese bibliotheken, universiteiten en andere instellingen.
Aangevuld met collecties in de
rest van de wereld (pag. 191 220). Bij 'Netherlands' zijn 3
collecties vermeld: Openbare
Biblioüieek Amsterdam, Boek &
Jeugd in Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek.

Aspects and issues in the history
of children's literature / edited
by Maria Nikolajeva; published
under the auspices of the International Research Society for Children's Literature; ed. by Maria
Nikolajeva.
Westport,
Conn:
Greenwood Press, 1995. XI,
(Contributions to the study of
world
literature,
ISSN
0738-9345; no. 60). Includes
bibliographical references and
index. ISBN 0-313-29614-6 geb.
Bijdragen aan het 9de congres
van de 1RSCL in Salamanca,
Spanje in 1989, over kenmerken
van nationale jeugdliteraturen en
invloeden daarvan op buitenlandse. Daarnaast over methoden om
(de geschiedenis van) jeugdliteratuur te bestuderen.
Researchiug children's literature: a coming of age? / ed. Neil
Broadbent e.a.
Southampton:
LSU Publications, 1995. 87 p.
met ill. ISBN 1-89791-412-1 pbk.
Onder meer een bijdrage over
taalgrapjes in de Alice-boeken
van Lewis Carrotl, een beschouwing over de metafoor van de
tuin in sprookjes en in Burneit's
'Geheime tuin', en een hoofdstuk
over stijl en ontwerp van kinderboek-omslagen van 1950 tot
1994.

Le roman pour Ia jeunesse: approches, définitions, techniques
narratives / Ganna Ottevaere-van
Praag. Bern [etc.|: Lang, 1996.
296 p. Met lit. opg. en index.
ISBN 3-906754-13-8.
Tekstanalyse van het jeugdboek.
speciaal het perspectief en de
invloed van de opvoedende verteller, de toon in realistische en
sprookjesachtige verhalen en in
bewerkingen voor de jeugd van
klassieken zoals de Shakespeare-bewerking van de Lambs, de
jeugd-Decamerone, De Notenkraker en de Pinokkio van Collodi en
die van Disney.
From the beast to the blonde:
on fairy tales and their tellers /
Manna Wamcr. London: Vintage, 1995. XXI, 458 p., [16] p.
pi., ill., lit. opg. en index. ISBN
0-09-947951-6. £ 10,99
Overzicht vanuit feministisch
standpunt over de wijze waarop
de vrouw in het sprookje in de
loop der tijden is beschreven.
Marchenkinder - Zeitgenossen:
Untersuchungen zur Kinder literatur der Weimarer Repubiik
/ Helga Karrenbrock. Stuttgan:
Verlag ftir Wissenschaft und
Forscbung, 1995. 259 p. ill. en
lit. opg. ISBN 3-476-45068-6.
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Beschouwing over de verschillende stromingen in de Duitse jeugdliteratuur van 1893-1933. In het
eerste deel wordt de 'Kind und
Kunst' beweging van Heinrich
Wolgast bekeken en de theorieën
over leesfasen van Charlotte
Bulder, aan de hand waarvan in
het tweede en derde deel representatieve boeken
voor de
'sprookjesleeftijd' en de 'Robinsonleeftijd' worden onderzocht. In
de twintiger jaren is een breuk
met het tradionele kindbeeld te
constateren en zijn sporen van
culturele veranderingen zelfs in
de sprookjes vindbaar. Het vierde
deel gaat over boeken waarin het
kinderleven in de grote stad
(Erich Kastner) onderwerp is.
Hier wordt een nieuw patroon
zichtbaar waarbij traditionele
verhoudingen tussen alwetende
ouders en onwetende kinderen ter
discussie gesteld worden.
Btbliographie wissenschaftlicher
Arbeiten zur Kinder- und Jugendliteraturforschung / unter
Leitung von Ernst Seibert. Wien:
Intematiooales Institut fiir Jugendliteratur und Leseforschung,
1996. 88 p. Met bibliografie.
Bibliografie van het Oostenrijkse
jeugdllteratuuronderzoek
van
1989 tot 1996.
Jeanna Oterdahl: liv och verk /
Ying Toijer-Nilsson. Stockholm:
Rabén & Sjögren, 1996. 256 p.
met ill. (Skrifter utgivna av
Svenska barnboksinstitutet; nr
58). ISBN 91-29-63908-5 geb.
Met Engelse samenvatting.
Biografie van de Zweedse schrijfster (1879-1965) van onder andere 'Bloemenliedjes' en andere in
het Nederlands vertaalde versjesen verhalenboeken.

de achttiende eeuw worden belicht, en het grote belang van particuliere verzamelingen voor onderzoekers op dit gebied.

Hf
Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen
geldt dat deze bijna allemaal aanwezig zijn bij het informatiecentrum Boek en Jeugd. Ook is het
mogelijk om van één of meerdere
artikelen een kopie aan te vragen.
Voor meer informatie (onder meer
over de kosten hiervan): 070 3090232.
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde (jrg. 1, no. 4, 1996, p.
317-328) bevat een artikel van
P.J. Buijnsters: 'Schatgraven in
Niemandsland: de (herontdekking van het Nederlandse kinderboek uit de achttiende eeuw'.
Dit artikel geeft alvast een idee
over de inhoud van de eind 1996
te verschijoen 'Bibliografie van
Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800' door P.J.
Buijnsters en L. Buijnsters-Smets,
De BNK zal 1700 titels bevatten,
verdeeld over 24 rubrieken. Een
van de samenstellers van de bibliografie geeft in dit artikel de
huidige houding weer van het
vakgebied Neerlandistiek met betrekking toe het kinderboek en bespreekt het belang van de BNK
voor deze studierichting. De
moeilijkheden bij het samenstellen
van dit werk worden geschetst,
de kwantiteit van het getraceerde
aanbod, de zoekwegen, de verscheidenheid en het internationale
karakter van de kinderboeken in
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Boekenpost (nov./dec. 1996) gaat
onder meer over Sinterklaasboeken, Jan Feitfi, kattenboeken uit
de 19e eeuw, boekbanden van
Lou Loeber en illustrator Meinte
Walta.
De Boekenwereld (jrg. 13/1,
uov. 1996) bevat een artikel van
Ignaz Matthey over boekenzoekdiensten, boekenmarkten en Internet.
Ouwe Bram leeft nog! (no. 4,
okt. 1996) bevat informatie over
auteur P.A. de Rover en illustrator Menno van Meeteren Brouwer, de serie Vrij en blij, uitgeverij Callenbach, kinderliedjes
van W.G. van de Hulst, jeugdfeuilletous in Trouw en boeken
van Willem de Mérode.
Het tijdschrift Spiegel Historiae)
(jrg. 31, no. 10, okt. 1996) is
geheel gewijd aan de tentoonstelling over Barentsz en Heeinskerek in het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Een
van de artikelen gaat over de
overwmtering op Nova Zembla in
19de-eeuwse schoolboeken.
Een nieuw tijdschrift is verschenen: De St. Nicolaas Klomp:
tijdschrift voor de vrienden van
het Sint Nicolaas Museum. Redactieadres: Elzeubos 17, 4191
MR Geldernialsen.
Bevat onder meer informatie over
tentoonstellingen, boeken, prentbriefkaanen, artikelen, lezingen,
signaleringen van nieuwe hoeken,
boekbesprekingen voor zover het
met de goedheihgmaii te maken
heeft.
Stripschrift (no. 289, mei 1996)
is een speciaal nummer over Marien Toonder. Stripschrift (no.
291, sept. 1996) bevat een artikel
over A.M. de Jong.
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dr. De Bilt: Cantecleer, 1990.
238 p. (Cantecleer handboeken;
dl. 12). Met ill., lit. opg. en reg.
ISBN 90-213-0740-5 geb.
Aandacht voor hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en moderne doordruk. Veel ruimte voor kunst en
typografie.
Books for keeps (no. 100, sept.
1996) bevat een interview met I Van ƒ 49,50 voor ƒ 19,50 bij
Iona Opie en artikelen over Ae- ji Steven Sterk in Utrecht.
sop's fabels en Eleanor Farjeon.
Grafische techniek / Marleen
BuddemeijeT e.a. Teleac, 1988.
Children's literature in educatiUitvoerig hand- en leerboek over
on (vol. 27, no. 3, sept. 1996)
grafische technieken. De nadruk
bevat een bijdrage over Robert
ligt op tiet zelf uitvoeren ervan.
Stevenson's Treasure Island.
Over houtgravure, monotype. ets
en litho.
The Hom Book Magazine (sept.
Van ƒ 59,- voor ƒ 24,50 bij De
/okt. 1996) bevat artikelen over
Slegte.
de geschiedenis van 'Little Black
Sambo\ indianen in boekeu uit
het verledeu en over P.L. Travers.
Er is een nieuw tijdschrift verschenen over het werk van Willy
Vandersteeu: De tuftuf club, uitgegeven door 't Vlaams Stripceutrum. Fraai uitgevoerd, het
grootste deel in kleurendruk.

The lion and the uniconi (vol.
20, no. 2, dec. 1996) is een
speciaal nummer, gewijd aan de
Struwwelpeter. Tevens een artikel
over Maria Edgeworth (17671849).

Scripties

Ramsj

j

«I»

De Lezersservice Weekbladpers
Tijdschriften, tel. 020-5518511
adverteert in Vry Nederland met
een bijzondere aanbieding voor
de lezers: een map met zeven
handgedrukte sprookjes prenten
getekend door Harrie Geelen,
The Tjong Khing, Margriet Heymans. Friso Henstra, Annemie
Heymans, Jan Jutte en Wim
Hofman. Uitgegeven door Moon
Press, genummerd en gesigneerd,
formaat 56x38 cm, gedrukt op
160 grs. zuurvrij lompenpapier
met scliepranden, oplage 300. Te
koop voor ƒ 210,- (was ƒ 245,-).

Jan Lutz: het vergeten portret
van een kinderhoekenillustrator
/ E.C. van der Hoek. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis, Universiteit van Utrecht, 1996.

De grafische technieken / Fons
van der Linden. 5e geheel herz.

Leo mini Roggeveen (1898 1959): een pionier in de verge-

telheid / Herman Tibosch. Nijmegen: Katholieke Universiteit,
1996. Doctoraalscriptie Nederlandse taal- en letterkunde. Met
Ik. opg.
Alle genoemde scripties zijn in te
zien hij het informatiecentrum
Boek & Jeugd te Den Haag. Bij
dit instituut is de 'scriptiebank
kinder- en jeugdliteratuur' ondergebracht.

Onderzoek

Jacqties Datie promoveerde op 21
november aan de Rijksuniversiteit
Groningen op het proefschrift De
vrucht van Bgbelsche opvoeding: populaire leescultuur en
opvoeding in Protestants-christelijke gezinnen, circa 18801940. Uitgegeven bij Verloren in
Hilversum.
Op 26 november verdedigde Barbara C. de Jong aan de Universiteit Utrecht liaar proefschrift: Jan
Ligthart (1859-1916): een
schoolmeester-pedagoog uit de
Schilderswijk. Het is uitgegeven
bij Wolters-NoordJioff in Groningen. ISBN 90 01 43835 0. ƒ 59,fZie ook bij publicatiesj.

Gedichten tot nut van 't jonge
volkje: overeenkomsten en verschillen tussen Hieronymus van
Alphen, Petronella Moens en
Francyntje de Boer / Jacqueline
van Alphen. Doctoraal scriptie
Nederlands, Historische Letterkunde, Universiteit van Utrecht,
1996. Begeleider Prof. Dr L. van
Gemert.
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Vragen

Informatiecentrum Boek & Jeugd
beeft weeT enkele oude fondslijsten ontvangen van donateurs,
waarvoor dank!
Donateur Co Winnips stuurde een
aanvulling op de lijst van dr Paul
Wackers, uitgedeeld tijdens het
Reynaert-weekend. Op die lijst is
sprake van -een verder onbekend
toneelstuk. Dit blijkt te zijn:
Reintje de Vos, geschreven door
J. Pannekeet en uitgegeven bij toueeluitgeverij Vink B.V. (postbus
36, 1800 AA Alkmaar). Een jaar
van uitgave is (nog) niet gevonden.
Joke Thiel verzamelt jeugdliteratuur op postzegels, en interessante

poststukken van instituten op dat
gebied. Ze heeft al een mooie
verzameling bijeengebracht. Heeft
U zegels en/of informatie of wilt
u meer weten? Tel. 0252-212372.
Een raadsel waarvan u misschien
de oplossing weet? Bij Boek &.
Jeugd bevindt zich een boek zonder titelpagina, met een band die
ook niets over een titel verraadt.
Wel bekende gegevens:
een handgeschreven opdracht op
het schutblad: 'R.K. School te
Kampen. Frederikus Lehr voor
ijver, gedrag eu getrouw schoolbezoek. 2 augs 1889'. 190 pagina's, 4 steendrukken door G.J.
Bos, gedrukt door P. Blommers
te 's Hage. Het is een mengelwerk met korte en lange verhalen, raadsels (p. 41-48) en spelen.
Het eerste verhaal heet 'Monsieur
Corby', hierbij een afbeelding.
Uw informatie graag naar tel.
070-3090225.

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Mededelingen-bulletin
van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugd lire rat uur
(ISSN 1384 - 5977)
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Linden (secr), Gerard
Brantas (peumngmeester) en
Anne de Vries
Samenstelling
Jeannette Kok
Duijx

en

Toin

Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin
kan men sturen aan:
NBLC, Informatiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Tel. 070 - 3090225
Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Raider- en Jeugdliteratuur (minimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Jaap ter Linden,
Nationaal
Schoolmuseum,
Nieuwemarkt I A, 3011 HP
Rotterdam (tel. 010
4045425)
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Van het bestuur

Het bestuur is bijeengeweest en
heeft verschillende zaken besproken. De studiedag op 4 november
in Deventer gaal door. Francis
Bulhof zal 's morgens een lezing
geven over De Perponcher en 's
middags zal John Landwehr ons
meer vertellen over humor in
abc-boeken.
De excursie langs de ABC-tentoonstellingen op vrijdag 15
december gaat ook door. U krijgt
daarvoor nog een uitnodiging.
De plannen voor volgend jaar
krijgen langzamerhand gestalte.
In 1996 zal aandacht besteed
worden aan de te verschijnen
Bibliografie van Noordnederlandse school- en kinderboeken,
deel I: 1700-1800 van dr P.J,
Buijnsters en Leontine BuijnstersSmets.

heen Werkgroep - Kinder- en
Jeugdliteratuur in samenwerking
met de Reynaert Stichting in
Hulst een aantal bijeenkomsten
georganiseerd rond Re inaert-bewerkingen voor de jeugd. Gedacht wordt aan een tentoonstelling, lezingen en een wandeling
en/of rondrit langs plekken die
belangrijk zijn in het verhaal.
Nadere informatie volgt op de
studiedag van 4 november.

Netty van Rotterdam, Voorzitter

Van de redactie

De vakanties zijn voorbij en we
kijken weer uit naar een nieuw
seizoen, waarin hopelijk veel
interessants op het gebied van de
geschiedenis van de jeugdliteratuur zal gebeuren. Dit nummer
van de Berichten is korter als het
vorige. Er is geen studiedag geweest, dus dit keer geen verslagen van lezingen. Maar wel veel
informatie uit de wereld van het
oude kinderboek.

In mei 1996 zal een bezoek worden georganiseerd aan de tentoonstelling van beweegbare
boeken in Haarlem.
Begin september 1996 wordt ter
gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de Stichting - voor-
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De Perponcher

In de vorige Berichten stond al
wat informatie over De Perponcher, die onderwerp is van
een lezing op de studiedag op 4
november. Voor degenen die zich
van te voren wat meer willen
verdiepen in deze auteur en zijn
werk, zijn kopieën beschikbaar
van de Voor- en Naberkhten uit
de 3 delen van Onderwijs voor
kinderen uit 1782, en van de
Voorrede uit Het prettige boek :
vertellingen uit De Perponctaer's
onderwys voor kinderen, herzien door Mr. J. van Lennep en
uitgegeven in 1876.
In totaal 29 pagina's te bestellen
door overmaking van 5 gulden op
postbank 2214445 t.n.v. Jeanuette
Kok, Binnenkant 24 te Amsterdam, o.v.v. De Perponcher. Aangezien de overschrijvingen nogal
laat binnenkomen graag met
spoed reageren.
Bibliografische geschiedenis:
Ondcrwys voor kinderen : van
drie tot vyf jaar / door den heer
W.E. de Perponcher tot gebruik
zyner kinderen opgesteld. - Te
Utrecht : bij Wed J. van Schoonhoven, 1782. - 3 dl; 406, 460,
471 p. ; 16 cm. - Geb. (aanwezig
bij NBLC Boek & Jeugd); 2e
druk. 1785. (aanwezig bij KUB
Tilburg); 3e dr. / naar de nieuwe
spelling. - 1815 [ = 18161 (aanwezig bij de KB Den Haag en de
GB Rotterdam); Herz. en opnieuw uitg. door J. van Lennep. Amsterdam : Kraay, 1863. (aanwezig bij de KB Den Haag en de

- X, 210 p., [41 bl. pi. : liandgekl. getinte lith. ; 19 cm. Met
een 'Voorrede' van J. van Lennep, waarin hij de bewerker van
de 3e uitgave uit 1815 duchtig de
oren wast en aangeeft hoe hij zelf
te werk is gegaan. Geb. (aanwezig bij NBLC Boek 8c Jeugd).

Opmerkelijke
gebeurtenissen

Ter gelegenheid van de 3(X)e
sterfdag van ÏM Fontaine verscheen de tweede druk van de
volledige editie (van de 236 fahels) uit 1990 .
De fabels van La Fontaine /
vertaald [uit het Fransl door Jan
van den Berg ; met ill. van Grandville. - 2e dr, - Antwerpen ;
Amsterdam : Manteau, [1995|. 508 p. : ill. ; 22 cm. Vert. van
hoofdzakelijk: Fables. - 1668 1693, Met reg. ISBN 90-2231355-7 geb. : ƒ 59,-.

Tentoonstellingen

In het Letterkundig Museum /
Kinderboekenmuseum is t/m 5
november nog te zien: Babs
bootje krijg! een stuurman", de
meisjesroman en Hans Borrebach
(zie ook de rubriek Publikaties).
In de Kinderboekwinkel te Amsterdam is ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan een bijzondere expositie ingericht van ABCboeken uit de hele wereld. Tot 4
oktober te zien in het fihaal Rozengracht 34.
In het Eise Eisinga Planetarium in
Franeker is tot half oktober een
tentoonstelling te zien van pop-up
boeken uit de hele wereld, die
belrekking hebben op astronomie
of ruimtevaart. (Info Theo Gielen)
En tot 14 januari 1996 in het
Letterkundig Museum: De A van
Annie, de kinderliteratuur van
Aimie M.G. Schmidt 1911-1995.
Met originelen van illustraties.

SET PEETTI&E BOEK.
VERTELLINGEN

UU DE ÏEEPOürCHEE'S ÖSBEKWE8 VOOR KUDEREïi.

RU Groningen),
Het prettige boek : vertellingen
uil De Perponcher's onderwijs
voor kinderen / W.E. de Perponcher ; herzien door Mr. J. van
Lennep ; met platen. - Leiden :
D. Noothoven van Goor, [1876|.

Mr. J. VAN LENNEP.
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Tentoonstellingen
in wording

De ABC-boeken tentoonstellingen onder de gezamenlijke titel
"Wie A zegt" gaan door in 3
instellingen:
In het Letterkundig Museum van
• 8 december t/m 10 maart 1996:
Wie A zegt : het alfabed opgeschud. Hier is het 'vermaak' te
zien: zeldzame ABC-boeken en
originele illustraties uit ABCboeken.
De 'lering' is te zien in het Natio-,
naai Schoolmuseum in Rotterdam
van 18 november tot 7 januari
1996: Wie A zegt : in het alfabet bekwaam; met abecedaria
(lianeboeken) en het abc als eerste
leesboek.
In het Museum van het boek van
15 december tot 20 f'ebiuari
1996: Wie A zegt : de vormen
van het alfabet; met 19e en 20e
eeuwse bibliofiele abc-boeken.
Er wordt hard gewerkt aan een
essaybundel over dit onderwerp,
en aan een abc-boek voor kinderen (auteur Willem Wilmink, illustraties Olivia Ettema).
In de Koninklijke Bibliotheek zal
van 16 november tot 26 januari
1996 een tentoonstelling te zien
zijn over grafische technieken in
de 19e eeuw, in samenwerkmg
met Johan de Zoete. Er verschijnt
ook een speciaal nummer van
Grafisch Nederland over dit
onderwerp. (Kerst 1995).
In het Amsterdams Historisch
Museum zal van 18 november tot
7 januari 1996 een grote tentoonstelling te zien zijn over Sint
Nicolaas. In samenwerking met
Eugenie Boer wordt de cultus

rondom de H. Nicolaas in de
Noordelijke Nederlanden vanaf de
Middeleeuwen tot nu kunst- en
cultuurhistorisch bekeken. De
tentoonstelling wordt ook voor
kinderen aantrekkelijk gemaakt.
Er zullen veel oude kinderboeken
(óók van Schenkman) getoond
worden.
De Gemeentebibliotheek Rotterdam heeft voor december 1995
een teutoous telling gepland in
samenwerking met het Hofpleintheater over de produkties die zij
gemaakt hebben en maken naar
aanleiding
van kinderboeken,
zoals Klein Duimpje, In de soete
suikerbol en Kulco, de minstreel,
Tegelijk met de tentoonstelling
van abc-boeken (van 15 december
lot en met 20 februari 1996) is in
het Museum van het Boek in Den
Haag een expositie gepland onder
de titel: Beesten in de band.
Hierbij ook kinderboeken, van
oud tot modern. Er worden twee
aspecten getoond: het beest in
zijn relatie tot de mens, en het
dier in zijn symbolische funktie:
draken, sprookjesdieren, dieren in
fabels en mytiien.
Babs' bootje krijgt een stuurman : de meisjesroman en illustrator Hans Borrebach is ook te
zien van 9 december tot en met
28 april 1996 in Museum Jannink
te Enschede.

uit het boek van Fabricius nadrukkelijk aanwezig.
Ook in het Scheepvaartmuseum,
oktober 1996 een tentoonstelling
over de overwintering van Barentsz en Heem ske rek op Nova
Zembla in 1596-1597. Daar
zullen ook jeugdboeken bij betrokken worden. Een lijst van 30
titels van jeugdboeken over dit
onderwerp (verschenen van 18211993) is bij Boek & Jeugd op te
vragen.
Nog heel ver weg: de Koninklijke
Bibliotheek heeft plannen voor
een tentoonstelling van jeugdboeken in de zomer van 1997. In
1992 en 1993 zijn in NRC Handelsblad twee series verschenen
onder de titels: 'Het mysterie van
het verdwenen jongensboek', en
'De blije terugkeer van het meisjesboek'. Voor iedere serie werden door Frank Dam twaalf auteurs uitgenodigd om een nieuw
verhaal te schrijven in de sreer
van de vroeger in hun jeugd gelezen boeken. In navolging van deze artikelen is het idee opgekomen om een tentoonstelling te
maken van de originele werken,
de klassieke jongens- en meisjesboeken uit de periode 1930 tot
1960.

Iu 1996 komt een tentoonstelling
van beweegbare boeken in de
Vleeslial op de Grote Markt in
Haarlem,
In maart 1996 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een tentoonstelling over Bontekoe, waarin ook aandacht wordt besteed
aan de diverse versies en variaties
(ook voor de jeugd) van het
reisjournaal van Bontekoe, die
verschenen zijn sinds 1646 (zie
ook rubriek aangekondigde publikaties). In de gehele expositie zijn
de scheepsjongens van Bontekoe
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Dat zeilt op de zee;
Wie wil naar de Oost,
Die vare vrij meê!
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Publikaties
t^^m

Bibliofilie in de kinderkamer :
over het verzamelen en bestuderen van oude kinderboeken /
P.J. Buijnsters. - Nijmegen :
Katholieke Universiteit, 1995. 30 p. ; 21 cm. Afscheidsrede
Nijmegen. - Met lit.opg.
Dit zeer informatieve overzicht
van de stand van zaken met betrekking tot een bibliografie van
het Nederlandse kinderboek, vergeleken met de vorderingen in het
buitenland, is slechts in een beperkte oplage verschenen. In het
Jaarboek 1996 van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen zal een enigszins omgewerkte
versie van deze rede worden gepubliceerd.
Van Hieronymus tot heden : de
teksten van de tijdbalk in het
kinderboekenmuseum / Anne de
Vries. - De Haag : Nederlands
Letterkundig Museum en documentatiecentrum, 1995. - 39 p. :
afb. ; 30 cm. In het Letterkundig
Museum te koop voor ƒ 7,50.
Volks- en kinderprenten van De
Lange : publikatie bij de tentoonstelling "Het nieuwe vermakelijke
Luilekkerland" / [teksten F. van
Wijk, N. Kuik ; catalogus: F. van
Wijk en F. Hoenjet ; red. E. Lamers , F. van WijkJ. - Deventer
:Gemeentemusea Deventer ; Deventer : Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer, eop. 1995.
- 48 p. : ill. ; 30 cm.
Catalogus bij de tentoonstelling
die gehouden werd van 24 juni
tot 10 september 1995. - Met
lit.opg.
ISBN 90-73957-05-2.
Prijs ƒ 7,50, excl. verzendkosten.
Te bestellen via tel. 0570093783.

Zo goed als klassiek : bijdragen
aan het gelijknamige symposium,
gehouden 14 december 1994 aan
de Katholieke Universiteit Brabant / red, onder verantwoordelijkheid van : Helma van
Lierop-Deb rauwer, Piet Mooren,
Pi eter Quelle en Herman Verschuren. - Den Haag : NBLC
Uitgeverij, cop. 1995. - 200 p. :
ill. ; 24 cm. Symposium georganiseerd door Katholieke Universiteit Brabant, Instituut voor Kunsteducatie LOKV en Stichting
NBLC. - Met lit. opg. ISBN
90-5483-067-0.
Prentgeschenk van 60 ABC
boekjes / door Jolm Landwehr. Alphen aan den Rijn : Repro-Holland, 1995. - 56 p. : ill. ; 21 cm.
Met index. ISBN 90-6471-279-4.
ƒ 24,75.
Overzicht in woord en beeld van
abc-boeken, merendeels uit de
19e eeuw. Een beperkt aantal
boeken is leverbaar met als bijlage een origineel ABC-boekje (in
plano), eertijds uitgegeven door
G. van der Linden in Amsterdam.
Prijs f 175,-. (01720-44667).

Nu dan eindelijk echt verschenen:
Babs' bootje krijgt een stuurman : de meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991) / red.: Aafke Boerma,
Erna Staal en Murk Salverda
(hoofdred.) ; keuze en bijschriften
ill.: Murk Salverda. - 's-Gravenhage : Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum
; Amsterdam : Querido, 1995, 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Schrijvers
prentenboek, no. 37). - Met bibliogr., lit. opg., reg. ISBN
90-214-5003-8.
Uit de schaduw in 't grote licht
: kinderen in egodocumenten van
de Gouden Leuw lot de Romantiek / Rudolf Dekker. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, cop,
1995.- 287 p. : ül. ; 22 cm. (Historische reeks). Met lit. opg.,
reg. ISBN 90-284-1680-3
Boeiend overzicht van de geschiedenis van de kindertijd en de opvoeding in Nederland tussen 1600
en 1850, aan de hand van persoonlijke bronnen ütó dagboeken.
brieven en autobiografische herinneringen.
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Lerst de fchaatien aangebonden,
En dan vliegen wi1 in 't ronde.

Zie, dat gaat met vluggen zwier,
Langs het ijs met groot pleizier.

Drink een Hokje voor het zweeten
Maar gij moet uw mate weten.

Z i e , het is de moeite waard',
Hoe hier Jan zijn Lijsje vaart.

lic richten uit (ii- wereld van het oude kinderboek
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American childhood : essays on
cliildren's liierature of Üie nineteenth aud twentieth centuries /
Anne Scott MacLeod. - Athens
|etc.|
Universicy of Georgia
Press, cop. 1994. - X, 242 p. ;
23 cm. Met lit. opg. en index.
ISBN 0-8203-1551-6.
In veertien essays worden veranderingen in het kindbeeld beschreven, zoals deze uit bijna
twee eeuwen verhalen voor kinderen zijn te destilleren.
Le livre d'enfance et de jeunesse en France / sous la dir, de
Jeau Glénissou et Ségolène Le
Men. - Bordeaux : Société des
Bibliopliiles de Guyenne, 1994. 332 p. ; ill. ; 25 cm. Ook verschenen als No. 82/83-84/85 van
ia Revue francaise dïtistoire du
livre. ISBN 2-904532-24-2.
Speciaal nummer, gewijd aan de
geschiedenis van het kinderboek
en de kindertijd in Frankrijk.
L'imagerie populaire Bretonne :
exposition du 17 juillet au 4
octobre 1992 / samengest. door
Philippe Le Stum. - Quimper :
Musee Departemental Breton,
1992. - 209 p. : ill. ; 30 cm. ISBN 2-906633-09-7. FF 220.
Rijke, in kleur uitgevoerde catalogus van volksprenten uit Bretagne. over het specifieke karakter
ervan vergeleken met drukseLs uit
Epinal, de verspreiding, de technieken, het papier, de illustratoren en de inhoud van de prenten.
Met meer dan 196 prachtige reprodukties, en een bibliografie.

Er is een nieuw losbladig werk
op de markt gekomen: Kinderund Jugendliteratur : ein Lexikon
Autoren, Illustratoren,
Verlage, Begriffe / Herausgegeben von Alfred C. Baumgartner
und Heinrich Plelicha. - Meitingen : Corian-Verlag Heinrich
Wimmer, 1994.
fn de eerste aflevering lemma's
over onder meer Lewis Carroll,

Joachim Heinrich Campe, Friedrich Gerstücker, Christian Gotthiif Salzmann, Christoph von
Scltmidt, Robert Louis Stevenson
en Sophie Wörishöffer.
150 Jahre Struwwelpeter : Ausstellung im Nö Museum fiir
Volkskultur vom 24. Juni bis 15.
November 1995 / erarb. von
Adelhekl Hlawacek ; Katalog mit
Beitr. von Franz Groiss, Marianne Harzhauser und Adelheid
Hlawacek, - [S.l.J : Amt der Nö
Landesregierung, Kulturabteilung,
1995. - 47 p. : ill. ; 20 cm. (Katalog des Nö Landesmuseums
; Neue Folge Nr. 375). Literatuuropgave. ISBN 3-85460-142-5.
Met bijdragen over de plaats van
de Struwwelpeter in de ontwikkeling van het 19e eeuwse prentenboek, over het ontstaan van het
boek, de auteur, Struwwelpetriaden, vertalingen en bewerkingen.
Eén bijdrage gaat over de hedendaagse pedagogische opvattingen
inzake Struwwelpeter. Veel illustraties, ook in kleur. (Info bij
Joke Thiel-Schoonebeek, tel. 0703090229).

The mystery of Nancy Drew :
girl sleuth on the couch / by
Betsy Caprio. - Trabuco Canyon,
Calif : Source books, 1992. XII,
195 p, : ill. ; 26 cm. ISBN 0940147-23-8.
Psychologische (Jungiaanse) beschouwing over de heldin Nancy
Drew (verschenen sinds 1930 in
20 talen en 80 miljoen exemplaren) uit een Amerikaanse serie
detectiveboeken voor meisjes. Met
een volledige historische bibliografie en reproducties van illustraties uit de vroegste edities.

i

The Nancy Drew scrapbook /
Karen Plunkett-Powell. - New
York : St. Martin's Press, 1993.
VIII, 181 p. : ill., portr. ; 23 cm.
ISBN 0-312-09881-2.
Geschiedenis van de populaire
serie meisjesboeken die verschenen onder het pseudoniem Carolyn Keene, met film- en toneelbewerkingen en merchandising.
Edward Stratemeyer and the
Stratemeyer Syndicate / by
Deirdre Johnson. - New York :
Twaine Publishers, 1993. XVI,
199 p, ; 23 cm. - (Twayne's
United States autbors series ;
TUSAS 627) - ISBN 0-80574006-6.
Biografie van de Amerikaanse
veelschrijver die onder tientallen
pseudoniemen publiceerde, en
eigenaar was van een tekstbureau
met schrijvers in dienst, die zijn
verluuilschetsen uitwerkten tot
serieboeken voor volwassenen en
jeugd, onder meer de Nancy
Drew meisjesdetectives.
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Literatuur zonder leeftijd (zomer 1995) bevat onder meer artikelen over een halve eeuw Pippi
Langkous, criteria voor goed geillustreerde kinderboeken, de tekst
van het juryrapport van de Boek
& Jeugd Prijs 1994 en een artikel
van de winnares Ineke Vos over
Tine van Berken en Johan Daisne.

Aangekondigde
publicaties

Voor de geïnteresseerden in de
kinderboeken van W.G. van de
Hulst, Anne de Vries, K. Norel,
C.Th. Jongejan-de Groot en al
die andere schrijvers van protestants-christelyke kinder
en
jeugdliteratuur wordt op dit
moment gewerkt aan de uitgave
van een eenvoudig tijdschriftje.
waarvan het eerste nummer in
december 1995 zal uitkomen.
Meer informatie bij: Daan van
der Kaaden, tel. 08385-55266 of
Richard van Sclioonderwoeid, tel.
01751-18263.
Het kind en zyn boek : lezingen
van W.G. van de Hulst / Daan
van der Kaaden. Callenbaeh,
oktober 1995. 160 p. ƒ 24,90.
ISBN 90-266-0480-7.
Bundel met de belangrijkste lezingen van W.G. van de Hulst (1879
-1963) over uiteenlopende onderwerpen, waaronder zijn opvattingen over literatuur in het algemeen en kinderboeken in het
bijzonder.
Dierbaar magazijn : de bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandse
Letterkunde /
B.P.M. Dongelmans, F.P. van
Oostrom, P.A.W. van Zonneveld
(red.) ; met medew. van M.C. de
Niet. - Amsterdam : Amsterdam
Universify Press, ca. november
1995. 210 p. : ill. ; 24 cm. Geb.
ƒ95,--. ISBN 90-5356-165-X.
Bijvoet, Koopman, Kuitert (red.)
Bladeren in andermans hoofd :
over lezers en leescultuur. SUN,
november 1995. 400 p. : ill. ƒ
49,50. ISBN 90-6168-443-9.

üi Ons Erfdeel (no. 3, 1995) een
artikel over het werk van Theo
Thijsseu,

Uit de tijdschriften
9

P'

! De laatst verschenen aflevering
I (juni 1995) van het losbladige
Lexicon van de jeugdliteratuur
bevat o.a. bijdragen over Hertnanus Berserik, Guus Betlem, James Fenimore Cooper, Indianenverhalen, Katholieke jeugdliteratuur, Jeanne Kloos-Reyneke van
Stuwe, Nanda en J. Siebe.
Boekenpost; jrg. 3, no. 18 (juli/augustus 1995) bevat onder meer
bijdragen over De Kleine vuurtoren, schrij fster/ illustratrice Lidow, antiquariaat Pallas & Janos,
telboeken uit de negentiende eeuw
en een vervolg op het K-nummermysterie.
Boekenpost; jrg. 3, no. 19 (september/oktober 1995), in een vernieuwde vormgeving, bevat bijdragen over beroepenboeken uit
de 19e eeuw, jeugdboeken die in
het Nederlands-Indië van 19421945 spelen, het archief van uitgeverij Malmberg, Frans Fransen, Willy Corsari en nog veel
meer,

Wonderland-Spiegel
informatiebulletin voor 'Alice'-verzamelaars nummer 4 is verschenen,
met 8 pagina's informatie voor de
liefhebbers, en een plan voor een
nieuwe Nederlandse CarroH-bibliopafie. Tel. 053-308903.
In Children's Literature in Education; jrg, 26, no,l (maart
1995) een artikel van Maurice
Saxby: "Changing perspectives :
the implied reader in Australian
children's literature, 1841-1994".
Tevens een artikel van Michael
Rosen: "Robert Louis Stevenson
and Children's play : the comexts
of 'A child's garden of verses'".
In Jugendbuch Magazin; jrg.
45, no. 2 (april/juni 1995): "Der
abenteuerliche Charakter robinsonader Anfangssituationen" door
Reinhard Stach.
Children's Literature association Quarterly; jrg. 20, no. I
(lente 1995) bevat een stuk van
Susanna Asbton en Amy Jean Petersen: "Fetching the jingle along:
Mark Twain's 'Slovenly Peter'",
over een Engelse variant op de
Struwwelpeter,
School Library Journal (juli
1995) bevat een artikel van Meredith Etiassen: "From dime novels
to Disney : San Francisco's Archer Collection houses it all",
over een waardevolle collectie
kinderboeken, met 6000 banden,
van 1730 tot heden.
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Ramsj

Bij alle vestigingen van De Slegte
is voor ƒ 7,95 te koop: Dat was
nog eens lezen! Deel 2. - Amsterdam : Querido, 1987. - 142 p.
: ill, ; 20 cm. - (Jaarboek van
Querido ; 40). Negenentwintig
schrijvers en dichters van Querido over boeken uit hun jeugd.
ISBN 90-214-5916-7.

Onze mede-donateur AJbert Struik biedt enkele
exemplaren van de catalogus Kinderen lazen,
kinderen lezen aan, in
staat yan nieuw, voor ƒ
115,4:; (franco Nederland). Een buitenkansje!
Te bestellen Brahtnsstraat 1, 1077 HE Amsterdam (020-6762020).

Vragen

Jenneke Sepers-Groeneveld, Gaffelaar 11, 3232 TA Brielle, tel.
01810-13835, bezig aan een biografie over Johan Been. Waarscliijnlijk zal zij het zwaartepunt
leggen op het regionale aspect
van Been's werk. Zij zoekt nog
enkele titels van hem:
Tien turn liederen. Brielle : D.
Moerman, 1891; Ziek zijn: tooneelstukje in één bedrijf. (Tooneel-biblioüieek No. 669), Zutphen : Tbieme's Boek- en Muziekliandel, 1892; De zwerver in
de Tafelbaai: voor zang en declamatie met begeleiding van
klavier of harmomum. Muziek
van M.H. van 't Kruys. Amst.,
S.L. van Looy, 1900; De Fransche commandant. Kampen
J.H. Kok, 1908. (Oranje-serie;
no. 30/31.); Simeon in den tempel. Maassluis : J. Waltman,
1917. (Later overgegaan naar:
Hillegom : uitg.-mij. "Editio");
Drie avonturiers. 111. van Willem
Hardenberg. Maassluis : J. Waltman, 1919. (Later overgegaan
naar: Hillegom: uitg.mij. Editio).

Symposia

Op 12 oktober houdt de projectgroep Tijdschrift studies van de
Universiteit van Amsterdam een
onderzoeksdag over het thema
Publiekstijdschriften, met lezingen van prof. dr Joan Hemels
(liet tijdschrift als historische
bron), Jolian de Zoete (illustratietechnieken), drs. Louis Zweers
(missie en zending), drs. Hans
Geertzen (kunst) èn dr Marjoke
Rietveld-van Wingerden. Marjoke's bijdrage zal gaan over de
politieke vorming in jeugdtijdsch riften in het Interbellum.
Plaats: De Agnietenkapel. Kosten
ƒ 15,-. Info bij Ieme van der
Poel, Europese Studies, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
Van 18 t/m 23 augustus 1996 organiseert de Society for Emblem
Studies haar vierde internationale
congres aan de K.U. te Leuven.
Hoofdthema's: de emblemataliteratuur in de Nederlanden en het
gebruik van emblemen op school.
Plaats: Koninklijke Bibliotheek te
Brussel, alwaar ook een tentoonstelling van enibleemboekmanuscripten uit de 17e eeuw.

De heeT J.H. Nuiver is op zoek
naar werk van zijn vader Jac
Nuiver, die boekbanden ontwierp
en ander grafisch werk maakte.
Hij signeerde met JN of voluit
Nuiver, of Immer Nijver. Heeft u
informatie over deze kunstenaar,
neemt U dan even contact op
met de heer Nuiver (tel. 057871562).
Veel kunstenaars maken boeken
voor hun eigen kinderen of voor
de kinderen van vrienden, die
doorgaans bedoeld zijn voor
privé-gebruik en niet voor een
officiële uitgave. " Kunstenaars kinderboeken" is bezig met een
inventarisatie van deze boeken en
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een afbeelding van de inhoudsopgave ziet? Het titelblad ontbreekt,
en op de band staat op de rugslechts "Nederland". Het moet
uitgegeven zijn na 1835 en de
hoofdpersoon is ene Hendrik
Nieuwpoort.
Informatie a.u.b.
naar Jeannette Kok (tel. 0703090225).

wil een tentoonstelling samenstellen van deze werken.
Wie informatie hierover heeft kan
deze kwijt bij Martin Veltnian
(020 - 6207998) of Tliérèse van
Gelder (020 - 6793953).
Wie kent dit boek uit de Boek &
Jeugd-collectie, waarvan u hier
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Samenstelling
Jeannette Kok (Studiecentrum Boek en Jeugd) en
Toih Duijx (Rijksuniversiteit
Leiden,
Algemene
Pedagogiek).
Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin
kan riaen sturen aan:
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Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (minimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Anne de Vries,
NBLC te Den: Haag (zie
boven),

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
December 1995 - uo. 9

Van het bestuur

Op 20 november beeft het bestuur
van onze stichting weer vergaderd. Het plan voor een Reinaertweekend (6, 7 en 8 september
1996) in Hulst is verder uitgewerkt. Plannen zijn er genoeg:
een tentoonstelling van Remaertjeugdbe werkingen in het gemeentehuis, waarbij voor de opening
aan Paul Biegel wordt gedacht.
Verder lezingen en wandel-, fietsof bustochten rondom de Reinaert -verhalen. Ook staat een
bezoek aan een particuliere verzamelaar op het programma.
Onze werkgroep/sticht ing bestaat volgend jaar tien jaar en dat
moet gevierd worden! Hoe, wat
en waar is afhankelijk van de
financiële mogelijkheden.
Op 15 december vindt er een
excursie plaats naar de drie abctent o ons te Hingen. De donateurs
hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.
Voor het voorjaar is een studiedag gepland op 20 april. Het programma en de plaats worden nog
nader bekend gemaakt.
Netty van Rotterdam, Voorzitter

ILLUSTRATIE
RIE CRAMER

Van de redactie

In deze aflevering van de Berichten is een verslag opgenomen van
de succesvolle studiedag in Deventer. Er was een grote opkomst
van donateurs en de stemming
was weer bijzonder prettig. Deventer is een prachtige stad, de
Stads- of Atbenaeumbibliotheek
een mooi gebouw met een boeiend verleden en de ontvangst was

buitengewoon vriendelijk. Verder
viel er 's morgens veel te leren
en 's middags veel te lachen,
zodat gesproken kan worden van
een evenwichtig samengesteld
programma.
De redactie was blij met de goede
respons op de bestelmogeb'jkheid
van kopieën met informatie over
De Perponcher. Deze vorm van
aanbieden bbjkt dus te werken en
in dit nummer van de Berichten
kunt u weer van deze mogelijkheid gebruik maken.

Ikriditcn uit de wereld van het oude kindei lun-k

De samenstellers

1

December 1995 - no. 9

De Perponcher

Franc is Bulhof, die een zeer
boeiend spreker bleek te zijn, gaf
een helder overzicht van het
leven van Willem Emmery de
Perponcher (1741-1819), van zijn
pedagogische kwaliteiten en de
kinderboeken die daaruit voortkwamen.
In 1942 verscheen een proefschrift over De Perponcher door
Dr J. Reijers. Vijftig jaar later
(1993) verscheen het boek van
Francis Bulhof: Ma patrie est au
ciel: leven en werk van Willem
Emmery de Perponcher Sedlnitzky bij uitgeverij Verloren in
Hilversum. ISBN 90 6550 362 5.
De titel: "Ma patrie est au ciel"
is de franse verwittig van de
zinspreuk "Tendimus ad coelestem patriaui" (wij streven naar
het hemels vaderland). De afkorting daarvan: T.A.C.P. werd
door De Perponcher als pseudoniem voor een deel van zijn werk
gebruikt.
De Perponcher groeide op in
een adellijk milieu. Hij studeerde
rechten en had verschillende best uursfunkfies. Na de inval van de
Fransen in 1795 werden zijn
werkzaamheden beperkt tot het
beheren van zijn grootgrondbezit.
In november 1813 werd hij (op
72-jarige leeftijd) als gijzelaar
door de Fransen naar Parijs gevoerd. Toen hij stierf in 1819
was hij gedeputeerde van de
Provincie Utrecht.
In zijn persoonlijk leven werd
hij niet gespaard. Van zijn zeven
kinderen bleven slechts twee
dochters in leven.
Naast zijn werk als bestuurder
en zijn taken als vader schreef hij
zo'n 100 boeken over zeer diverse onderwerpen en daarin gaf bij
ook nog eens blijk van een enorme belezenheid. Hij moet over
een onuitputtelijke energie besclukt hebben.

Van 1774 tot 1785 schreef hij
over kinderen. Zijn eerste boek
verscheen in 1774: lust niet ions
d'un père a son fils. Hij was in
die tijd een bewonderaar van J.J.
Rousseau en noemde zijn hoofdpersoon dan ook Emile. Voor zijn
eigen kinderen sclireef hij het
Nieuw Nederduitsch Spelleboek
in 1780. In 1782 volgde Onderwas voor kinderen in drie delen
(1574 pagina's). In het voorwoord daarvan zet liij zijn ideeën
over het 'voorschoolse' onderwijs
uiteen. De verhaaltjes in dialoogvorm gaan over zaken die dicht
bij de ervaringswereld van kinderen liggen: beroepen, de natuur
en haar voortbrengselen en de
plichten van kinderen. Hij vindt
dat er een wisselwerking moet
zijn tussen het leerzame en het
vermakelijke. Het aanschouwen
van de werkelijkheid is van groot
belang: dus met de kinderen na&T
buiten. Het doel van dit onderwijs
voor zeer jonge kinderen, dat
vooraf dient te gaan aan al het
andere leren en ook aan de godsdienstige vorming, is 'het oefenen
van oordeel en oplettendheid'.

De Perponcher begon met schrijven voor ouders van kinderen
omdat liij zelf als vader nauwelijks geschikte lectuur kon vinden.
Inspiratiebronnen
hierbij
waren het werk van J.J. Rousseau en de Filantropijnen én boeken en tijdschriften uit de Engelse
en Franse cultuur.
Hij schreef nog een aantal boeken 'voor kinderen', oder meer
Kleine lesjes voor Mimi (1791).
Op Ia-tere leeftijd veranderden
zijn ideeën: hij wijst Rousseau af
en is minder verdraagzaam.
Francis Bulhof vindt dat de rol
die De Perponcher heeft gekregen
als kinderboekenschrijver hem is
opgedrongen door zijn bewerker
Van Lennep. Volgens Bulhof was
de Perponcher géén kinderboekenschrijver. De doelgroep voor
Onderwijs voor kinderen waren
ouders en huisonderwijzers van
kinderen uit de gegoede stand en
mogelijk is een enkel hoek ook in
de scholen gebruikt. Zijn werk is
nu volkomen vergeten en in
bibliotheken zelden bewaard
gebleven.

Ik' wittwimeester geeft Ui. Kopergravure v/m 1). Owdmtliicki,
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Stads- of
Atheiiaeumbibliotheek
Deventer

Hylkje Tjeerdsma liield een korte
inleiding over de geschiedenis
van de bibliotheek, waarna de
verschillende leeszalen en magazijnen in een ware doolhoftocht,
maar dankzij goede begeleiding
zonder verlies aan donateurs,
bekeken werden,
De bibliotheek die voorheen in
verschillende gebouwen was
gevestigd heeft een lange geschiedenis. Het is een wetenschappelijke bibliotheek met ruim
210.000 boeken en tijdschriften,
volksprenten, handschriften en
vroege drukken.
Hen kleine expositie met werk
van De Pcrpoiicher en enkele
zeer oude abecedaria was speciaal
voor ons bezoek ingericht. In
1560 is bet allemaal begonnen
met een pastoor die zijn boekenbezit verkocht aan het Stadsbestuur. Na 1597 kwam het bezit
van een aantal kloosterbibliotheken erbij. Jacob Revius was in de
17e eeuw bibliothecaris en hij
bouwde de collectie uit. In 1630
werd het Athenaeum Illustrum,
een vorm van hoger onderwijs,
opgericht en in 1818 werd het
bezit van de universiteitsbibliotheek van Harderwijk toegevoegd. Het bezit werd toen in één
klap verdrievoudigd. Er kwamen
onder meer 125 1 landschaften en
28 incunabelen bij. In 1878 werd
het Athenaeum opgedoekt, de
naam bleef echter bestaan in de
Stads- of Athenaeumbibiiofheek.
Deze bibliotheek fungeert nu als
Wetenschappelijke Steunbibliotheek voor Overijssel.

Humor in
ABC-boeken

De middag lezing werd verzorgd
door John Landwehr. Hij begon
zijn verhaal met informatie over
Deventer drukkers en over de
weiiug vrolijke inhoud van de
vroegste abc-boeken: de haneboeken. Het aanbod aan abc-boeken
in de 19e eeuw was divers. Ze
werden meestal in kleur op de
niarkt gebracht, liandgekJeurd of
in kleurendruk. Een groot deel
van de abc's die voor het vermaak was bedoeld verscheen
anoniem, vaak ook zouder uitgeversnaam. Dit geldt met voor
de abc-boeken voor schoolgebruik. De tekst bij de plaatjes
varieert in lengte: van slechts één
letter tot een woord, een regel,
een tweeregelig versje of een
langer gedicht. Ze waren gericht
tot versclnllende leeftijdsgroepen
en werden uitgegeven in versclnllende formaten. De onderwerpen
zijn heel divers: er zijn aardrijkskundige abc-boeken, abc-boeken
van dieren, bloemen, beroepen,
soldaten, dieren, eten, treinen en

fietsen, er zijn christelijke abc's
en Indische abc's. De educatieve
bedoelingen liggen er meer of
minder dik boven op.
De humor kwam aan bod toen
John Landwehr voorbeelden liet
zien van oplossingen voor de QT
zoals in een christelijk abc-boek,
waarin bij de Q een scène is
afgebeeld over de bijbelse Hsther,
waarbij de tekst zegl dat de Q
daar niets mee te maken heeft.
Een prent van een Amsterdamse
gracht met daaronder de tekst
Quebec, een plaatje bij de U van
Utrecht, met daarbij een landschap met palmbomen. Ook bij
de vertalingen zijn gekke dingen
te vinden, zoals Y Y zegt de
buffel, of bij de A een Aardig
lammetje (Agneau). De herkomst
van de oorspronkelijke tekst is op
deze manier soms te achterhalen.
De uitgevers hebben het zich erg
makkelijk gemaakt. Zo blijkt
vaak éénzelfde plaat te zijn gebruikt om in het ene boek hij de
LI Usland weer te geven en in een
ander boek bij de L de Lappen.
Er viel veel te lachen, want over
het treurige feit dat sommige
uitgevers (ook) in de 19e eeuw
kennelijk van mening waren dat
een kinderhoofd gauw gevuld is,
hoeven we ons nu met meer druk
te maken.
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Opmerkelijke
gebeurtenissen

De Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum vierde op
10 november haar 10-jarig bestaan met een uitgebreid feestprogramma. De commissaris van de
Koiungin, de heer H.J. Vonhoff
hield een toespraak en het binnenkort te verschijnen boek Van
zedenleer tot Bruintje Beer
werd symbolisch aangeboden.
Twee tentoonstellingen konden
bezichtigd worden, er was zang,
een feestelijke lunch, een aantal
sprekers en een receptie. Toos
Saal-Zuurveen gaf een overzicht
van de tienjarige geschiedenis van
de Stichting: het begin, de groei,
de financiële problemen en de
verworven schatten (75.000 kinderboeken). De heer Kamerman
van het Ministerie van OCW vertelde over de contacten tussen de
Stichting en het Ministerie. Verdei werd gesproken door vertegenwoordigers van het Algemeen Nederlands Verbond, de
Universiteitsbibliotheek van Groningen en door de burgemeester
van Winsum. Ter afsluiting werd
een voordracht van Thomasvaer
en Pieternel (de voorzitter van het
bestuur en de directeur Toos
Zuurveen) gehouden waarin de
hoofdrolspelers nog eens benadrukten dat zij als geestelijke
vader en als draagmoeder grote
zorgen hebben over de toekomst
van hun inmiddels tiener geworden kind.

De kinderboekeneollectie
van
NBLC Boek & Jeugd is verblijd
met een prachtige schenking van
abc-boeken. Een Haagse verzamelaar, mevrouw de Ru, had
deze schenking al enkele jaren
geleden via de notaris aan Boek
& Jeugd toegezegd. Nu was het
moment voor haar gekomen om
afstaiKl te doen van dit bezit, dat
haar veel vreugde gegeven moet
hebben. De collectie blijft als
geheel bij elkaar, maar mag aangevuld worden. Haar boeken krijgen een inscriptie met "collectie
de Ru". In de schenking zitten
veel buitenlandse abc-boeken en
een aantal zeer bijzondere oude
Nederlandse boeken, aangevuld
met kunstenaars boeken en ander
materiaal. Het geschenk kwam op
een prachtig moment: er kon nog
een deel van het materiaal in
bruikleen worden gegeven voor
de tentoonstellingen in het Nationaal Schoolmuseum en het Letterkundig Museum.
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De bouw van het Nederlands
Stripmuseum in de binnenstad
van Groningen gaat 10 miljoen
gulden kosten. In 1997 gaan de
deuren open. De gemeente Groningen
zal een "substantiële
financiële bijdrage"
leveren.
(bron: De Volkskrant en Stripschrift no. 280, april 1995).
De cursus Deskundigheidsbevordering Grafische Technieken
gegeven door Johan de Zoete is
door een zestal van onze donateurs gevolgd. Zij hebben aan dit
vakgebied geroken en er veel van
geleerd. Wat ze vooral hebben
meegekregen is ontzag voor de
enorme vakkennis en het techmsch vakmanschap van grafici en
dmkkers en de vele ontwikkelingen in deze branche in de negentiende en twintigste eeuw. Aan de
hand van prenten uit de verzameling van Johan de Zoete en met
behulp van een cursusboek, een
loep en microscoop is uiterst
gedetailleerd gekeken en getracht

,.
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de voomaamsle di~uktechmeken
hoogdruk, diepdruk en vlakdruk
te onderscheiden. Het is nog
mogelijk om in te tekenen op een
cursus in Amsterdam. Informatie
bij Johan de Zoete, Mariaplaats
15, 3511 U, Utrecht.
Een wens voor de toekomst: een
speciale cursus toegespitst op het
leren herkeimen van platen in
kinderboeken en -tijdschriften.
Het aantal technieken dat is gebruikt voor het maken van prenten is veel uitgebreider dan het
aantal technieken gebruikt voor
platen in kinderboeken. Hoewel
het uiterst interessant is om van
deze prenten kennis te nemen, is
het praktische nut bij de beschrijving van kinderboeken meer gebaat bij een toegespitste cursus.
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Tentoonstellingen

Het drieluik Abc-boeken-tentoonstellingen is van start gegaan
op 17 november in het Nationaal
Schoolmuseum in Rotterdam. De
duur ervan is verlengd tot 21
januari! Hier is de lering te zien:
hornbooks, abecedaria (tianeboeken) en abc-boeken die in het
onderwijs werden gebruikt.
Vanaf 8 december tot en met 10
maan is in bet Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag het
vermaak te zien; Nederlandse
abc-boeken voor kinderen uil de
19e en 20e eeuw. Een chronologisch overzicht met uitwerkuig
van enkele thema's, zoals oplossingen voor de Q.
Het Museum van het boek /
Museum Meermanno-Westreeuianuiu, op loopafstand van het
Letterkundig Museum in Den
Haag, laat van 15 december tot
en met 10 maart bibliofiele abcboeken zien: private-press uitgaven, kunstenaars boe ken en enkele
bijzondere kinderboeken.
jyjt^J^; rfj^l^: ^BCS*-; ^ C ^ »4C0t ^ Ö B H O p l
t l l i f t r i j i.-iti UÜJ Kt(ft tui!.
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Op 16 november werd in de Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling geopend over De techniek van de Nederlandse Hoek illustratie in de 19e eeuw. Jolian
de Zoete is betrokken bij de totstandkoming hiervan. Te zien onder meer: houtgravure, lithografie, heliogravure, woodburytypie
en lichtdruk. Het kerstnummer
van Grafisch Nederland 1995 is
gewijd aan dit onderwerp en tijdens de expositie in de KB te
koop. De tentoonstelling duurt tot
26 januari 1996.
Hebt u de tentoonstelling Babs
bootje krijgt een stuurman in
het Letterkundig Museum gemist,
dan kunt u van 9 december tot en
met 28 april terecht in Museum
Jannink in Enschede.
In Brussel is een tentoonstelling
te zien met de titel: Er was
eens... : sprookjes van toen.
Van 3 nov. tot en met 28 jan.
1996 in het Hallepoort museum,
Zuidlaan; 8-1000 Brussel, tel.
00-32-2-5342552. Tentoongesteld
worden boeken, originelen van
illustraties en centsprenten (uit
Turnhout). Verder zijn er tableaus te bewonderen waarin
scènes uit sprookjes zijn uitgebeeld, onder meer met oude
marionetten uit het M echels e
Speelgoedmuseum. (Informatie
van Theo Gielen)

Diverse tentoonstellingen rondom
Sinterklaas:
In het Amsterdams Historisch
Museum werd op 18 november
de tentoonstelling: O, kom er
eens kyken geopend. Hier zijn
verschillende kinderboeken en
prenten te zien. Eugenie Boer
werkt aan de tentoonstelling mee.
Te zien tot 7 januari 1996.
Van 2 november tot 7 januari is
in Museum Swaenstein in Voorburg de tentoonstelling Sinterklaas & Co : verhalen en gebruiken rond Sint Maarten, Sint Nicolaas en Santa Claus te zien. In
samenwerking met Bert van Gelder van uitgeverij De Zilverdistel
is een boek verschenen Makkers
staakt uw wild geraas: de honderd leukste bekende en onbekende liedjes over Sint Nicolaas en
Zwarte Piet.
Van 8 decembeT tot en met 8 februari is in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam een tentoonstelling te zien van illustraties uit
1001 nacht, in Europese vertalingen uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
Er is werk te zien van Gustave
Doré, Edmund Dulac, Anton
Pieck en anderen.
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Tentoonstellingen
in wording
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Ook in het Noorden - van 1 april
tot 1 novemher 1996 - een tentoonstelling van abc-boeken: in
het Museum voor Naaldkunst in
Wedde (Gr.) steil Sjoerd Stevan
een 50-tal ahc- en lianeboeken
tentoon uit de periode 1780-1940.
Het is materiaal uit zijn eigen
collectie zeer zeldzame exemplaren: 18e eeuwse haneboeken,
Engelse battle dores, abc-boeken
van Ypma, Franeker en van
Groninger uitgeverijen.
Informatie: tel. 0597-562614.

De geschiedenis van de Stichting
Us Frysk Berneboek (van 1940
tot 1993) is door Jant van der
Weg-I^averman vastgelegd in het
boekje Ut it huodsje fan frou
Rienks. Op 14 november heeft
een studiedag
plaatsgevonden
onder de titel: It Fryske berneboek fan doe, no en yn de takomst. Informatie bij Jant van der
Weg-Laverman.

Een verzamelaar van Jules Veme
uitgaven heeft een catalogus
uitgegeven: De wonder reizen
van Jules Veme
katalogus
1846-1940 / samengesteld door
Kees Waij. - Hoogviiet, 1995. 34 p. Te bestellen door overmaking van ƒ 13,20 (incl. porto) op
giro 261880 t.n.v. Kees Waij,
Bongweg 127, 3192 NB Hoogvliet, o.v.v. Jules Veme.

Het Kerstnummer van Grafisch
Nederland 1995 is gewijd aan de
techniek van de Nederlandse
boekillustratie in de 19e eeuw. Te
koop tijdens de tentoonstelling
(van 16 nov. tot 21 januari) in de
KB voor ƒ 79,--.

Sinterklaas & Co : verhalen en
gebruiken rond Sint Maarten, Sint
Nico laas en Santa Claus : tentoonstelling in Museum Swaensteyn, Voorburg, 2 nov. 1995 - 7
jan. 1996 / samenst. Rolt" van der
Krogt en Ronald Brouwer. Voorburg : Museum Swaensteyn,
1995. - 46 p. : ill ; 21 cm.
Introductie bij de tentoonstelling,
waarin opgenomen een aantal
verhalen rond Sint Nicolaas, Sint
Martinus en de kerstman,

Verschenen: de derde catalogus
van antiquariaat Forum: The
children's world of learning :
I4S0-1880, part three, Art Religion - Robinson Crusoe.

is EEN

Publikatics

AAPJE
IT ZIJN POOT

A is een aapje : opstellen over
abc-boeken vanaf de vijftiende
eeuw tot heden / onder redactie
van Jaap ter Linden, Anne de
Vries en Dick Welsink. - Amsterdam : Querido, 1995.
Met bijdragen van Arie van den
Berg over abc-prenten, Rudoif
Geel over het 'Van ouds gerenommeerde A is een napje', PJ.
Buijnsiers over achttlende-eeuwse, John Landwehr over negentiende-eeuwse en Bregje Boonstra
over twintigste-eeuwse abc-hoeken. Over fumehoeken schrijft
Jaap ter Linden en over het (duboek in het leesonderwijs Anne de
Vries.

J

Het ABC van Willem Wilmink /
niet tekeningen van Olivia Ettema. - Amsterdam
Querido,
1995. Uitgegeven ter gelegenheid
van de abc-tentoonsleilingen.
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De catalogus van de tentoonstelling in de Bodleian Bibliotheek is
verschenen:
Early children's
books in the Bodleian Library :
an exhibition / ed. by Clive
llurst. - Oxford : Bodleian Library, 1995. - 20 p. : ill. ; 30 cm. ISBN 1-85124-050-0.
Geannoteerde catalogus van vroege kinderboeken, speelboekjes en
bordspellen uit de verzamelingen
van Peter en lona Opie en anderen.
Children's literature in the
1890s and the 1990s / Kimberley
Reynolds. - Plymouth : Northcote
house, 1994. - 100 p. : ill. ; 22
cm. - (Writers and their wort). ISBN 0746307284.
Vergelijkende beschouwing over
de motieven en stromingen in
West-europese jeugdliteratuur in
1890 vergeleken met die in 1990.
Romanticism and children's
literature in nineteenth-century
England / cd. by James Holt
McGavran Jr. - Athens HIK] London : The Utiiversity of Georgia
Press, 1991. - VI, 265 p. : Ül. ;
24 cm. - ISBN 0820312894.
Essays waarin de verandering
van de jeugdliteratuur gedurende
de Roman Hek wordt hese breven
en onderzocht, en de invloed
ervan op de Victoriaanse kinderboeken.
Cradle and all : a oiltural
and psychoanalytic study
of nursery rhymes /
Lucy Rollui. Jackson; London: University Press of
Missisippi, 1992. - 24 cm
opgave, - ISBN 0878055568
Beschouwing waarin met kennis
uit psycho-analyse. literatuurkritiek, volkskunde, cultuurgeschiedenis en culturele antropologie de
betekenis en de motieven die ten
grondslag liggen aan vele bakerrijmen worden onderzocht.
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fert. - Frankfort am Main
Verlag, 1995.

What's so funny? : wit and
humor in American Children's
literature / by Michael Cart. New York : Harper Collina,
1995. - 223 p. ; 21 cm. - ISBN
0-06-024453-4.

Insel-

Dit rijk geïllustreerde hoek is
geschreven door de staf van het
Struwwelpeter Museum.
lleinrich Hoffmann : ein Leben
zwischen Walm und Witz / Roland Hoede und Thomas Bauer. Franklurt am Main : Waldemar
Kramer, 1994.
(ISBN 3782904508}.

Vertoog over humor in Amerikaanse jeugdliteratuur, beginnend
met een theoretisch overzicht van
opvattingen over humor, gevolgd
door een onderzoek naar een selectie van kinderboeken, personages en auteurs sinds 1920,

Aangekondigde
publikaties

Over Haffmann als psychiater en
als kinderboekenschrijver.

Takejiro Hasegawa
Meiji
Japan's preeminem publisher of
wood-bluck-illustrated
crepepaper books / by Frederic A.
Sharf. - Themanummer van:
Peabody Esscx Museum Collectious; vol. 130, no. 4 (okt.
1994). - ISSN 1074-0457.

Marenen
und
Marchenforschung in Europa : eiu Handbuch / im Auftrag der MarchenStirfung Walter Kalm, Braunschweig, hrsg. von Dieter Róth
und Walter Kalm. - Frankfort am
Main : Haag und Herchen, 1993.
- 328 p. ; 22 cm. - ISBN 386137-057-3.

Artikelen over een Japanse drukker die van 1885 tot 1912 prachtige hoeken met houtgravures op
crêpe-papier uitbracht die over de
hele wereld verspreid werden en
nu zeer in trek zijn bij verzamelasirs.

Bevat een bijdrage van Jurjen
van der Kooi over Nederlandse
en Vlaamse toversprookjes.

Bontekoe
de schipper, het
journaal, de scheepsjongens /
Karet Bostoen. - Zurplien : Walburg pers, febr. 1996. - 96 p. :
ill. ; 21 cm. - f 24,50. - ISBN
90-6011-948-7.

Ausgewahlie Werke der
dcutsch-sprachigen fantastischen Jugendliteratur : genretaxonomisdie Versucbe aus lüstorischer Sicht / von Lydia Frankenstein. - Stockholm : Almqvist
& Wiksell International, 1993. 319 p. ; 24 cm. - Ut. opgave.

Het journaal van Bontekoe
bibliografie 1646-1996 / G. Verhoeven en P. Verkruijsse.
Zutphen : Walburg Pers, febr.
1996, - 304 p. ; 25 cm. - ISBN
90-6011-947-9. - ƒ 9 9 , - .

Een moeilijk leesbaar, maar theoretisch voorbeeldig opgezet onderzoek van een student van de
Skandinavische jeugdliteratuuronderzoeker Göte Klingberg, naar
acht typen fantastische, kinderliteratuur, van Wieland en Goethe
tot Lisa Tetzner,
Ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de Struwwelpeter
twee nieuwe boeken:
lleinrich HofTmann : Leben und
Werk in Texten und Bildeni /
hrsg. von G.H. Herzog, Marion
Herzog-Hoinkis und Helmut Sie-

Het reeds eerder aangekondigde
boek Van zedenleer tot Bruintje
Beer : kind, kindbeeld en kinderboek dooT de eeuwen / door Tuos
Zuurveen zal voorjaar 1996 verschijnen bij uitgeverij Roorda in
Uïthuizermeeden. Het gaat 800
pagina's tellen en 200 illustraties.
Prijs ƒ 135,-; bij voorintekening
ƒ MO,-. Tel. 0595-415000.

Hieronymus van Alphen : literair-historische geschriften / Man.
- Van Gorcum & Comp., maart
1996. - 600 p. : ill. - ƒ 90,-.
ISBN 90-232-3053-1.

• ffi£W!£i VA* A UHiï. N".
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Alice in Verbazië / Nicolaas
Matsier. - De Bezige Bij. april
1996. - 60 p. - ca. ƒ 32,50. ISBN 90-234-3 546-X.
Vijf essays over Alice in Wonderland.
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Uit de tijdschriften

Zojuist verschenen in liet abonnement Documentatie jeugd lectuur
in thema's: jrg. 17, no. 4: Reclame-uitgaven voor de jeugd.
Deze NBLC uitgave bevat een
literatuurlijst met 37 titels over
dit onderwerp en overdrukken van
23 artikelen. Helaas, niet los te
koop, wei ter inzage in de grotere
openbare bibliotbeken.
Boekenpost van november/december 1995 bevat onder meer
artikelen over abc-boeken en
prenten en 150 jaar Struwwelpeter.
In De Boekenwereld, jrg. 12,
no. I (okt. 1995) een artikel van
John Landwehr: Lotgevallen van
enkele ABC-boekjes.
lii De Groene Amsterdammer
van 8 november 1995 een interview met Marten Toonder.
De 39e aanvulling van het
Lexicon van de jeugdliteratuur
bevat onder meer lemma's over
Tine van Berken, Kees Leibhrandt, Lidow, Mance Post en
R.E. Raspe.
In: Tussen Vecht en Eem; jrg.
13, no.3, p. 146-155 (sept. 1995)
is een artikel verschenen van
Ma reus van der Heide: Hans de
la Rive Box, Goois veelschrijver.
Een informatief artikel over deze
schrijver, met een bibliografie
van 6 pagina's. Te bestellen via
tel. 02159-41915.
Heeft u (meer) informatie over
Hans de la Rive Box, neemt u
dan a.u.b. contact op mei Marcus
van der Heide, tel. 035-6930608.

In Canadian Children's literature, vol, 21:2, no, 78 (zomer
1995) staat een artikel over liet
beeld van Canada dat in Engelse
en Amerikaanse jeugdtijdschriften
van 1870-1950 werd gegeven.
Tevens een artikel over L.M.
Montgomery.
Children's literature in education, vol. 26, no.3 (sept. 1995)
bevat een theoretische plaatsbepaling van het genre fantasieverhalen en een artikel over het succes
van en liet seksisme in de reeks
De Vijf door Enid Blytou.

La Revue des livres pour enfants oo. 165 (automne 1995)
bevat een artikel over kinderpoëzie in Rouen in 1557 en een beschrijving van een boek van
Madame Guizot uit .1821.
Signal ar. 78 (sept. 1995) bevat
een schets over de geschiedenis
van het prentenboek en een artikel over "John Newbury and Tom
Teleseope",
In Tausend und ein Buch nr.
4/5 (sept. 1995) staan artikelen
over de geschiedenis van de
Oostenrijkse jeugdliteratuur.

The Hornbook magazine van
sept./okt. 1995 bevat een artikel
over uitgeverij Macmillan, van
1919-1995.
Jugendhuch Magazin jrg. 45,
no. 3 (juli/sept. 1995) bevat de
tekst van de afscheidsrede van
Prof. dr Reinbard Stacli: "Situationen des Kiudseins. - Kindern
anschaulich venniltelt".
Een
ander artikel gaat over Ursula
Wölfels boek "Eine und secbsundzwanzig ABC-ge-schichten" en
een over de "Dauer-Bestseller der
Struwwelpeter".

Ramsj

Bij De Slegte voor ƒ 4.95: Wie
de koek krygt, wie de gard / Ed
van Eeden. Amsterdam : Amber,
1991, 72 p. Achtergronden, gebruiken en attributen van het
sinterklaasfeest, met afbeelding
uit een boek van Schenkman.
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Scripties

Onderzoek

Ook de jeugd vaart mee! : een
onderzoek naar jeugdbewerkingen
van het vermaarde Bontekoe
Journael / A.V.Y. Peters-Broekhoff. - Amsterdam : Vrije Universiteit, 1995. Begeleiding Dr.
A. de Vries.

Frits Huiskamp heeft zijn manuscript afgerond vau een bibliografie over de Nederlandse kinder- en jeugd li te ratuur tussen
1800 en 1840. Naar verwachting
zal de bibliografie in de loop van
1996 verscliijnen bij Primavera
Pers.

Lectuui'voorzieningen voor de
jeugd in Nederlands-Indië
1900-1942 / Willeke Eikmans. Universiteit
van
Amsterdam,
1995. Begeleiding A.N, Paasman
en G, de Vriend.

Aanbieding
Ten behoeve van de abetentoonstellingen is eind
1994 een documentatiemap samengesteld door
Joke Thiel-Schoonebeek
met daarin een bibliografie met 108 titels en 27
overdrukken van artikelen over bet genre abcboeken. Deze map is
uitgegeven in de reeks
Documentatie
jeugdlectuur in thema's en in
verschillende
openbare
bibliotheken aanwezig en
ter inzage. Dankzij de
welwillende medewerking van de St. NBLC
kunnen we u de uitgebreide documentatiemap
te kttop aanbieden voor
de prijs van ƒ 15,—(iiicl.
verzendkosten). Bestellen
via overmaking van het
bedrag op giro 2214445
van Jeannette Kok,
Binnenkant 24, Amsterdam, o.v.v. abc-map.
Haast u, want op = op!

Een lijst met Reinaertjeugdbewerkiugen (chronologisch en alfabetisch),
en een lijst secmidaire
literatuur (samen 13 p.)
kan besteld worden door
overmaking van ƒ 5,~
(incl. verzendkosten op
giro 2214445 van Jeannette Kok, Binnenkant
24, Amsterdam, o.v.v.
Rcinacrt.
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Vragen

De titel van het onbekende boek
waar in het vorige nummer naar
gevraagd werd, is gevonden. Het
ging om:
Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland : voor
hen. die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den
haard door ons vaderland willen
reizen I J. van Wijk, Roelandsz.oon. - Amsterdam : Beijerinck,
flSM}. - VIII, 205 p., (IHj bl. pi
: 17 cm. - Met 54 vign.
f&i.-'t

Voor dit nummer hebben we
weer een probleem voor u. In de
collectie de Ru (zie elders in deze
Berichten) bevindt zich een abcboek zonder titel, ingebonden in
een nieuwe baud. Een afbeelding
van de B ziet u hier. De A (Arleüuin, Afgod, Abdij en Aap) was
te bruin om redelijk te kopiëren.
Informatie graag naar Jeannette
Kok, tel. 070-3090225.
Het Studiecentrum Boek & Jeugd
van het NBLC ontving van een
van onze donateurs een schenking
van oude fondscatalogi. Ten behoeve van het dateren en beschrijven van kinderboeken is dit
materiaal, waarvan Boek & Jeugd
vóór 1975 slechts weinig bezit,
zeer welkom.

Baard,

Zij verzoeken u om dit materiaal,
als u het kwijt wilt, naar NBLC
Boek & Jeugd, t.a.v. Jeanneite
Kok te sturen. Elk foldertje is
welkom.
Adrie Balke maakt een scriptie üi
het kader van de studie Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Zij wil in deze scriptie
nagaan in hoeverre veelomvattende maatschappelijke veranderingen, die hun beslag kregen tussen
1870 en 1940, terug te vinden
zijn in het contemporaine jeugdboek. In hoeverre is het jeugdboek bruikbaar als bron voor
geschiedschryving?
Informatie en ideeën hierover
graag naar Adrie Balke Oei. 0104580969.

Boekeu.

-Bb

W e l , man mot uwen baard] lioe norseh en Muurlcli pij liet,
Uw booabcid il slechts acbijn , -wij icbrikken voor u niet.

VYie wqnbeid vinden ivil F din moet dit vlijtig Boeken ,
lu ^foudig onderwtjs on ook üit Dutte bockan.

Bed.

Bodelaar.

Vermoeid door arbeid, leed, of nTgolobt door t o r g e n ,
Leg ik^mij vrolijk n e e r , en slaap tot aan dan morgen.

"Heflebonwt den armen man, en van ITW overvloed
Geeft liero, 'k vcnoek bet u, een eentjen in tijd h o t d .

Berichten uit d r wereld v a n bet o u d e k i n d e r b o e k
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Kees Waij is op zoek naar gegevens over een reeks hoeken: m
Brinkman 1885 vermeld als:
Verne (Jules). Avontuurlijke
reizen. Utrecht, G.J.C. Scrincrtus, post Ho. Afl. 1. ƒ «,25. De
enige hekende titel van een van
de afleveringen is: Lotgevallen
van een vissers knaap / Jules
Verne. Informatie naar Kees Waij
(tel. 010-4165459).

Theo Gielen is op zoek naar de
Struwwelpetriade:
Die niet hooren wil moet voelen,
of De gevolgen der ongehoorzaamheid. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1876 en/ot' Amsterdam : K.G.L. du Mée & Zn.
Infonnatie naar «30-2319162 of
2317189.

DE

KERSTBOOM

Wij hebben een boom,
Wij hebben een buom,
En wij mochten helpen versietttt
Wij hebben de zilveren sterren geplakt,
En surfers van pxrtefl papieren.
Wij liebben appels en noten verguld,
En ikmienap|>els bij wachten,
Vanavond steekt mo«te 'ée kaarsjes aan.

no. 9

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
M ed ede l ingen-bullet in
van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Linden, Gerard Brantas
(penningmeester) en Anne
de Vries (seer.)
Samenstelling
Jeannette Kok (Studiecentrum Boek en Jeugd) en
Toin Duijx (Rijksuniversiteit
Leiden,
Algemene
Pedagogiek).
Informatie die van belang
kan zijn voor het bulletin
kan men sturen aan:
NBLC, Studiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 433«0
2504 AH Den Haag

Vanavotsi m*>ge!! wij binnen gaan,
IV. Itan haast /o lang niet meer wachten!

Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (ininimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uitnodigingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Anne de Vries,
NBLC te Den Haag (zie
hoven),
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Van de redactie

Van het bestuur

Het jaar 1997 is goed van start
gegaan. Op 13 februari 1997
konden wij de presentatie bijwonen van de Bibliografie van Nederlandse School- en kinderboeken 1700-1800 door P.J. Buijnsters en Leontine BuijnstersSmets. Het was een zeer feestelijke bijeenkomst waarbij veel
donateurs aanwezig waren.
Op 12 maart 1997 start de informele kring (ontmoetingen van
wetenschappers). Een uitnodiging
hiervoor is reeds verzonden.
Laten we hopen dat deze kring
een tang leven beschoren zal zijn.
Naar aanleiding van het lezersonderzoek bleken slechts een gering
aantal veranderingen nodig. Jeannette Kok en Toin Duijx doen
hun werk immers voortreffelijk!
Inbreng van donateurs in de Berichten is altijd welkom.
Onze eerstvolgende studiebijeenkomst zal plaatsvinden op 19
april in het Scryption in Tilburg.
De ochtend zal gewijd zijn aan de
bibliografie van de heer en mevrouw Buijnsters en een huishou-

delijke vergadering, 's Middags
houden wij ons bezig met boekbanden. Aan de hand van dia's
zal de heer A.S.A. Struik ons
daarin inwijden. Over een derde
spreker bestaat op dit moment
nog geen zekerheid, maar dat
verneemt u dan wel via de officiële uitnodiging.
Een nieuwe folder over de Stichting is in voorbereiding en na
verschijnen zullen we u een
exemplaar doen toekomen.
De uitgave van onze jubileumuitgave is helaas vertraagd. We
streven ernaar deze uitgave op 19
april 1997 (in Tilburg) aan u te
kunnen overhandigen. Een ieder
die niet aanwezig is, krijgt het
boekje per post thuisgestuurd.
Wij hopen natuurlijk weer veel
donateurs te mogen begroeten,

De redactie heeft in het vorige
nummer, naar aanleiding van de
resultaten van het lezersonderzoek, al enkele kleinere wijzigingen in de opzet van de berichten aangebracht. Vanaf de2e aflevering van de berichten zullen
ook donateurs zelf meer aan het
woord komen. Zo kunnen we in
deze berichten onder meer lezen
waar verzamelen toe kan leiden.
We hopen op veel medewerking
van de donateurs, zodat dit blad
vóór en dóór donateurs wordt
gemaakt.
Trouwens, voor wie het nog niet
wist, het privé telefoonnummer
van onze voorzitter (zij is niet
meer via de Gemeentebibliotheek
Rotterdam bereikbaar) is 0180 487128. Ze is namurujk ook
gewoon met een kaartje of briefje
bereikbaar.
Bij veel rubrieken wordt melding
gemaakt van het Informatiecentrum Boek en Jeugd. Het bezoekadres is: Platinaweg 10 te 's
Gravenhage, open van 10 - 17
uur op werkdagen.

Netty van Rotterdam
Voorzitter

De samenstellers
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gaan in een werkelijk gedrag van
niet doen. Het boek zit in de
hoek, maar zonder de lezer erbij.

Vrijwillig, maar niet
vrijblijvend
F.BL van der Roer

Tijdens de viering van het tienjarig bestaan op vrijdagmiddag 22
november in de foyer en het
theater van de Rotterdamse Gemeentebibliotheek sprak drs. F.A.
van de Roer, hoofd sector Media,
Letteren en Bibliotheken van het
Ministerie van OCW.
Kinderen en boeken. Kinderen en
lezen. Dat was vele jaren lang
een vanzelfsprekende combinatie.
Dat is het nog, als je kijkt naar
de percentages jeugdleden van de
bibliotheken, als je kijkt naar de
omvang en de hoge kwaliteit van
kinder- en jeugdboekenschrijvers,
naar de hoeveelheden nieuwe kinder- en jeugdliteratuur die uitgevers op de markt brengen, naar
bet eigen prijzencircuit van griffels en penselen in allerlei soorten
edele metalen. Het is het niet
meer als je de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau op
je in Iaat werken, als je registreert hoeveel rijd jeugdigen besteden aan zaken als sport, computerspellen, TV-kijken. Allemaal
zaken die op de schaal van bij
jongeren preferente bezigheden
inmiddels veel hoger zijn gaan
scoren dan lezen. Het is het ook
niet meer als je nagaat wat het
imago van het boek of van de
boekenlezer is bij de jongeren
zelf! Het boek lijkt stoffig, boeken komen nooit voor in een flitsende omgeving. Kinderen associëren boeken niet met de dingen
die het leven spannend maken,
met uitgaan, met disco's. Met een
boekske in een hoekske is altijd
een a-sociale daad geweest, maar
voor crêchekinderen die zijn opgevoed met dogma's van sociale
omgang en aanpassing is het morele idee van not-done overge-

Kinderen behoren een royale toegang tot boeken te hebben. Alleen
voor kinderen geldt:lees toch wat
je lekker vindt. Kinderen zijn
omnivoren, lezen rijp en groen
door elkaar. Hun keuzen zijn niet
van normen en criteria van kwaliteit alleen afhankelijk. Hun keuze
berust voor een groot deel op toegankelijkheid en beschikbaarheid
van boeken. Boeken moeten daarom aanwezig zijn in de natuurlijke leefomgeving van kinderen,
thuis, op school, maar ook in de
vrijetijdsomgeving. Het gaat om
een combinatie van vanzelfsprekendheid en van georganiseerd
verband. Thuis moet behalve de
koelkast ook de boekenkast goed
gevuld zijn. Buitenshuis moet in
het winkelcentrum ook een boekhandel zitten. De openbare bibliotheek moet zijn opgenomen in het
vaste programma van activiteiten.
Op school moet een goede
schoolbibliotheek aanwezig zijn.
Daarom is een project zoals van
de Stichting Lezen en het NBLC
ter revitalisering van het schoolbibliotheekwerk erg belangrijk.

We doen daarom al enkele jaren
aan leesbevordering. Kent u het
Amerikaanse affiche uit de Tweede Wereldoorlog met de afbeelding erop van Uncle Sam en de
tekst Your Country Needs You?
Het was bedoeld om jonge en al
iets oudere mannen ertoe te brengen vrijwillig dienst te nemen in
het Amerikaanse leger om te
vechten tegen de Japanners en de
Duitsers. Het ging uit van vrijwilligheid, maar er was geen sprake
van vrijblijvendheid. De morele
druk om vrijwillig mee te gaan
doen was uiterst groot. Zo is het
met lezen ook. Je behoort te lezen. Lezen moet. Onze taak is de
daarvoor nodige voorwaarden te
scheppen.

Eén daarvan is dat de omgeving
leesvriendelijk is. Kinderen moeten thuis en op school verkeren in
een situatie waarin lezen mag en
moet zonder dat het tot dwang
wordt. Het moet gebeuren op basis van vrijwilligheid, maar iedereen moet wel weten dat vrijblijvendheid er niet bij is. Zo moeten
kinderen het ook aanvoelen of leren aanvoelen. Zo moet het hun
ook door ouders, leraren en bibliothecarissen worden bijgebracht. Uiteraard moet daaraan
voorafgaan dat deze groeperingen
zelf afdoende overtuigd zijn van
het belang en het plezier van
lezen.

Lezen is een culturele bezigheid.
Lezen vereist dan ook een cultureel besef. Regelmatig zijn uit de
wereld van het bedrijfsleven pleidooien te horen voor vergroting
van de culturele bagage en de
leeshouding van employés, pleidooien die door de educatieve en
culturele sector zelf niet of minder worden gehouden. Het is een
gegeven dat in dit opzicht sprake
is van een vicieuze cirkel. Degenen die kinderen cultureel besef
moeten bijbrengen, ouders, leraren, bibliothecarissen, hebben
daar zelf in hun eigen opvoeding
en opleiding vaak te weinig van
meegekregen. Wie leidt de opleiders op in culturele deskundigheid? De Notitie Cultuur en
School die de staatssecretarissen
Nuis en Netelenbos hebben uitgebracht in september gelijk met de
Cultuurnota, is opgesteld vanuit
de gedachte dat cultuureducatie
zowel voor de leraren als voor de
leerlingen wenselijk en nodig is.
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De functie van de PABO en van
de school hierbij is evident. De
school moet richting geven. Ik zal
niet beginnen over het nut of de
noodzaak van de lijst en het lezen
voor de lijst. Ik vind het een nonprobleem in die zin dat geen zinnig mens kan ontkennen dat het
nut heeft om kinderen enige richting te geven door te laten zien
wat in de loop der rijd en naar het
oordeel van velen zich heeft uitgekristalliseerd als bijzonder en
de moeite waard. Ieder zinnig
mens zal tevens volhouden dat
naast welke lijst dan ook er nog
veel meer boeken waardevol en
meeslepend zijn. Het een is geen
reden om het ander te verketteren. Cultuureducatie en lezen zijn
elkaar versterkende fenomenen.
Maar niet alleen de school heeft
verplichtingen in dit opzicht. Ook
de bibliotheek, de bibliothecarissen hebben hierin een taak. In de
wereld van de openbare bibliotheken is steeds het dilemma aanwezig van neutraliteit versus stelling
nemen of anders gezegd de bibliothecaris als tnarktconformistische aanbieder van produkten
waar de klant om vraagt versus
de bibliothecaris die zelf keuzen
kan en wil maken, kaf van koren
kan scheiden en de bezoeker van
de bibliotheek op basis van eigen
culturele deskundigheid kan bijstaan en adviseren. Ik vind persoonlijk dat alleen de laatste de
titel van bibliothecaris verdient.
Bij cultureel besef hoort ook kennis van en zorg voor het verleden. In de afgelopen jaren zijn
door het ministerie opdrachten
verstrekt en subsidies toegekend
om uit te zoeken welke literair
belangrijke collecties er in Nederland zijn, in en buiten de gevestigde bibliotheken, in welke toestand het materiaal verkeert, welke lacunes er zijn en welke maatregelen nodig zijn voor een adequaat behoud en beheer. Daarbij
is ook het terrein van het kinderen jeugdboek betrokken. De kaart
van dit terrein is intussen enigermate ingekleurd. Uit het onder-

zoek is langzamerhand een beeld
ontstaan dat het mogehjk maakt
om ook aan concreet behoud te
gaan werken. In de Cultuurnota is
een bedrag van 2 a 2,5 min. jaarlijks gereserveerd als bijdrage
voor behoud en conservering van
literair of cultuurhistorisch belangrijke collecties. Door de KB
is een Plan van Aanpak ontwikkeld dat binnenkort voor advies
kan worden voorgelegd aan de
Raad voor Cultuur en op basis
waarvan per 1 januari 1997 kan
worden begonnen. In het Plan
van Aanpak is ook een door de
KB ontwikkeld selectiemodel opgenomen, aan de hand waarvan
prioriteiten kunnen worden gesteld. Het hoeft niet altijd tot
uitdrukking te komen in behouden conserveringsactiviteiten. De
waarschijnlijke overgang van de
dienst Boek en Jeugd van het
NBLC naar het Letterkundig
Museum is een vorm van organisatorische herordening die zijn
wortels vindt in de toenemende
alertheid op het belang en de
historie van de kinder- en jeugdliteratuur.

Het is vier uur geweest, buiten
wordt het al donker. Het is de tijd
van de lange avonden, de tijd van
terugkijken, van bespiegelen, van
lezen. Het is de tijd van Sinterklaas, van oudsher een kindvriendelijke tijd, althans voor degenen
die zoet zijn geweest. Het is de
tijd van Kerstmis, waarbij als
vanzelf de herinneringen opko-

men aan de kerstverhalen en aan
de wintervertellingen, die van
oudsher in deze periode worden
gepubliceerd. Vandaag wordt herdacht, gevierd, dat tien jaar geleden de Stichting Geschiedenis van
de Kinder- en Jeugdliteratuur
werd opgericht. Ik weet niet of de
datum van vandaag, 22 november, ook de exacte oprichtingsdatum is. Het kan er in ieder geval
niet ver vandaan zijn geweest.
Deze tijd van het jaar nodigt
immers ook uit tot terugkijken,
op een jaar dat ten einde neigt,
op een periode, maar ook op een
hele historie zoals die van het
kinderboek.
De oprichters zijn overigens niet
alleen maar geleid door romantische en nostalgische gevoelens.
Er waren ook vele feitelijke en
rationele argumenten om de aandacht te richten op de geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur en om wat er nog restte
van de schatten van vroeger in
kaart te brengen en te bewaren.
Daarmee hebben de oprichters
een achteraf bezien bijzondere
daad verricht. Iedereen is jong
geweest en heeft kinder- en
jeugdboeken gelezen. Iedereen
kent ook de gewaarwording van
onmiddeUijke terugkeer naar de
jeugdjaren bij het zien of ruiken
van een van de bekende boekjes
uit die periode. Velen herinneren
zich ook nog levendig de hoofdpersonen, de gestalten die de
verhalen bevolkten. Bijna iedereen ook is sterk beïnvloed door
wat hij of zij als kind heeft: gelezen. En bij velen zal wel eens als
vage gedachte zijn opgekomen dat
al dat materiaal toch bewaard zou
moeten worden. Het bijzondere is
niet om die gedachte te hebben,
maar om met die gedachte feitelijk iets te gaan doen. Dat komt
maar zelden voor en in die gevallen weet iedereen instinctief meteen dat het vanzelfsprekend is en
dat het veel eerder had moeten
gebeuren. Alle hulde dus aan de
oprichters, maar niet alleen aan
ben. Iets oprichten is een ding,
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ermee doorgaan, anderen enthousiast maken en zorgen dat er na
tien jaar ook echt iets is gebeurd,
verdient zeker zo veel waardering
en bewondering. Ik complimenteer daarom graag het bestuur van
de Stichting en in het bijzonder
de voorzitter met het tienjarig
bestaan. Mogen er steeds kinderen jeugdboeken zijn en lezers
daarvan en laat er ook steeds een
Stichting zijn die zich om de geschiedenis daarvan bekommert.
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Mengelwerk

Het Rijkspremenkabinet,
een
onderdeel van het Rijksmuseum
in Amsterdam, heeft van de Hoge
Raad toestemming gekregen de
centsprenten uit de collectie van
verzamelaar Francois Waller
(geschonken in 1935) uit te lenen
aan collega-insteUmgen. Waller
vreesde schade aan dit kwetsbare
(en destijds laag gewaardeerde
erfgoed) en had bedongen dat de
prenten het Rijksprentenkabinet
niet mochten verlaten. De rechter
heeft nu bepaald dat het in het
algemeen belang is, de prenten in
binnen- en buitenland meer aandacht te geven, en daarvoor
bruiklenen (onder de juiste condities) toe te staan. (Bron: De
Volkskrant 18 jan. en 27 jan.
1997)
De letterkundige nalatenschap van
Anne de Vries (1904-1964) is in
het najaar van 1996 door zijn
erfgenamen ondergebracht bij de
Koninklijke Bibliotheek (boeken)
en bij het Letterkundig Museum
(manuscripten, correspondentie en
foto's).
Het Centraal Bestand kinderboeken en het Bestand Boek &
Jeugd vakliteratuur zijn nu

'online' raadpleegbaar. Het Centraal Bestand Kinderboeken is
een samenwerkingsproject van
NBLC Boek & Jeugd, Gemeentebibliotheek Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek, Openbare Bibliotheek Den Haag en Stads- of
Athenaeumbibliotheek Deventer.
De nieuwste deelnemeT is Stadsbibliotheek Haarlem, waar men
gaat starten met de invoer van ca.
3000 18e en 19e eeuwse kinderboeken. Het CBK bevat nu zo'n
90.000 titels, waarvan er ca.
30.000 ook inhoudelijk zijn ontsloten door middel van genres en
trefwoorden. Er kan op vele manieren in gezocht worden; op titelwoorden, auteursnamen (ook
illustratoren, vertalers e.a.),
uitgevers, drukkers, jaar van
uitgave, trefwoorden, genres en
op woorden uit inhoudelijke
annotaties.

standen. Voor aansluiting kunnen
bibliotheken contact opnemen met
Anne de Vries (070-30 90 220) of
Rian van de Sarde (070-30 90
228). Het is op dit moment (nog)
niet mogehjk voor particulieren
om via Internet in de bestanden te
zoeken.
Het fenomeen toverlantaarn is in
de belangstelling: in het Christiaan Huygens Theater (49 stoelen)
van de famihe Wagenaar te Zeist
worden regelmatig toverlantaamvoorstellingen verzorgd, 'zoals
dat tot ongeveer 1900 gebeurde:
met explicateur, levende muziek,
aandoenlijke of bloedstollende
verhalen en geraffineerde vertoningstechnieken'. (bron: advertentie in 'Alledaagse dingen', en
Theo Gielen). Inlichtingen: Prof.
dr Wagenaar, Wimehninalaan 22,
3701 BK Zeist, tel. 030-6913772.
Het dansgezelschap Opus One,
dat zo vaak klassieke kinderboeken in haar voorstellingen verwerkt, is nu bezig met het maken
van een musical naar een werk
van Marten Toonder over OUie
B. Bommel. 'De trullenhoedster'
wordt een famüievoorstelling met
dans, muziek, zang en mime. Er
wordt nog gezocht naar een acteur voor de rol van een 'Heer
van Stand'.
Er is een nieuwe speelfilm gemaakt naar De avonturen van
Pinokkio van Carlo Collodi,
onder regie van Steve Barron.
Volgens Huib Stam in De Volkskrant heeft de verfilming 'een
hoog Anton Pieckgehalte'.

Het Bestand Boek & Jeugd vakliteratuur bevat secundaire literatuur over 'boek en jeugd':
jeugdliteratuur, leesgedrag van
kinderen, leesbevordering. Het
materiaal is aanwezig in de vakcollectie van NBLC, Informatiecentrum Boek & Jeugd. Er kan
gezocht worden in ca. 45.000
beschrijvingen van boeken, artikelen en hoofdstukken uit boeken.

Het Nationale Ballet is op tournee
met een nieuwe versie van het
ballet De Notekraker, choreografie van Wayne Eagliug en Toer
van Scbayk, naar het kindersprookje van E.T.A. Hofrmann
uit 1816.

Er zijn nu zo'n 20 grote openbare
bibliotheken en een aantal wetenschappelijke bibliotheken die een
aansluiting hebben op heide be-

In Utrecht komt behalve een
'Annie M.G. Schmidt huis' zoals
al eerder vermeld, waarschijnlijk
ook een Dick Bmna-huis, waar
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een bescheiden permanente tentoonstelling zal zijn en activiteiten
voor ouders en kinderen rond het
werk van Dick Bruna. (De Volkskrant 4 jan. 1997)
Frans Piet, de geestelijke vader
van Sjors en Sjimraie is op 5 jan.
1997 op 91-jarige leeftijd overleden. Zijn eerste strip verscheen in
1932: 'Wo-wang en Sjimmie'.

Publikaties van
Buijnsters en
Struik

Een ieder die zich wil voorbereiden op de studie-bijeenkomst van
19 april zal in onderstaande lijst
van pubükaaes (chronologisch)
van mededonateurs de heer en
mevrouw Buijnsters en de heer
Struik wel iets kunnen vinden.
Alle publikaties zijn bij het informatiecentrum Boek en Jeugd aanwezig.
- Schatgraven in Niemandsland:
de (herontdekking van het Nederlandse kinderboek uit de achttiende eeuw. In: Nederlandse letterkunde: Vol. 1 (1996), no. 4
p. 317-328.
- Het Nederlandse 'scrapbook'
1775-1900: een persoonlijk geplakt wereldtoneel. In: Antiek:
(1996), no. 2 (sep), p. 50-58.
- Op jacht naar de Van Alphenpapieren. In: Waardevol oud papier: feestbundel bij het tienjarig
bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 19861996. Haarlem, 1996. P. 43-44.
- Bibliofilie in de kinderkamer:
over het verzamelen en bestuderen van oude kinderboeken.
Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1995. 30 p.; 21 cm. Herziene tekst verschenen in: Jaarboek van het Ned. Genootschap
van Bibliofielen 1995. Amsterdam: De Buitenkant, 1996. ISBN

90-9008428-2.
- Belerende vinger hoort erbij. In:
Nieuw Letterkundig Magazijn:
Vol. 13, no. 2 (nov. 1995).
- Traditie en vernieuwing: Nederlandse ABC-boeken uit de achttiende eeuw / In: A is een aapje:
opstellen over ABC-boeken van
de vijftiende eeuw tot heden.
Amsterdam: Querido, 1995.
- Het verzamelen van boeken:
een handleiding. 2e, verb.,
verm, uitg. Utrecht: HES, cop.
1992. ISBN 90-6194-108-3 pbk.
Ie dr. 1985.
- Nederlandse kinderboeken uit
de achttiende eeuw. In: De hele
Bibelebontse berg. Amsterdam:
Querido, 1989.
- De patriot als schoolmeester:
patriotse ideologie in achrtiende-eeuwse kinderboeken. In:
1787: de Nederlandse revolutie?
De Bataafsche Leeuw, 1988.
- Michiel Buisman J. Fzn.
(1891-1986), een herinnering. In:
De Boekenwereld: Vol. 3
(1986), no. 2, p. 38-42.
- Wolff & Deken: een biografie.
Leiden: Martinus Nijhoff, 1984.
ISBN 90-247-9986-4.
- Betje Wolff & Aagje Deken /
[samengest. door P.J. Buijnsters
e.a.]. 's-Gravenhage: Bezige Bij,
1979. (Schrijvers prentenboek;
dl. 20). Uitgave van het Nederlands letterkundig museum en
documentatiecentrum.
ISBN
90-9833406-7.
- Hiëronymus van Alphen als
briefschrijver. In: Spiegel Historiael: Vol. 9 (1974), no. 9, p.
470^175.
Hiëronymus van Alphen
(1746-1803). Assen: Van Gorcum,1973. (Van Gorcum's literaire bibliotheek; 25).

Literatuur over P J . Buijnsters
- Verlichte geesten: een portrettengalerü voor Piet Buijnsters /
onder red. van Kees Fens. Amsterdam: Querido, 1996. ISBN
90-214-5466-1.
- In gesprek met P.J. Buijnsters /
Nop Maas. In: De Boekenwereld: Vol. 12 (1995-1996), no. 2
(dec 1995), p. 66-83.
- Gered van scheurgrage kindervingertjes / Ewoud Sanders. In:
NRC Handelsblad: (1995) (14
juni).
- Verzamelen dat het een lieve
lust is, de passie van Buijnsters /
Ilse Kuiper. In: Boekenpost: Vol.
2 (1993-94), no. 8, p. 20-21.
- Een hartstochtebjk verdediger
van de rationaliteit: Justus van
Effen 1684-1735 / Marita Mathijssen. In: Vrij Nederland:
(1993) (10 apr.).
- De Middeleeuwen zijn onvindbaar: gesprek over historische
kinderboeken / door Bregje Boonstra. In: NRC Handelsblad:
(1989) (8 dec), ill.
Literatuur van mevr. Buljnsters-Smets
- Simon Fokke (1712-1784) als
boekillus trator. In: Achttiendeeeuwse kunst in de Nederlanden: Leids kunsthist. jaarboek
1985 [verschenen 1987], p. 127145.
- Het 'Vaderlandsch A-B boek
voor de Nederiandsche jeugd' uit
1781. In: Antiek: Vol. 19. no. 7
(feb 1985), p. 370-377.
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- Jacobus Buijs als boekUlustrator.
In: Documentatieblad
Werkgroep 18e eeuw: Vol. 16
(1984), p. 91-107.
- Cnristina Chalon, een achttiende-eeuwse tekenares. In: Antiek;
Vol. 16 (1982), p. 471-480, UI.
- Jacobus van Meurs (1758-1824)
als boekUlustrator. Ju: Antiek 15
(1981) no. 8.
Literatuur van A.S.A. Struik
- Een postincunabeltje. In: De
Boekenwereld, jrg. 13, no.1
(okt. 1996). Over een stofomslag
uit 1887.
- The dustjacket is looked upon
as true clotn of gold in the auction room. In: Waardevol oud
papier: feestbundel bij her tienjarig bestaan van Bubb Kuyper
Veilingen Boeken ea Grafiek
1986-1996. Haarlem, 1996. P.
269-287. Uitgebreid artikel over
uitvoering en geschiedenis van
het stofomslag en verslag van een
onderzoek naar de omgang ermee
in Nederlandse en buitenlandse
bibliotheken.
- Een voorlopig overzicht van
signaturen op industriële boekbanden. In: De Boekenwereld,
jrg. 12 (1995-96), p. 140-177.
- Over uitgeverslogo's. In: Jaarverslag 1994 Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de
belangen des boekhandels. Amsterdam, 1995.
- De jas van het woord: de
boekband en de uitgever 1800—
1950 / verz. en beschreven door
F. van der Linden en A.S.A.
Struik. Alphen aan den Rijn:
Samsom, 1989.
ISBN 90-14-04362-7.
- In linnen gebonden: Nederlandse uitgeversbanden
van
1840 tot 1940 / Fons van der
Linden; met medew. van Albert
Struik. Veeaendaal: Gaade, cop.
1987. xn, 170 p.: ffl. ISBN
90-6017-841-6 geb.

Presentatie
Bibliografie

Op donderdag 13 februari is de
Bibliografie van Nederlandse
School- en Kinderboeken 17001800 door P.J. Buijnsters en
Leontine Buijasters-Smets gepresenteerd in het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag.
Een samenwerking van Letterkundig Museum, uitgeverij Waanders
en de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur maakte dit
mogehjk. Het was een bijzonder
geanimeerde bijeenkomst van
zo'n 120 mensen, die voor en na
de toespraken weer veel uit te
wisselen hadden aan meningen èn
materialen.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Na het welkomstwoord van de directeur van het Letterkundig Museum Anton Korte weg, die de
noeste vüjt van de Buijnstersen
roemde, en een 15e eeuws boek
over het huwelijk citeerde,
hield Arie van den Berg een
toespraak onder de titel 'Het
onvindbare kinderboek'. Hij
sprak over de moeilijkheden van
systematisch onderzoek, over het
verzamelen, over het werk voor
deze 'goudmijn voor de cultuurhistorie', over nieuwe ontwikkelingen bij bibliotheken, over het
verdwijnen van belangrijke boeken uit Nederland, over de gekozen afgrenzing van het materiaal
en over omissies, die inherent
zijn bij een bibliografie. De lezing van Arie van den Berg is
gepubüceerd in Vrij Nederland
van 29 februari 1997.
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Het eerste exemplaar van de bibliografie werd door P J . Buijnsters aangeboden aan de weduwe
van Mr. C.F. van Veen, de grote
verzamelaar die dit fascinerende
gebied voor hen opende. In zijn
dankwoord memoreerde hij de
samenwerking met bibliothecarissen, particuliere verzamelaars en
antiquaren, de fondsen die financiële steun gaven, en uitgever
Waanders, die er een mooi boek
van maakte.

CESKOStQyENSKO
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De ABC-boeken
en Corry van der
Grind

Een collectie in je bezit hebben is
één punt, maar er iets mee doen
is iets anders. Ik vind het weinig
zin hebben alles in de kasten op
te bergen, want dan heeft niemand er iets aan. Daarom onderneem ik in hoofdlijnen drie ABCactiviteiten.

- >**t. 1*74 • i n v r a n b
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In de eerste plaats vertel ik graag
over de achtergronden van het
ABC-boek, over het alfabet in onze cultuut en ook in andere culturen. Dat kan voor kinderen zijn
op scholen, op verjaardagspartijtjes, of voor volwassenen, zoals
voor verenigingen, voor leesclubjes, en voor iedere geïnteresseerde die bij mij thuis komt.

kÉÉMÉÉÉÉÉÉÉÉMÉÉÉ

Zondag 9 februari 1997
7.04 uur
Dat het ABC-boek en het alfabet
mijn leven grotendeels zijn gaan
beheersen, moge alleen al uit het
tijdstip waarop ik dit schrijf, op
te maken zijn.
Laatst wilde iemand de collectie
komen beltijken. Dat kan. Na drie
minuten stond zijn conclusie vast:
'Jij hebt gewoon een tic van het
alfabet'. Ik moet zeggen dat ik
toch even beduusd was. Ik weet
het wel, maar toch... ik noem het
zelf liever: ik ben geïnteresseerd
in het ABC-boek en daarnaast in
alles wat met het alfabet te maken
heeft.
Goed, er gaat geen dag voorbij of
ik word geconfronteerd met die
26 letters in vaste volgorde, zowel letterlijk als figuurlijk, 'ik sta
ermee op {ontbijtborden en mokken met het alfabet) en ik ga ermee naar bed (alfabet-dekbedovertrekken)', en overdag zie en
hoor ik herhaaldelijk het ABC, en
ik geef toe: soms droom ik ervan.
Ik kreeg mijn eerste ABC-boekje
van mijn moeder toen ik 5 jaar

was en zoals ik me heel vaag herinner na een bezoek aan de tandarts, waars chijnlijk omdat zij opgelucht was dat ik het niet op een
krijsen bad gezet. Een prachtig
geschenk.
Vele jaren later haalde ik naar
aanleiding van een artikel over
Roodkapje dit eerste ABC-boekje
van de zolder (neemt u van mij
aan: er zit logica in!). Het werden
al snel 'zo maar' twee, drie, vier
ABC-boeken, nu zijn het er naar
schatting al meer dan 1200 in
zo'n 30 verschillende talen. Ik
betrap me erop dat ik dat hier
vermeld. Heel vaak wordt mij gevraagd: hoeveel heb je er? terwijl
ik dat helemaal niet belangrijk
vind omdat het mij om de inhoud
van de ABC-boeken te doen is.
Vooruit dan maar: inmiddels heb
ik in mijn catalogus nummer
1638 ingeschreven. Daarbij zitten
dus ook: de grammofoonplaten,
de sokken, de postzegels, het behang, de letterlappen, de blokken,
de vermicelli, de matten, de
broches, de boekenleggers, de
posters, de vingerhoeden enz.
enz. enz., allemaal met het alfabet. Aan al die 1638 ABC-boeken
en -voorwerpen zit een verhaaltje
vast, dat ik in het kort genoteerd
heb. Van nummer 1 kent u het
verhaal nu.

In de tweede plaats laat ik anderen graag de verscheidenheid aan
ABC-boeken
en -voorwerpen
zien, zowel bij mij thuis, in de
zogenaamde ABC-kamer, als via
tentoonstellingen in onder meer
bibliotheken.
In de derde plaats voor mij de
belangrijkste activiteit: sinds 1990
geef ik het tijdschrift Ons ABC
boek; halfjaarlijks tijdschrift
over het alfabet uit. Het 0-nummer was bestemd voor familie,
vrienden en kennissen die tot dat
moment in welke vorm dan ook
een bijdrage geleverd hadden aan
de ABC-collectie. De reacties waren enthousiast, hetzij uit beleefdheid hetzij uit oprechtheid, maar
inmiddels wordt Ons ABC boek
door een veel breder pub hek gelezen en kent het enkele vaste
medewerkers; ook worden er artikelen spontaan ingestuurd of op
verzoek geschreven. Soms verschijnt er een themanummer. Zo
had nummer 10 de letter X tot
onderwerp; hierin werd bijvoorbeeld gekeken wat er in ABCboeken bij de altijd moeilijke
letter X staat. Soms is dat een
aflevering met ABC-varia, zoals
nummer 13 dat vorige maand verschenen is, al vast met twee
ABC-gelegenheidsgedichten
als
voorproefje op een themanummer
hierover.
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Een groot voordeel van het uitgeven van het tijdschrift is dat ik
gericht bezig ben met de collectie. Er is heel veel te lezen en na
te zoeken over tekst, illustraties,
auteurs, uitgevers van ABC-boeken uit binnen- en buitenland en
er zijn verbanden te leggen met
de tijd en omstandigheden waarin
het ABC-boek ontstaan is, ook in
relatie tot andere ABC-cultuuruitingen.
Wat dat laatste betreft, verveel ik
me totaal niet. Ik ga bijvoorbeeld
naar tentoonstellingen: niet alleen
naar de drie prachtige ABC-tentoonstellingen van vorig jaar,
maar ook naar exposities die volgens het alfabetisch principe zijn
opgesteld, zoals Accessoires van
A tot Z, onlangs in het Centraal
Museum in Utrecht. Ik ga naar
toneelstukken die met het alfabet
te maken hebben. Ook ballet is
aangestoken door het alfabet. Een
boek lezen kan ik niet meer zonder dat ik noteer op welke bladzijde in welke passage het alfabet
genoemd wordt. Er zijn vanaf de
middeleeuwen alfabetgedichten op
schrift verschenen; ik probeer ze
te inventariseren. Bc kan niet
buiten zijn of ik zie iets met het
alfabet, zoals enige tijd geleden
de poster 'Het alfabet van de reclame', en vrachtauto's met 'Van
A tot Z verhuizingen'. Ik kan de
tv niet aanzetten of Remco Campert of lules Deelder verschijnt
met een alfabetisch programma
op het scherm. Uit de radio komt
de alphabetsong.

lio T

En dit zijn nog maar willekeurige
voorbeelden die op dit moment
spontaan in mijn hoofd opkomen.

Van 1 maart tot en met 24 augustus ook in het Nederlands Letterkundig Museum een grote expositie van het werk van illustrator
Mancc Post. De tentoonstelling
geeft een beeld van haar leven en
haar werkwijze met heel diverse
technieken vanaf de jaren vijftig.

Nu begrijpt u vast wel wat ik aan
het begin schreef: het ABC-boek
en het alfabet zijn mijn leven
grotendeels gaan beheersen. Het
is nu gelukkig nog lang geen
avond.

Tot en met 19 april is in Museum
Het kleine Veerüoo in Veenendaal
een expositie te zien over W.G.
van de Hulst. (Markt 10, tel.
0318-550010. Geopend di t/m za
van 10-16 u.)

Iets te vragen of te zeggen? Neem
dan contact op met:
Corry van der Grind
Boekweitoord 18
3991 XM Houten.
Telefoonnummer 030-6379264,

Van 15 maart tot en met 27 april:
De schoolklas van de Gouden
Eeuw in het Comeniusmuseum m
Naarden. Hierbij ook schoolboeken! Tel. 035-6943045. Adres:
Kloosterstraat 33. Open: di t/m
zo van 13,00-16.00 uur, na 1
april di t/m za 10-17 u, zo 12-17
u.

Ons ABC boek; halfjaarlijks
tijdschrift over het alfabet.
Abonnement ƒ 15,- per jaar.
Gironummer
1596887, t.n.v.
C.E.A. van der Grind, o.v.v.
Ons ABC boek 1997.
—

Tot begin mei is in Museum
Boerhaave in Leiden een tentoonstelling Magische Optica te
zien, met optisch speelgoed en
andere voorlopers van de film èn
een aantal peepshows Oajkdoosboeken) en andere speelgoed/boeken. Tel. 071-5214224. Adres:
Lange St. Agmetenstraat 10.
Open: di t/m za 10-17, zO 12-17
uur. (Info Theo Gielen)

Tentoonstellingen

Verlengd tot en met 30 maart:
Paul Biegel: meesterverteller
met een rovershart in het Nederlands Letterkundig Museum in
Den Haag, naast het Centraal
Starion. Tel. 070-3471114. Geopend di t/m vr 10-17 ; za en zo
12-17 u.

Jean
r, C r t n f n i T i i .

M J W U q P t ?HANSAISE
r b t f e s de Ui Fontein*

Van 30 maart (Pasen) tot 18 mei
(Pinksteren) is in het Streekmuseum in Hulst een expositie ge-
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organiseerd van de bewerking van
Styn Streuvels van Reinaert de
Vos uit 1907, en zijn bewerking
'voor grote en kleine kinderen'
uit 1909. Alle verschillende uitgaven en fragment-uitgaven, de
enige vertaling (in het Maleis), en
originele illustraties van B.W.
Wierink zijn te zien. Dit naar
aanleiding van net verschijnen
van: De vos en het lijsternest,
het 2e jaarboek van het Stijn
Streuvels Genootschap uit Kortrijk. Open: do t/m ma van 14-17
uur.
In Historisch museum Zuid-Kennemerland is tot en met 1 juni de
expositie: 'N.V. Drukkerij De
Spaamestad: geschiedenis van
een Haarlems bedrijf te zien. Tot
in de jaren '50 was dit een
Rooms -katholieke uitgeverij, waar
naast een krant en diverse rijdschriften heel wat jeugdboeken
(Sjors en Sjimmie!) het licht
zagen. In het Centraal Bestand
Kinderboeken zitten 224 titels van
deze uitgever: van 1920-1986. In
de jaren '60 ging de uitgeverij
een onafhankelijker koers varen
en in 1964 ging zij op in de
VNU. Adres: Groot Heiligland
47, Haarlem. Open: di t/m za 1217 u, zo 13-17 u.
In juni (data nog niet exact bekend) is in de Stadsbibliotheek
Haarlem een expositie van een
40-tal negentiende-eeuwse reisverhalen voor de jeugd te zien.
Adres: Doelenplein 1, tel. 0235157600.

RiPUB[_[^u£ F R A N C A I S E
Papier ds LJ Pomine
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Tot 2 juli is in het Theo Thijssen
Museum in Amsterdam (Eerste
Leliedwarsstraat 16, tel. 0204207119) een tentoonstelling te
zien: Jan Shnjters en Theo
Thijssen: de illustraties van
Jongensdagen. Open: do t/m zo
van 12-17 uur.

ke fenomeen, dat kinderen na een
lange schooldag ook nog eens
'schooltje spelen' komt ook in
kinderboeken voor. Hebt u daar
voorbeelden van? Dan graag informatie naar Jaap ter Linden,
Nieuwemarkt IA, 3011 HP Rotterdam, tel. 010^045425.

Van 5 april tot en met 7 sept. in
het Nationaal Schoolmuseum in
Rotterdam een tentoonstelling
Een reis om de wereld in 80
se hooi platen. Adres: Nieuwemarkt IA (vlak bij Station Blaak),
tel. 010-4045425. Open: di t/m
za 10-17, zo 13-17 u.

Begin 1998 komt in Hoorn, in het
Westfries Museum een tentoonstelling van poppenhuizen, met
een speciale afdeling van poppenhuis boeken. Gezocht worden:
poppenhuisboeken van vóór 1950
en kinderboeken met illustraties
waarop poppenhuizen voorkomen. Willen mensen die deze in
hun verzameling hebben contact
opnemen met Theo Gielen? (Strosteeg 35, 3511 VR Utrecht, tel.
030-2319162).

X/
Op 28 juni (t/m 21 sept.) gaat in
Amersfoort in het Flehite-museum
(Westsingel 50) de tentoonstelling
over Pop-ups open (eerder in
Haarlem te zien) en aangepast in
zoverre dat er deels andere boeken geëxposeerd worden, en van
de eerder getoonde andere pagina's te zien zullen zijn. (Info
Theo Gielen) Tel. 033-4619987.
Openingstijden: di t/m vr 10-17
u, za en zo 13-17 u.

Tentoonstelling
in wording

Het Nederlands Letterkundig Museum is bezig met de voorbereiding van een expositie van
Griezel- en nachtverhalen voor
kinderen van 20 september tot en
met 3 februari 1998. Weet u nog
titels van oudere griezel- en
spookverhalen, wilt u die dan
doorgeven aan Jeannette Kok.
(NBLC Boek & Jeugd, tel. 0703090225).
Van 16 nov. tot en met 7 feb.
1998 zal in het Nationaal Schoolmuseum een tentoonstelling worden gemaakt onder de titel
Schooltje spelen. Het wonderlij-
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Onderzoek

Bij zondere

uitgaven
Jan Stroop treft voorbereidingen
voor het schrijven van een biografie van Dr. J.P. Heye (18091876), waarvoor hij verwacht 5
jaar nodig te hebben. Hij is geïnteresseerd in materiaal zoals brieven, die niet in openbare archieven aanwezig zijn. Informatie
graag naar: Instituut voor Neerlandistiek UVA, Spuistraat 134,
1012 VB Amsterdam, tel. 0205254651, of naar Botenmakersstraat 90, 1506 TH Zaandam, tel.
075-6172623. (Dokumentaal
mrt. 1996).

In het Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4-6, Amsterdam, tel.
020-6249486/6384668) is een tentoonstelling te zien over verhalen
en figuren uit de bijbel: Aartsvaders, Engelen en Profeten: het
oude testament in prent. Ook
oude centsprenten maken deel uit
van deze expositie, en dat was de
aanleiding voor het museum om
aan Wim Hofman te vragen een
nieuwe kinderprent te maken.
Deze mooie en geestige prent:
'De Toren van Babel was Formidabel: het oude testament in rijm
en prent', uitgegeven door de
Moon Press, is te koop in de
museumwinkel voor ƒ 25,-.

Kleine moeders en hun kinderen / Maggie Browne; [vert. uit
het Engels: Diana Wolters],
Wissel: Niesje Wolters van Bemmel, [1996]. 80 p. Vert. van:
Little mothers and their children.
London [etc.]: Cassell, 1884.
ISBN 90-70519-70-4. f24,50.
Heruitgave/bewerking van een
Engels boek uit 1884 met 37
fragmentjes uit het leven van
meestal welgestelde gezinnen,
waarin kinderen en hun pop (pen)
de hoofdrol spelen. De teksten
zijn steeds op de linkerpagina
afgedrukt, en op de rechterpagina's is een 150% vergrote weergave te zien van de oorspronkelijke zwart-wit houtgravure. Gericht
op een publiek van poppenverzamelaars, die uit dit boek zouden
kunnen leren hoe kinderen ca.
1884 met hun poppen omsprongen. Interessant voor liefhebbers
van kinderboeken vanwege de

= ONDAZlÖNE
NAZIONALE
CARLO COLLODI
Via Pasquinelli. S
1-51014 COLLODI PT

FONDAZIONE
NAZIONALE
- C A R L O
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Spett.le
Informatiecentrum Boek
ïtBCL
Platinaweg,
10
NL-2544 EZ DEN BAAG
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gravures, maar de hedendaagse
vertaling van de oude Engelse
tekst (van dit blijkbaar destijds
niet in het Nederlands verschenen
boek) doet daar weer afbreuk
aan. Voor de laatste groep zijn
facsimile herdrukken van originele Nederlandstalige kinderboeken
van meer belang.
Meibloesem / door Ant.L. de
Rop. Wissel: Niesje Wolters van
Bemmel, 1996. 56 p. Oorspr.
uitg.: Rotterdam: Nijgh &. Van
Ditmar, 1882.
ISBN 90-5690-010-2.
Bundel met verhalen en versjes
uit 1882, opnieuw uitgegeven. De
tekst van het boekje is nauwelijks
aangepast staat in de inleiding:
alleen wat lange zinnen en komma's zijn veranderd. Met een verklarende woordenlijst van verouderde woorden.
Wonderbaarlijke en zeldzame
historie van Thyl Ulenspiegel:
van zijn schalke listige potzeu en
boeverijen die hij zo in zijn leven
als ook in zijn dood bedreven
heeft: zeer tijdkortig en geneuglijk om te lezen voor oude en
jonge lieden / hertaald en ingel.
door Guy Segers en Patricia
Visscher. Leuven: Davidsfonds/Clauwaeit, cop. 1996. 128 p.
Met lit. opg. ISBN 90-6306-349-0 geb. ƒ 59,80.
Cultuurhistorisch
interessante
heruitgave van het oude volksboek, dat met de versie van Charles de Coster uit 1869 weinig gemeen heeft. Met inleiding, verantwoording en literatuurlijst. De
oudste Nederlandse druk van dit
volksboek ver-scheen begin 16e
eeuw, maar hier heeft men de
editie van De Lange van ca. 1790
ais model genomen en in modem
Nederlands overgezet. Geïllustreerd met deels ingekleurde
houtgravures. (Vrij Nederland 1412-1997}

Bibliofielen 1996, bevat naast
veel meer een hoofdstuk van Jan
Pluis over Oudhollandse tegels
waarvan de afbeeldingen zijn afgeleid van illustraties uit (kinderboeken.

Publikaties

Bijna alle boeken die hieronder
worden vermeld zijn aanwezig bij
het Informatiecentrum Boek en
Jeugd te Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan
kan men tamelijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in
Nederland het wel aanwezig is.
Voor informatie: 070 - 3090232. t

Genre-thesaurus ten behoeve
van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken / onder
red. van Thea Gordijn, leannette
Kok en Netty van Rotterdam. 3e
herziene dr. Den Haag: NBLC,
1996. 75 p.
Doel van de genre-thesaurus is
het bevorderen van onderzoek
naar kinder- en jeugdliteratuur,
door bewaarcollecties kinderboeken te ontsluiten op genre en
zo de zoekmogelijkheden te vergroten. De term genre is ruim
opgevat. Bevat meer dan 300
voorkeurstermen, de nodige verwijstermen en scope notes.

V
Bibliografie van Nederlandse
School- en Kinderboeken 17001800 / P J . Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets.
Zwolle:
Waanders, 1997. 316 p. ISBN
90^100-9865-4, ƒ 125,-.
Bibliografisch prachtwerk dat een
overzicht geeft in 24 rubrieken
van school- en kinderboeken verschenen in de achttiende eeuw in
Nederland, in totaal 1721 nummers. Elke rubriek wordt voorafgegaan door een inleiding. Met
uitgebreide registers en zeer goed
gereproduceerde illustraties.
Van zedenleer tot Bruintje
Beer: kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen / Toos
Zuurveen. [ Uithuizermeeden]:
Roorda; [Kampen]: Zalsman
Grafische Bedrijven, 1996. VTH,
824 p. Met lit. opg., index. ISBN
90-801086^-2 geb.
Uitgebreide geschiedenis van de
jeugd van Nederland vanaf de
middeleeuwen tot heden, weerspiegeld in de jeugdliteratuur
over die periode.
Het Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis
3.
Leiden:
Nederlandse
Boekhistorische
Vereniging, 1996. ISBN 90
75133 03 0.
Bevat onder meer een hoofdstuk
over populair proza in vertaling
rond 1683.
Het vierde Jaarboek van het
Nederlands Genootschap van

Veranderend perspectief: drie
opstellen over de verbeelding van
het verleden / Harry Bekkering,
Theo Engelen, Jacques de Vroomen. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der
Letteren, 1996. 39 p.; 15x20 cm.
Uitgave verschenen ter gelegenheid van de jaarwisseling 19951996, over de tweede Wereldoorlog in de jeugdliteratuur.
Verlichte geesten: een portrettengalerij voor Piet Buijnsters /
onder red. van Kees Fens. Amsterdam: Querido, 1996. 223 p.
Met lit. opg. Bibliogr. van P.
Buijnsters: p. 197-211. ISBN
90-214-5466-1. f. 39.90.
Bij gelegenheid van het aftreden
van prof. dr. PJ. Buijnsters als
hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen heeft Kees
Fens een liber amicorum samengesteld met vijftien biografische
schetsen van binnen- en buitenlandse cultuurdragers uit de 18e
eeuw. Als eerste een portret van
de emeritus hoogleraar zelf door
Kees Fens, en verder onder meer
F. Jagtenberg over Jonathan
Swift en Bert Paasman over J.F.
Martinet.
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Pim van Boxsel: tekeningen
1970-1995. Amsterdam: Aktaion
Pers, 1996. 104 p. ƒ 50,-.
Pim van Boxsel (1924-1995)
maakte in de jaren vijftig naam
als illustrator en bandontwerper,
ook van vele kinderboeken. Aan
het eind van de jaren zestig wilde
hij zich als vrij kunstenaar bekwamen, en maakte daarvoor tekeningen als basis voor toekomstige schilderijen. Een keuze uit
deze fantasierijke tekeningen is
opgenomen in dit boek. (Vrij Nederland 25-1-1997)
'Internationaal*
Het kind in het westen: vijf
eeuwen geschiedenis / door Hugh
Cunningham; vertaling Anja van
den Tempel. Amsterdam: Van
Gennep, 1997. 287 p. ƒ 55,-.
Een Engelse hoogleraar sociale
geschiedenis geeft een overzicht
van de plaats van het kind in de
geschiedenis aan de hand van
drie kernthema's: opvattingen
over de kindertijd door de eeuwen
heen; feitelijkheden over de verhouding tussen volwassenen en
kinderen; de rol van liefdadigheid
en de staat met petrekking tot
kinderen. Hij maakt veel gebruik
van 'uit het leven gegrepen kleine
geschiedenissen.'
International companion encyclopedia of children's literature
/ ed. by Peter Hunt; associate ed.
Sheila Ray. London [etc.]: Routledge, 1996. XV, 923 p. Met Ut.
opg. en index.
ISBN 0^15-08856-9.
Rediscoveries in children's
literature / Suzarme Rahn. New
York: Garland, 1995. (Garland
reference library of social science; v. 862. Children's literature
and culture series ; v. 2), Includes bibliographical refererjces and
index.
ISBN 0-8153-0930-9.
Essays over tien uit de gratie
geraakte schrijvers, van 1880 tot
heden, waarin het historisch belang van hun werk en hun literai-

re vakmanschap onder de loep
worden genomen. Selma L&geriof
is een van hen.
Bilderhokslandet Langesen: fran
1800-tal rill 1900-tal... / Ulla
Bergstrand. Uppsala: Hjelm
Forlag, 1996. 231 p. {Skrifter
utgivna av Svenska bamboksinstitutet, ISSN 0347-5387; nr 59).
Met Duitse samenvatting, lit.opg.
en reg. ISBN 91-87922-61-4.
Beschouwing over vijf Europese
prentenboekmakers uit de 19e
eeuw: Heinrich Hoffmann, Lorenz
Erelich, Marie von Olfers, Ernst
Kreidolf en Sibylle von Olfers.
Met een apart gedeelte van ca. 50
pagina's illustraties in kleur en
zwart-wit.

Prijs voor 2 banden samen 456,DM, voor Band 2 apart 258,DM. Te bestellen bij Antiquariat
H. Th. Wenner, Heger Strasse 23, 49074 Osnabriick. Tel. [int] +
0541 33 103 66.
Deel 2 van een alfabetisch ingerichte uitvoerig geannoteerde catalogus van representatieve oude
Duitse kinderboeken uit de periode 1498-1950. Deze uitgave vult
de gegevens van de eerder verschenen catalogi van de collectie
Brüggemann aan: in 1975 een
'poging tot bibliografie' met titels
uit 1698-1950. en in 1986 deel 1
van de catalogus over 1498-1950.

La comtesse de Ségur et Lewis
Carroll / Marie-Jose Strich.
(Études de littérature étrangère et
eomparée, no. 83). Paris: DidierErudition, 1995. 383 p. ISBN
286460227X.
Een onderzoek naar de overeenkomsten in het werk van deze
twee grote negenriende-eeuwse
auteurs.
•Denemarken*
Hans Christian Andersen: Danish writer and citizen of the
worid / ed. by Sven Hakon Rossel. Amsterdam [etc.]: Rodopi,
1996. IX, 294 p. (Internationale
Forschungen zur allgemeinen und
vergleichenden
Literaturwissenschaft, ISSN 0929-6999 ; 14).
Met lit. opg., index.
ISBN 90-5183-944-8 geb.
ISBN 90-5183-948-0 pbk.
Deense taal- en letterkunde; Hans
Christian Andersen 1805-1875.
(Boekblad)
•Duitsland*
Kinder- und Jugendliteratur
1498-1950: Kommentierter Katalog der Sammlung Theodor Brüggemann. Tl.2 / door Theodor
Brüggemann. Osnabriick: Wenner, 1996. 424 p.: ill. Bevat lit.
opg. en reg. Met ca. 225 afb.

Erfahrung
schrieb's
und
reicbt's der Jugend: Joachim
Heinrich Campe als Kinder- und
Jugendschriftsteller / Staatsbibliothek zu Berlin - PK ... [Katalog:
Carola Ponlmann . . . ] . Wiesbadeh: Reichert, 1996. 176 S.: Dl.;
(Ausstellungskataloge; N.F.,18).
ISBN 3-88226-893-X.
Tentoonstellingscatalogus,
met
essays over het werk van J.H.
Campe, de teksten van de voorwoorden die Campe schreef voor
zijn kinder- en jeugdboeken en
een bibliografie van zijn werk.
Theorien der Jugendlektüre:
Beitrage zur Kinder- und JugendÜteraturkriük. seit Heinrich Wolgast / *Bërad DoUe-Weinkauff;
Hans-Heino Ewers (Hrsg.).
Weinheim;
München: Juven-
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ta-Verlag, 1996. 336 S. (Jugendliteratur- Theorie und Praxis).
ISBN 3-7799-0449-7.
Opstellen over de jeugdliteraire
kritiek en de theorievorming
gedurende de laatste honderd
jaar. Hoewel er geklaagd wordt
over gebrek aan theoretische
verhandelingen, is er volgens
deze studie sinds de 18e eeuw
voldoende materiaal beschikbaar.
Onderwerpen onder meer: Heinrich Wolgast's kritiek op de
jeugdliteratuur van eind 19e
eeuw, Joodse jeugdliteratuurkritiek, kritiek op prentenboeken en
meisjeskcmur, op de psychoanalytische pogingen en de kritiek
uit conservatieve en nationaalsocialistische hoek.
Deutsch-jüdische Kinder- und
Jugendliteratur von der Haskala bis 1945: die deutsch- und
hebraischspracbigen Schriften des
deutschspracbigen Raums: Ein
bibliographisches Handbuch /
hrsg. von Zohar Shavit und
Hans-Heino Ewers; in Zusammenarbeit mit Annegret Völpel
und Ran HaCohen und unter Mitwirkung von Dieter Richter.

Stuttgart, Weimar: J.B. Metzier,
1996. 1495 p. in 2 delen in cassette. Met Iit.opg. ISBN 3-47601421-5 geb.
Bibliografie van joodse jeugdliteratuur in Duitssprekende landen
in het Duits en Hebreeuws (met
uitsluiting van andere talen zoals
Jiddisch) van de Verlichting tot
1945.
40 Jahre Deutscher Jugeudlittratnrpreis: eine Dokumentation
über 40 Jahre Arbeitkreis für
Jugendliteratur e.V. / Hrsg. von
Heide Peetz und Dorothea Liesenhoff. Müncben: Arbeitskreis
fur Jugendliteratur, 1996. 383 S.;
Literaturverz. S. 347 - 353.
De geschiedenis van de 'Deutscher Jugendliteraturpreis' van
1956-1996 weerspiegelt ook de
maatschappelijke
ontwikkeling
van de Duitse 'Nachkriegszeit' en
is als zodanig een stuk literatuuren
cultuurgeschiedenis. Met
lijsten van bekroningen, juryrapporten en bijdragen over de geschiedenis van de prijs.

ERSTTAGSBRIEF
FIRST DAY COVER

,-^frSSS^-j

T

Max und Moritz, wehe euch!
Jetzt kommt euer letzter Streich)
Wozu mussen auch die beiden
Löcher in die Sacke schneiden??

FÜR DIE JUGEND 1990
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*Oostenrijk*
Ramsamperl und Klicketick:
Österreichische Büderbücher urn
1900 und heute; [eine Hlustrations- und Buchausstellung; Österreich-Schwerpunkt zur Frankfurter Bucbmesse 1995] / Veranst.:
Hochschule fiir Angewandte
Kunst in Wien und Intemationales
Institut fiir Jugendliteratur und
Leseforschung. [Konzept, Organisation, Katalogred. Erika Patka
. . . ] . Wien: Internat. Inst. für
Jugendliteratur und Leseforschung, 1995. 67 S.: zahlr. Hl.
ISBN 3-85211-042-4.
Catalogus van rondreizende tentoonstelling, met veel kleurenillustraties.
The Egyptian Struwwelpeter: a
curiosity in Austtia's juvenile
literature / Adelheid Hlawacek.
Minnesota: University of Minnesota, Kerlan Research Collection
of Children's Literature , 1995.
27 p.
Rede voor symposium ' Struwwelpeter reconsidered' aan de
University of Minnesota.
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1996. First published 1994 in
Canada by Lester Pubhshing Limited. Includes bibliograpbical
references and index.
ISBN 0-8028-3822-7.
Over Clive Staples Lewis (18981963), zijn leven als wetenschapper, zijn vriendschappen met auteurs als Tolkien, de christelijke
ideeën die de basis van zijn werk
vormen en het verhaal van de
grote liefde in zijn laatste jaren.

'Engels en Amerikaans*
Regendering the school Story:
sassy sissies and tattling tomboys
/ Eeverly Clark. New York: Galland Pub, 1996. ca. 260 p.;
(Children's literature and culture;
v. 3. Galland reference library of
social science; v. 1060). Includes
bibliograpbical references and
index. ISBN 0-8153-2116-3 alk.
paper.
Een studie over vrouwen die over
jongensscholen, en mannen die
over meisjesscholen schrijven.
Hei onderzoek richt zich op 'gender, genre en generations' in Engelse en Amerikaanse Literatuur
uit de 18e tot de 20e eeuw.
Robin Hood: die vielen Gesichter
des edlen Raubers = Robin
Hood: the many faces of tnat
celebrated English outlaw / Kevin
Carpenter (Hrsg.). Oldenburg:
BIS, Bibliotheks- und rnfonnationssystem der Universitat Oldenburg, 1995. 303 p. Catalogus van
een tentoonstelling gehouden in
Oldenburg, Torun, York, Zürich,
Arhus, Groningen, Berlijn van
12/ll/'95 tot 29/8/'97. Met ut.
opg. ISBN 3-8142-0528-6.
Tweetalige tentoonstellingscatalogus met bijdragen over de veranderingen die de romanfiguur Robin Hood van de legendes uit de
middeleeuwen tot heden ondergaat.
G. A. Henty, 1832-1902: a bibliograpbical study of bis British
editions, with short accounts of
nis publishers, illustrators and
designers, and notes on production raethods used for bis books /
Peter Newboldt. Aldershot [etc.]:
Scolar Press, 1996. XV, 710 p.,
[79] p. Met Üt. opg. en index.
ISBN 1-85928-208-3.
Uitvoerige bibliografie van Henty's werk, met foto's van 180
boekomslagen.

Bears and forebears: a life so
far / Michael Bond. London:
HarperCollins, 1996. 256 p.
ISBN 0-00-255704-5. Irnporteur
Nilsson & Lamm, ƒ 60,85.
Autobiografie van de schepper
van Paddington (1958): Michael
Bond (1926).
Beauty and the beast: Christina
Rossetti, Walter Pater, R.L. Stevenson and their contemporaries /
ed. by Peter Liebregts and Wim
Tigges. Amsterdam [etc.]: Rodopi, 1996. 280 p., (DQR studies in
literature, ISSN 0921-2507; 19)
Met index. ISBN 90-5183-902-2
geb. ISBN 90-5183-896-4 pbk.
Geb. ƒ 125,-.
Onder meer een bijdrage over
Robert Louis Stevenson (18501894).
Myth, magie and mystery: one
hundred years of American children's book illustration / compiled by Trinkert Clark and H.
Nichols B. Clark. Norfolk, Virginia: Roberts Rinehart/Chrysler
Museum of Art, 1996. ISBN 157098-079-9.

Catalogus bij tentoonstelling van
origineel werk van illustratoren
van de laatste 100 jaar in Amerika. Het belang van het boek ligt
in de afbeeldingen, de tekst laat
in helderheid te wensen over.
From romance to realism: 50
years of growtb. and change in
young adult literature / by Michael Cart. New York: HarperCollins Publishers, 03-96. Includes bibliographical references and
index. ISBN 0-06-024289-2.
Beschrijving van de Amerikaanse
tienerboeken, en de veranderingen in het genre - van romantiek
tot realisme - vanaf de jaren 60.
•Frankrijk*
Seeing through the Mother
Goose taies: visual tums in the
writings of Charles Perrault /
Philip Lewis. Stanford, Calif:
Stanford University Press, 1996.
Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-8047-2410-5
Voor hij bij het hof van Lodewijk
XIV uit de gratie raakte was
Charles Perrault (1628-1703) een
belangrijke en bekende persoonlijkheid in Frankrijk. In dit boek
worden zijn sprookjes geplaatst in
de context van zijn ideeën over de
Franse geschiedenis en cultuur.
Fabuleux La Fontaine: études /
réunis par Kees Meerhoff et Paul
J. Srnith. Amsterdam [etc.]: Rodopi, 1996. 155 p.: ill., facs.,
portr. Met üt. opg.
ISBN 90^20-0029-5.

The man who created Narnia:
the story of C S . Lewis / by
Michael Coren. Grand Rapids,
Mich: W.B. Eerdmans Pub.
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Franse letterkunde; Fables (La
Fontaine); 1668-1693; Jean de La
Fontaine 1621-1695. (Boekblad)
Children and propaganda: il
était une fois...: fiction and fairy
tale in Vichy France / Judith K.
Proud. Oxford: Intellect, 1995.
90 p. (European studies series).
(Europa, ISSN 1350-4770; Vol.
3, No. 1). Met lit. opg. ISBN
1-87151-683-8 pbk.
*ltalië*
Pinocchio oder vom Roman der
Kindheit / Dieter Richter. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1996.
189 S.; 21 cm. Literaturverz.
ISBN 3-10-0655044.
Studie over ontstaan en receptie
van Carlo Collodi's Pinocchio
(1880/83), een bijzonder kinderboek dat wortelt in een nationale
cultuur maar ook een internationale klassieker werd. Richter onderzoekt de omgeving en de tijd
waarin het ontstond, het grote
succes van deze literaire feuilleton-figuur, de receptie, de 'verduitsing ' en 'amerikanisering'
door Walt Disney, de 'japanisering' door de televisie en de ontwikkeling tot symboolfiguur voor
het Italiaanse volk.
* Zweden*
Barnböcker utgivna i Sverige
1890-99: en kornmentared bibliografi / Ingar Bratt. Lund: Lund
University Press, 1996. 695 p.
(Skrifter utgivna av Svenska
barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387; nr 60). Met Engelse samenvatting, lit.opg. en reg. ISBN
91-7966-362-1 geb.
Geannoteerde bibliografie van
plm. 1600 Zweedse kinder- en
jeugdboeken in Zweden uitgegeven russen 1890-1899, Aanvuüing
op de bibliografie over 1840-1889
van Göte Klingberg en Ingar
Bratt uit 1988.

* Stripverhalen *
In strip gevat: een eeuw beeldverhaal: Postzegel Uitgifte Boek
1997 / tekst en beeldresearch
Martijn Snoodijk en Kees Kousemaker. Groningen: PTT Post, de
Verzamelservice (Postbus 30051,
9700 AN Groningen, Tel. 050 5861234), 1996. 32 p. Ontwikkeld in opdracht van PTT Post
Filatelie.
Rijk in kleur geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van het
stripverhaal waarin blijkbaar de
post altijd een rol heeft gespeeld.
De afgebeelde, bijbehorende bijzondere postzegels uit binnen- en
buitenland zijn door het verhaal
heen gestrooid.
Geheimzinnige sterren: over het
Belgische stripverhaal / onder
red. van Rik Pareit; met bijdragen van Maarten Delbeke; tek.
Herr Seele]. Antwerpen: Dedaius,
1996. 158 p. Met lit. opg. ISBN
90-5281-107-5. f34,90.
Vijf auteurs belichten bepaalde
aspecten van Belgische stripseries
en buigen zich over de lectuur uit
hun kinderjaren. Die blijkt dan
uit 'veelal talentloze rotzooi' te
bestaan. (Vrij Nederland 4-11997)

*Prenten*
La belle histoire des images
d'Epinal / Henry George. (Collection-documents). Editeur: Le
Cherche Midi, 23 Rue du Cherche-Midi, 75006 Parijs, 1996.
ISBN 2 86274 464 6.
Kinderprenten van Brepols /
Patricia Vansummeren. Turnhout:
Uitgeverij Brepols, 1996. 232 p.:
ül. Met lit.opg.
ISBN 90-5622-012-8. Ing. 995
BF, Geb. 1650 BF. Te bestellen
bij Uitgeverij Brepols, Steenweg
op Tielen 68, 2300 Turnhout.
Tel. [int] + 014 40 25 00.
Uitgever/drukker Brepols was in
de 19e eeuw de voornaamste producent van kinderprenten in België en Nederland. Een onderzoek
in het bedrijfsarchief bracht vele
nieuwe gegevens aan het licht,
die in deze rijk geïllustreerde
studie (120 zw/w. en 17 kleurplaten) worden onthuld. Informatie over onbekende prenten, identificatie van de graveur van 70
prenten, datering van zo'n 100
prenten en de verspreiding ervan.
Ook de druktechniek en het inkleuren met sjablonen komen aan
de orde.

Willy Vandersteen: van Kitty
Inno tot De Geuzen: bibliografie /
Rolf De Ryck. Antwerpen: Standaard, 1994. 136 p. Met lit. opg.
ISBN 90-02-19501-X geb.
Inventarisatie van het werk van
de Vlaamse striptekenaar Willy
Vandersteen (1913-1990); stripverhalen, cartoons, swpcomics en
illustraties. Daarmee geeft deze
bibliografie tevens een overzicht
van de geschiedenis van het
Vlaamse beeldverhaal. Rijk geïllustreerd en voorzien van een
verwijzingsindex, een chronologische tabel van stripcreaties en
een overzicht van alle periodieken
waarvoor Vandersteen getekend
heeft. Gelijktijdig verschenen met
de op dezelfde wijze uitgevoerde
biografie (Peter van Hooydonck,
De Bruegel van het beeldverhaal).
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Uit de tydschriften

Cri

Oot voor rfe tijdschriftartikelen
geldt dat deze bijna allemaal aanwezig zijn bij het informatiecentrum Boek en Jeugd. Ook is het
mogelijk om van één of meerdere
artikelen een kopie aan te vragen.
Voor meer informatie (onder meer
over de kosten hiervan): 070 3090232.

P.O. Box 300 Peru, Illinois 61354 USA
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In Boekenpost (jrg. 5, no. 27,
jan/feb 1997) bijdragen over het
boek 'Hans Brinker en de zilveren schaatsen', over een verzameling Poolboeken, kerstgeschenketiketten in zondags schoolboekjes,
Felix Timmermans en Nellie van
Kol.

V

In De Boekenwereld (jrg. 13, no.
1) staat een artikel over weeshuisdrukkerij 'Neerbosch' te Nijmegen.
De Boekenwereld (jrg. 13, no.2,
dec. 1996) bevat een artikel over
de aanwezigheid van oude Nederlandstalige publicaties in historische Oostduitse bibliotheken, en
een artikel over een proefproject
m.b.t. beleid eu beheer ten behoeve van uitgeversarchieven,
met als proefprojecten de archieven van de uitgeverijen Veen,
Kosmos en Luitingh.
In Compres: tijdschrift voor
drukkers (16-10-1996) een artikel
naar aanleiding van de pop-up
tentoonstelling in Haarlem: 'De
gouden handjes van Kater & Kater: pop-up wat is dat?' over het
handwerk voor de tentoonstellingscatalogus, uitgevoerd bij K
& K Krommenie.
Documentatie jeugdlectuur in
thema's is een door het NBLC in
Den Haag uitgegeven reeks mappen, niet in de vrije verkoop
maar in veel openbare bibliothe-

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

-

Maart 1997- no. 14

17

ken aanwezig. Jrg. 18, no. 5,
1996, heeft als onderwerp 'Reizen in de jeugdliteratuur', en deze
map bevat een literatuurlijst en
overdrukken van minder gemakkelijk vindbare binnen- en buitenlandse artikelen over: robinsonades, reisverhalen in de 18e en
19e eeuw en van de Filautropijnen, queesten, klassieke verhalen,
reisjournalen, tijdreisverhalen en
bijdragen over auteurs als Karl
May, Jonathan Swift, James Fenimore Cooper, Friedrich Gerstacker en Sehna Lagerlöf.
In Dokumentaal (jrg. 25, no. 3,
sept 1996) een voortzetting van
het artikel over de drukgeschiedenis van Van Alphen's Kleine gedichten voor kinderen door L.G.
Saahnink.
Dokumentaal (jrg. 25, no. 4,
feb. 1997) is het laatste nummer
van dit tijdschrift in gedrukte
vorm, dat mogelijk digitaal wordt
voortgezet. Jn dit nummer een
artikel van B.P.M. Dongeunansr
'Waar is Abeltje gebleven? Zoeken op trefwoord en uitgever in
de Online Publieks Catalogus'.
Deze speurtocht was niet erg
succesvol, want de auteur had
vanaf zijn werkplek nog geen
toegang tot het Centraal Bestand
Kinderboeken.

bevat naast lemma's oveT moderne auteurs, een bijdrage over
Dola de Jong.

Van Stolk, een verzameling historieprenten over de vaderlandse
geschiedenis, waarin ook kostbare, met platen geïllustreerde
kinderboeken aanwezig zijn.

Lexicon van de jeugdliteratuur
(aanvulling 43, feb. 1997) bevat
bijdragen over o.a. Truida Kok,
P. van Renssen en Hans de la
Rive Box.
Literatuur (jrg. 13, no. 6, nov./dec. 1996) bevat een artikel van
Berry Dongelmans: 'Wat mochten
vrouwen lezen in de negentiende
eeuw?' Een nieuwe invalshoek in
onderzoek naar leesgedrag en lectuur, waarin ook de ideeën uit de
vorige eeuw over het opgroeiend
geslacht en over geschikt geachte
lectuur voor meisjes aan de orde
komen.
Literatuur (jrg. 14. no 1, jan/feb. 1997) bevat een bijdrage van
Mathijs Smit: 'Een literair kunstenaar van den allereersten rang...',
de betekenis van Wüliam Morris
voor de Nederlandse literatuur.
NRC Handelsblad van 14-2-1997
besteed een paginagroot artikel
aan Herman MelvÜle, over wie in
1996 twee biografieën verschenen.
Nederlandse letterkunde (jrg. 2,
no. 1, 1997): Arie Jan Gelderblom over Anna Barbara van
Meerten-Schüperoort: schrijvende
leidsvrouw en kindervriendin,

Leesgoed (jrg. 23, no. 6, 1996)
is een themanummer, uitgebracht
als voorbereiding voor het symposium 'Van Nijnrje tot Nabokov'. Naast de vele informatie
over 'stadia van geletterdheid' bij
de jeugd, zijn drie bijdragen opgenomen die gekenschetst kunnen
worden als Teesautobiografieen':
de leeservaringen uit de jeugd
van Atte Jongstra en Henri van
Daele. Jacques Vriens vertelt
over zijn jeugdige kennismaking
met boeken in de tekst van de
lezing die bij uitsprak bij de
opening van de tentoonstelling
over Paul Biegel.

Ons ABC boek (no. 13, jan.
1997) bevat o.a. enkele gelegenheidsalfabetten, artikelen over
abc-versjes en de (onmogelijkheden bij het vertalen van abc-boeken.

Het Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 42, okt. 1996)

In Ons erfdeel (Vol. 39, no. 2,
1996) een artikel over de Atlas

In De negentiende eeuw (jrg. 20,
no. 3, 1996) een artikel van Herben W.G.M. Willems: Het hangt
aan de muur en het sticht: beschavingsidealen in de negentiende eeuw en de schoolplaten
van Hendrik Jan van Lummel.

Ons Erfdeel (vol. 39, no. 5,
1996) bevat een bijdrage van Aan
van Zoest: Toonder toont liefde
en woede.
Spiegel Historiael (vol. 31, afl.
11/12, 1996) bevat een artikei
van Jacques Sicking: 'Het verleden leeft voort en Walter Scott
ook, maar hoe?'
In Tiecelijn: nieuwsbrief voor
Reynaerdofielen, jrg. 9, no. 3
(1996, p. 90-104) is de lezing
gepubliceerd die Rik van Daele
heeft gegeven tijdens het Reynaert-weekend in Hulst afgelopen
september: 'Van overspeligheên
tot buitensporigheên: over de
wordingsgeschiedenis
van de
Reynaertbewerking voor schooT
gebruik van Jan Frans Willems
uit 1839'.
Traditie: tijdschrift over tradities
en trends, uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
(jrg. 2, no.4, winter 1996) bevat
een artikel over het hedendaagse
en de geschiedenis van het schimmenspel, met een afbeelding uit
een kinderboek van 'chineesche
scnimmen'.
Yumtzilob: tijdschrift over de
America's (juli 1996) bevat een
artikel van Mary Eggennont-Molenaar, een Canadese onderzoekster van Nederlandse afkomst:
'The obsolescence of au author,
whatever happened to Gustave
Aimard?'
Vrij Nederland (25-1-1997) bevat een bespreking van het proefschrift van Jacques Dane: 'De
vrucht van Bijbelse opvoeding':
protestants-christeüjke leescultuur
en opvoeding in protestanls-christelifke gezinnen, circa 1880-1940.

Betichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Vry Nederland (29 feb) bevat de
weergave van de lezing van Arie
van den Berg 'Het onvindbare
kinderboek', uitgesproken bij de
presentatie van de 'Bibliografie
van Nederlandse School- en Kinderboeken 1700-1800' door P J .
Buijnsters en L. Buijnsters-Smets.
* Buitenlandse tijdschriften*
In American libraries (Vol. 27,
no. 11, dec. 1996) een bespreking van een grote historische
overzichtstentoonstelling
van
amerikaanse jeugdboekillustraties.
Een nieuw tijdschrift: Biblio: the
magazine for collectors of books,
manuscripts and ephemera (vol 2,
no 1, jan 1997) bevat artikelen
over een Italiaanse Pinocchioverzameling (met lit. opg.) en
over de Tsjech Vojtêch Kubasta,
de maker van pop-up boeken die
vanaf eind jaren '50 in 37 talen

en ook in Nederland in grote
aantallen verschenen. (Info Theo
Gielen), ƒ 14,90, te koop bij o.a.
antiquariaat De Kloof, Amsterdam, tel. 020 - 6223828.
Bookbird (Vol. 34, no. 1, Spring
1996), themanummer over vrouwen en meisjes in de jeugdliteratuur, geeft een historische
schets van het veranderende beeld
van de vrouw en het meisje in
China en in India en in de jeugdliteratuur van die landen.
Canadian Ch il eire u's Literature
(no. 82, 1996) bevat een artikel
over de ontwikkeling van Canadese fantasyverhalen voor kinderen.
In Children's Literature Association Quarterly (Vol. 20, no. 3,
fall 1995) een bijdrage over de
geschiedenis van de Griekse
jeugdliteratuur vanaf 1874.

Children's Literature Associaüon Quarterly (Vol. 21, no. 3,
fall 1996) bevat veel informatie
over de geschiedenis van jeugdliteratuur: over 'Fabulous histories'
van Sarah Trimmer (1786), over
de Wizard of Oz (1900), Bambi
(1923), The wind in the willows
(1908) en The little lame prince
(1875).
Children's literature in education (jrg. 27, no. 4, dec.1996)
bevat een artikel over de omschrijving van het lichaam in
teksten voor kinderen, o.a. 'The
Waterbabies' van Charles Kingsley uit 1863.
In Eselsohr (1997, no. 1) een
artikel over de Sammlung Brüggemaun naar aanleiding van het
verschijnen van deel 2 van de
catalogus. Zie bij publicaties.
Eselsohr (1997, no. 2) bevat
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bijdragen over klassieke kinderboeken met poging tot definitie en
plaatsbepaling.
The lion and the unicorn (vol.
21, no.1, jan 1997) bevat artikelen over tijdschriften voor jongens, historische verhalen geschreven in de Verenigde Staten
in de jaren '30 tot '50, en over
Elizabeth Goudge en Charles
Kingsley.
Passages/Passagen:
speciaal
nummer van een Zwitsers cultureel magazine (afl. 21, Autumn
1996) over de striptekenaars van
Zwitserland vanaf Töpffer (Prikkebeen).
Signal (no. 82, jan 1997) vevat
een artikel over Praocchio-bewerkmgen.
Tausend und ein Buch (no. 6.
dec 1996) komt met een schrijversportret van de 75jarige Oostenrijkse
jeugdboekenschrijver
Othmar Franz Lang.

Uilenspiegel, Odysseia en De reis
van Brandaan. Utrecht: Universiteit, 1995.
Een onderzoek naar hedendaagse
bewerkingen van deze drie klassieken.
De Middeleeuwen als projectiescherm?: het beeld van de Middeleeuwen in jeugdboeken / Renate Mamber. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam,
1995. 73 p.
Doctoraalscriptie Maatschappijgeschiedenis Industriële samenlevingen. Met een vergelijking
van jeugdboeken verschenen van
1900 - 1930 en né 1960.
Tussen Keulen en Parijs ligt de
weg naar Rome: een empirisch
onderzoek naar de perceptie van
het geslacht van hoofdfiguren uit
klassieke kinderliedjes en -versjes
die qua taal sekseneutraaJ zijn /
Linda Bierings. Tilburg : Katholieke Universiteit Brabant, 1996.
Doctoraal-scriptie Taal &. Cultuurstudies Faculteit der Letteren.

La Youth services in Ubraries
De metamorfosen van klassie(vol. 10, no. 1, fall 1996) artikekers: Röbinson Crusoë als kinlen over de Newbery Award, die L derboek, film en spiegeltekst /
75 jaar bestaat, en een bijdrage ' Mauon Klabers. Tilburg: Kathoover John Newbery zelf.
lieke Universiteit Brabant, 1996.
71 p.
Analyses van de oorspronkelijke
roman van Daniel Defoe, van de
jeugd- en filmbewerkingen en van
Scripties
een zg. postmoderne herschrijving
voor volwassenen.

Alle genoemde scripties zijn in te
zien bij het informatiecentrum
Boek & Jeugd te Den Haag. Bij
dit instituut is de 'scriptiebank
kinder- en jeugdliteratuur' ondergebracht.
De Boek & Jeugd-pr|js 1996
voor de beste scriptie is toegekend aan Quirin van Os, voor:
Woorden reizen langs kromme
wegen: een onderzoek naar de
toegankelijkheid van drie literaire
bewerkingen voor de jeugd; Tijl

k*UJ

Berichten uk de wereld van het oude kinderboek

Vragen

Het raadsel van het boek-zondertitel van Boek & Jeugd uit het
vorige nummer is helaas niet
opgelost.
Informatiecentrum Boek & Jeugd
heeft wederom van enkele donateurs (M, Schuddeboom, Frits
Booij en Theo Gielen) fondslijstjes ontvangen, die per uitgeveT en
- indien zinvol - per auteur terugzoekbaar zijn gemaakt. Hermien
Brautas schonk een flink aantal
recensies van kinderboeken, uit
tijdschriften ('Het blijde thuis' en
'De vrouw en haar huis') geknipt
vanaf 1929. Hartelijk dank namens Boek en Jeugd!
John Laudwehr is bezig met een
inventarisatie van negentiendeeeuwse Nederlandstalige uitgaven
van J. Scholz in Mainz. Hij heeft
al 24 titels gevonden, maar wil
graag meer informatie.
Wie iets weet, graag bellen:
tel. 0344-635976.
Paul Feelders zoekt gegevens
over de volgende schrijvers:
H. Lourense, pseud. van Hendrik
Bijl (1893-?). Hij schreef o.a.:
Jan Mak, een Schiedamse jongen
uit de Franse tijd; Het geheim
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van de boshut; Hann heeft pech;
Wilde Job; Wim's feestdag; Het
raadsel van het rieüand; Twee
lege kooien.
WJ. van Dijck, schrijver van o.a.
Soldaat tegen wil en dank; De
klerk van den Inquisiteur; Naar
zee!
Reacties s.v.p. naar: Jozef Israëlslaan 15, 3141 KC Maassluis
tel. 010- 5923157.
Sjoerd Stevan (Hoofdweg 8, 9698
AE Wedde, tel. 0597 - 562614)
heeft voor zijn onderzoek naar in
Nederland verschenen Kinder- en
Schoolboeken tussen 1750-1850 al
ruim 4200 verschillende titels en
drukken opgespoord. Hij vraagt
of er donateurs zijn die hun oude
boek- en veilingcatalogi, waarin
boeken tot 1850 in Nederland
verschenen, worden genoemd, tijdelijk ter inzage willen afstaan.
Hij denkt daarbij aan catalogi van
Beijers, van Gendt, Bubb Kuyper. Van Stockum e.a., verschenen vóór 1988, Het gaat met name TOE om titelgegevens van
boeken waarvan tot nu toe geen
vindplaatsen bekend zijn.

Uitgeverslogo's

In Berichten no. 12 was een
vraag opgenomen naar een uitgeverslogo: W UB met een kroontje
op de W. Dit logo was geplaatst
op de rug van twee boeken van
Karl May, die uitgegeven waren
door de Nederlandsche Keurboekerij in de jaren '50. Mededonateur en Karl May-kenner J.C.
Oosterbaan heeft de oplossing
gevonden: WUB staat voor: Van
de Wet's Uitgevers Bedrijf Amsterdam. Zij gaven 12 delen van
Karl May uit, dus het gaat bij
deze twee vermeldingen van uitgevers in en op hetzelfde boek
om een zg. 'overgegaan fondsartikel'.

Dat is een regelmatig voorkomend verschijnsel, waarbij een
aantal boeken (fondsartikef) verkocht werd door de oorspronkelijke uitgever (die op het titelblad
als uitgever vermeldt staat) naar
een andere uitgever (die de eigen
naam op de band zet).

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Mededehngeo-bulletm
van de Stichting
Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
(ISSN 1384 - 5977)
Bestuur
Netty van Rotterdam (vrz.),
Lieneke Aangenendt, Jaap
ter Linden (secr), Gerard
Brantas (pertrungmeester) en
Anne de Vries

Verantwoording
illustraties

De illustraties in dit nummer zijn
afbeeldingen van postzegels, gekozen uit de verzameling Kinderboeken op postzegels van
Joke Thiel-Schoonebeek. De
grootte van de afbeeldingen is
soms aangepast aan het formaat
van de kolommen, en komt niet
altijd overeen met de werkelijke
afmetingen. Voor informatie over
de verzameling tel. 0252-212372.

Oproep

Donateurs die een bijdrage aan de
berichten willen leveren worden
verzocht vooraf contact op te
nemen met Jeannette Kok. Bijdrage kunnen gaan over collecties,
over onderzoeken die gaande
zijn, over verschenen vakliteratuur. Over van alles dat onze
donateurs bezighoudt.
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Samenstelling
Jeannette Kok
Duijx

en
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Informatie die van belang
kan zijn voor het bulietm
kan men sturen aam
NBLC, Jjjformatiecentrum
Boek en Jeugd
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 43300
2504 AH Den Haag
Tel. 070 - 3090225
Donateurs van de Stichting
Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (minimum donatie per jaar vijfentwintig gulden) ontvangen
uimochgingen van studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de
wereld van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan
men bij Jaap ter Linden,
Nationaal
Schoolmuseum,
Nieuwemarkt 1 A, 3011 HP
Rotterdam (tel. 010
4045425)

Berichten mit de wereld
van het oude kinderboek
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Van het bestuur
^^^^^^^^^^^^^^^^j^
De eerste informele bijeenkomst
op 19 maart in café Lofen in
Utrecht kan met een opkomst van
zo'n dertig mensen zeer geslaagd
genoemd worden. Het doel om
contacten te stimuleren tussen
liefhebbers van het oude kinderboek wordt op deze wijze zeker
bereikt.
Het bestuur kan zich voorstellen
dat vanuit deze kring ook andere
initiatieven ondernomen kunnen
worden, zoals het organiseren van
een bezoek van een kleine groep
donateurs aan een verzamelaar.
Ook de studiedag op 19 april trok
vee) donateurs. De eerstvolgende
studiedag is gepland op 25 oktober 1997. Over de mvulling ontvangen onze donateurs nog bericht.
Voor 1998 wordt gedacht aan een
bezoek aan de nieuwe boekenstad
Damme in combinatie met de tentoonstelling over Tijl Uilenspiegel
in bet Zeeuws Museum in Middelburg.
Zoals we al eerdeT gemeld hebben kunnen de kosten van studie-

niet meer uit de jaarlijkse
donaties gedekt worden. Aan de
deelnemers van deze bijeenkomsten wordt tegenwoordig een bijdrage van tien gulden gevraagd
(die men ter plekke kan voldoen).
De kosten voor het drukken van
de 'Berichten...' slokken een
groot deel van de bijdragen van
de donateurs op.
Een gezamenlijk bezoek van donateurs aan de tentoonstelling
'Kinderen van alle tijden' in het
Noordbrabants Museum in Den
Bosch is geregeld (zie bijgaande
uitnodiging).
Tijdens de huishoudelijke vergadering op 19 april verzocht
A.S.A. Struik, met instemming
van diverse aanwezigen, het bestuur om zich, samen met andere
organisaties van boekenvrienden,
in te zetten voor één toegangskaan voor alle (universiteits)bibliocheken. Er bestaat een overleg, dat echter oost-indisch doof
lijkt te zijn voor de klachten en
wensen op dit punt. Het bestuur
zal meer infonnatie inwinnen.

Tussen 17,00 en 19.00 uur bestaat ook de mogelijkheid om bij
antiquariaat Acanthus (Achter
Sint Pieter 180) wat rond te kijken.
Café Lofen is gevestigd op het
Domplein 17 in de mooie binnenstad van Utrecht. Vanaf Utrecht
CS is het ongeveer een minuut of
tien lopen. De handigste route is
via de Mariaplaats - Zadelstraat Servetstraat. Voor wie liever een
bus neemt: lijn 2 en 22 stoppen
op het Domplein.
Er wordt geen aparte uitnodiging verstuurd, dus noteert u de
datum! ledereen is welkom, aanmelden tevoren is niet nodig.
Meer informatie nodig? Zie colofon.

De volgende informele bijeenkomst zal weer in café Lofen
plaatsvinden en wel op woensdagavond 25 juni (van 19.00-21,00
uur). Wie wil kan tevoren een
hapje in bovenstaand etablissement eten.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Netty van Rotterdam
Voorzitter
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Van de redactie

Onze excuses voor een vergissing
in het vorige nummer gemaakt: er
werd meegedeeld dat de 'informele kring' bestond uit 'ontmoetingen van wetenschappers'. Dat
klopt dus niet; er zijn binnen de
Stichting twéé nieuwe activiteiten
opgezet.
Een 'informele kring', waar alle
donateurs die dat willen aan deel
kunnen nemen, bedoeld als ontmoetingsplaats ter uitwisseling
van zowel spirituele als materiële
zaken. Deze kring wordt gecoördineerd door Theo Gielen en
Netty van Rotterdam.
De 'kring van wetenschappers'
waarvoor coördinator Anne de
Vries al verschillende mensen
heeft benaderd. De eerste bijeenkomst beeft in mei plaatsgevonden.
Meer dan veertig donateurs
maakten op 19 april j.1. hun
opwachting op de studiedag in
Museum Scryption te Tilburg,

Een gedenkwaardige dag met heel
veel informatie, veel vriendschappelijke ontmoetingen, veel te
bekijken in het museum en natuurlijk ook weer veel om naderhand over na te denken.
De lezing van het echtpaar
Buijnsters, bibliograaf en -gravin,
gaf extra diepgang aan de bij
iedereen al bestaande bewondering voor hun werk.
Naar aanleiding van het verhaal
met plaatjes van A.S.A. Struik
over boekbanden had men het gevoel véél meer over dit onderwerp te willen zien, horen en
weten. Van beide lezingen is een
impressie in deze 'Berichten...' te
lezen.
Tot slot het Berry DongeUnans
de aanwezigen enigszins sprakeloos achter. Helaas was er voor
een pittige discussie niet voldoende tijd. Misschien was men ook
wel te moe. In ieder geval hadden
veel toehoorders het gevoel dat
zij rustig nog eens hun gedachten
wilden laten gaan over hetgeen
naar voren werd gebracht. In dit
nummer geen impressie van een
buitenstaander, maar een samenvatting van de lezing door Berry

Dongelmans zelf geschreven. Wie
weet wat deze tekst nog voor
discussie zal opleveren?
Verder in deze 'Berichten...'
enkele bijdragen van donateurs
{waarvoor hartelijk dank! Bijdragen zijn altijd welkom; even van
tevoren contact opnemen graag).
En natuurlijk de gebruikelijke
rubrieken.
Als illustratiemateriaal bij deze
aflevering is gekozen voor afbeeldingen uit kinderprenten en boeken over luilekkerland. Aanleiding was het verschijnen van
de studie van Herman Pleij: Dromen van Cocagne: Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte
leven. Een intrigerend onderdeel
van de afbeeldingen over luilekkerland is een varken dat gebraden en wel, vaak al voorzien van
mes en vork rondwandelt, op
zoek naar eters. En omdat het
varken in deze dagen zo negatief
in de belangstelling staat, leek het
de redactie 2eer gepast om dit
getergde dier een centrale plaats
te geven in deze aflevering.
De samenstellers
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Daf* kuni jie
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Buiten Nederland waren Iona en
Peter Opie een inspiratiebron
voor het echtpaar Buijnsters. Het
kostte De Opies enige tijd om te
ontdekken dat "zeldzame boeken
heel gewoon zijn. maar gewone
boeken zeldzaam zijn geworden'.

De bibliograaf en
-gravin aan het
woord

Impressie van de voordracht van
prof. dr PJ. Buijnsters en mevrouw dr L. Buijnsters-Smets over
een kijkje achter de schermen van
hun bibliografie van het nederlandse school- en kinderboek
1700-1800.
De inspiratie.
Als eerste benadrukte Buijnsters
dat bij en zijn vrouw het werk
aan de Bibliografie van Nederlandse School- en Kinderboeken
1700-1800 van begin tot eind als
duo hebben uitgevoerd. Eind
jaren '70 begonnen zij aan dit
werk, waarbij zij in de loop van
de jaren vele bijzondere vondsten
deden en veel bijzondere mensen
hebben ontmoet. Mr C F . van
Veen, verzamelaar van een enorme collectie kinderprenten,
boeken en papieren speelgoed (tot
1880), was hun grote inspirator,
Van Veen was wetenschappelijk
gezien te weinig gedisciplineerd,
een eigenschap die nodig is om
een gedegen bibliografie samen te
stellen. Zijn plannen voor de
uitgave van een bibliografie
waren dan ook tot mislukken
gedoemd.
Het geheel groeide hem boven
het hoofd. Uiteindelijk verzoende
hij zich met het idee dat het echtpaar Buijnsters de bibliografie
zou maken. Enkele schoenendozen volgeperst met haast onleesbare fiches verhuisden naar hen.
Alleen de fiches van de abc-boeken hield Van Veen zelf om daar
op later tijdstip een aparte bibliografie van te maken. Ook dit is
echter nooit gelukt. Een portret
van 'inspirator' Van Veen (van de
hand van Buijnsters) is verschenen in het 4e Jaarboek voor de
Nederlandse Boekgeschiedenis.

De contacten.
In de jaren '70 was er weinig interesse bij de universiteiten voor
het oude kinderboek. Contacten
in Nederland (onder meer met het
NBLC) verliepen teleurstellend.
Het echtpaar Buijnsters vond in
het buitenland meer belangstelling: contacten met dr Ernst
Ludwig Hauswedell, uitgever van
Die Schiefertafel leidden onder
meer tot het opstellen van een beschrij vings formulier.
Interesse vonden zij wel bij
verzamelaars, maar de belangrijkste gingen dood: Jan de Koning,
Mevrouw Caljé-van Gulik en in
1982 Mr. van Veen. Ook antiquaren waaronder Bert Hagen en Bas
Hesseling (Forum) werden benaderd.
De bronnen.
Het doel was om een beschrijving
te maken van alle kinderboeken
(ook de Zuid-Nederlandse) uit de
18e eeuw. Daarvoor werden zoveel mogelijk gedrukte bronnen
geraadpleegd, die helaas vaak onbetrouwbaar en onvolledig bleken te zijn.
Een andere bron voor titels waren de kaartcmalogi en collecties
van bibliotheken. Ook dat gaf
veel problemen. Er waren haast
geen goede ingangen om het bezit
aan kinderboeken te traceren en
veel is in het geheel niet gecatalogiseerd. Allerlei rampen heeft het
echtpaar Buijnsters aangetroffen:
in de Zeeuwse Bibliotheek (collectie Tak) had een overijverige
binder de banden in nieuw bloemetjesbehang gestoken en was alleen de catalogus van Henri Tak
uit 1910 aanwezig. De collectie
van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was elders opgeslagen en moeilijk toegankelijk.
Daarnaast waren de boeken voor-

zien van veel stempels en perforatiegaten. De situatie bij andere bibliotheken leverde ongeveer
dezelfde verhalen op.
De graaf en -gravin verzamelden niet alleen titels: ze lazen de
boeken ook! En ontleenden aan
daarin afgedrukte fondslijstjes ook
weer titels. En dan waren er
natuurlijk ook nog de collecties
van verzamelaars die vaak veel
aanvullende informatie opleverden.
Afbakening van grenzen.
Bij het samenstellen van de bibliografie werd uitgegaan van de
volgende definitie van een kinderboek: de oorspronkelijk voor kinderen bestemde of op den duur
door hen genoten lectuur.
Ter vergelijking: antiquariaat
Forum hanteert (uit commercieel
oogpunt?) een veel bredere definitie, en Th. Brüggemanrj neemt
ook pedagogische werken op.
Volksboeken zijn in de bibliografie niet opgenomen, maar achteraf gezien had een enkel volksboek er wel ingepast. De ZuidNederlandse titels bleken voor 99
% te bestaan uit godsdienstige
schoolboeken. Om een 'wijwaterhoofd ' te vermijden zijn deze
eveneens niet opgenomen. Ook
overwegingen van publicitaire
aard hebben hierin meegespeeld:
er was in België geen subsidie te
vinden en in Nederland geen uitgever, die deze enorme extra
hoeveelheid wilde uitgeven. De
samenstellers gaven aan dat er
nog enorm veel te doen is: onderzoek naar uitgevers van kinderboeken staat daarbij voorop. Er is
al een begin gemaakt met onderzoek naar de uitgevers Trap,
Maaskamp, Houtgraaff en Noman.
De illustraties.
Mevrouw Buijnsters-Smets heeft
de illustraties uitgekozen. Bij
prentenboeken was dat eenvoudig, maar bij andere categoriën
lastiger. Ze moesten representatief zijn voor het genre, esthetisch
verantwoord en technisch goed
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reproduceerbaar. Mevrouw Buijnsters heeft over een aantal illustratoren gepubliceerd. (Zie de
literatuur lijst in Berichten no.
14). Voor de 250 uiteindelijk gekozen illustraties was een veel
miniere keuze nodig. Ook na het
verschijnen van de bibliografie
heeft zij nog nieuwe ontdekkingen
gedaan over de herkomst van bepaalde illustraties. Systematisch
onderzoek op dit gebied is haast
onmogelijk: je moet heel vee!
zien en een goed visueel geheugen hebben.
De fase van manuscript tot
boek.
Het vinden van een uitgever voor
de bibliografie was al even moeilijk als het vinden van subsidies
en sponsors noodzakelijk voor
een uitgave mei een beperkte
oplage. Nu de bibliografie, door
het echtpaar Buijnsters kortheidshalve de BNK genoemd, is verschenen, wil dat niet zeggen dat
zij op hun lauweren gaan nisten.
Zij gaan door met verzamelen en
zijn dankbaar voor elke aanvulling op hun werk. Misschien kan
er op den duur een supplement
uitkomen, hoewel de financiering
daarvan nog moeilijker zal zijn.

Dé band van het
kinderboek tussen
1910 en 1940

A.S.A. Struik was als kind al
verzamelaar van sigarenbandjes,
dinky-toys en plaatjes van auto's.
Later verzamelde hij grafiek
(werd te duur), daarna affiches
(nam te veel ruimte in), vervolgens pakpapier (achterhalen van
ontwerpers bleek onmogelijk) en
daarna naïeve schilderijen (het
huis raakte vol).
De verzameling boekbanden
waar Struik op het ogenblik aan
werkt, groeit ook al weer zijn
huis uit. De collectie buitenlandse
banden is geschonken aan het
Museum van het Boek in Den
Haag en de Nederlandse gaan
naar de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam.
Dit verzamelobject leverde vaak
verbaasde reacties op. Boeken
verzamelen alleen om het uiterlijk? Niet om te lezen? Hij werd
dan ook beschouwd als een boekheiden, tot in 1973 een boek van

Ernst Braches verscheen (Het
boek als nieuwe kunst), waarin
de boekband tot kunst wordt verheven. Wat hij verzamelt zijn niet
de mooie bandjes van Couperus
of de in genummerde oplage verschenen prentenboeken of de
boeken die honderden guldens
kosten. Dat blijft wel bewaard.
Wat niet bewaard blijft zijn bijvoorbeeld de al bijna verdwenen
stichtelijke boekjes die niemand
meer leest. Deze hebben vaak
mooie bandjes.
De industriële boekband bestaat
pas vanaf 1833, dankzij de uitvinding van de stoommachine. De
band van het kinderboek in Nederland in de periode 1910 tot
1940 heeft een heel eigen karakter, waardoor het zich onderscheidt van de boekband in de
ons omringende landen. Na een
inleiding werden dia's vertoond
van verschillende boekbanden,
waaronder vergelijkingen van het
uiterlijk van meerdere drukken
van dezelfde titel, Nieuwe kunst
en Art-deco banden, banden van
bekende en onbekende ontwerpers.
Helaas kon de zaal niet goed
verduisterd worden, wat een aantal dia's wat bleek maakte. Ook
het stofomslag kwam ler sprake,
en A.S.A.'s vergeefse poging om
dit als gegeven in de Nationale
Bibliografie op te nemen. Omdat
hij zelf voorlopig geen tijd heeft hij is nog zeker drie jaar bezig
met het beschrijven van zijn
collectie voor de Universiteit van
Amsterdam - riep hij de aanwezigen op zicb te verdiepen in de
volgende onderwerpen en daarover te publiceren: de boekbanden voor Nederlandse kinderboeken; het werk van Nettie Heyligers, de verschillende stempelmakers en -ontwerpers en het (internationale) gebruik van stenpels
op boekbanden.
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Boekgeschiedenis
met een kleine of
met een grote B?

Samenvatting van de voordracht
over het (oude) kinderboek van de
hand van de heer Dongelmans
zelf.
Een vergelijking tussen de doelstellingen van de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging en de
Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur levert gemeenschappelijke doelstellingen op,
namelijk 'het bevorderen van onderzoek naai en kennis van de
geschiedenis van het Nederlandse
gedrukte woord in de meest
ruime zin (NBV), resp. kinder-en
jeugdhteratuur (SKJ), en het
wekken en versterken van de
belangstelling daarvoor'.
De vraag is of er één boekgeschiedenis is, of dat er een boekgeschiedenis van de volwassenenliteratuur èn een van de kinderen jeugdliteratuur is. Met andere
woorden: i$ er een boekgeschiedenis met een grote B en een met
een kleine b. Feit is, dat de boekhistorische aspecten van de kinder- en jeugdhteratuur tot nu toe
onderbelicht zijn gebleven. De
reden daarvan is, dat de boekgeschiedenis pas de laatste tien a
twintig jaar vaste voet aan de
grond heeft gekregen binnen de
universitaire wereld. De aandacht
is daarbij in eerste instantie uitgegaan naar de productie, distributie
en consumptie van bekende en
gewaardeerde literatuur. Langzamerhand komt er steeds meer
aandacht voor minder bekende
werken. Nu ook de jeugdliteratuur binnen de letterenfaculteiten
steeds meer aandacht krijgt, kan
er samengewerkt worden. Belangrijke stimulans daarbij is dat er,
met de verschijning van de Bibliografie van Nederlandse schooien kinderboeken 1700-1800, een

degelijke basis is. De titels zijn
zo volledig mogelijk geïnventariseerd en op een systematische
manier geordend: voorwaarden
voor het verrichten van goed
wetenschappelijk onderzoek.
Alle boeken behoren in feite tot
het onderzoeksgebied van de
boekbistoricus, dus ook de jeugdliteratuur verdient het om aandacht te krijgen. Bij het boekhistorisch onderzoek van volwassenen- en jeugdhteratuur kunnen
dezelfde methoden worden toegepast, maar soms is dit niet mogelijk. Tevens blijkt ook de waardering van de verschillende tekstsoorten problematisch.
Een paar voorbeelden uit de
drie takken van boekhistorisch
onderzoek kunnen dit verduidelijken. Ten aanzien van de waardering van teksten kunnen we ons
afvragen of er, gezien het leespubliek, behoefte bestaat aan een
even zorgvuldige uitgave van bijvoorbeeld de volledige werken
van Hotze de Roos (Kameleon)
als van die van Louis Couperus.

specifieke
onderzoeksmethoden
nodig zijn.
Op het gebied van de consumptie zal het bij het historisch lezersonderzoek
buitengewoon
moeilijk zijn de feitelijke lezers
van de kinderboeken te achterhalen. Intekenlijsten voorin kinderboeken zijn mij niet bekend. Ook
boedelinventarissen met kinderboeken ontbreken. We beschikken
slechts over wat spaarzame egodocumenten en de, vaak sterk gekleurde, herinneringen van volwassenen.
De bestudering van de boekhistorische aspecten van jeugdliteratuur laat niet alleen de overeenkomsten, maar juist ook de verschillen met de volwassenenliteratuur zien. Ze geeft ons een rijker
en duidelijker beeld van de eigenheid van diverse soorten teksten,
En daarbij mag en kan de boekbistoricus zich geen oordeel
aanmatigen over de waarde van
de verschillende genres. Er is
maar één boekgeschiedenis.

Daarnaast kunnen, bijvoorbeeld
voor jeugdseries, dezelfde methoden worden toegepast als bij de
volwassenenliteratuur. In andere
gevallen zullen, omdat het een
specifiek soort teksten betreft,
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Kinderen van
alle tijden

Op verzoek van de redactie is
onze mededonateur Nel TeeuwenOpheij naar Den Bosch gegaan
om de tentoonstelling 'Kinderen
van alle tijden' te bekijken (nog te
zien tot 6 juli). Hieronder een
impressie van haar hand.
In het Noordbrabants Museum te
's-Hertogenbosch is de cultuurhistorische tentoonstelling 'Kinderen van alle tijden: kindercultuur
in de Nederlanden vanaf de Middeleeuwen tot heden' te zien. Het
accent ligt daarbij op de kinderen
in het zuiden des lands. De samenstellers van de tentoonstelling
willen een zo breed mogelijk
beeld scheppen van de leerwereld
van hei kind in de loop der eeuwen en hebben zich qua opzet en
informatie gericht op een breed
publiek van volwassenen en kinderen. Ze verzamelden daarvoor
zo'n driehonderd historische
voorwerpen, schilderijen, prenten
en tekeningen.
De bezoeker van de tentoonstelling krijgt allereerst een aantal
schilderijen met kinderportretten
en met het onderwerp 'Braaf en
stout' te zien. 'Het kind in de
grafiek' toont prenten met onder
meer kinderspelen en familietafereeltjes. Er zijn ook prenten
met tekst, zoals een brief aan St.
Nicolaas uit 1773 en twee bladzijden uit een kinderdagboek van
Otto van Eek van nieuwjaarsdag
1794.
Het thema 'Beproefde kinderen'
komt wat schraal aan bod. Er zijn
een paar schilderijen van werkende kinderen maar te weinig om er
een speciaal thema van te maken.
Het thema 'Ziekte en dood' daarentegen komt beter uit de verf
met bijvoorbeeld het schilderij
van de geboorte van de Dordtse
vterling uit 1621. Goed uitge-

werkt was ook het thema 'Stilzitten en opletten' over de school en
het leren, met onder meer het rekenboek van Willem Bartjens
(1848), 'n abecedarium uit 'sHertogenbosch (1568), voorbeelden om te leren schrijven uit de
17de en 18de eeuw, houten
schooltassen, letterdozen en zo
meer.
Naast een aardige en grote verzameling speelgoed zijn er voorwerpen die te maken hebben met
geboorten en kraamzorg.
De bovenzaal is ingericht met
educatief materiaal en speelgoed
voor kinderen. Er zijn echter
geen boeken! Wel prenten uit de
18de en I9de eeuw met als titel
'Lering en vermaak'.
De zeer verzorgde catalogus,
uitgegeven bij Waanders in Zwolle, bevat veel historische informatie. Omvang: 208 pagina's, 75
illustraties in kleur en 170 in
zwart-wit. Paperback f 49,50.
Gebonden editie f 75,-.
Een interessante tentoonstelling
voor een breed publiek dat enig
inzicht wil krijgen in de wijze
waarop kinderen een plaats hadden in een veranderende samenleving. Voor kenners is de samenstelling, het aanwezige materiaal
en de informatie aan de magere
kant. De catalogus daarentegen
geeft een goed overzicht en beduidend betere informatie.

lx r-t w B*I

Hoe Frits Booy
verzamelaar werd

In het vorige nummer vertelde
Corry van der Grind over haar
abc-manie en deze keer komt
Frits Booy aan liet woord.

Als kind was ik al dol op lezen;
ik las overal, tot onder de tafel,
zodat mijn ouders mij vergaten en
ik te laat in bed kwam. Tijdens
mijn studie Nederlands ging ik de
boeken die ik las ook verzamelen,
ook die uit vroeger tijd, AJ zoekend vond ik ook oude kinderboeken die vaak veel goedkoper
waren; bovendien kwam ik door
schenking en vererving in het
bezit van een groot aantal oude
kinderboeken. Het is misschien
serieus begonnen met één van de
prentenboeken van mijn grootvader van moederskant, waarvan
mijn hele familie de tekst uit haar
of zijn hoofd kent. Ik kreeg het
van een tante voor mijn afstuderen, bet gaat over stoute kinderen die streng gestraft worden.
Daar de titelpagina eraan ontbreekt, kenden we aanvankelijk
titel en schrijver niet. Veel later
bleek me dat het een gekuiste
versie van Stoute kinderen voor
Nel- Teeu wen-Opheij zoete kinderen van J. Norweb
was (zie mijn arakei in de feestbundel Bubb Kuyper, Waardevol
oud papier, blz. 30).
Ik begon oude kinderboeken
steeds leuker en boeiender te vinden onder meer door hun verschillende aspecten zoals humor,
illustraties, originaliteit, tradities,
aparte vormgeving en opvattingen
over onderwijs en opvoeding,
Op een dag zei men tegen mij:
'Jij verzamelt zeker kinderboeken?', want bijna ongemerkt
namen de aantallen toe. Eerst
*i™< «*+ * Wfbezocht ik alleen boekenmarkten
en tweedehands-boekwinkels,
maar later kwam ik in de wereld
van beurzen, veilingen en anti-
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quariaten terecht.
tk ben eigenlijk een allesverslinder, een verzamelaar in de breedte. Dat betekent dat ik mijn grenzen moet stellen aan taalgebied,
tijdperk en budget. Dus streng
zijn voor mezelf: geen buitenlandse kinderboeken, geen exemplaren van na 1950, slechts af en
toe een duur boek. Maar soms
bezwijk ik voor de verleiding en
daar word ik dan flink voor gestraft: stapels die omvallen,
maanden waarin weinig kan worden aangeschaft of te moderne
prentenboeken. In die breedte zit
toch een voorkeur, zie de volgende voorbeelden uit mijn collectie:
Uit de 18e eeuw bezit ik een van
de eerste losse edities van de
kindergedichten van Van Alphen
en Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd van de dames Wolff
en Deken. Uit de 19e eeuw stammen enkele van mijn sinterklaasboeken zoals Sint Nikolaas en
zijn knecht van Jan Schenkman
(het kinderboek waarin Sinterklaas en Zwarte Piet voor het
eerst samen verschijnen) en Sint
NUtolaas-vertellingen voor de
jeugd van C. van Schaick (zie
Boekenpost nov./dec. 1996, blz.
4). Ook beweegbare boeken, altijd zo speels en apart, vind ik
interessant, bijvoorbeeld Als de
dieren konden spreken! en
Goeverneur's Prentenboek met
tachtig wisselende tafereelen.
Abc-boeken boeien mij door hun
vele aspecten als mvulling van q
x, y, vertalingen en illustraties; ik
heb de kleine en grote uitgave
van het vanouds gerenommeerde
A is een Aapje, waarvan de folio-uitgave met de mooie prenten
van Van Geldorp zeer bekend is
geworden, en twee leuke varianten van Rie Cramer, Bekende
debuten in mijn collectie zijn Van
meisjes en jongetjes van Rie
Cramer en Uit het leven van Dik
Trom van C. Joh, Kieviet, Ook
prentenboeken uit allerlej tijden
hebben mijn voorkeur, bijvoorbeeld het al genoemde sinterklaasboek en Asschepoester in

het Cirque Carré van Jan
Schenkman, of boeken met prenten van Freddy Langeler. Van
boeken over stoute kinderen kan
ik niet genoeg krijgen: Piet de
Smeerpoets van Hofrrnann en De
guitenstreken van Hans Pimpel
verteld door Freddy Last.
Jaren geleden spoorde men mij
aan om eens over mijn boeken te
gaan vertellen. Dat leek me een
leuk idee; ik maakte tientallen
dia's en toog op pad. Zo kwam ik
bij allerlei groepen en verenigingen terecht. Dat is heel verrijkend, omdat je altijd mensen ontmoet die vertellen over hun vroegere leeservaringen of die hun
kinderboeken bij zich hebben.
Een hoogsteukele keer krijg ik
een boekje cadeau, omdat het zo
goed in mijn verzameling past.
Dat is dan mooi meegenomen!

boekbespreking

Bespreking va/t Van Zedenleer tot
Bruintje Beer: land, kindbeeld
en kinderboek door de eeuwen
(Toos Zuurveen, uitg. Roorda in
Uithuizermeeden, 1996) door
mededonateur Wilma van der
Pennen.
In december vorig jaar werd in de
Stadsschouwburg van Groningen
bovenstaand boek gepresenteerd,
aangekondigd als de kroon op het
werk van kinderboekenschrijfster,
oprichtster en oud-diiecteur van
de Stichting Kinderboek Cultuurbezit te Winsum Toos Znurveen,

Frits Booy

Gebraden en gestoofde varkens met peper
en zoot in de ooren, vork eu mes op den
rug, doorliepen het land.
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Aan de wieg van deze lijvige
publicatie stond een artikel met
dezelfde titel verschenen in 1979
in Intermediair dat gezien kan
worden als de start van een ruim
vijftienjarige
studie
naar het
'kind, kindbeeld en kinderboek
door de eeuwen'.
Voor Zuurveen is het kinderboek het voertuig om waarden en
normen van tijd en cultuur over
te dragen. Daarnaast weerspiegelt
het kinderboek het maatschappelijk, politiek, pedagogisch en
religieus denken en handelen van
de tijd waarin het is geschreven.
Zuurveen beschouwt het kinderboek als opvoeder; het levert een
bijdrage aan de socialisering van
kinderen en heeft een funktie bij
de opvoeding en vorming. Deze
opvattingen vormen de uitgangspunten van deze sociologische/cultuur-historische studie. Anders
dan de tekst op achterplat en
voorwoord van Dr. H.G.J. Waltmans de lezer willen doen geloven is het geen literatuurgeschiedenis. Wel is waar dat de auteur
'door de geschiedenis heen wandelt en de boeken, die meer naar
kinderen zijn toegeschreven en
kinderthema's behandelen,
rangschikt'
In haar boek begint Zuurveen met
het feodale tijdperk en de middeleeuwen, en werkt in acht hoofdstukken toe naar de periode 19601990. Haar aanvankelijke plan
was om, zoals ook in bovengenoemd artikel, aan te vangen met
Hierouymus van Alphen, die
vanwege zijn Proeve van Kleine
Gedigten voor kinderen (1778)
gezien werd als de vader van de
Nederlandse
kinderliteratuur.
Omdat daarmee de geschiedenis
geen recht wordt gedaan ligt haar
vertrekpunt een aantal eeuwen
eerder, in een periode dat er nog
niet echt sprake was van speciale
boeken voor kinderen.
In het boek wordt over sommige
perioden zeer veel, over andere
bijna niets gezegd. Belangrijke
vertegenwoordigers uit de kinder-
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en jeugdliteratuur (vroeger en nu)
ontbreken; soms komt de schrijfster niet verder dan een opsomming van namen. Ervan uitgaand
dat er niet naar gestreefd is een
overzicht te geven van de ontwikkeling van de kinderliteratuur, de
kinderboeken dus uitsluitend als
bron dienst doen, hoeft dit geen
bezwaar te zijn. Het zou dan ook
heel verhelderend zijn geweest als
het boek was voorzien van een
gedegen inleiding, waarin de
auteur had verantwoord wat haar
opzet en werkwijze zijn geweest.
Nu is het gissen naar de afbakening van het terrein en kan de
lezer zich niet onttrekken aan de
indruk dat de auteur zich verliest
in nevenonderwerpen terwijl de
hoofdzaken niet of onvoldoende
worden uitgediept. Naarmate de
schrijfster de huidige tijd nadert
verdwijnen de kinderboeken meer
uit het zicht en komt de nadruk te
liggen op de sociale geschiedenis.
Een ander bezwaar tegen het
boek is de subjectiviteit waarmee
de auteur haar onderwerp benadert; ze mist de distantie die het
onderzoek een wetenschappelijk
karakter bad kunnen
geven.
Vooral de (onnodig) tussen haakjes geplaatste opmerkingen hebben bijna altijd het karakter van
een
persoonlijk
commentaar.
Door dergelijke opmerkingen is
de schrijfster telkens hinderlijk en
op de voorgrond aanwezig. Haar
populistische toon doet afbreuk
aan het betoog. In teite hinkt
Zuurveen op twee gedachten; ze
heeft wel degelijk wetenschappelijke pretenties, maar wil tegelijk
populair overkomen. Dit brengt
nog eens met zich mee dat te hooi
en te gras 'moeilijke' begrippen
worden verklaard door de schrijfster en anderzijds (literaire) begrippen foutief worden gebruikt:
emblemata-bundels zijn 'platenboeken met verzen'; de Gelaarsde
kat is een 'replica' van de Vos
Reinaerde; Bruintje Beer is een
'fabeldier'.
De uitgave bevat zeer veel on-

uit <lt wereld vaD het oude

nauwkeurigheden: verkeerde spelling of slecht gecorrigeerde tekst.
Een voorbeeld: bevat de collectie
van de Stichting Kinderboek
Cultuurbezit nu 70.000 (achterplat), 60.000 (voorwoord) of
65.000 (aanbiedingsfolder) jeugdboeken? Wie zoekt uit op hoeveel
manieren Winnie-de-Poeh
nog
meer kan worden gespeld?
Een duidelijke omissie is het
weglaten van de bronvermelding
in de bijschriften van talrijke
illustraties. Bovendien staan de
illustraties veelal los van de tekst.
Ook in het register is geen bronvermelding van de illustraties opgenomen.
Over
illustratoren
wordt nauwelijks gesproken.
Omdat op deze plaats de ruimte
ontbreekt een en ander met voorbeelden te illustreren verwijs ik
naar de uitvoeriger bespreking
van mijn hand die in Leesgoed,
1997, no. 2 is verschenen.
[met dank aan mijn me e-lezer
Joke Thiel}
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Mengelwerk

Dr Jan Stroop (zie Berichten no.
14, p. 10), bezig met een biografie van Jan Pieter Heije, geeft
onder de titel De karretjes van
Dr. Heüe voordrachten over deze
figuur, die ook de auteur was van
nu nog bekende (school)liedjes.
Het publiek kan, aan de piano begeleid door de spreker, zelf voor
de muzikale illustraties zorgen.
Informatie: tel. 075-617 26 23.
Haarlem krijgt een Nederlands
Centrum voor Beeldverhaal. De
gemeenteraad heeft daartoe besloten en het centrum wordt gevestigd tegenover het Frans Halsmuseum. Opening rond mei/juni
1998. Er komt een bibbotheek,
een zaal voor lezingen, workshops, veilingen en tekenprojecten, ruimte voor tentoonstellingen, archief en documentatie. De
Stichting Beeldverhaal Nederland
krijgt er kantoorruimte. (Bron:
De Volkskrant 29-4-1997)
In Groningen komt - als alles
goed gaat - in het begin van de
volgende eeuw een Stripmuseum
te staan. De Stichting Nederlands
Stripmuseum heeft een expositie
georganiseerd 'Gebouwd in verbeelding' waar 12 Nederlandse en
buitenlandse striptekenaars hun
ontwerpen voor het nieuwe museum tonen. Een jury heeft het
ontwerp van Franco is Schuiten
gekozen: een gevel in de vorm
van een opengeslagen strippagtna.
Naast een bewaarplaats voor
strips wordt het tevens een 'multimedia-attractie' met een interactief karakter. De financiering is
nog niet helemaal rond. (bron:
De Volkskrant 15-4-1997).
In Amsterdam wordt gevestigd
Instituut Collectie Nederland.
Het is een samenvoeging van drie
instellingen: de Rijksdienst Beel-

dende Kunst, de Opleiding Restauratoren en het Wetenschappelijk Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst
en wetenschap. Uit het krantenbericht wordt niet duidelijk of dit
instituut zich ook met collecties
boeken gaat bezighouden, in een
recent stuk wordt gesproken over
kunst, 'maar ook kunstnijverheid
en cultuurhistorische objecten'.
(bron: De Volkskrant 16 april en
9 mei 1997).

geschonken aan het Haagse Museum van het Boek, en de Nederlandse boekbanden aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Er worden, wanneer het beschrijfwerk is afgerond, tentoonstellingen ingericht waarop eenieder kennis kan nemen van deze
bijzondere collecties boekbanden.

In de cultuurnota van Staatssecretaris Nuis Pantser of ruggengraat wordt het beleid geschetst
met betrekking tot het cultureel
erfgoed. De Koninklijke Bibbotheek heeft een selectiemodel
ontwikkeld waarmee kan worden
bepaald welk materiaal als eerste
voor conservering in aanmerking
komt. Voor het behoud van literaire collecties en handschriften is
ca. 8 miljoen gulden uitgetrokken. Van de Nederlandse boekproductie uit de periode 18401950 zal één exemplaar van elk
boek of tijdschrift worden behouden. (bron: Informatie professional).

graag eens een boek van vroeger
wilden herlezen. Via de Openbare
bibliotheken kon men zo'n geliefd
boek lenen. De collectie omvat
ca. 4000 kinderboeken uit de
periode 1880-1940. De taken van
NBLC-LBC zijn veranderd, en de
collectie is nu overgedragen aan
NBLC Boek & Jeugd op voorwaarde dat de uitleenfunctie gehandhaafd blijft. Alieen unica en
boeken uitgegeven vóór 1900
worden daarvan uitgezonderd.
Via uw bibliotheek kunt u deze
boeken lenen. Voor meer inlichtingen: tel 070-3090232.

De NBLC-LBC blauwe banden
collectie is in het verleden opgezet ten behoeve van tentoonstellingen

Mecenassen ofwel beschermers
van kunst en wetenschap bevinden zich ook onder onze mededonateurs. De heer en mevrouw
Land wehr-Vogels hebben een
collectie historische borduurpatronen geschonken aan het Stadsarchief van Tiel. Bijna 30 jaar verzamelen leverde de grootste museumcollectie ter wereld op, met
2.300 18e en 19e eeuwse, vaak
handgekleurde patronen uit binnen- en buitenland. Ter gelegenheid hiervan werd een expositie
onder de titel 'Steek voor steek'
ingericht in het Streekmuseum te
Tiel. (Helaas slechts tot 1 juni).
Een artikel over deze 'Atlas
Landwehr-Vogels' is te vinden in
de 'Verzamelkrant' van mei
1997. Een mooie kleurenfolder is
te bevragen bij het Streekmuseum
in Tiel: tel. 0344- 61 44 16.
Albert S.A. Struik heeft zijn
collectie buitenlandse boekbanden

en VOOT mensen die

Frances Albering is afgetreden als
directeur van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum. Ook het dagelijks bestuur
heeft haar zetels ter beschikking
gesteld. Voorlopig fungeert Toos
Zmirveen als ad interim directeur.
Filmmaker Pieter Verhoeff gaat
een film maken over het leven
van Nienke van Ilichtum De
film wordt in het Fries gemaakt
en is naar verwachting eind 1998
klaar.
Marjoke Rietveld-van Wingerden kreeg een eervolle vermelding van de Fondazione Nazionale 'Carlo Collodi' uit Italië voor
haar bibliografie: Jeugd tijdschriften in Nederland en
Vlaanderen 1757-1942'. De
hoofdprijs voor een kritische
monografie over kinder- en
jeugdliteratuur ging naar Das
Marenen Lexikon van Scherf.
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van Rotterdam raadde de aanwezigen met klem aan de bibliotheken te vragen om toegang tot de
bestanden, hetgeen door Anne de
Vries ondersteund werd.

Online

CentraaJ Bestand Kinderboeken
en Bestand Boek & Jeugd Vakliteratuur
Tijdens de huishoudelijke vergadering van de Stichting op 19
april bleken er bij donateurs
nogal wat vragen te zijn over de
toegang tot het Centraal Bestand
Kinderboeken en het Bestand
Boek & Jeugd Vakliteratuur. {Zit
voor informatie over de inhoud
van deze bestanden Berichten,
afl. 14, p. 4.)
Situatie op dit moment.
Navraag in verschillende bibliotheken leverde slechts vragende
gezichten op: men bleek niet op
de hoogte van het bestaan van de
bestanden. Volgens Anne de
Vries, hoofd van NBLC Informatiecentrum Boek &. Jeugd hebben de uitgestuurde persberichten
niet altijd de juiste personen bereikt.
Pogingen van andere donateurs
om via Internet op de computer
thuis deze bestanden te raadplegen bleken te stranden. Anne de
Vries antwoordde dat de bestanden wel via Internet zijn te raadplegen, maar dan alléén in (of
via) bibliotheken. Dat heeft te
maken met de kosten, die PICA
(de organisatie die de technische
kant regelt) rekent voor het gebruik van de door haar geleverde
bestanden, en waarvoor PICA
met die bibliotheken afspraken
heeft gemaakt. NBLC Boek &
Jeugd beheert beide bestanden, en
vraagt geen royalties voor het
raadplegen ervan.
Toekomst.
Om deze situatie te verbeteren is
meer gerichte publiciteit nodig
door de bestandsbeheerder. Benadering vanaf de gebruikerskant
kan ook gunstig werken: Netty

Ter informatie: mogelijkheden
hij bibliotheken.
De bibliotheken kunnen op dit
moment op twee manieren een
aansluiting realiseren:
1, De instellingen die al een
PICA aansluiting hebben kunnen
via de ORS-bestanden van PICA
rechtstreeks zoeken in CBK en
Bestand Boek & Jeugd Vakliteratuur. Deze toegang wordt meestal
gebruikt door de bibliothecarissen
zelf, voor hun inlichtingenwerk.
Ze kunnen via deze toegangsweg
ook printen en 'downloaden'.
PICA rekent per zoekaktie met de
bibliotheek af, of heeft een aantal
zoekakties per jaar 'afgekocht'.
De aanvraag voor toegang kan
door de bibliotheken rechtstreeks
met PICA worden geregeld.
2 A. Een aantal bibliotheken hebben een zg. 'publiekskanaal'
gekocht, waarbij op terminals in
de publieks ruimten de mogelijkheid is geschapen om een keuze
te maken uit een aantal bestanden: NCC, On-line Contents,
T AC O-bestanden, Krantenbank.
Het CBK en het Bestand Boek &
Jeugd Vakliteratuur maken slechts
een flklein) onderdeel uit van dit
pakket. Indien men een kanaal
heeft gekocht (via het NBLC)
kunnen de beide bestanden hierop
worden geraadpleegd.
2 B. Er is een tweede toegang tot
het publiekskanaal mogelijk via
Internet, alleen beschikbaar in
bibliotheken die hun publiek de
mogelijkheid geven om in Internet te zoeken, èn die een 'kanaal'
gekocht hebben. Een probleem bij
deze kanaleutoegang is vaak een
tekort aan terminals en de trage
werking ervan. Op dit moment
ontbreken in de kanalentoegang
nog de gegevens over signaturen
van de boeken.

ikrichti'U uit de wereld v;m het oude kinderboek

Mogelijkheden op eigen computer.
Toegang via Internet is voorbehouden aan bibliotheken. Er is
echter een mogelijkheid om toch
thuis gebruik te kunnen maken
van de bestanden: via 'inbeUen'
bij de Koninklijke Bibliotheek kan
men een aantal bestanden {voorlopig gratis) raadplegen: de Online
Publieks Catalogus (OPC) met gegevens over boeken verworven na
1980 (en vele titels van vóór
1980, o.a. alle kinderboeken van
de KB), en de KB Online Contents, met de inhoud van tijdschriften. Met een lenerspas van
de KB (f 30,- per jaar) kan men
nog meer: dan zijn ook een aantal
andere bestanden beschikbaar:
NCC, Online Contents Centraal,
krantenbank en binnenkort CBK
en Bestand Boek & Jeugd Vakliteratuur.
Om zelf rechtstreeks onlme fotokopieën te bestellen, moet men
een IBL-account (ook wel deposito-kaart genoemd) openen bij een
van de deelnemende PICA bibliotheken, o.a. de KB. Zo'n kaart is
dus niet nodig om in CBK en
Bestand Boek & Jeugd Vakliteratuur te zoeken. Voor meer informatie over de technische toegang:
KB-hetpdesk ma-vr 9-17 u: 07031 40 415. Voor algemene vragen: 070-3140300.
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Meer online zoekmogelijkheden.
In het Biografie Bulletin (jrg. 7,
1997, no. 1) staat een artikel van
Elly Kamp met de titel: De biograaf op de elektronische snelweg'. Hierin worden 3 computerbestanden beschreven, die ook
voor donateurs van de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur van belang kunnen zijn.
Hier een opsomming van de drie
bestanden, die in het artikel
uitgebreid worden behandeld.
De BNTL (Bibliografie van de
Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap) bevat verwijzingen
naar binnen- en buitenlandse
publikaties over Nederlandse en
Friese taal- en letterkunde. Vanaf
1940 is men zo ongeveer compleet, aan de periode vanaf 1800
wordt gewerkt. Het bestand ontsluit zo'n 170.000 titels.
De BWN (Biografisch woorden| boek van Nederland) bevat minibiografieën van personen die in
de tweede helft van de 19e en in
de 20e eeuw belangrijk waren. Er
zijn meer dan 1600 items opgenomen, ook van het nog niet in
druk verschenen vijfde deel.
De CEN (Catalogus Epistolamm
Neerlandicum) bevat verwijzingen
naar brieven, aanwezig in de
collecties van een aantal grote
bibliotheken, in het Letterkundig
Museum en het Museum van het
Boek. Het zijn meer dan 800.000
brieven van vooral Nederlandse
letterkundigen, kunstenaars,
geleerden, politici, uitgevers en
musici.
De bestanden zijn op de AlfaInformatie Werkplek bij de Koninklijke Bibliotheek te raadplegen, maar deels ook via Internet
op de KB-OPC en het OBN
(Open Bibliotheek Netwerk).

C#«ljr-44?zi Tizkras met k w l fcoopen,
M#t 'l me* uy Lano^n n i £ kirr l o e p e n .

Nog tot en met 7 sept. in het
Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam de tentoonstelling 'Een
reis rond de wereld in 80
schoolplaten'. Met schoolplaten
met afbeeldingen van verschillende landen en streken en wandkaarten voor topografie uit de
eigen collectie. [Nieuwemarkt
IA, tel. 010-40 45 425. Open: di
t/m za 10-17, zo 13-17]

Tentoonstellingen

In de Openbare Bibliotheek in
Den Haag is van half juni tot half
juli een kleine tentoonstelling (3
vitrines) te zien van oude kinderboeken onder de titel De toekomst in het verleden: ruimtevaartreizen in kinderboeken in
de jaren '50-'60. Gecombineerd
met blikken speelgoed. [Spui 68,
2e verdieping. Tel. 070-3534423.
Open: ma-vr 10-21, za 11-17]

Ook in het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam: Tot vermaak
en onderwijs: kinderprenten uit
de collectie van Jan Anderson.
Van 27 mei t/m 24 aug.: 'Van
verre landen en vreemde volken',
aardrijkskundige
kinderprenten.
Daarna van 2 sept. t/m 16 nov.
'Kijkjes in het dierenrijk', met
dieren op kinderprenten, [zie
boven]

Stadsbibliotheek Haarlem wijdt
ook een tentoonstelling aan het
reizen: De kleine reiziger. Een
veertigtal 19e eeuwse reisverhalen
voor kinderen is te zien tot 1
augustus. [Doelenplein 1. Tel.
023-5157600. Open: ma-vr 1017, ma, di, do 19-21, za 1012.30]
Tot en met 30 juni Theo TbJjssen
en Jan Sluijters in het Theo
Thijssen museum, Eerste Leliedwarsstraat 16, Amsterdam. [Tel.
020-420 71 19. Open: do t/m za
12-17]
Op 28 juni (tot 21 sept.) wordt de
tentoonstelling Het beweegbare
boek geopend in Museum Flehite
in Amersfoort. De expositie is
deels al in Haarlem te zien geweest, maar er zijn wat andere
boeken bij, en andere pagina's ter
expositie gekozen. Er komt een
(nieuwe) catalogus, want de bijzonder vormgegeven catalogus
van de tentoonstelling Pop-up in
Haarlem is uitverkocht, en gaat
ook niet in herdruk. [Westsingel
50, tel. 033-461 99 87. Open: divr 10-17, za en zo 13-17]
Tot 6 juli nog te zien in het
Noordbrabants Museum in Den
Bosch: Kinderen van alle tijden.
[Verwersstr. 41. Tel. 073-687 78
77. Open: di-vr 10-17, za en zo
12-17]

In het Letterkundig Museum in
Den Haag tot en met 24 augustus
Illustraties van Mance Post. Een
beeld van haar leven en werk
vanaf de jaren '50. [Prinses Irenepad 10, tel. 070-347 11 14.
Open: di t/m vr 10-17, za en zo
12-17]
Tot eind september is een expositie te zien van Topstukken uit
de collectie van het Deventer
Speelgoed- en Blikmuseum.
Speelgoed vormt uiteraard het
grootste deel van het getoonde
materiaal, maar ook het tussengebied tussen speelgoed en boeken
komt aan bod. Er is bijvoorbeeld
een bijzonder boek(?) uit ca.
1865 te zien: een portefeuille met
platen waar papieren bloemen in
gestoken kunnen worden, getiteld
'50 papieren bloemen', (een extreem zeldzame vertaling van het
Duitse origineel) bedoeld om jonge meisjes het bloemschikken en
de namen van bloemen te leren.
[Brink te Deventer; tel. 0570693780. Open: di-za 10-17 zo
13-17]
Van 11 juli t/m U sept. in de
Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag een tentoonstelling onder de
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titel: De Staatse vloot vaart uit:
's Iands zeemacht (1597-1795) in
druk. Hierbij ook een heleboel
jeugdboeken
over
zeehelden.
| Prins Willem Alexanderhof 5,
tel. 070-31 40 911. Open: ma-vr
9-17]
Vanaf 18 juli is in Traunstein in
Zuid-Duitsland een tentoonstelling
van Beweegbare boeken, vooral
boeken van Lothai Meggendorfer. Er vindt ook een verzamelaarsdag plaats op 16 augustus.
[Informatie bij Theo Gielen: 030231 91 62]
Van 21 juli tot 20 sept. is een
tentoonstelling ingericht in de
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg van 18e eeuwse Nederlandse school- en kinderboeken uit
eigen collectie. [Kousteensedijk
7, tel. 0118-63 03 00. Open: ma
17.30-21, di-vr 10-21, za 10-13]

Tentoonstellingen
in wording

Een samenwerkingsproject tussen
Koninklijke Bibliotheek en Letterkundig Museum: beide gaan griezelen, de een meer gericht tot
volwassenen en de ander meer tot
kinderen. Er komt een gezamenlijke opening op 19 september,
met de in dit opzicht niet te evenaren Paul van Loon.
Van 20 sept. tot en met 3 febr.
1998 in hei Letterkundig Museum:
Griezel- en nachtverhalen voor
kinderen.
Van 30 sept. tot 15 nov. in de
Koninklijke Bibliotheek: Een
koude hand: 200 jaar griezelliteratuur in de Lage Landen.

Scripties

Alle genoemde scripties zijn in te
zien bij het informatiecentrum
Boek & Jeugd te Den Haag. Bij
dit instituut is de 'scriptiebank
kinder- en jeugdliteratuur' ondergebracht.
Christoph von Schmid: zijn kinderbijbels in Nederland / Carina
Schaafsma. Utrecht: Universiteit,
1997. 57 p. Doctoraalscriptie
Wijsgerige-Historische
Pedagogiek, De scriptie is te bestellen
voor f 12,50 incl. porto. Carina
Schaafsma, Ringweg Randenbroek
68E, 3816 CL Amersfoort. Tel.
033-4726849.
Ferme jongens, stoere knapen:
een onderzoek naar de historische
scheepsjongensroman van 1860
tot heden / Marieke Koning,
Amsterdam: Vrije Universiteit,
1997. 260 p. Doctoraalscriptie
Faculteit der Letteren, studierichting Nederlands.

Publikaües

'• 'e gebraden Varhens loopcn hier,
Men Ihijdt daar af niar zijn pieizier.

De Ezels geven zoete vijgen
Deez' zocktze in zijn muts te krijgen.

Bijna alle boeken die hieronder
worden vermeld zijn aanwezig bij
het Informatiecentrum Boek en
Jeugd te Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan
kan men tamelijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in
Nederland het wel aanwezig is.
Voor informatie: 070 - 3090232.
'Nederland*

He Kficijen en de verre Os Ten ,
ZILT hoe ze hier pannekoeken losfen

Die Kerfcn lust naar ïijn begeer,
Daar buigen de takken zich voor neer.

Kinderen van alle tijden: kiiidercultuur in de Nederlanden
vanaf de Middeleeuwen tot heden
/ eindred. Paul Huys Janssen
e.a.; auteurs: Rudolf Dekker, An-
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nemarieke Willemsen en Gerard
Rooijakkers. Zwolle: Waanders,
1997. 206 p. Uitg. in samenw.
met het Noordbrabants Museum
bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling. Met lit.
opg., reg. ISBN 90-400-9941-3
geb. ƒ 75,-, en 90-400-9940-5
pbk. ƒ 49,50.
Rijk geïllustreerde catalogus met
inleidingen over kinderen in her
verleden. Verder veel foto's in
kleur en zwart-wit van schilderijen. prenten en voorwerpen tentoongesteld op de expositie.
Het geïllustreerde tijdschrift in
Nederland: bron van kennis en
vermaak, lust voor het oog:
bibliografie / Joan Hemels en
Renée Vegt. Amsterdam: Cramwinckel, 1997. Deel 2: 19451995. ISBN 90 75727 518 ƒ
150,--.
Zojuist verschenen: deel 2, bestaande uit 2 banden, samen 1200
pag., met 400 titels. Met register
over deel 1 en 2. (De bibliografie
van jeugdtijdschriften van Marjoke Rietveld loopt tot 1942).
Register van overlijden bij P.A.
Scheen's lexicon Nederlandse
beeldende kunstenaars, geboortejaren 1750-1950: jaar van geboorte 1881 of later, jaar van
overlijden voor 1994 / CA,
Scharten. JZutphen: Scharten],
[1996]. 167 p. f85,-.
Aanvulling op het naslagwerk
over beeldende kunstenaars: de
zgn. Rode Scheen (de tweedelige
editie uit J969-'70) met gegevens
over mensen die daarin nog als in
leven zijnde staan vermeld. Informatie: CA,. Scharten, Beethovenstr. 320, 7204 RM Zutphen.
Het ryke roomse lezen / Ed
Schilders. Nieuwegein: Aspekt,
1997. 199 p. Met lit.opg. : f
24,90.
Bundeling van eerder in de Volkskrant verschenen columns die facetten van het RK geloofsleven
behandelen, o.a. dat van de K>EL
en de Boekenindex.

Jaarboek voor de Nederlandse
Boekgeschiedenis no. 4. Leiden:
Nederlandse
Boekhistorische
Vereniging, 1997. Lidmaatschap
van de NBV kost ƒ 45,- per jaar.
Daarvoor ontvangt men ook het
Jaarboek.
Met een portret van de gedreven
verzamelaar Mr. C.F. van Veen
door P.J. Buijnsters en een artikel van J.A. Gruys e.a. over het
Nederlands cultureel erfgoed en
de rol van de Koninklijke Bibliotheek.
y Predikant in Nederland: jaarboek voor de geschiedenis van
het Nederlands Protestantisme na
1800; jrg. 5. Kampen: Kok,
1997.
Bevat een artikel van Marjoke
Rietveld: 'De predikant als kinderboekenschrijver', p. 183-205.
The children's world of learuing 1480-1880 / Forum, Antiquarian Booksellers.
Houten:
Forum, 1997. (Catalogue ; 100).
Part 5: arithmetic & mathematics,
book-keeping &
commerce,
almanacs. ƒ 50,- per deel.
Bevat 173 leerboeken en 378 almanakken, beide lang niet altijd
voor jeugd bedoeld. Met zeer uitgebreide beschrijvingen, veel
zwart-wit afbeeldingen en 8 pagina 's in kleur.
De nare helte: Nynke fan Hichtumt de frou fan Piter Jelles /
Tineke
Steenmeijer-Wielenga.
Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 1997. 296 p. ISBN 90-3300248-5. ƒ 28,50. Met chronologisch overzicht, lijst van beschreven personea en Ut. opgave.
De auteur (conservator bij het
Fries Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum) heeft in
deze Friestalige roman een vorm
gekozen waarbij Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939)
op hoge leeftijd terugblikt op haar
leven, vooral op haar relatie met
Pieter Jelles Troeistra, de revolutionaire politicus, met wie ze in
1888 trouwde en van wie ze in
1907 scheidde.

Isings: "... niet zo maar een
plaatje..." / (Saslda Goddijn
e.a.]. Groningen: Rijksuniversiteit, 1997. Catalogus bij de tentoonstelling in het Harmoniegebouw. ISBN 90-367-0739-0.
ƒ 10,-.
Zeven studenten Kunst- en Architectuurgeschiedenis stelden een
tentoonstelling en een catalogus
samen over Johan Herman Isings
(1884-1977) als historicus en als
kunstenaar. Hij was van 1910 tot
zijn dood werkzaam voor uitgeverij Wolters-Noordhoff als illustrator van (schoolboeken en schoolplaten. waarvoor hij veel historisch onderzoek deed.
A.D. HUdebrand: korte handleiding voor het verzamelen van
boeken geschreven door A.D.
Hildebrand
Met gegevens over leven en werk
van Hildebrand (middels een
interview uit De Haagse Post van
24-2-1973) en een bibliografie
met 297 nummers.
Leonard Roggeveen: korte handleiding voor het verzamelen van
boeken geschreven door Leonard
Roggeveen
Met gegevens over leven en werk
van Roggeveen en een bibliografie met 338 nummers.
SF en Fantasy: korte hairileiding
voor het verzamelen van SF en
Fantasy in Nederland uitgegeven
russen 1925 en 1980
Met o.a. een alfabetische lijst van
werk van Nederlandse en Vlaamse
auteurs, waarbij veel jeugdboeken.
Bovenstaande,
aantrekkelijke,
boekjes samengesteld door N.J.
Wagemaker zijn in eigen beheer
uitgegeven.
Afbeeldingen van
banden en illustraties in zwart-wit
en in kleur. Bestellingen: ƒ 12,50
overmaken op banknr. 829747370
t.n.v. N.J. Wagemaker, Zaagmolenstraat 49, 1733 VB Nieuwe
Niedorp, o.v.v. het gewenste
boek. Tel. 0226-413418.
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Joban Dykstra 1896*1978 /
Mieke van der Wal; met bijdragen van Wim Koops en Kees van
der Ploeg. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling in
het Groninger Museum, Het Grafisch Museum eu het Universiteitsmuseum. Zwolle: Waanders,
1996. ISBN 90 400 9898 0 geb.
ƒ 75,-, of 90 400 9897 2 pbk.
Van deze tekenaar, schilder,
graficus en monumentaal kunstenaar zijn ook enkele sprookjesboeken bekend die hij illustreerde
voor kinderen. Mogelijk heeft hij
ook kinderboekbanden ontworpen,
maar het Centraal Bestand Kinderboeken levert daarover (nog)
geen informatie op.
Annie M.G. Schmidt uitgelicht:
een bibliografie 1946-1996 /
samengest. door Marcel Raadgeep; met een voorw. van Wim
lbo; en LU. van Jenny Dalenoord.
3e herz. en uitgebr. dr. Delft:
Raadgeep, 1997. 153 p.{le dr.:
1993). ISBN 90-802424-2-X in
ringband. Ca. ƒ 40,-.
Bibliografie van boeken met werk
van en teksten over Annie M.G.
Schmidt (1911-1995) uit de periode 1949 tot en met 1992, aangevuld met registers. Verschenen in
een oplage van 150.
Zwijsen, een passie voor uitgeven: geschiedenis van een educatieve uitgeverij / Caesarius Mommers &. Ger Janssen. Tilburg:
Zwijsen, 1997. 256 p. Uitg. ter
gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van Uitgeverij Zwijsen.
Met ht. opg. ISBN 90-2763840-3 geb. ƒ 89,50.
Mooi uitgevoerd gedenkboek over
de ontwikkeling van uitgeverij
Zwijsen, begonnen in 1846 als
Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis. Met de
door hen geproduceerde onderwijsmethoden en -materialen hebben generaties katholieke kinderen leren lezen. De historie wordt
beschreven vanuit zakelijk, katholiek en onderwijskundig oogpunt.
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* Vlaanderen en Duitsland*
Uit de schaduw : een beknopte
geschiedenis van de WestVlaamse en de Westfaalse
jeugd- en kinderliteratuur.
1997. 2 dl. in 1 bd, 560 p.
Deze kloeke Nederlandstalige uitgave, ontstaan uit een cultureel
uitwisselingsproject tussen de
Belgische Provincie West-Vlaanderen en de Duitse Landschaftsverband Westfalen-Lippe, bestaat
uit twee delen (in een band) die
een overzicht bieden van de
jeugdliteratuur in West-Vlaanderen vanaf 1830, door Jan van
Coillie en Rita Ghesquiere, en in
Westfalen vanaf 1770, door Walter Godden en Iris Nölle-Hornkamp. [informatie Chris Verlinde
00 32 50 403407]
•Duitsland*
Freie, geführte und verfiihrte
Jugend: politisch motivierte
Jugendliteratur in Deutschland
1919-1989 / Karsten Leutheuser.
Paderbora: Igel Verlag Wissenschaft, 1995. 395 p. (Literarurund Medienwissenschaft; Bd. 45).
Oorspr. proefschrift Saarbriicken
1995. ISBN 3-89621-021-1. DM
78.
De duitse jeugdliteratuur heeft
verschillende zeer politiek geladen tijdperken doorgemaakt, zoals de periode die leidde tot de
tweede wereldoorlog, maar ook
die van de zeventiger en tachtiger
jaren. Het in dit boek beschreven
tijdperk bevat informatie over de
relatie tussen de Duitse jeugdliteratuur, de kindertijd in het Duitsland van de 20e eeuw en de pedagogische opvattingen. (bron:
Bookbird winter 1996).
Geschichte der Madchenlektiire
/ Dagmar Grenz en Gisela Wilhkending.
Weinheim: Juventa,
1997. ISBN 3-7799-1341-0. ca.
320 p., DM49.
Bundel met 16 essays over de geschiedenis van de literatuur voor
meisjes en de discussies omtrent
dit onderwerp. De bundel vormt

mi de wereld van het oude

tevens een aanvulling op de literatuur over de maatschappelijke
situatie van vrouwen vanaf de 18e
eeuw tot heden, (bron: Bulletin
Jugend und Literatur, 1997, no.
4).
•Engeland en Amerika*
British children's writers,
1800-1880 / ed, by Meena Khorana. Detroit: Gale Research,
1996. 428 p. ISBN 0-81039358-1. $ 135.
Vierde deel over Britse schrijvers
voor kinderen, in dit deel uit de
19e eeuw. 41 auteurs worden behandeld in stukken van 5 tot 15
pagina's, met uitgebreide bibliografieën en illustraties. Met een
inleidend hoofdstuk over de
jeugdliteratuur in de 19e eeuw.
(bron: Bookbird, winter 1996). At
eerder verschenen: 1880-1914,
1914-1960 en Since 1960.
Africa in literature for clüldren
and young adults: an annotated
bibliography of Engksh-language
books / Meena Khorana. Westport. Conn: GTeenwood Press,
1995. ISBN 0-313-25488-5.
Een geannoteerde bibliografie met
676 titels van boeken verschenen
tussen 1873 en 1994. Geografisch
ingedeeld, met categorieën voor
genres. Voorafgegaan door een
inleiding over koloniale, postkoloniale westerse en postkoloniale
Afrikaanse literatuur, (bron: The
lion and the unicorn, jrg. 21, no.
2).
The natura! history of make-believe: a guide to the principal
works of Britain, Europe, and
America / John Goldthwaite.
New York: Oxford University
Press, 1996. 386 p. ISBN
0-19-503806-1.
Een literaire geschiedenis van
fantastische literatuur; 'miracle
stories': bakerrijmen, sprookjes,
dierfabels en de moderne varianten daarvan. De auteur gaat
terug tot het Boek der Spreuken,
volgens hem het oudste overgeleverde kinderboek. De gekozen
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hoeken (klassieken en populaire
boeken) waarmee het betoog
wordt ondersteund zijn voornamelijk Brits. Een boek dat heftige
discussies kan oproepen, met
scherpe analyses, maar ook veel
speculatieve beweringen. 0ron:
The lion and the unicorn, jrg. 21,
no. 2).

Britannia's children: readïug
colonialism through children's
boofcs and magazines / Kathryn
Castle. New York: Manchester
University Press, 1996. (Studies
in imperialism).
ISBN 0-7190-2853-1.
Beschrijving van het ontstaan van
stereotype beelden van Aziaten en
Afrikanen en de manier waarop
deze in Britse kinderboeken en
andere populaire lectuur werden
overgenomen, (bron: Bookbird
winter 1996)

de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur, (bron: Bookbird
winter 1996)
Language and contra) in children's literature / Murray
Knowles and Kirsten Malmkjaer.
London; New York: Routledge,
1996. 284 p. ISBN 0^15-08624-8. ISBN 0-415-08625-6
£40.
De auteurs onthullen de gevestigde ideeën over kolonialisme en
klasse van belangrijke 19e eeuwse
Engelse kinderboekenschrijvers,
alvorens moderne tienerboeken op
dezelfde merites te beoordelen.
(bron: Bookbird winter 1996)

The remarkable Beatrix Potter /
by Aiexander Grinstein. Madison,
Conn: International Universities
Press, 1995. Includes bibliographical references and index. ISBN
0-8236-5789-2.
j> The Bible for children: from the
Vergeleken met Kenneth Grahame
age of Gutenberg to the present /
is Beatrix Potter (1866-1943) nog
Ruth B. Bottigheimer. New Hasteeds een zeer geliefde auteur.
ven, CT.: Yale University Press,
Een psychiater gebruikt nu een
cop. 1996. 338 p. Met lit. opg.
psycho-analytische benadering om
en index. ISBN 0-300-06488-8.
haar populariteit te verklaren, en
Omdat in de westerse cultuur de
gebruikt feiten uit haar leven en
eerste kinderboeken aangepaste
werk om deze psychologisch te
bewerkingen van bijbelverhalen
'duiden'. (bron: The lion and the
waren, is dit een belangrijk onunicorn, jrg. 21, no. 2).
derwerp voor de bestudering van

Understanding Ad ventures of
Huckleberry Finn: a student
casebook to issues, sources, and
historical documents / Ciaudia D,
Johnson. Wesiport, CT: Greenwood Press, 1996. 264 p. ISSN
1074-598X). ISBN 0-313-29327-9
Slechts 28 pagina's worden besteed aan üteraire analyse. De
rest van het boek bestaat uit
byzondere historische documenten, en tevens opvattingen van
toen en nu over slavernij, gokken.
de Zuidelijke erecode, burgerlijke
ongehoorzaamheid en de discussie over de censuur die vaak is
toegepast op dit boek van Mark
Twain (1835-1910). (bron: Bookbird winter 1996)
Writing a life: L.M. Montgomery: a biography / by Mary Rubio
and Elizabetb Waterston, Toronto: ECW Press, 1995. 133 p.
(Canadian biography series).
ISBN 1-550-22220-1. $14,95.
Biografie van de Canadese
schrijfster Lucy Maud Monigomery (1874-1942), van wie veel
werk in het Nederlands is vertaald in de jaren '20. 'Anne van
het groene huis' is na verfilming
onlangs weer herdrukt.
C. S. Lewis: biografie / George
Sayer; [ven. uit het Engels:
Arend Smilde]. Kampen: Kok
Voorhoeve, 1996. 327 p. Met
bibliografie, ook van Nederlandse
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vertalingen. ISBN 90-297-1345-3.
f 59,50.
Bijzondere
Levensbeschrijving van de Engelse literatuurhistoricus, science
uitgaven
fiction-auteur en kinderboekenschrijver (1898-1963), die faam
verwierf als verdediger van het
christendom. De auteur gaat in ƒ
Kinderleven / A. Put. Alphen
op de christelijke thematiek van
aan den Rijn: Icob/Atrium, 1997,
Lewis' werk.
84 p. ISBN 90 6113 831 0. Te
koop in alle bij ICOB aangesloten
* Stripverhalen*
boekhandels voor/ 12,50. Inlichtingen: 0172-437231.
De archeologie van het NederFacsimile herdruk van: Kinderlelandse stripverhaal / Nop Maas.
ven: berijmde vertellingen voor de
Amsterdam:
De Buitenkant,
jeugd
/ door A. Put: met een
1997. 36 p. (Uitgelezen boeken,
voorbericht van Ant. L. de Rop.
ISSN 1380-9628; jrg. 6, nr. 3).
Oorspronkelijk uitgegeven door
Themanummer, ƒ 17,50.
AE.E. Kluwer In Deventer in
Overzicht van het stripverhaal in
1894 voor f /.-. Verzorgde, gede afgelopen eeuwen. Aan bod
bonden uitgave met stofomslag,
komen o.a. de centsprenten en de
inhoudende gedichten over gehistorieprenten met een 'stripachbeurtenissen uit het leven van
tige' lay-out. Johannes Franciskinderen,
met lieve dingen, maar
cus Nuijens (1866-1945) die eind
ook veel waarschuwingen, (on19de eeuw politiek getinte stripdeugden en dood, zoals destijds
verhalen publiceerde, krijgt een
gebruikelijk. Illustraties van
ereplaats in deze bundel. Zijn
verschillende herkomst en kwalipolitieke persiflage 'De Toekomstteit.
staat' waarin ene Nieuweta Domenhuis op hilarische wijze op de
hak genomen wordt is als facsimile uitgave toegevoegd.

XM de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen
geldt dat deze bijna allemaal aanwezig zijn bij het informatiecentrum Boek en Jeugd. Ook is het
mogelijk om van één of meerdere
artikelen een kopie aan te vragen.
Voor meer informatie (onder meer
over de kosten hiervan): 070 3090232.
*Nederland*
Het Biografie Bulletin (jrg, 7,
1997, no. 1) bevat naast een artikel over belangwekkende computer-catalogi een artikel over het
schrijversprentenboek over Paul
Biegel, en van Hans Vogel over
zijn biografie van Annie M.G.
Schmidt. (Er komen er dus twee:
Joke Linders is er ook mee bezig.)

Aangekondigde
publicaties

Het ijzersterke kinderboek:
/ schetsen uit 19e eeuwse kinderboeken / John Landwehr,
Utrecht: Centrum voor Volkscultuur, 1997.
De uitgave van dit rijk geïllustreerde boek (zwart-wit en kleur)
wordt verwacht in de eerste helft
van oktober 1997.

'i &na frltynt t)icc gantfclj fricm int p;jj(e/ ga nllrS fcfjiim bier Wri ter JanB/
gn't nrrflen^ wnte JLrfcBerlana.
't IKC.Ö bomt 't ijdrt „s&prti aan topiv /
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In Boekenpost (jrg. 5, no. 28,
mrt/apr. 1997) een bijdrage van
John Landwehr over 'zoekgeraakte prentenboeken'; dat zijn boeken waarin geknipt en geplakt
moest worden. Verder onder
meer stukken over illustrator
Jouan Dijkstra, over prenten,
affiches, Antoon Coolen, en
Johan Kieviet als detectives chrijver.
Boekenpost (jrg. 5, no. 29,
mei/juni 1997) bevat artikelen
over Roodkapje, School-Idyllen
van Top Naefif, de misdaadverhalen van Wim van Helden, Alben Funke Klipper, Sjors en
Sjimraie, Bredevoort Boekenstad
en meer over het K-nummer
mysterie.

De Boekenwereld (jrg. 13, no.
4, april 1997) bevat een bijdrage
over de schoonschrijfboeken van
Jan van den Velde (1568-1623),
een recensie van 'Kinderprenten
van Brepols' van Patricia Vansummeren en een stuk over de
collectie volks- en kinderprenten
van F.G. Waller in het Rijksprentenkabinet.

i

4t

j ^ I n de serie Documentatie Jeugdlectuur in thema's (jrg, 19, no.
1, 1997) Ls een aflevering versebenen over Bakerrijmen. Hierin
een literatuurlijst met verwijzingen naar 63 titels, en overdrukken van 10 artikelen. Niet voor
particulieren te koop, maar wel in
te zien in veel openbare bibliotheken.

Filter: tijdschrift voor vertalen en
vertaalwetenschap (jrg. 3, no. 2,
1996) is een speciaal nummer
over de Ahce-vertalingen van Nicolaas Matsier en anderen. Verschijnt 2x per jaar. ƒ 17,50.
Informatie professional (jrg. 1,
no. 4, april 1997) bevat een
artikel over conservering en
restauratie van bibliotheekcollecties.
Nederlandse letterkunde { jrg.
2, no. 1, 1997) bevat een artikel
van Arie Jan Gelderblom over
Anna Barbara van Mee rten-Schilperoort (1778-1853).

De suikertjes liggen er zoomaar op straat,
De keien zijn koekjes en taartjes.
En er loopen gebraden biggetjes rond
Met lepel en vork aan hun staartjes.

<&£$

•

•

~

•
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Ons ABC-boek (no. 13, jan.
1997) bevat gelegenheidsalfabetten, een bijdrage over abc-versjes, over Wim Horman's abcboeken e.a.
Ouwe Bram leeft nog! {jrg. 1,
no, 5, dec. 1996) bevat onder
meer informatie over S.H. van
der Galiën, J.H. Isings en Aart
Romijn.
In Ouwe Bram leeft nog! (jrg. 2,
no. 1, nut. 1997) informatie over
H. ie Merwe, Greet GilhuisSmitskamp, Jan Wiegman en Jan
Lutz.
Stripschrift (no. 297, jrg. 29,
no. 10, febr. 1997) bevat onder
meer een bijdrage over Frans Piet
(1905-1997), de schepper van
Sjors en Sjimmie.
Stripschrift (no. 298, jrg. 30,
no. 1, mrt. 1997) bevat artikelen
over Hergé en over Ko Doncker,
de vader van Piet Pelie.
In Stripschrift (no. 299, jrg. 30,
no. 2, apr. 1997) een bijdrage
over de conservering van stripcollecties, met problemen en oplossingen voor particuliere verzamelingen.
Tsjip (jrg. 7, no. 1, april 1997),
tijdschrift voor literaire, culturele
en kunstzinnige vorming, heeft
als thema 'sprookjes in beeld'
(met historisch overzicht)
In de Verzamelkrant (jrg. 13,
no. 120, april 1997) een artikel
over plaatjesalbums van Honig
met teksten van Tante Lize.
De Verzamelkrant (jrg. 13, no.
121, mei 1997) bevat artikelen
over Van Nelle's Piggelmee, het
Nationaal Schoolmuseum, een
Pinokkio-verzameling en de Atlas
Landwehr-Vogels (zie bij 'Mengelwerk').

'Buitenland*
Beitrage Jugendliteratur und
Medien (jrg. 49, no. 1, feb.
1997) bevat stukken over de
geschiedenis van de Poolse jeugdliteratuur en over de uitvindster
van het triviale meisjesboek Thekla von Gumpert (1810-1897).
Biblio (jrg. 2, no. 4, apr. 1997)
bevat artikelen over de illustrator
W. Heath Robinson, over verzamelingen van boeken die niet
waardevol lijken zoals bijbels en
dummies (sample books), over
boekensteden en boekenbeurzen.
In Biblio (jrg. 2, no. 5, mei
1997) een bijdrage over het verzamelen van kinderboeken, over
het Museum van het Boek in Den
Haag, de politieke prenten van
Louis Raemaekers, inscripties in
boeken, en nog veel meer.
Bookbird (jrg. 34, no. 4, winter
19%) is een speciaal nummer
over postkoloniale jeugdliteratuur.
Canadian Children's Literature
(nr. 83 en 84, 1996) gaan beide
over historische verhalen vanaf
het einde van de 19e eeuw.
In Children's Literature in
Education (jrg. 28, no. 1, nut.
1997) artikelen over leeservaringen in de jeugdjaren van vier
auteurs, waaronder Russell Hoban, en een interview met een
van de bekendste makers van
beweegbare boeken: de in Londen werkzame Nederlander Ron
van der Meer.
Children's Literature Quarteriy
(jrg. 21, no. 4, winter 1996-'97)
bevat veel over de geschiedenis
van jeugdliteratuur: over kleding
en gedaanteverandering in volkssprookjes, over A.A. Bafbauld's
eerste leesboekjes uit de 18e
eeuw en de bewerkingen ervan in
de V.S. in de 19e eeuw, over
'The Cuckoo clock' uit 1877 van
M.L. Molesworth, over de
sprookjesboeken van Andrew

Lang, over de bewerking van
'The land of Oz' van L.F. Baum
in de Sovjet-Unie en over een
franse klassieker: 'L'enfant et la
Rivière' van Henri Bosco uit
1945.
in Journal of children's literature (jrg. 22, no. 1, Spring 1996)
artikelen over 'De geschiedenis
van Epaminondas'; de bewerking
van een humoristisch Afrikaans
volksverhaal, en een overzicht
van de literaire discussie over het
begrip 'klassiek'.
Journal of children's literature
(jrg. 22, no. 2, Fall 1996)
bevat een historisch overzicht van
de voornaamste Amerikaanse
meisjesboekenreeksen bekeken op
waarden en idealen, een biografische vergelijking tussen de
schrijfster L.M. Alcott en haar
hoofdpersoon in 'Onder moeders
vleugels', en een beschouwing
over de heldenrol van Pieter
Konijn volgens de omschrijving
van de mythische held (Joseph
Campbell). Verder een vergelijking van het bekroonde oorlogsverhaal 'Gouden sterren' van Lois
Lowry met aspecten van het
sprookje van Roodkapje en de
wolf.
Jugendliteratur (no. 1, 1997) is
een speciale aflevering geheel
gewijd aan Astrid Lindgren.
Van Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon zijn de 3 eerste
aanvullingen verschenen met veel
lemma's over auteurs en illustratoren van vroeger, o.a. Jacob
Glatz, Thekla von Gumpert,
Heiorich Hoffmann, LothaT Meggendorfer, E. Nesbit, Karl Gustav
Nieritz, Josephine Diebe, Else
Wenz-Vietor, G.C. Raff, Gustav
Schwab, J.W. Hey, C.F. Lossius
en Gertrud Caspari.
The Lion and the Unicom (jrg.
21, no. 2, apr. 1997) bevat bijdragen over veranderingen in de
jeugdliteratuur sinds 1840, over
fantasieverhalen zoals
M.L.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Juni 1997 - no. IS

L9

Molesworth' boek: "The Cuckoo
Clock' uit 1877, over moederschap in 'The secret garden' van
F, Hodgson Buraett en over het
werk van Beatrix Potter.
Marvels & Tales (jrg. 10, no. 2,
dec. 1996) gaat over overdrijving
in 17e en 18e eeuwse sprookjes,
over het volksboek over de Vier
Heemskinderen.
heldinnen in
sprookjes uit de 17e eeuw, en
over de populariteit van bewerkingen van het werk van Madame
d'Aulnoy voor Engelse kinderen.
Bevat verder de tekst van een
sprookje uit 1708.
New Review of Children's Literature and Librartanship (jrg,
2, no. 1-3 (year 1996) bevat
artikelen over het vertellen van
mythen van de Inuit uit Groenland, ea over de teloorgang van
de orale vertelcultuur in het
moderne Zimbabwe.
La revue des livres pour enfants
(no. 174, april 1997) bevat onder
de kop 'Lecture anachronique'
een artikel over een boek uit
1886: 'Histoire surprenanie de
cinq moineaux.'

Vragen

Wie heeft ot' weet jeugdboeken of
romans van Ivo Groothedde, ook
bekend onder de pseudoniemen
Jan Feitsma, Gonnie van Dieren,
Gerda Franck en Jeanne van
Woerkom. Het gaat om boeken
van vóór 1942 zoals 'De zoon
van den smokkelaar', 'De pukkel
en de jongens van bos en hei'
'Rivalen', 'De zaak Gresman',
'De
Drudenfuszaffaire*
e.a.
Graag informatie naar: J. Winnips. Ds. Sanderuslaan 2, 3732
ET De Bilt. Tel. 030-220 33 65.
Theo Gielen is bezig met een
fonds reconstructie van uitgeverij
I. de Haan, de uitgever van vele
ongedateerde prentenboeken. Hij
is al bij de bibliotheken geweest,
en heeft zo'n 150 boeken, vermoedelijk de helft van het fonds
van I. de Haan, bekeken. Hij wil
nu graag weten of er donateurs
zijn die boeken van deze uitgever
in hun collectie hebben. Graag
een telefoontje naar: 030-23 19
162.
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Aanbieding

De goede kameraad: Honderd
jaar kinderboeken van Toin Duijx
en Joke Linders is niet meeT in de
handel te verkrijgen. Toin heeft
noe enkele exemplaren voor liefhebbers voor de aantrekkelijke
prijs van ƒ 12,50. Iedereen die
dat bedrag (of een veelvoud
daarvan) overmaakt op giro
3381747 t.n.v. A. Duijx, Postbus
17162, 1001 JD te Amsterdam
o.v.v. De Goede Kameraad krijgt
de exemplaren thuisgestuurd.
Ook zijn er bij het inpakken van
de bibliotheek Kind en Media
(Rijksuniversiteit Leiden) nog
enkele exemplaren van deel 1 van
Uit het oog... acht jeugdboekenschryvers uit het interbellum (Toin Duijx, red.) boven
water gekomen. Voor een tientje
(overmaken als boven) haalt U
nog een exemplaar in huis.
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Verantwoording
illustraties

TUmBk
Een vraag van Theo Gielen; wie
kent drukkerij of uitgeverij
RELPI? Dat is de uitgever van
'Kleine handjes gaan van klap,
klap, klap' met tekeningen van
v.d. Broecke. In het Centraal
Bestand Kinderboeken zijn van
deze uitgever nog 8 andere titels
te vinden gedateerd van 19XX
(die had dus geen idee) tot 195X.
Telefoon: 030-23 19 162.

Uit kinderboeken
*- De drie broeders. Prentjesdruk
van Epinal, no. 30. (191X].
*- Chr. van Abkoude. Het boek
van luilekkerland. [1912].
*- Jenny de Bloeme. De reis naar
het wonderland. [1924],
*- Rie Cramer. Mijn liefste versjes. [1932].
*- Rie Cramer. Luilekkerland.
[1934].
*- J. Riemens-Reurslag. Lui Jetje
in Luilekkerland. 1948.
Uit secundaire literatuur
*- Arie van den Berg. Van binnen moet je wezen. 1989.
*- Volks- en kinderprenten van
De Lange : publikatie bij de
tentoonstelling "Het nieuwe vermakelijke Luilekkerland*. 1995.
*• C.F. van Veen. Centsprenten :
Nederlandse Volks- en kinderprenten. 1976.
*- Martin Muller. Das Schlaraffetdand. 1984.
*- Dieter Richter. Schlaraffenland. 1984.
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Mededelingen-bulletin van de Stichting
Geschiedenis kinder- en jeugdliteratuur
Sept 1997 - no. 16
mus) zijn bereid een speciale
rondleiding voor donateurs te
verzorgen. Over de datum wordt
u nog ingelicht.

Van het bestuur

Aan de excursie op 4 juli naar de
tentoonstelling 'Kinderen van alle
tijden' in Den Bosch werd deelgenomen door twaalf donateurs.
Tijdens de tweede bijeenkomst
van de 'informele kring' op 25
juni, waar acht donateurs informatie hebben uitgewisseld, zijn
afspraken gemaakt over het (in
kleine groep) bezoeken van twee
verzamelaars: op 24 september is
A. S. A. Struik bereid gevonden
een groep te ontvangen en op 12
november geeft Frits Booij open
huis. Informatie hierover bij de
voorzitter of bij Theo Gielen (zie
Colofon). Ondertussen heeft op
17 september al weer de derde
bijeenkomst plaatsgevonden. Een
aantal donateurs, die eerdere bijeenkomst bezochten, hebben
daarover bericht ontvangen.

Op de eerstvolgende studiedag
op 25 oktober zal aandacht worden besteed aan Nellie van Kol,
zal een bezoek worden gebracht
aan de Atlas van Stolk in Rotterdam, en een demonstratie van het
Centraal Bestand Kinderboeken
en het Bestand Vakliteratuur Boek
& Jeugd worden verzorgd door
de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Tevens kan de collectie
oude kinderboeken en de collectie
vakliteratuur over jeugdliteratuur
worden bekeken. Een uimodiging
volgt nog.
Netty van Rotterdam
Voorzitter

De 'kring van wetenschappers'
is op 24 mei voor het eerst bij
elkaar geweest. Een persbericht
hierover vindt u in dit nummer.
De samenstellers van de Sinterklaastentoonstelling in Museum
Flehite (Frits Booij en Jan Was-
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Van de redactie

Deze keer een bescheiden aflevering. Het verhaal van een verzamelaar over het ontstaan van
diens collectie houdt u tegoed tot
het volgende nummer van de
'Berichten...',
Wel hebben we voor u een bijdrage van mededonateur L.G.
Saalmink over Zwitserse uitgaven
van de gedichten van Hierouymus
van Alphen, waaruit maar weer
blijkt dat er - zelfs over onze
meeste bekende en populaire kïnderdichter - nog steeds veel
interessants te ontdekken valt.
De samenstellers
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Cflen van Veènkring

Van Anne de Vries ontvingen wij
het volgende persbericht:
Op 24 mei is door een groepje
donateurs van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur een kring van onderzoekers
van het oude kinderboek opgericht. De kring richt zich op het

kinderboek uit de achttiende en
negentiende eeuw. Zij heeft een
naam waarin onze bewondering
doorklinkt voor de grootste verzamelaar op dit terrein: 'Coen van
Veen-kring*.
De kring zal tweemaal per jaar
bijeen komen, liefst op doordeweekse dagen na 13.00 uur. De
bijeenkomsten vinden plaats in
Utrecht, tenzij een bezoek wordt
gebracht aan een collectie. De
bijeenkomsten worden gevuld
met: een inleiding door een van
de deelnemers, bespreking van
nieuwe publikaties, eventueel een
vóórbespreking van publikaties

van deelnemers en zo mogelijk
bezoeken aan openbare en particuliere collecties. Alle activiteiten
hebben betrekking op concrete
boeken: theoretische uitweidingen
zijn taboe.
De kring staat open voor alle
onderzoekers en verzamelaars die
zich met deze periode bezighouden. Deelnemers die nog geen
donateur zijn van de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, wordt uiteraard iiartelijk
aanbevolen dat te worden. Van de
deelnemers wordt een jaarlijkse
bijdrage gevraagd ter bestrijding
van de vergaderkosten.
De volgende bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 26 november
1997, des namiddags. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij:
Anne de Vries; NBLC, Informatiecentrum Boek en Jeugd. Postbus
43300, 2504 AH DEN HAAG.
Tel. (070) 3090220

Hieroüymus van
Alphen
in Zwitserland

Wij ontvingen spontaan van L.G.
Saalmink het volgende artikel,
waarvoor dank!
Op 25 november 1834 heeft Daniël Francois van Alphen de
Franse vertaling door Auguste
Clavareau van de Kleine gedichten voor kinderen van zijn vader
Hieronymus van Alphen aangeboden aan zijn medeleden van de
Tweede Kamer. Hij heeft daarbij
gezegd dat in deze kindergedichten 'de taal en toon eenvoudig,
kinderlijk en echt christelijk was,
waaruit alle vleijerij, zin- en
woordspeling, affectatie en beroep op vaniteit verbannen was."
Hij hoopte dan ook dat door deze
gedichten de Franse jeugd 'minder waarde zal stellen op de
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ijdele praierij, op den ongelukkigen roem van alles te roeren, te
beroeren en op te schikken'.
Nu heeft de bekende kinderboekenverzamelaar C.F, van Veen
naar aanleiding van de vertalingen van Van Alphens kindergedichten in de tentoonstellingscatalogus Kinderen lazen kinderen
lezen uit 1958 geschreven: 'Alleen de duitsche vertalingen
wijzen op eenig succes buiten
onze grenzen. De fransche vertalingen waren uitsluitend voor gebruik in eigen land bedoeld', een
land 'dat in die tijd eigenlijk nog
tweetalig te noemen was'. De heb
nooit aanleiding gevonden deze
woorden van Van Veen in twijfel
te trekken, tot mij onlangs uit de
Annotierte Bibliographie der
schweizer Kinder- und Jugendliteratur von 1750 bis 1900 van
Claudia Weilenmann, met medewerking van Josiane Cetlin, uit
!993 bleek dat er van de Franse
vertaling van Auguste Clavareau
ook edities in Lausanne zijn
verschenen.
Maar een echt grote naam
schijnt Van Alphen in Zwitserland ook weer niet te hebben,
want de samenstelsters van de
bibliografie
vermoeden,
misschien ook ten gevolge van het
ontbreken van bio-bibliografische
bronnen onder handbereik, dat de
auteur Hieronyraus Simons van
Alphen (1665-1742) is, de grootvader van 'onze' Hieronymus, of,
'ce qui parait plus probable',
diens zoon Hieronymus (17001758), die dus een oom was van
de 'onze'. Toch moeten de Zwitserse uitgaven een behoorlijke
populariteit gekend hebben. Immers, de eerste druk werd bij
Benjamin Corbaz in Lausanne uitgegeven in 1835, een jaar na de
eerste in Nederland verschenen
druk. Een negende druk is verschenen in 1881 bij L. Barbey,
ook in Lausanne (van de tussenliggende drukken schijnen geen
exemplaren bewaard te zijn). Dit
betekent dus dat van Clavareaus
vertaling in Zwitserland gemiddeld eens in de vijf jaar een druk

op de pers is gelegd. Van de in
Nederland verschenen vertaling
zijn ook negen drukken bekend,
maar de laatste daarvan dateen
uit 1868.
De vraag is nu natuurlijk of
deze Frans-Zwitserse Van Alphen-edities ook verspreiding (en
heilzame werking) in Frankrijk
hebben gevonden. Dat de eerste
druk deel 9 vonnde van de serie
'Bibliothèque populaire a 1'usage de la jeunesse vaudoise' lijkt
echter meer op oriëntatie op de
lokale markt te wijzen (Vaud is
het - merendeels protestantse Zwitserse kanton waarvan Lausanne de hoofdstad is). Hoewel
Van Alphens kindergedichten een
algemeen-christelijk
karakter
hebben, valt er misschien aan te
denken dat de beoogde jeugdige
lezers tot de protestantse bevolkingsgroep (in Vaud) hoorden.

Boek en Jeugd
naar hét Letterkundig museum

Met ingang van 1 november 1997
wordt het Informatiecentrum Boek
en Jeugd geïntegreerd in het
Letterkundig Museum. Boek en
Jeugd, nu nog onderdeel van het
NBLC, Vereniging van Openbare
Bibliotheken, is het landelijk
informatiecentrum op het gebied
van de jeugdliteratuur. Als zodanig beheen het de grootste kinderboekencollectie in Nederland
en de grootste collectie vakliteratuur op dit gebied, beide ontsloten in catalogi die online beschikbaar zijn.
De fusie is wenselijk, omdat de
taken van Boek en Jeugd en het

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

4

Sept 1997 - no. 16

Letterkundig Museum in eikaars
verlengde üggen, zeker sinds eind
1994 het Kinderboekenmuseum is
opengesteld. Door de integratie
ontstaat een centrum voor jeugdliteratuur, waarin bezoekers zowel tentoonstellingen als informatie bij elkaar vinden. Anderzijds relativeert de integratie ook
de scheidslijn tussen volwassenenliteratuur en jeugdliteratuur:
tentoonstellingen en documentatie
over beide zijn vanaf 1 november
in dezelfde instelling te vinden.
De kosten die de overgang van
negen (parttime) medewerkers en
omvangrijke collecties met zich
meebrengt,
worden gedragen
door het ministerie van OCenW.
VOOT het NBLC en het Letterkundig Museum vindt de fusie budgettair neutraal plaats.
Een ander uitgangspunt is dat de
bestaande dienstverlening van
Boek en Jeugd wordt gehandhaafd. De integratie zal wel leiden tot kleine aanpassingen in
openingstijden en tarieven, maar
wezenlijke veranderingen zijn niet
voorzien.
In een volgend nummer zullen
we uitvoeriger berichten over deze ontwikkeling.

beperkte ruimte. Zie verder bij de
rubriek Tentoonstellingen.
Het Annie M.G. Schmidt-hüis in
Utrecht (met een theater- en concertzaal, televisie-studio, bioscoop, computerruimte, leeszaal,
kindercafë, expositieruimte, videotheek en kinderboekhandel)
dat in het voorjaar van 1998 haar
deuren zal openen, heeft van
staatssecretaris Nuis een eenmalige subsidie van een half miljoen
gekregen, (Boekblad 30 mei
1997)
De filmer Pieter Verhoeff gaat op
basis van een scenario door Aukje Holtrop een film maken over
het leven van Nienke van Hichtum. Hoewel de filmer nooit van
de schrijfster van Arke's tiental
had gehoord, heeft Aukje Holtrop
hem in haar leven weten te interesseren. Hij ziet het als een
'levensverhaal met drama', (bron:
Vrij Nederland 28 juni 1997)

In Wormerveer kreeg het nieuwe
buurtcentrum de naam 'De Lorzie', naar het als logement
dienstdoende pakhuis uit het boek
Keteltje in de Lorzie van Cor
Bruijn. Hij schreef zo'n 60 boeken, waarvan er zich 20 (9 jeugdboeken) aan de Zaan afspelen.
Nuis heeft het startsein gegeven
voor het redden van het Nederlandse papieren erfgoed, door
het overhandigen van het nationaal beleidsplan (1997-2000) voor
de conservering van bibliotheekmateriaal. De Koninklijke Bibliotheek coördineert het programma dat de naam Metamorfoze heeft gekregen. Het meest
bedreigde bezit is materiaal uit de
periode 1840-1950, en de belangrijke literaire collecties en handschriften worden het eerst aangepakt. De inhoud wordt op microfilm overgezet en de originele
exemplaren in zuurvrije dozen
verpakt. (Volkskrant 14-05-97).

Mengelwerk

Donderdag 25 en vrijdag 26
september om 20.30 u. in het
Bibliotheektheater in Rotterdam,
Hoogstraat 110: Reinaart de Vos
door Ingeborg Uijt den Bogaard;
bewerking Paul Biegel; regie Ton
Lutz. Toegang ƒ 15,-. Tel. reserveren mogelijk (ma t/m vr 9.30 12.30): 010-2816262.
Op vrijdag 10 oktober om 20.00
u een lezing over Vestdijk en het
kinderboek door Hans Visser.
Adres: antiquariaat Lievredoor,
Hoogstraat 53 in Vlaardingen.
Reserveren noodzakelijk wegens
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In Hilversum is Let Nederland';
Audiovisueel Archief geopend.
Het doel van dit instituut is het
belleren van collecties audiovisueel materiaal van de publieke
omroepen, de Stichting Film en
Wetenschap, de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag en het
Hilversumse Omroepmuseum.
Het gaat om 15 duizend films,
125 duizend videobanden en duizenden men radio-opnamen. Verder boeken, platen, cd's, omroeprelikwieën en een collectie van
1,5 miljoen omroepfoto's. Men
verwacht over drie jaar een gezamenlijke huisvesting te betrekken
in Hilversum. Er is extra geld
ontvangen om de conserveringsaehterstand weg te werken.
(Bron: Volkskrant 28-06-1997).
Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag wordt
steeds door meer mensen bezocht
die hun famüiestamboom willen
opmaken. Dit instituut, gevestigd
naast het Centraal Station geeft
advies en heeft historische persoonsgegevens
van miljoenen
mensen. Ook voor onderzoek
naai auteurs en illustratoren van
jeugdboeken kan men via deze instelling proberen familieleden te
achterhalen, die mogelijk nog iets
kunnen vertellen en/of brieven en
ander materiaal in huis hebben.
Het CBG is ook via Internet te
bereiken (http://www.cbg.nl.) met
haar centrale catalogi en enkele
familie-archieven
die
digitaal
beschikbaar waren, (bron: Volkskrant 07-07-1997)
In Dieren is een particulier museum geopend; TV Toys museum
genaamd. Initiatiefnemer Paul van
den Heuvel maakt hiermee een
lang gekoesterde droom werkelijkheid: een museum met speelgoed dat betrekking heeft op televisie en film. Er zijn ook materialen te vinden die met kinderboekfiguren te maken hebben, zoals Paulus de Boskabouter, Swiebertje en Pippi Langkous. Open:
10-17 u. (bron: De Volkskrant
23-05-1997)

Symposia

Van 1 - 5 april 1998 is een 'Tuterdisciplinary Centenary Conference' gewijd aan 'The Lewis Carroll
Phenomenon'. Carroll overleed
100 jaar geleden. Plaats: Cardiff
Wales (UK), Inlichtingen: Karin
Sands, School of English Studies,
Communication and Philosophy
(SECAP), University of Wales,
Cardiff, P.O. Box 94, Cardiff
CF1 3XB, GB, fax 00 44 1222
874502.

Tentoonstellingen

Helaas nog maar tot en met 21
september m Museum Flehite m
Amersfoort de tentoonstelling Het
beweegbare boek, met boeken
van 1547 tot heden. Een lijst van
tentoongestelde boeken (een aantal boeken zijn vergeleken met de
tentoonstelling
in
Haarlem
'nieuw') is op te vragen. Adres:
Westsingel 50, tel. 033-461 99
87. Open: di-vr 10-17, za-zo 1317.
Tot 28 september is in het Edams
Museum een tentoonstelling te
zien van zestig originele aquarellen van de schilders L.W.R.
Wenckebach, Jan Voerman Jr. en
Edzard Koning, gemaakt voor het
in 1914 verschenen Verkadealbum 'Langs de Zuiderzee'.
Adres: Damplein 1, 1135 BK,
tel. 0299-37 13 51. Open: di-za
10-16.30, zo 13.30-16.30 u.
Van 27 september tot en met 18
oktober is bij Lievredoor, antiquariaat en boekhandel te Vlaardingen in het 'Bovenhuis' een
kleine tentoonstelling ingericht
onder de titel Vestdijk en het

kinderboek. Joke Alberts en
Hans Visser verzamelden de
boeken waar Sünon Vestdijk in
zijn roman 'Kind tussen vier
vrouwen' uit citeert. Op vrijdag
10 oktober, aanvang 20 uur,
houdt Hans Visser er een lezing
over het onderwerp. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Gezien het beperkt aantal stoelen
(40) wet even tijdig reserveren!
Adres: Hoogstr. 53 (50 mtr. van
Parkeergarage Hoogstraat). Tel.
010-434 71 52.
Tot en met 19 oktober is in het
Un iversiteitsmuseum Groningen
een tentoonstelling te zien onder
de titel Magische optica, toverlantaarns, kijkdozen en andere
vermakelijkheden. Adres: Zwanestraat 31. Tel. 050-363 55 62.
Open: di-vr 12-16, za-zo 13-16 u.
Voor de bijbehorende catalogus
zie onder Publikaiies.
Tot 25 oktober kan men in Museum De Burghse Schoole in
Burgh Haamstede een tentoonstelling bekijken onder de titel: Rozen verwelken, scheepjes vergaan: 150 jaar poësie-albums.
Er is weer ander materiaal te zien
dan bij de tentoonstelling in het
Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam. Zo'n 180 albums, grotendeels afkomstig van inwoners van
Schouwen Duiveland, zijn te
zien. Adres: Kerkstr. 3, 4328 LP.
Tel. 0111-651 529. Open: di-za
13.30-16.00 u.
Tot 26 oktober is in het Museum
van de Twinsigste eeuw in Hoorn
een expositie te zien over Lucky
Luke, de eenzame cowboy. Hij
is namelijk 50 geworden en schiet
nog steeds sneller dan zijn schaduw. Adres: Bierkade 4-4a. Tel.
0229- 214 001.
Tot en met 26 oktober is in het
Nationaal Fietsmuseum Velorama
in Nijmegen De geschiedenis van
Piet Pelle op zijn Gazelle te
bewonderen. Piet Pelle bestaat dit
jaar 85 jaar. Adres: Waalkade
107. Tel. 024- 322 58 51. Open:
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ma-za 10-17, zo 11-17 u. Zie
voor bestellen van een brochure
de rubriek Publikaties.
Tot 10 november te zien in het
Poppenmuseum in Tilburg een
tentoonstelling van meer dan 250
kinderboeken uit de periode
1890-1960. Veel van Kluitman,
maar ook andere uitgevers zijn
vertegenwoordigd. Adres: Telefoonstr. 13-15, 5038 DL Tilburg.
Open: wo en zo 14-16 u. Tel.
013-543 63 05.
Het Letterkundig Museum staat in
het teken van het griezelen: van
20 september tot en met 1 februari 1998 Griezelig goed: Paul van
Loon en andere griezels te kijk.
Adres: Prins Willem-Alexanderhof 5 Den Haag. Tel. 070-347
1114. Open: di-vr 10-17, za-zo
12-17. (Ook in de Koninklijke
Bibliotheek kunt u griezelen,
maar daar gaat het meer over
literatuur voor volwassenen),

toonstellingen
georganiseerd
onder de titel: Een handdruk
van de tijd: de almanak en het
dagelijks leven in de Nederlanden 1500-1700. Naar aanleiding
van een promotie-onderzoek van
Jeroen Salman naar de Nederlandse almanakken zijn deze
tentoonstellingen
georganiseerd
en is een boek verschenen (zie bij
Publikaties). Plaatsen: Het Prinsenhof te Delft van 30 september
tot en met 11 januari; Historische
Museum De Waag in Deventer
van 4 oktober tot en met 31
januari; de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden van 1 oktober tot en met 24 december.
Nog een drieluik: van 8 oktober
tot 18 januari op drie lokaties
aandacht voor Charles Rochussen 1812-1892: een veelzijdig
kunstenaar.

Hij was schilder, tekenaar en
graficus en speelde een vooraanstaande rol in het Nederlandse
kunstleven. In Het Schielandhuis
(i.s.m. Atlas van Stolk) in Rotterdam aandacht voor leven en werk
(Korte Hoogstraat 31, tel. 0102176767). In De archiefwinkel in
Rotterdam is topografisch werk te
zien (Coolsingel 91, tel. 0104045995) en in Paleis Het Loo in
Apeldoorn historiestukken (Amersfoortseweg,
tel.
0555772400). (Zie ook bij Publikaties).
Van 8 november tot en met 14
december exposeert Museum Flehite in Amersfoort boeken en andere materialen uit de collecties
van mededonateurs Frits Booy en
Jan Wasmus, onder de titel Van
Nicolaas tot Sinterklaas.

Van 4 tot en met 31 oktober is in
Museum Dorestad in Wijk bij
Duurstede een tentoonstelling te
zien van Het ijzersterke prentenboek (zie bij Publicaties),
waarbij door middel van tekstpanelen en foto's een beeld wordt
gegeven van het negentiendeeeuwse prentenboek. Adres:
Volderetr. 15, 3961 BA. Informatie over deze (reizende) tentoonstelling bij het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur in
Utrecht, tel. 030-2319997.
Het Nationaal Schoolmuseum in
Rotterdam zet haar serie tentoonstellingen van kinderprenten uit
de collectie van Jan Anderson
voort met exposities van prenten
met het thema Kijkjes in het
dierenrijk - tot en met 16 november, en Kindervreugd en
kinderdeugd, over kinderspel van 25 november tot en met 22
februari 1998. Adres: Niéuwemarkt la, tel. 010-40 45 425.
Open: di-za 10-17, zo 13-17 u.
Op een drietal plaatsen zijn ten-
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Publikaties

Tentoonstellingen
in wording

In De Boekenwereld van maart
1997 staat een oproep aan bezitters van werk van Theo van Hoytetna (1863-1917). Van november
1999 tot februari 2000 plant het
Haags Gemeentemuseum een tentoonstelling (mt; een catalogus)
van zijn werk. ±Mocht u iets bijzonders io uw bezit hebben (tekeningen, schilderijen, meubelen of
keramiek), dan graag contact opnemen met:
Mevr. M.H. Josephus Jitta, Prentenkabinet van het Haags Gemeentemuseum, Postbus 72, 2501
CB Den Haag.

Bijna alle boeken die hieronder
worden vermeld zijn aanwezig bij
het Informatiecentrum Boek en
Jeugd te Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan
kan men tamelijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in
Nederland het wel aanwezig is.
Voor informatie: 070 - 3090232.
International companion encyclopedia of children's literature
/ ed. by Peter Hunt; associate ed.
Sheila Ray. London [etc.]: Routledge, 1996. XV, 923 p. Met lit.
opg. en index. Ca. ƒ 235,-ISBN 0-415-08856-9.
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Systematisch naslagwerk over de
internationale
jeugdliteratuur,
inclusief een historisch overzicht
per land. Meer dan 80 essays
over theorie en kritiek, genres,
uitgeven, onder meer over orale
traditie, sprookjes en klassieken.
Children's literature: annual of
The Modern Language Association, Division on children's literature and The Children's Literature Association; Volume 25.
New Haven: Yale University
Press, 1997.
Speciaal nummer over 'crosswriïing child and adult'. Met
onder andere bijdragen over
Hauff, Kipling, Nesbit en een 19e
eeuws tijdschrift.
De morfologie van het t o versprookje: vormleer van een genre
/ Vladimir Propp; [vert. uit het
Russisch door Max Louwersej.
Utrecht: Het Spectrum, 1997. 192
p.: ili. Vert. van: Morfologija
skazki, Leningrad: Academia,
1928. Met kt. opg., reg, ISBN
90-274-4734-9, f 29.90.
Eerste Nederlandse vertaling
van een Russische studie uit 1928
over sprookjes van de folklorist
Vladimor Propp (1895-1970). Hij
distilleerde uit een enorm corpus
van sprookjes grondpatronen, en
keek daarbij naar de functie van
de held. Die blijkt altijd op zoek
te zijn naar een object, zoals een
toverring of een betoverd zwaard.
Die Geschichte vont Rotkappchen: Ursprünge, Analysen, Parodien eines Marchens / Hans
Ritz, Göttingen: Muri verlag,
1997. (Ie uitg. 1981). Lit. opg.
ISBN 3-922494-10-2. ƒ 14,40.
Inventarisatie van de verschillende versies van het Roodkapjeverhaal bij onder meer Charles
Perrault en de Gebroeders
Grimm, en van de diverse interpretaties van het sprookje. Ook
het 'nachleben' van het sprookje
komt aan de orde bij figuren als
Frans Josef Strauss, de Marx
Brothers en bij het nationaalsocialistne en de sociaaldemocratie.
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Magische optica: toverlantaams,
kijkdozen en andere vermakelijkheden / [fotogr.: Thomas
Ganz e.a.]. Leiden: Museum
Boerhaave, 1996. 32 p.: ill,
(Mededeling van het Museum
Boerhaave, ISSN 0926-8936 nr.
270). Met Ut. opg. ISBN
90-6292-113-2. f 15,-.
Catalogus bij een tentoonstelling
In Leiden en momenteel in Groningen (zie de rubriek Tentoonstellingen). Dat er leven - en bewegende beeld - was vóór de buis
werd uitgevonden blijkt uit deze
uitgave. Bij de teksten over camera obscura, toverlantaams, kijkdozen, rarekieken, stereokijkers
enzovoorts zijn foto's geplaatst
van apparatuur, afbeeldingen uit
oude boeken èn een aantal van de
destijds vertoonde plaatjes.
Oorbare zaken / J.A. Brongers.
Amersfoort: 't Ezelsoor, 1997. 56
p. ISBN 90-803770-1-5.
Over het 'billijk verzamelen van
nuttige boeken. Over nuttige zaken, tips en weetjes. Over het
kiezen, ordenen en onderhouden
van boeken om zo een evenwichtige bibliotheek op te bouwen.'
Uitgegeven ter gelegenheid van
net 15-jarig bestaan van antiquariaat Het Ezelsoor in Amersfoort en voor f 10,- aldaar te
koop. Adres: Achter de Arnhemse
Poortwal 35, 3811 LX Amersfoort, tel. 033-462 12 50. Of:
Vinkenburgstr. 12, 3512 AB
Utrecht, tel. 030-234 27 46.
* Nederland *
Wezen en boefjes: zes eeuwen
zorg in wees- en kinderhuizen /
S. Groenveld, J.J.H. Dekker,
Tn.R.M. Willemse; eindred. J.
Dane. Hilversum: Verloren, 1997.
423 p.: ill. Uitgegeven bij de
gelijknamige tentoonstelling in het
Museum voor Moderne Kunst te
Arnhem, van 22 februari tot en
met 4 mei 1997. Met index, lit.
opg. ISBN 90-6550-553-9 geb. f
59,-Overzichtswerk over de opvoeding van wezen en boefjes in

tehuizen, van de middeleeuwen tot
nu. Rond 1800 trad daarin een
verandering op: wezen gingen
vanaf die tijd naar weeshuizen,
boefjes naar opvoedingsgestichten
of reddingshuizen. Het laatste gedeelte beschrijft de toestand vanaf
de Kinderwetten in 1901.

Jan Ligthart (1859-1916) en illustrator Cornelis Jetses (18731955). Met de geschiedenis van
de reeks die eerst 'Nog bij moeder' en later 'Ot en Sien' heette.
Ook de Indische zegetocht van het
hoek wordt vermeld.

Een handdruk van de tijd; de
almanak en het dagelijks leven
in de Nederlanden 1500-1700 I
Jeroen Salman. Zwolle: Waanders, 1997. 128 p. ƒ 39,50. ISBN
90-400-9985-5.
Geïllustreerde uitgave gebaseerd op een promotie-onderzoek,
verschenen bij drie tentoonstellingen over de almanak in Delft,
Deventer en Leeuwarden. (Zie bij
Tentoonstellingen).

C. Joh. Kieviet: korte handleiding voor het verzamelen van
boeken geschreven door C. Joh.
Kieviet / [samengest. door N,J,
Wagemaker|. [Nieuwe Niedorp,
1997], 82 p.: ill. Met lit. opg.
In zwart-wit en kleur geïllustreerde brochure over C. Joh.
Kieviet, met informatie over alle
bekende drukken tot 1945, met
jaar van uitgave. Met een korte
samenvatting van de inhoud van
elk boek en informatie over de
illustratoren.

Het ijzersterke prentenboek /
door John Landwehr. Utrecht:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, oktober 1997. Met 16
pagina's in kleur, ƒ 34,50 excl.
verzendkosten. Te bestellen via
tel. 030-2319997.
Rijk geïllustreerde uitgave waarin een beeld wordt gegeven van
de ontwikkeling van het prentenboek in de negentiende eeuw. (Zie
bij Tentoonsteltingen).
Charles Rochussen: een veelzijdig kunstenaar / redactie Marlite
Halbertsma. Zwolle: Waanders,
1997. 176 p. Geb. ƒ 59,50, ing.
ƒ 39,50. ISBN 90^00-9993-6.
Geïllustreerde
monografie,
verschijnt in oktober 1997 ter
gelegenheid van drie tentoonstellingen: in hei Schielandhuis en de
Archiefwinkel in Rotterdam en in
Paleis Het Loo in Amersfoort.
(Zie bij Tentoonstellingen).
Kijk, Ot en Sien: een klassieker
in de Nederlandse jeugdliteratuur / Jan A. Niemeijer. 2e dr.
Raam: Callenbacli, cop. 1997.
128 p.: ill. (Ie dr. 1991). Met lit,
opg. ISBN 90-266-0672-9 geb. ƒ
34,90.
Mooi vormgegeven boek met
biografieën
van
Hindericus
Scheepstra (1859-1913), Gerard

uit de wereld van het oude

Catalogus van de boekerij van
J.R.W. Sinninghe / Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant,
1997. (Brabant-colleoie).
Jacob Rudolf Willem Sinninghe
was verzamelaar van sprookjes en
sagen en de directeur van de
Stichting tot Codificatie van de
Nederlandse Volksverhalen. Hij
liet een grote collectie boeken na
aan de KUB.
De geschiedenis van "Piet Pelle
op zyn Gazelle" / G.J. Moed.
Nijmegen: Nationaal Fietsmuseum Velorama, 1997. 24 p.: ill.
Uitgegeven ter gelegenheid van
de 'Piet Pelle tentoonstelling' 29
mei t/m 26 okt. 1997 in het Nationaal Fietsmuseum Velorama te
Nijmegen. Met lit. opg. f 7,50
escl. verzendkosten; bestellen tel.
024-322 58 51.
Met omslagillustraties en stripfragmenten geïllustreerde brochure over de geschiedenis van
de reclamestrip "'t Avontuur van
Piet Pelle op zijn Gazelle" van
KoDoncker (1874-1917).
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* Buitenland *

de duitstalige joodse meisjeslectuur van eind 18e eeuw tot de
jaren 30 van deze eeuw.

Poeh woordenboek: handleiding
by de Woorden van Poeb en
Alle andere dieren in het woud
/ A.R. Melrose; met ill. van E.H.
Shepard; [vert. uit het Engels
door Hilde Bervoets]. Den Haag:
Sirius en Siderius, 1997. 238 p.:
ill. Vert. van: The Pooh dictionary. ISBN 90-6441-108-5. f 27,50.
Woordenboek van woorden en
begrippen in de verhalen over
Winnie-de-Poeh van A.A. Mitne.
Voor deze uitgave werd gebruik
gemaakt van de vertalingen van
Nienke van Hichtum en Toos
Blom.

Officiële Belgische stripcatalogus. Gent: Casto, 1997-....
(wordt 3 delen). Deel 1 / Danny
Grosses Karl May FigurenlexiDewilde; [met medew. van: Rolf
kon / Bemhard Kosciuszko
de Ryck e.a.]. Gent: Casto, 1997.
(Hg.). 2. verb., überarb. und
270 p.: iU. Met index. ISBN
erw. Aufl. Paderboni: Igel Ver90-803593-1-9. ca. ƒ 35,-.
lag, 1996. 1036 p. (Reine LiteraNaast de Stripkatalogus van
tur- und Medienwisseuschaft;
Hans Matla een handige aanvulBand 48). (Ie uitg. 1991). ISBN
lende gids om snel Belgische
3-89621-028-9. DM 58,-.
strips te vinden. Het eerste deel
behandelt de Vlaamse auteurs bij ^-The new Oxford book of childe Vlaamse uitgeverijen, en bevat
dren's verse / ed. by Neil Philip.
alfabetisch
op
auteursnaam
Oxford [etc): Oxford University
(d.w.z. de tekenaar) een overzicht
Press, 1996. XXXVD, 371 p.
van gepubliceerde strips (eerste
Met lit. opg., index. ISBN
Mark Twain I Peter Messent.
drukken en belangrijke herdruk0-19-214247-X. Bloemlezing van
Basingstoke [etc.]: Macmillan,
ken) met een prijsindicatie. Per
Engelse en Amerikaanse gedich1997. 235 p, (Macmillan modem
auteur beknopte informatie. Met
ten voor kinderen van 1790 tot
novelists). ISBN 0-333-58566-6
zwart-witte afbeeldingen van
heden.
hbk, 0-333-58567-4 pbk. £ 37,50.
omslagen, en enkele grotere afbeeldingen in kleur. Deel 2 en 3
zullen de Nederlandse uitgaven
bij Dupuis en de uitgeverijen
mmmmx^mmz^i^-j-s^ïzLombard en Casterman behandelen.
Das jüdische Jugendbuch: von
der Aiifklaning bis zum Dritten
Reich / Gabriele von Glasenapp
und Michael Nagel. Stuttgart
[etc.]: Metzier, 1996. XII, 289 p.
Met Ut. opg., reg. ISBN
3-476-01413-4 kart. DM 128,-.
Overzicht van de geschiedenis
van het joodse kinder- en jeugdboek in Duitsland van 1770-1945.
(bron: Bookbird spring 1997)
Inszenierungen von Weiblichkeit: weibliche Kindheit und
Adoleszenz in der Literatur des
20. Jahrbunderts / Gertmd
Lehnert (Hrsg.). Opladen:
Westdt. Verlag, 1996. 259 p.
ISBN 3-531-12733-0.
In het vierde deel van deze
essaybundel wordt de geschiedenis van meisjeslectuur behandeld:
opstellen over opvoeding in het
werk van twee Zwitserse schrijfsters: de beschrijving van seksualiteit en omgang tussen jongens
en meisjes in de Duitse jeugdliteratuur van 1885 - 1920; de nationaal-socialistische jeugdlectuur en

W*

«&r
KjNMf W N 4 M ? 2 ïï lüJ» MO E O E ft, „WAA AC M H E ft iE H EH
VVER0R0NKEN7 JÉïmOT HEMEEN TOUWOM DEN NEK WETEN
-'&tN0£N'EN KE*M ZOETJEJ NAAK HUÏJ MOETEN LEJDEH>
0>A%ii,Ht HAMil'A.bri HOMOEN TH t i * TE fl KEULEN. HOOR.
I t p M ' H i N Ó N O A ' i t ' ^ ^ V ^ W ^ . ' - i V - •' •_'•
M r MAMNA*I£i EPJ»«iflOfKPA*--..
"
\
ÜtKYO IC £ N o ES CACj ,TS £N HU S'jZUN qAOÖTHOÊOEA WW'.
KSj|'ïS'M e h -EEN M öei. v t M c Hifl e e> *x« E N. Bftoo e vee*, vin
^iPAMiNokóVj.tÖMBËeiroiiwoM'HETBRÓODEfiJifFFre ;:;-.
T^(öl.'OEADEftÓtDEft;SEM'4EH<EElfNVE&UtK6» NAAR. •:••:':
TH [itJ ï j>: '^••^<^i WV'i '$fèO&rï ^rr, •:-•.:.',;•• . . . . . . • • ' 'Ld
^ h * :•.:.* 7' ï-<:H-": •. • rS,;^i7-.V.- -..'T-.* - .

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

>:}r.-?;:?]

r

.' . ; .
- V :;

. ÏÏTï
v ; /Whi

•:;\„

m

10

De auteur gebruikt aktuele culturele en literaire theorieën om
Twain's reisverhalen en romans
opnieuw te bekijken, (bron: Bookbird spring 1997)
Mapping men and empire: a
geography of adventure / Richard Phillips. London [etc.|:
Routledge, 1997. VUI, 208 p.
Includes bibliographical references and index. ISBN 0415-13771-3 cloth £ 45,-; 0-415-13772-1
paper.
Verhandeling over de manier
waarop ontmoetingen tussen
Europeanen en niet-Europeanen
in Britse avonturenverhalen uit de
18e, 19e en 20 eeuw werden
weergegeven, te beginnen met
Robinson Crusoë. (bron: Bookbird spring 1997)
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Jack London: a life / Alex Kershaw. London: HarperCollins
Publishers, 1997. ƒ 77,-.
Biografie van de Amerikaanse
auteur ((1876-1916) van avonturen- en dierenverhalen, waarvan
er een aantal werden bewerkt
voor de jeugd en in het Nederlands vertaald.
Rohinson Crusoe: myths and
metatnorphoses / edited by Lieve
90420-0163-1 pbk. Ca. f. 200.Spaas and Bruin Stimpson. BaOver het werk van Jean de la
singstoke: Macmilian, 1996.
Fontaine, Robert Louis Stevenson
XVn, 328 p. Includes bibliogrape.a.
hical references and index. ISBN
0-333-63173-0, £ 35.00. Voor • Reis naar mijn vader: herinneuitgave VS: ISBN 03121 292' ringen aan I.B. Singer / Israël
289, $ 59,95.
Zamir. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997. 272 p. ill. (Avi,
Uitgave gebaseerd op artikelen,
Yitschak Basbevis Singer, 1994).
die werden gepresenteerd op een
ISBN 90-295-5833-4. f 39.90.
conferentie in 1993 over literatuur met betrekking tot overleven
Herinneringen van de zoon van
na vliegtuigrampen, schipbreuken
de joods-Amerikaanse schrijver
enzovoort, (bron: Bookbird spring
Isaac Bashevis Singer (1904 1997)
1991) aan zijn vader, en aan de
byzondere band die zij kregen nadat zij elkaar na twintig jaar weer
Lectures du désir: de Madame
ontmoetten. De vader schreef herde Lafayette a Régine Detambel
inneringen over zijn jeugd ('Het
et de Jean de La Fontaine a
hof van mijn vader') en latere leJean Echenoz / Sjef Houpperven ('Op zoek; Reddeloos verlomans. Amsterdam [etc.]: Rodopi,
ren in Amerika') maar over de
1997. 441 p. (Faux titre, ISSN
relatie met zijn zoon zweeg hij
0167-9392; no. 126). Met lit.
vrijwel.
Opg. ISBN 90-420-0184-4 geb.

Aangekondigde i
publikatïes

••

De Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité doet medio oktober
een publikarie verschijnen: Sint
Nicolaas van A tot Z. Het wordt
een rijk geïllustreerd boek met
144 pagina's en gaat ƒ 24,50
kosten. Met hoofdstukken van
onze mededonateur Flits Booy
over de historie van Sint Nicolaas, over grafische en andere
afbeeldingen, over de ontwikkeling van het Sinterklaasfeest in
Nederland en 'uit oude sinterklaasboeken'. Verder toneelstukjes, verhalen en gedichten voor
kinderen van bekende auteurs.
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proeven van bekwaamheid in het
schoonschrijven in 1770.

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen
geldt dat deze bijna allemaat aanwezig zijn bij het informatiecentrum Boek en Jeugd.
Ook is het mogelijk om van één of
meerdere artikelen een kopie aan
te vragen. Voor meer informatie
(onder meer over de kosten hiervan): 070 - 3090232.
Een nieuw blad heeft het licht
gezien: Tydschrift voor tydschriftstudies, met in het eerste
nummer bijdragen over een Nederlandstalig blad opgericht in
1897, en over een Engels provinciaal tijdschrift. Redactie onder
andere Helleke van den Braber,
Annemieke Meijer en Emile
Wennekes. Abonnement ƒ 35,-over te maken op giro 7666254 in
De Bilt. (bron: Vrij Nederland 14
juni 1997).
Boekenpost (jrg, 5, no. 30, juli/aug. 1997) bevat artikelen over
beweegbare boeken en -platen,
grafische technieken, Reinaert en
Tijl Uilenspiegel, prenatale
smeerpoets(jes),
N. BasenauGoemans en An Rutgers van der
Loeff-Basenau,
antiquarische
vondsten zoals een schoolboek
met werk van Cicero uit 1692,
bewerkingen van Don Quichot
voor de jeugd, illustratrice Laura
Gerding, antiquariaat 't Ezelsoor,
stereotypen in strips en meer.

Bzzlletin (jrg. 26, nr, 245, 1997)
heeft een speciaal nummer uitgebracht over Don Quichot ter gelegenheid van de nieuwe vertaling
van 'Don Quichot' van Cervantes
(1547-1616) door Barber van de
Pol. Met bijdragen van Spaanse
schrijvers over de invloed van
Cervantes, een essay over de illustraties waarmee Cervantes' tekst
in de loop van de tijd werd verlucht, en aandacht voor de beeldvorming rond Don Quichot in ons
land. ƒ 12,50.
Fabula: historisch magazine
'pleiziermagazine over geschiedenis, cultuur en oude kunst' (jrg.
1, no. 2, aug. 1997) bevat onder
meer artikelen over schoolplaten
en optica prenten. Te bestellen
via tel. 079-321 15 30.

Informatie Professional (jrg. 1,
no. 4, 1997) bevat een bijdrage
over de conservering en restauratie van bibliotheekcollecties.
In Informatie Professional (jrg.
I, no. 5, 1997) een artikel over
een project bij de Koninklijke
Bibliotheek, waarbij 46 dagbladen
vanaf 1869 uit de Haagse regio
op microfiche zijn gezet.
Het Lexicon van de jeugdliteratuur (afl. 44, juni 1997) bevat
lemma's over onder andere I.B.
Singer, Ina van Velsen en (een
aanvulling op) Truida Kok.
Literatuur zonder leeftijd (jrg.
II, no. 41, lente 1997) is onder
meer gewijd aan de Woutertje
Pieterse prijs. Verder artikelen
over de populariteit van griezelboeken en over het Schrijverscollectief. Ook recensies van o.a.

;^.^tfevyZOOBBA,.ïiJ«'HCi(ÓER.WetWA*,er«( ,

Boekenpost (jrg- 5, no. 31,
sept./okt. 1997) besteedt onder
meer aandacht aan de Gouden
boekjes, prenatale smeerpoets(jes)
(deel 2), Sanne van Havelte,
Vlaamse strips en Het ijzersterke
prentenboek,
La De Boekenwereld (jrg. 13,
no. 5, juni 1997) een artikel over

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

12

Sepi 1997- no. 16

het Schrijversprentenboek over
Paul Biegel en 'Het kind en zijn
boek': lezingen van W.G. van
der Hulst, samengesteld door
Daan van der Kaaden.

Vragen

Literatuur zonder leeftijd (jrg.
11, no. 42, zomer 1997) is voor
het grootste deel gewijd aan
poëzie voor kinderen. Naast veel
hedendaagse worden ook enkele
oudere dichters zoals Han G.
Hoekstra en Hans Andreus behandeld. Natuurlijk ook gedichten,
en verder artikelen over Leonard
Roggeveen en over de dissertatie
van B. de Jong over Jan Ligthart.

Wie weet wie de auteur en de
uitgever is van Rodrigo, of De
wraak van den Christen. 223 p.
Boek & Jeugd heeft een exemplaar zonder titelpagina, en met
een band waarop geen gegevens
staan. Het is waarschijnlijk uitgegeven eind vorige eeuw, en het
betreft een historisch verhaal,
spelend in de 13e eeuw in Frankrijk. Informatie graag naar Jeannette Kok, tel. 070-3090225.

Ouwe Bram leeft nog! (no. 7,
juni 1997) is een themanummer
over de tachtigjarige W.G. van de
Hulst Jr. Met bibl. (1946 - 1997.
In De Parelduiker (no. 2, 1997)
aandacht voor onder meer Top
Naeff. Losse nrs. ƒ 17,50. Tel.
020-618 41 32.

Verantwoording
illustraties

Stripschrift (jrg. 30, no. 3, afl.
300, juni 1997) bevat een artikel
over Lo Haitog van Banda.
In Traditie (jrg. 3, no, 2, zomer
1997) een artikel over schoolplaten van Jan van Lummel, Marinus Koekkoek, J.H. Isings en
Comelis Jeises.
In de Verzamel krant (jrg. 13,
no. 122, juni 1997} een artikel
over de geschiedenis van de firma
Van Nelle met een lijst van uitgegeven plaatjesalbums, stripalbums en boeken, met jaartallen.
De Verzamel krant (jrg. 13, no.
124, aug. 1997) bevat artikelen
over toverlantaams, een plaatjesalbum en Piet Pelle.
Vrij Nederland (17 mei 1997)
De Kinderrepubliek der Letteren,
met artikelen over de jaren '70 in
'Het kinderboek en de censuur',
over de strip Little Orphan Armie
van Harold Gray en over de favoriete illustraties van bekende
Nederlanders.

Voor de illustraties in dit nummer
is gebruik gemaakt van het prentenboek De geschiedenis van
Epaminondas uitgegeven bij W.
de Haan in Utrecht in 1920. Een
repeteerverhaal waarvan de elementen ook herkenbaar zijn in het
moderne kinderboek van Touy
Ross: 'Luie Wammes'.
Het lentenummer van Journal
of Children's Literature (jrg.
22, no. 1) bevat een artikel over
bovenstaand, oorspronkelijk engelstalig, prentenboek.
Het plaatje op de voorkant van
deze aflevering is afkomstig uit
een bundel Smeerpoetsverhalen:
Hoe het met stoute kinderen
gaat (auteur en illustrator onbekend, waarschijnlijk eind vorige
eeuw verschenen). Degene die de
ontbrekende gegevens kan leveren
ontvangt een aardig kadootje.
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stuurd gekregen (zie voor verdere
gegevens de rubriek 'Publikaties'}.

Van het bestuur

Een bestuurswisseling is eind
1997 voorzien: Gerard Brantas en
Lieneke Aangenendt gaan het bestuur verlaten. Onze Stichting is
hen veel dank verschuldigd.
De datum voor de eerstvolgende
studiedag is vastgesteld op 25
april 199?.
De studiedag op 25 oktober
werd weer goed bezocht; zo'n
veertig donateurs keken hun ogen
uit bij de Atlas van Stolk, woonden de lezing over Nellie van Kol
bij, probeerden muis te raken in
de kinderboekbestanden via Internet in de Geineentebibliotheek
Rotterdam en bekeken de collecties oude kinderboeken en de collectie vakliteratuur over jeugdliteratuur aldaar. (Zie elders in dit
nummer).
Tijdens deze studiedag werd de
bundel 'Kinderboeken als levend
cultuurbezit', uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Geschiedenis kinder- en jeugdliteratuur,
uitgereikt. De niet aanwezige donateurs hebben de bundel toege-

De 'Coen van Veenkring' is op
26 november voor de tweede
maal bijeen geweest. Een bericht
hierover vindt u in het volgende
nummer van de 'Berichten...'.
Een van de samenstellers van de
Sinterklaastentoonstelling m het
Museum Flehite (Frits Booij)
heeft op 30 november een rondleiding voor donateurs verzorgd.
Toin Duüx gaat wegens drukke
werkzaamheden zijn medewerking aan de 'Berichten...' beëindigen. Van nummer 6 tot en met
het huidige nummer heeft hij, met
zijn grote ervaring op dit terrein,
ons mededelingenblad van een
professionele vormgeving voorzien en geholpen de inhoudelijke
koers uit te zetten. Nel Teeuwen
is bereid gevonden zijn taak over
te nemen. Het bestuur dankt Toin
voor zijn inzet, waardoor de 'Berichten ...' konden uitgroeien tot
een publikatie waar veel donateurs naar uitzien.

Van de redactie

In dit nummer het beloofde verbaal van mede-donateur Miep
Slager-Mantel over haar collectie
liedjesboeken. De keuze van illustraties heeft daarmee alles te
maken. Verder een verslag van
de studiedag en een bijdrage van
Theo Gielen waarin hij een vraag
uit nummer 16 oplost. Door de
verhuizing van Boek & Jeugd zijn
enkele rubrieken wat magerder
dan u gewend bent, maar in het
volgende nummer wordt die schade ruimschoots ingehaald.
De redactie was voor dit nummer
voor het laatst in de oude samenstelling bij elkaar en keek met
enige weemoed terug op 'D mooie
samenwerking over het IJ.
Als gevolg van de integratie van
Boek & Jeugd in bet Letterkundig
Museum is het adres voor het sturen van informatie gewijzigd (zie
Colofon).

Netty van Rotterdam
Voorzitter
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Kinderboekencafé

Studiedag

25 oktober
Na het succesvolle eerste seizoen
van deze 'informele bijeenkomsten'' waarbij vele kopieën over
tafel gingen, anonieme uitgaven
van extra informatie werden
voorzien en bijzondere aanwinsten werden geshowd, plannen we
ook in het komende jaar weer
drie bijeenkomsten: op 18 februari, 27 mei en 16 september. Noteer ze meteen in uw agenda want
er worden geen aparte uitnodigingen verstuurd! Speciale aanmelding hiervoor is niet nodig, iedereen is welkom. Adres: Café Loten in Utrecht, Domplein 17, van
19 tot 21 uur (zie voor een routebeschrijving nr. 15 van de 'Berichten ...'). Informatie bij Netty
van Rotterdam en Theo Gielen
(zie Colofon).

Een bezoek aan
de 'Atlas van Stolk'
De studiedag op zaterdag 25 oktober had voor iedereen iets te
bieden, 's Morgens werd Historisch Museum 'Het Schielandshuis' in Rotterdam bezocht, waar
de "Atlas van Stolk' is ondergebracht. Drs. J.C. Nix, hoofd
van deze preutenverzarneluig
hield een lezing met dia's van
prenten en tekeningen, speciaal
gekozen voor deze gelegenheid,
met als rode draad afbeeldingen
van kindereu. De Atlas van Stolk
dankt zijn naam aan verzamelaar
Abraham van Stolk, die in 1835
historie-, spot- en zinuepreuten
begon te verzamelen. Het onderwerp van de cohectie is breed: de
Nederlandse geschiedenis.

De terra 'Atlas' komt uit de negentiende eeuw, en betekende
toen 'verzameling'. De 'Atlas'
wordt bewaard in een geklimatiseerde kelder, waarin we mochten
rondkijken en het in 1930 vervaardigde opbergsysteem van stalen kasten, dat nog steeds goed
functioneert, konden bewonderen.
De verzameling wordt nog steeds
uitgebreid.
Gerrit van Rijn (de verzamelaar
van kinderboeken, wiens 'Catalogus eener belangrijke verzameling kinderboeken, kinderspelen
en kinderprenten' uit 1883 nog
steeds een belangrijke bron voor
kinderboeken is) beschreef de
verzameling, en het eerste deel
van de catalogus verscheen in
1895.
De zoon en kleinzoon van Abraham van Stolk zetten zijn werk
voort, en schonken de collectie
aan de gemeente Rotterdam, die
het onderbracht in het Schielandshuis. In de jaren '30 verscheen
het 10e deel van de catalogus met
het register.

Mini-excursies

Tijdens de informele bijeenkomsten in het kinderboekencafé is
het idee ontstaan om in kleine
groepjes verzamelingen van particulieren en 'verborgen' collecties
in den lande te bezoeken. Data
voor 1998: 11 maart bij Chris
Kieiss in Uithoorn (prentenboeken), 10 juni bij Miep Slager in
Buren (liedjesboeken), 4 november bij Ineke Reitsma in Badhoevedorp (Roodkapje). Omdat het
hierbij slechts om een beperkt
aantal mensen kan gaan (maximaal 8) is aanmelding vooraf bij
Theo Gielen noodzakelijk.
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Het grootste deel van de prenten
staat op foto's, zodat een bezoeker daar eerst een selectie uit kan
maken, alvorens het echte materiaal uit de kelder wordt gehaald.
De collectie is ingedeeld in twee
grote rubrieken: 'Historieprenten', op jaar opgeborgen, en 'Zeden en gewoonten' opgeborgen
per halve eeuw. Er zijn prenten
met levenstrappen, over kinderspel, over de zintuigen en over
volksfeesten. Er zijn schoolplaten, kinderprenten, kinderboeken
zoals de Spaensche en EngeLsche
tyrannie, de originelen van prenten uit Van Alphen's kindergedichten (uitgegeven bij Fuhri) en
van Van Swildens 'Vaderlandsch
AB boek'. Ook een grote collectie spellen en bordspelen maakt
deel uit van de collectie. Er
wordt regelmatig gebruik gemaakt
van de verzameling voor tentoonstellingen: op dit moment zijn in
het Scbielandshuis prenten van
Charles Rochussen te zien.

Schielijk
R. H

Over Nellie van Kol
's Middags gaf Hans Petermeijer
in de gezellige foyer van de Gemeentebibliotheek Rotterdam een
lezing over leven en werk van
Nellie van Kol. Het oorspronkelijke plan, om in het IIAV (Internationaal Informatiecentrum en
Archief van de Vrouwenbeweging) waar haar archief is opgeslagen, deze lezing te houden
bleek te kostbaar.
Hans Petenneijer, zelf schrijver
van kinderboeken, vond op een
rommelmarkt een deeltje uit de
Volkskinderbibliotheek van Nellie. Vormgeving en titellijst intrigeerden hem, en daarom verdiepte hij zich in deze auteur en publiceerde een artikel in Boekenpost (jrg 5, 27, jan/feb 1997).
Petenneijer benadrukte in zijn
lezing de complexiteit van Van
Kol's leven en de omvang van
haar werk. Hij gaf een beeld van
haar karakter, van de mensen
door wie ze beïnvloed werd, en
van de eenzaamheid die ook in
haar werk te beluisteren valt.

Haar rol als socialiste, als feministe, en haar opvattingen over de
functie en de kwaliteit van de
jeugdliteratuur kwamen aan de
orde. üiger van Dongen, die onderzoek deed naar haar leven in
de archieven van het liAV, vulde
nog wat informatie aan. Hans Petermeijer beëindigde zijn verhaal
met het uitspreken van de wens
dat er een biografie over Nellie
van Kol geschreven zal worden.
Centraal Bestand Kinderboeken
en Bestand Boek & Jeugd
vakliteratuur.
Bij de laatste aktiviteit van de
studiedag werden de aanwezigen
in twee groepen verdeeld, waarna
de ene groep een rondleiding
door het (intern verhuisde) Informatiecentrum Jeugdliteratuur en
de collectie oude kinderboeken
van de Gemeentebibliotheek Rotterdam kon volgen, en de andere
groep een uitleg kon bijwonen
over het 'Centraal Bestand Kinderboeken' en het 'Bestand Boek
& Jeugd Vakliteratuur'. Computerbestanden met respectievelijk
primaire en secundaire informatie
over jeugdliteratuur. In het leslokaal dat door de Gemeentebibliotheek Rotterdam ter beschikking

rustig.

was gesteld, waren 8 tenninals en
een demonstratieschenn voorhanden en de technici hadden hun
best gedaan om extra faciliteiten
te scheppen. Onder leiding van
Adrie Balke werden de donateurs
via Internet, en een 'kanalen'toegang naar de bestanden geleid.
Deze weg was gekozen omdat
men zo in verschillende bibliotheken, èn thuis (met een pasje van
de KoninkÜjke Bibliotheek of een
andere grote bibliotheek) in de
bestanden kan zoeken (zie 'Berichten ...' no. 15, pag. 10 voor
meer informatie). De deelnemers
hebben op deze wijze enig inzicht
gekregen in het gebruik en de
manier van zoeken, maar ondervonden ook de problemen van Internet: de traagheid en af en toe
de onmogelijkheid om toegang te
verkrijgen. Het is duidelijk dat er
nog heel wat inspanning geleverd
moet worden bij Internet, PICA,
en Letterkundig Museum (de
nieuwe beheerder van de bestanden) om een soepele toegang te
waarborgen.
Een korte uitleg op papier en
een lijst van bibliotheken met een
'kanalen-toegang' zijn beschikbaar en op te vragen bij Jeannette
Kok.
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Ondertussen is gebleken dat Janneke van der Veer via Internet,
met een pasje van de Stads- of
Atheoaeumtoibliotheek in Deventer, en een persoonlijke pincode,
thuis op haar eigen computer in
de bestanden heeft kunnen zoeken!

Miep Slager over
haar muziek
{-prënten-)boeken

Zoals beloofd in het vorige nummer weer een bijdrage van een
donateur over diens verzameling.
Dat de verzameling liedjesboeken
van Miep Slager-Mantel bijzonder
is blijkt wel uit haar verhaal.
Prentenboeken hebben altijd al
mijn warme belangstelling gehad.
In mijn kinderjaren genoot ik van
Kom binnen in het huis van £1
Pintor en de prentenboeken van
Marietje Witteveen. Tijdens mijn
bibliotheekopleiding begon ik,
gestimuleerd door het enthousiasme van Jannie Daane, prentenboeken te kopen, en nog later
waren mijn kinderen een dankbaar excuus om mijn verzameling
uit te breiden; vooral uitgeverij
Lemniscaat gaf mooie uit, zoals
Het poppenfeest van Annemie en
Margriet Heymans. In 1975 gaf
mijn moeder mij, vanwege mijn
eerste (!) pianoles LuUabies and
night songs geïllustreerd door

Maurice Sendak. In datzelfde jaar
verscheen Hollandse kinderliedjes met illustraties van Henriëtte
Wülebeek Ie Mair, een herdruk
van de uitgave van 1917. Toen ik
in die 70-er jaren Our old nursery rbymes harmonized by Alfred
Moffat (1911), eveneens door
Henriëtte geïllustreerd, en ook
nog Chansons de France pour
les petits Francais met tekeningen van Maurice Boutet de Monvel had kunnen kopen, was ik, tot
op de dag van vandaag, gewonnen voor de combinatie plaatjes tekst - muziek, en was ik beland
in de Wereld van het Oude Kinderboek. Ik ging Nederlandse
kinderliedjes verzamelen, met
illustraties van Rie Cramer, Cornelis Jetses en vele anderen, en
ook Engelse, Duitse en Franse. Ik
bekeek ze, speelde ze niet (geen
tijd) en mijn collectie groeide.
Pas toen ik in verschillende boeken dezelfde liedjes tegenkwam,
soms met een andere melodie, en
ik op een vraag naar een bepaald
liedje uren lang moest zoeken,
kwam ik op de (onzalige!) gedachte, dat ik wat meer met mijn
verzameling moest gaan doen. Ik
besloot alle Nederlandse kinderbedjes - tot 1950 - apart te gaan
catalogiseren (op kaartjes, in
bibliotheekschrift). Vol goede
moed begon ik bij de A van
Abramsz' Geïllustreerde kinderliedjes met prentjes van D, Viel
{die pas in het 5e deeltje wordt
vermeld) tot ik, na een jaar of
vier, en met een zere pols, opgelucht de Sint-Nicolaas Cantate
van Bernard Zweers had bereikt.

Deze cantate was niet geïllustreerd, want dat hoefde niet meer;
hei ging nu om de teksten. Er
ging een nieuwe wereld voor mij
open; ik maakte kennis met J.P.
Heye, J.J.A. Goeverneur, G.W,
Lovendaal en met heel veel onderwijzers, zoals de zeer productieve Eppo Jan Boneschanscher (1852-1912) uit Zuurdijk,
die schaatswedstrijden voor zijn
leerlingen organiseerde en daar
de bijbehorende bedjes voor
schreef. Op het ijs! 5 tweestemmige ys liedjes voor scholen,
huisgezinnen en kinderzanggezebehappen , 1895.
Ook Hieronymus van Alphen's
kindergedichten (1778-1782) zijn
door verschillende componisten,
nog tot het einde van de 19e
eeuw, op muziek gezet. Het oudste dat ik bezit is het Ie deeltje
(van 3) van Kleine gedigte voor
kinderen van Mr. H. van Alphen, in muziek gezett [!] door
C(hristiaan)
E(rnst)
Graaf'
(1723-1802), in dienst van Willem V. (Volgens Buijnsters uitgegeven in 1785, zie BNK nr.
1445).
Ook Mietje bij het Clavecimbaal is door Graaf (in het 3e
deel) getoonzet. Op bet bijbehorende prentje (zie ook BNK blz.
221) staat het clavecimbel al meer
dan twee eeuwen afgebeeld in
spiegelbeeld, met de lange snaren, dus de lage tonen, rechts en
de korte aan de linkerkant. Mietjes broêrt-jen moet dus wel zeer
bedreven in het spel zijn geweest!
Er heeft zich, bij mijn weten, dan
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ook maar één componist aan het
gedicht gewaagd. Ook 'De pruimenboom' ben ik tot nog coe
slechts twee keer tegengekomen,
terwijl 'De perzik' wel vijf keer
is getoonzet.
Niet alleen gedichten werden
van muziek voorzien. Rond 1900
waren ook de vertellingen aan het
klavier populair. Cathaiïna van
Rennes schrijft in haar voorwoord
(nov. 1894) van In de muizenwereld' dat de vertelster eerst goed
moet oefenen, want de vertelling
moet 'smakelijk' worden doorgediend' 'als tegenwicht voor al het
hedendaagsche rekenen'. Agatha
Snellen schreef de tekst en
L.W.R. Wenckeback maakte de
tekeningen. Hij kreeg in het
Engelse kunsttijdschrift 'The
Studio' (1895) een lovende kritiek. Hij werd vergeleken met
leden van de 'Birmingham
School' en men hoopte op een
Engelse uitgave. (Die ben ik
nooit tegengekomen, wel een
Duitse, met gekleurde illustraties). Wenckebach illustreerde al
eerder (in 1886) voor Catharina:
Van kleine Frits. Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen
aan het klavier. In 1917 verscheen bij W. de Haan het mooie
Een wonderlijke nacht, klaviervertelling ook door Catharina,
maar nu met illustraties van Rie
Cramer. Ook verjaardagsliederen
voor vader en moeder waren in
trek. P. Noordhoff gaf zelfs in
1895 de cantate Vaders verjaardag uit, door S, van Milligen en
A.L. de Rop, voor soü, koor en
piano. Handig voor grote gezinnen!

Een komisch lied met koor De
10 kleine negertjes (uit het Engels) met een, voor onze begrippen, zeer sadistische tekst, verscheen in 1898 bij F.B. de Boer,
Middelburg, die ook kinder-operettes uitgaf, die nog de hele
eerste helft van onze eeuw heel
populair waren, zoals De prins
van Sind en De sneeuwkoningin,
bewerkt door A. H. L., niet te
verwarren met
Mejuffrouw
H.A.L., die sprookjes bewerkte
voor H.A.M, Roelants te Schiedam: o.a. Sneeuwwitje (1878)
en, iets later, Asschepoetster.
Ook deze operettes beleefden
vóór 1900 al vele drukken. Wie
deze mysterieuze dames A.H.L.
en H.A.L. waren zou ik graag
willen weten.
Tot uu toe heb ik zo'n 6500
liedjes verwerkt; in één alfabet
gerangschikt, op titel en op eerste
regel. De muziekboeken zélf zijn
ontsloten op musicus, auteur,
illustrator, titel, uitgever, genre.
Alleen de chronologie laat nog
zeer te wensen over wegens gebrek aan jaartallen; heel veel
muziek is niet gedateerd. Er valt
uog heel wat te onderzoeken. Af
en toe kan ik met succes, en héél
snel, een liedje 'dat mijn oma
altijd zong toen zij leerde breien'
vinden en een kopie uit mijn verzameling opsturen. Ook beb ik
geholpen bij het samenstellen van
een bundel sinterklaasliedjes, en,
voor een andere donateur, 15
liedjes met de naam Wim bij elkaar gezocht, voor een jubilaris
met deze naam. Gelukkig heet hij
géén Jan...

Ik besef dat diegenen die zich
nog oude bedjes (tot 1950) herinneren langzamerhand vergrijzen.
Dus, donateurs, aarzelt niet als
U, of Uw ouders of grootouders
op dit gebied iets willen weten,
Misschien kan ik U verder helpen. Ik probeer nog steeds de
verzameling uit te breiden.
Nu ik grootmoeder ben geworden kan ik de prentenboeken
weer te voorschijn halen. Maar ik
zal mij ook achter de piano moeten zetten. Zo langzamerhand ben
ik nieuwsgierig geworden hoe die
kinderliedjes klinken. Ik verheug
mij er op.

Integratie
Boek en Jeugd in
het Letterkundig
Museum

Zoals toegezegd in het vorige
nummer gaat Anne de Vries in
deze bijdrage nader in op de
verhuizing van Boek & Jeugd
naar het Letterkundig Museum.
Op 1 november 1997 is het Informatiecentrum Boek en Jeugd - tot
die datum onderdeel van het
NBLC - geïntegreerd in het Letterkundig Museum. De oudste
voorloper van het centrum, het
Bureau Boek en Jeugd, begon
precies 45 jaar eerder, op
1 november 1952, met zijn werk:
de voorlichting over jeugdliteratuur en de promotie van het
goede kinderboek, In 1972 werd
dit bureau een dienst van het
NBLC. Ook de dienst Boek en
Jeugd hield zich bezig met voorlichting en boekpromotie (later
'leesbevordering' genoemd).
De aanwezige collecties, zowe!
kinderboeken als secundaire literatuur, dienden aanvankelijk
slechts als basis voor het eigen
werk. In de loop der jaren zijn ze
uitgegroeid tot bewaarcollecties
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voor studie en onderzoek. In
1993 werden ze ondergebracht in
een afzonderlijk informatiecentrum Boek en Jeugd, los van de
leesbevordering staken. De integratie in het Letterkundig Museum is een logische afsluiting
van deze ontwikkeling: de collecties van beide centra waren complementair en de integratie betekent daarom een versterking.
'De
kinderboekencollectie
- 75.000 banden - wordt in bruikleen gegeven aan de Koninklijke
Bibliotheek, die onder één dak
gehuisvest is met het Museum, en
sinds kort zelfs gebruik maakt
van dezelfde ingang. Hierdoor
beheert de KB, die al zo'n 20.000
kinderboeken bezat, nu verreweg
de grootste kinderboekencollectie
van Nederland. De collecties vullen elkaar uitstekend aan: de bestaande collectie van de KB bevat
relatief veel boeken uit de achttiende en de eerste helft van de
negentiende eeuw, terwijl het
zwaartepunt van de collectie Boek
en Jeugd juist daarna ligt.
Alle medewerkers van Boek en
Jeugd zijn overgegaan naar het
Letterkundig Museum. Het voormalige hoofd, Anne de Vries, is
aangesteld als senior-conservator
bij de afdeling presentaties, en is
parttime gedetacheerd bij de KB
als beheerder van de kinderboekencollectie. De andere medewerkers zijn aangesteld bij de afdeling collecties. Bij bezoeken aan
het museum kunt u ze van tijd tot
tijd in de leeszaal aantreffen.
Letterkundig Museum
Postbus 90515

2509 LM 's Gravenhage
Bezoekadres:
Prins Willem-Alexanderhof 5
(bij het Centraal Station).
Tel. (070) 3471114;
na Ijan. 1998: (070) 3339666.
Fax (070) 3477941.
Openingstijden ieeszaai:
dinsdag-vrijdag van 9.00
17.00 uur

tot

^

HEIDEK0MG1HHTÏ3E:
[ÊATMmAVAHMNHEÏ]
Mengelwerk

In het vorige nummer van de 'Berichten...' is al kort iets gezegd
over Metamorfoze het nationale
programma voor de conservering
van bibliotheekmateriaal. De
situatie is ernstig; men verwacht
dat over dertig jaar weinig meer
over zal zijn van de handschriften
en boeken die op houthoudend
papier zijn geschreven en gedrukt. In het plan 'Metamorfoze'
genaamd wordt gewerkt via twee
sporen: literaire handschriften en
dergelijke (unica) en boeken. Van
elk Nederlandstalig boek wordt
één exemplaar verfilmd, in zuurvrij papier verpakt en onder optimale omstandigheden bewaard.
De collectie van de Koninklijke
Bibliotheek wordt ais eerste aangepakt, en daarna de overige
boeken uit de collecties van de
universiteitsbibliotheken
van
Amsterdam, Utrecht en Leiden.
De bedreigde periode is 1840 tot
1950, en het is de bedoeling dat
als eerste het tijdvak 1870-1899

wordt verwerkt. Wat de kinderboeken betreft zal de collectie
oude kinderboeken van de Gemeentebibliotheek Rotterdam als
eerste aan de beurt komen. Ook
de kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek, waar nu ook de
kinderboekencollectie van het
Letterkundig Museum/ voorheen
Boek & Jeugd is ondergebracht
komen in aanmerking. Dat heeft
als voordeel, dat de boeken voor
de lange termijn worden beschermd, en dat er meer boeken
op microfilm makkelijker te raadplegen zullen zijn door het hele
land. Het nadeel geldt voor de
korte termijn, en zal elke boekenliefhebber aan het hart gaan: de
boeken worden alleen nog in uitzonderingsgevallen (hepaald door
de bibliotheek, bijvoorbeeld voor
tentoonstellingen) uit de bewaarplaats gehaald. Een ander probleem dat geconstateerd is, is het
ontbreken van tijd voor een aanvulling van de beschrijving, bijvoorbeeld met informatie over
boekbanden en stofomslagen,
voordat het boek ingepakt en wel
achter zeven sloten verdwijnt.
Boekhistorisch
onderzoek
zal
daardoor moeilijker worden, maar
niet geheel onmogelijk, want op
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basis van de microfilm kan in eik
geval de bandtekening en omslagillustratie worden bekeken. Mededonateur A.S.A. Struik kent
onderzoeksmethoden naar de 19e
en 20e eeuwse boekbanden in het
buitenland, en hij heeft contact
opgenomen met de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging om te
zien of hier nog wat bijgestuurd
kan worden.
De nadelen voor de bibliofielen
van nu worden enigszins verzacht
door de wetenschap dat slechts
Één exemplaar op deze wijze voor
de toekomst wordt bewaard, en er
van veel titels in diverse collecties duplicaten zijn en blijven.
Dennis Schouten, coördinator van
'Metamorfoze' heeft gesproken
met een aantal beheerders van bewaarcollecties kinderboeken. Hij
is ook bezig met onderzoek naar
het verfilmen van prentenboeken
in kleuren. Regelmatig wordt bericht over de plannen en de vorderingen in het blad 'Metamorfoze nieuws'. Een apane bijlage
'Richtlijnen en procedures' (april
1997) bevat de (hoge) kwaliteitseisen die aan de verfilming worden gesteld, en een lijst van
verantwoorde zuurvrije materialen
en de leveranciers ervan.
Meer informatie bij de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem
Alexanderhof 5 Den Haag, tel.
070-3140373, fax 070-3140427.

Opgericht op 25 oktober: Het
Jules Verne Genootschap. Men
organiseert bijeenkomsten, ruilbeurzen en stimuleert de onderlinge uitwisseling van informatie
over Jules Verne en zijn werk.
Leden ontvangen het periodiek
'De Verniaan', waarvan no. 11
zojuist is verschenen. Secretariaat: C. Moonen, De La ReyStraat 74, 3851 BJ Ermelo, tel.
0341-553657. Ook op Internet:
www.fys. ruu.nl/ ~ gdevries/verne. (Zie ook bij 'Publikaties'
voor de bibliografie van Kees
Waij, en voor de inhoud van 'De
Verniaan' bij de rubriek 'Uit de
tijdschriften'.)
De Collectie Negerophilia van de
Stichting Cosmic Ihusion Productions (Felix de Rooy), bekend van
de grote tentoonstelling 'Wit over
zwart' in het Tropenmuseum in
Amsterdam in 1990, is geschonken aan het Museum voor Volkenkunde in Rotterdam. De collectie bestaat uit vele soorten
materialen, waaronder ook kinderboeken. Het is niet de bedoeling dat men bij het museum
aanklopt om de boeken in te zien;
de collectie wordt bewaard voor
tentoonstellingsdoeleinden. De
medewerkers van het museum
zijn momenteel bezig met de collectie, en hebben al een lijst met
titels van een gedeelte van de
kinderboeken aan Boek & JeugdVLetterkundig Museum toegestuurd. Een deel van de collectie
staat op toto's, en is als tentoonstelling te huur bij ARIC (Anti
Racisme Informatie Centrum) in
Rotterdam.
Vijfhonderd jaar geleden verscheen in Lübeck de eerste Nederduitse Reinaen-uitgave 'Reynke de vos' in boekdruk. Dat is
een van de redenen voor de Stichting Aa in Groningen om eeu
opera over Reinaert de Vos te
maken, die 'Van alle tijden' gaat
heten. De première is gepland op
28 mei in Groningen, (bron: De
Volkskrant 4-9-1997).

Hoe het met stoute
kinderen gaat

Op de voorkant van het septembernummer (no. 16) van de 'Berichten...' werd een plaatje afgebeeld uit het boek: Hoe het met
stoute kinderen gaat. De vraag
daarbij was, wie meer gegevens
liad over dat boek. Omdat het om
sraeerpoetsverhaJen gaat lag het
voor de hand dat ik het boek kende; maar wist tot dan toe niet dat
er ooit een Nederlandse vertaling
van gemaakt was. De Duitse uitgave heet Struwwe Ipeters Geschwister en is met boeknuramer
930 verschenen bij Carl Schaller
in Fürth. Het uitgevers vignet van
deze uitgever en het boeknuramer
staan links onder op het voorplat.
Het toeval wil, dat juist op deze
plek een deel van het voorplat
van het Nederlandse exemplaar,
dat nu in het Letterkundig Museum/voorheen Boek & Jeugdcollectie rust, beschadigd is waardoor het (waarschijnlijk daar gedrukte) uitgevers vignet niet meer
aanwezig is. Vergelijking van het
Nederlandse exemplaar met een
Duits exemplaar in de Internationale Jugendbibliothek in Munchen
en recentelijk met een exemplaar
op de Struwwelpeter-iemoonstelling in het Cutenberg Museum in
Mainz, wijst uit dat de illustraties
van de Nederlandse uitgave identiek zijn aan die in de Duitse.
We mogen dan ook aannemen dat
ook de Nederlandse uitgave bij
Schaller in Fürth gedrukt is.
Schaller bracht alleriei door hem
uitgegeven (prenten)boeken in
Nederlandse vertaling hier op de
markt.
De catalogus van de Internationale Jugendbibliothek in Munchen
gaf als jaartal voor de Duitse
uitgave 1886; de Nederlandse zal
dus ook wel rond die tijd te dateren zijn, In de grote catalogus
van de Keulse tentoonstelling
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Bilderwelt ini Kinderbuch komt
de Duitse uitgave voor onder no.
1754, met een kleurenafbeelding
op pagina 239, maar de samenstellers hebben toen blijkbaar het
uitgeversvignet niet herkend (zie
voor dit vignet 'Berichten...' no.
11, p. 14 rechtsonder).
Over de auteur, respectievelijk
illustrator is ook na navraag in
Duitse Stniw welpeter-kringen
niets naders bekend geworden.
Zijn er andere mensen die een
niet-beschadigd exemplaar van
deze Nederlandse uitgave kennen
of bezitten, dan graag een berichtje naar ondergetekende.
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Nog tot 4 januari in het Histo^ risch Museum in Amsterdam Spelen, leren en werken in de GouTentoonstellingen
den eeuw - het leven volgens
Jan Luyken (1649-1712).
•
Jan Luyken schreef en illustreerde elf boeken, die veel informatie geven over het leven in die
Het Letterkundig Museum staat
tijd, ook van de 'kinderwereld'.
nog enige tijd ui bet teken van het
Ook voor jooge bezoekers.
griezelen: tot en met 1 februari
Adres: Kalverstraat 92, tel. 0201998 Griezelig goed: Paul van
5231822. Open: ma-vr 10-17, zaLoon en andere griezels te kijk.
zo 11-17 uur.
Een lust voor het oog, maar vergeet ook niet te luisteren: de zeer
Tot en met 10 januari in het
passende geluiden komen uit het
Veluws Museum Nairac in BarneLondense Dracula museum...
veld een expositie onder de tite!
Adres: Prins Willem-AlexanderArnold en Edzard Koning: de
hof 5 Den Haag. Open: di-vr 10Haagse school op de Veluwe.
17, za-zo 12-17.
Edzard Koning (1869-1954) is
ook bekend als illustrator van
Tot 19 december kunt u in de
Verkade-albums, en van liet kinKoninklijke Bibliotheek ook nog
derboek 'EUa in het feeënrijk'.
griezelen: Een koude hand:
Adres: Langstraat 13, tel. 0342tweehonderd jaar griezelliteratuur
415666. Open: di-za 10-17 u.
in de Lage Landen'. Adres: Prins
Willem -A Ie xanderhof 5 Den
Tot 11 januari in het Maarten van
Haag. Open: ma-vr 9-17 u.
Rossummuseum in Zaitbommet
1
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Ook in het Letterkundig Museum:
vanaf 28 november de nieuwe
permanente
overzichtstentoonstelling Gaan waar de woorden
gaan, over de Nederlandse letterkunde (voor volwassenen en
jeugd) van 1750 tot heden. Aantrekkelijk vormgegeven en in
verschillende ruimtes worden
stromingen, thema's en individuele auteurs gepresenteerd.

Theo Gieten
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een tentoonstelling getiteld Winterfeesten in het licht, voor het
grootste deel samengesteld door
donateur Jan Wasmus, met voorwerpen, boeken, centsprenten en
schoolplaten uit zijn collectie.
Adres: Nonnenstraat 5, tel. 0418512617. Open: di-vr 10-12.30 en
13.30-16.30, za-zo 14-16.30.
Het Nationaal Schoolmuseum in
Rotterdam zet haar serie tentoonstellingen van kinderprenten uit
de collectie van Jan Anderson
voort met (de laatste alweer)
expositie van prenten met het
thema Kindervreugd en kinderdeugd, over kinderspel - tot en
met 22 februari 1998. Adres:
Nieuwemarkt la, tel. 010-40 45
425. Open: di-za 10-17, zo 13-17
u.
Nog korte tijd te zien op drie
plaatsen: Een handdruk van de
lijd: de almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden
1500-1700. (Zie Berichten nr.
16).
Nog een drieluik: tot 18 januari
op drie lokaties aandacht voor
Charles Rochussen 1812-1892:
een veelzijdig kunstenaar. (Zie
Berichten nr. 16).
Tot en met 12 maart 1998 in
Gemeentemuseum Helmond een
expositie van Charles Dickens:
illustraties uit de negentiende en
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twintigste eeuw bij 'Oliver
Twist', 'David Copperfield' en
'A Christmas Carof'. Met originele prenten en tekeningen, en
boekuitgaven. Adres: Kasteelplein
1 (in het kasteel), tel. 0492547475. Open: di-vr 10-17, za-zo
14-17 uur.
Tot 1 maan in bet Nationaal
Vakbondsmuseum in Amsterdam
een tentoonstelling getiteld Kunst
aan het volk met werk van vijf
geëngageerde kunstenaars uit de
periode 1880-1940. Enkelen van
hen illustreerden ook voor (anderen, zoals Walter Crane en Th.A.
Steinlen. Adres: Henri Polaklaan
9, tel. 020-6241166. Open: di-vr
li-17, zo-zo 13-17 uur.
Tot en met 3 aug. 1998 is de
tentoonstelling Naar Tibet met
Kuifje in het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden te zien.
Met originele tekeningen van
Hergé, bijzondere voorwerpen uit
Tibet en een foto-tentoonstelling
'Terug naar Tibet' van acteur/fotograaf Tbom Hoffman. Adres:
Steenstraat 1, tel. 071-5168800.
Open: di-vr+zo 10-17, za 12-17
uur.
In het Westfries Museum in
Hoorn is van 13 februari tot en
met 14 april een tentoonstelling te
zien over de geschiedenis van
poppen huizen Hierbij ook kinderboeken waarin poppenhuizen
een rol spelen en pop-up boeken
van poppenhuizen. Adres: Rode
Steen 1, tel. 0229-280028. Open:
ma-vr 11-17 u, za-zo 14-17 u.

mmm

Publikaties

Bijna alle boeken die hieronder
worden vermeid zijn aanwezig bij
het Letterkundig Museum/ voorheen Informatiecentrum Boek en
Jeugd te 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 en België
kinderboeken als levend cultuurbezit: uitgave ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van de
Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur, 1986-1996 / inleiding van Netty van Rotterdam,
bijdragen van Gerard Brantas,
Paul Wackers, Rein Kwast, Frits
Huiskamp en Toin Duijx. Rotterdam: Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 1997. 104
p. met UI. ISBN 90-9010901-3.
Bevat een korte geschiedenis en
een overzicht van bijeenkomsten,
artikelen over Ot en Sien in Nederland en Indiè, de Reinaert,
Anna van Meerten-Schilperoort
en over kinderboeken als levend
cultuurbezit. Tevens een overzicht
van collecties oude kinderboeken.
Te bestellen via het secretariaat
van de Stichting: postbus 21536.
3001 AM Rotterdam, tel. 010-404
54 25. Prijs f 19,50 en f 5,verzendkosten.

IIHWBBg

The children's world of leaming
1480-1880: a collection of printed
books, manuscripts, broadsides
and prints Ülustrating four centuries of education and popular
culture in Western Europe with
emphasis the Low Countries /
Forum, Antiquarian Booksellers.
Houten: Forum, 1997, + Losse
prijslijst. (Catalogue ; 100). Part
6: Geography, history, fabie
books, fairy tales. ƒ 50,-.
Prachtige
verkoopcatalogus,
bevattende 176 nummers 'Geograplty': atlassen, leerboeken,
reisverhalen, over ontdekkingen.
vreemde volkeren en Nederland
zelf. Dan 157 nummers 'History':
over de Spiegel der Jeugd en
tirannyen, Vaderlandse geschiedenis en andere helden. De rubriek
'Fobie books' bevat 168 en 'Fairy
tales' 118 nummers. Met zeer
uitgebreide beschrijvingen, veel
zwart-wit afbeeldingen en 8 pagina's in kleur. Prijzen van f 50,tot f 28.000,Duivelse boeken: twee eeuwen
griezelliteratuur in de Lage
Landen: een bibliografie / door
Dennis Schouten; met een inl.
door E.C. Bertin. Den Haag:
Stichting Bibbographia Neerlandica, 1997. 220 p. met ill. Met
ut opg. ISBN 90-71313-57-3. ƒ
42,50.
Bibliografie van oorspronkelijk
Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde griezelliteratuur.
zowel voor volwassenen als
jeugd, verschenen tussen 1765 en
1996. Uitgegeven ter gelegenheid
van de tentoonstelling 'Een koude
hand' in de Koninklijke Biblio-
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theék in Den Haag van 24 sept.
tot en met 19 december 1997.
Ook verwante genres, zoals horror, detectives en thrillers zijn
opgenomen. De bibliografie bevat
3.888 nummers. Met een historisch overzicht van griezelliteratuur.

(in de uitgave 'Kinderbibliotheek') bevat dit boek een bloemlezing uit de diverse werken en
een hoofdstuk over het Museum
Abraham Hans.
Boekenwurmen
vinden het
spoor: bibliografie van Nederlandstalige scouüngboeken /
samengesteld door de boekensectie van de Nederlandse Vereniging Verzamelaars
Scouting
Objecten. Deel 1: (autobiografieën, reisverhalen, romans,
prentenboeken,
schooluitgaven.
toneelstukken. 44 p.; Deel 2:
stripverhalen. 37 p.
Te bestellen bij het secretariaat
van de vereniging: Paul Heessels,
Brabanthoeven 23, 5244 HE Rosmalen, tel. 073-521 31 72.

The legacy of Jan Luyken
(1649-1712): informative illustrations and spiritual enlightenment / red. Barnes en Kistemaker. Uitg. Verloren, 1997. 96 p.
ƒ 25,-. ISBN 90-6550-576-8. (Zie
ook 'Tentoonstellingen').

>

Van Mijntje tot Nabokov: stadia
in geletterdheid: bijdragen aan
het gelijknamig
symposium,
gehouden op 22 januari 1997 aan
de Katholieke Universiteit Brabant / onder red. van H. van
Lierop-Debrouwer, H. Peters en
A. de Vries. Tilburg University
Press, 1997.
Bevat een bijdrage van Jacques
Dane: Lezen in de polder; lezerssporen van kinderen uit protestants-christelijke gezinnen in het
West-Brabantse dorp Dinteloord
& Prinsenland (1912-1940).
De wonderreizen van Jules
Verne: een systematische bibliografie 1864-1945 / samengest.
door Kees Waij. 2e herz. dr.
[HoogvUet : Kees Waij], 1997.
36 p. met ül. Ie dr. 1995.
Systematisch overzicht van de
boeken van Jules Verne door een
verzamelaar. Voor f 15,- incl.
verzendkosten te koop bij Kees
Waij, Bongweg 127, 3192 NB
Hoogvliet, tel. 010-4165459. (Zie
ook bij 'Mengelwerk').
Wie was toch die Abraham
Hans? / Daniël Walraed. Horebeke: Protestants Historisch Museum Abraham Hans, 1996. 160
p. met ül. Metbibüogr.
Een boek over leven en werken
van de volksschrijver, journalist
en schrijver van kinderboeken
Abraham Hans (1882-1939).
Naast een uitgebreid overzicht
van volksromans en jeugdlektuur

Verhalen van het water: scheepvaart en mensen in de twintigste
eeuw / verschenen als zevende
jaarboek van het Nederlands
Scheep vaartmuseum in Amsterdam en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van het Scheepvaartmuseum. Walburg Pers,
ƒ 45,-.
Bevat een bijdrage van Jan van
Zijverden over de Tarakan-reizen,
die werden beschreven in de
populaire jongensboeken van
Dick Laan: 'Tarakanner tegen wil
en dank' en Johan Koning: '600
jongens met de Tarakan naar
Noorwegen', (bron: De Volkskrant 7nov. 1997).

Bayernnah und weltbekannt:
Lotbar Meggendorfer zum ISO.
Geb uitstag / Hildegard E.
Krahé. Veröffentlichung zur
Ausstellung
'Bayernnah und
Weltbekannt' 18. Juli 1997 bis 5
Oktober 1997. (Traunsteiner Museumschriften, Band 4). 32 p.
Te bestellen via: Museum Heimathaus Traunstein, Stadtplatz 2-3,
83278 Traunstein.
The life and strange surprising
advent ures of Daniel Defoe /
Richard West. Loudon: HarperCollins, 1997. 427 p. met ül.
ISBN 0-00-255790-8. Importeur
NÜsson & Lamm, f 87,40.
Daniel Defoe (1660-1731) schreef
heel wat meer dan zijn beroemdst
gebleven 'Robinson Crusoe'. in
deze biografie ligt de nadruk op
zijn politieke opvattingen en wat
minder op zijn werk. 0ron: Vrij
Nederland 13 sept. 1997)

Bijzondere
aanbieding

Buitenland
« '1deeu. Ideale, Identifikationen
in Kinder- und Jugendbüchern'
/ hrsg. vom internationalen Iustitut fur Jugendliteratur und Leseforschung. Wien: Internationalen
Institut fur lugendliteratur und
Leseforschung, 1997. 172 p.
Bevat onder meer een terugblik
op de moralistische lading van
kinderboeken in de afgelopen
eeuwen.

Jan Wasmus, directeur van het
reizend Sint Nicolaasmuseum,
heeft 8 prentbriefkaarten uitgegeven met afbeeldingen uit verschülende drukken van Jan Schenkman's boek Sint Nicolaas en zyn
knecht. Te bestellen door overmaking van ƒ 10,- (inclusief
verzendkosten) via ING Bank,
rekeningnummer 685912531 ten
name van Jan Wasmus, Geldermalsen.
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In het Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 45, okt. 1997)
onder andere lemma's over G.W.
Lovendaal en Kees Spierings.

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen
geldt dat deze bijna allemaal aanwezig zijn bij het Letterkundig
Museum/voorheen informatiecentrum Boek en Jeugd.
Nederland
Hoekblad (jrg. 164, no. 33, 15
aug. 1997) bevat een artikel over
de plannen met betrekking tot het
Stripmuseum in Groningen, bet
Nederlands Centrum voor het
Beeldverhaal in Haarlem en het
Stripdocumentatiecentrum van de
Gemeentebibliofheek Rotterdam.

Literatuur zonder Leeftijd (jrg.
11, no. 43, herfst 1997) bevat
onder meer artikelen over de
Gouden boekjes-reeks en over de
geschiedschrijving van kinder- en
jeugdbteratuur.
Nederlandse Letterkunde (jrg.
2, no. 3, aug. 1997) bevat onder
meer een artikel over 'Schrijfsters
in de literaire kritiek russen 1770
en 1850', waarin ook de beoordeling van de geschriften van Petronella Moens aan de orde komt.

Boekenpost (jrg. 5, no. 32,
nov/dec 1997) bevat onder meer
artikelen over abc-boeken in de
negentiende eeuw, een kaart van
Johan Been, prenten, An Rutgers
van der Loeff-Basenau en Johan
Fabricius.
In De Boekenwereld (jrg. 14,
no. 1, okt. 1997) een uitgebreide
bespreking van de 'Bibliografie
van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800'.
Nieuw: de Bouterbode (nummer
0, sept. 1997), uitgave van het
Paulus Archief (M.J. de Meulder), postbus 775, 9400 AT
Assen. Een tijdschrift van (nu
nog) 2 pagina's, met plaatjes van
en informatie over het werk van
Jean Dulden.
In Feit & Fictie (jrg. 3, no. 3,
zomer 1997) onder andere een
artikel van Lourens van den
Bosch over Jules Verne's 'Reis
om de wereld in tachtig dagen'.
In Kunstschrift (jrg. 41,
1997) een bijdrage van
Sophie Lehmann: Duitse
en de uitvinding van de
strip.

no. 4.
Annehumor
comic-

gelwerk') is geheel gewijd aan
bet boek 'Het geheimzinnige
eiland'. 53 pagina's met illustraties in zwart-wit en kleur, een
overzicht van boekuitgaven,
afbeeldingen van boekomslagen,
titelpagina's en overdrukken van
artikelen over Jules Veme.
De Verzamelkrant (jrg. 13, no.
126, okt. 1997) bevat artikelen
over plaatjesalbums van Albert
Heijn en Simon de Wit en over
de Kameleon.
Buitenland
Books for keeps (no. 104, mei
1997) bevat artikelen over Anne
Frank, 'The secret garden' van
Francis Hodgson Bumett en de
eerste aflevering van een geschiedenis van het kinderboek door
John Rowe Townsend.
Books for keeps (no. 105, juli
1997) bevat de tweede aflevering
van de geschiedenis van het
kinderboek en een bijdrage over
Enid Blyton.
Bulletin Jugend Literatur (jrg.
28, no. 5, 1997) bevat een artikel
over Ernst Kreidolf.

Ons ABC-boek (no. 14, aug.
1997) behandelt onder meer
Utrechtse abc's en abc-versjes.
Raster (no. 71, 1997) bevat
artikelen van Paul Bi egel over
schrijven en angst, en van Willem
van Toorn oveT de waarde van
(enge) sprookjes.

In Children's Literature Association Quarterly (jrg. 22, no 1,
spring 1997) artikelen over het
verfilmen van klassieken zoals
'Alice in Wonderland', 'The
wizard of Oz' en de balletversie
van E.T.A. Hoffmann's 'Notenkraker en Muizenkoning'.

Spiegel Historiael (jrg. 32, no.
9, 1997) bevat een artikel van
Johan Talens: Sprookjes, germanistiek en politiek; Jacob Grimm
en Duitsland.
In Traditie (jrg. 3, no. 3, herfst
1997) een artikel over een kinderboek uit 1832 waarin een verjaardagspartijtje wordt beschreven.
De Verniaan (no. 11, nov.
1997), uitgave van het Jules
Veme Genootschap (zie bij 'Men-
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Children's literature in education (jrg. 28, no. 2, juni 1997)
bevat onder meer een bijdrage
over 'The secret garden' van
Frances Hodgson Bumett.

In Struwwelpost (1997, afl. 3)
een artikel van Theo Gielen in het
Duits over het terrein waar zijn
beide verzamelgebieden elkaar
overlappen: 'Der Struwwelpeter
als Spielbilderbuch'.

In The hom Book Magazine
(jrg. 73, no. 3, mei/juni 1997)
artikelen over een verzamelaar
van 'native American literature'
en een relaas van een ontwikkelingspsychologe over de verwerking door haar jonge kinderen
van de verhalen 'Peter Rabbit' en
'Charlotte's web'.
Journal of children's Literature
(jrg. 22, no. 1, lente 1996) bevat
onder meer een artikel over het
repeteerverhaal
'Epaminondas',
dat ook vertaald is in het Nederlands.
In Journal of children's Literature (jrg. 22, no. 2, herfst 1996)
artikelen over heldendom en konijnen (Peter Rabbit dus), Louisa
May Alcott en een historisch
overzicht van serieboeken voor
meisjes.
Julit (jrg. 23, no. 2, 1997) bevat
een uitgebreid artikel over de
geschiedenis van de Scandinavische jeugdliteratuur en de receptie
ervan in Duitsland.
Kinder- und Jugendliteratur:
ein Lexikon heeft in de 4e aanvulling lemma's over o.a. Clemetis Brentano en Sibylle von
Olfers.
In Movable stationery (JrS- 5,
no. 3, sept. 1997) een artikel in
het Engels van Theo Gielen over
het terrein waar zijn beide verzamelgebieden elkaar overlappen:
'Movable Struwwelpeters worldwide'.
La revue des livres pour enfants
(no. 175-176, juni 1997) bevat
artikelen over Comenius' Orbis
Pictus, over Rojankovsky, de
illustrator van de Père Castor
boeken en over het atelier van
Père Castor.

Vragen

De vraag in het vorige nummer
naar ontbrekende gegevens van
de Smeerpoets verhalenbundel
Hoe het met stoute kinderen
gaat is door Theo Gielen opgelost. Hij heeft het beloofde kadootje dan ook zeer verdiend. (In
het volgende nummer zult u nog
een oplossing van een vraag door
Theo Gielen tegemoet kunnen
zien, en wel de vraag naar 'Tante
Keetje's prentenboek' uit 'Berichten...' nummer 11.) Zie elders in
dit nummer zijn verhaal.

Verantwoording
illustraties

Het verzamelgebied van Miep
Slager-Mantel is uitgangspunt
geweest voor de keuze van illustraties in dit nummer. Ze zijn
gekozen uit: Heidekoninginnetje:
een klaviersprookje / van Catharina van Rennes : woorden van
Hilda; teekeningen van J. Berhardina Bokhorst. Utrecht: Jac. van
Rennes, 1902. 24 p. met zw. tek.
en muziek én In de muizenwereld: een nieuwe vertelling aan
't klavier door Agatha Snellen &.
Catharina van Rennes; met teekeningen van L.W.R. Wenckebach.
[Herdr.j Amsterdam: H.J.W.
Becht, [1911]. 32 p (Ie uitg.
1894).
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Van de redactie

van Professor Wagenaar in Zeist is
Twee nieuwe bestuursleden zijn

's morgens de lokatie voor een lezing

aangetreden: (anneke van der Veer

van Jean Kommers, antropoloog aan

ling - ontving tot haar grote vreugde

en Adrie Balke.

de Universiteit van Nijmegen.

verschillende bijdragen van dona-

Hij doet onderzoek naar missie- en

teurs: een artikel van Theo Gielen

Janneke van der Veer was lerares

zendingsverhalen die zich in Afrika

met de oplossing van een lezers-

Nederlands, maar voelde zich meer

afspelen. Dit materiaal was (en is)

vraag, een verhaal van Sjoerd Stevan

aangetrokken tot de journalistiek.

vaak propagandistisch van aard en

met informatie over het ontstaan en

Ze ging schrijven voor de 'Verzamel-

heeft invloed gehad op de beeld-

de groei van zijn collectie, een recen-

krant', werd vervolgens hoofdredac-

vorming. Hij gaat in op enkele pro-

sie door Afke Bergstra van een Fries

trice van 'Boekenpost' en schrijft

blemen die samenhangen met het

boek over 'heilingen' en een opmer-

ook voor het 'Lexicon van de jeugd-

gebruik van die literatuur als bron,

kelijk stukje uit een oud kinderboek,

literatuur'. Zij zit ook in het bestuur

Na deze lezing is er een huishoude-

vergezeld van een aantal illustraties

van de Nederlandse Boekhistorische

lijke vergadering, en 's middags kunt

van Chr, F. Kleiss.

Vereniging. Haar belangstelling gaat

u genieten van een toverlantaarn-

Dan bevat dit nummer ook nog een

vooral uit naar kinderboeken en naar

voor stelling.

beschouwing over een boek van (ean
Kommers, en een opsomming van

onbekende auteurs en illustratoren.
Adrie Balke is de nieuwe penning-

De redactie - in nieuwe samenstel-

De najaars-studiedag is (onder voor-

organisaties die zich met (een aspect)

behoud) gepland voor 24 oktober.

van de geschiedenis van de jeugdliteratuur bezighouden. Voldoende

meester in het bestuur.
Zij is bibliothecaris, heeft een studie

Netty van Rotterdam

leeswerk voor de komende maanden,

Cultuurwetenschappen afgerond,

Voorzitter

denken we.

en is werkzaam bij de Gemeentebibliotheek Rotterdam.

De samenstellers

De rondleiding door Frits Booij bij
de Sinterklaastentoonstelling op 30
november 1997 in Museum Flehite
in Amersfoort werd bijgewoond door
zeven donateurs. De rondleiding
door het IIAV op 16 januari ging
wegens een te gering aantal aanmeldingen niet door,
De studiedag op 25 april staat in
het teken van de toverlantaarn,

EEND.
maart 19 9 S 110 iS

Van Veen-kring

Kinderboekencafé

Laterna Magica / Peter Delpeut.
Amsterdam: Nederlands Film-

Op 26 november 1998 vond in

Op 18 februari was een aantal

Utrecht de tweede bijeenkomst

donateurs bijeen in café Lofen in

plaats van de 'Van Veen-kring', de

Utrecht. De stemming was weer

stellingen vroeger en nu en over

kring van onderzoekers van het oude

opperbest, nieuwtjes werden uit-

de verzamelaars van toverlantaarns

kinderboek (18de en 19de eeuw),

gewisseld en fraaie aanwinsten

in Nederland en daarbuiten.

Dertien donateurs luisterden naar

geshowd. De andere data voor 1998

L.G. Saalmink die een inleiding

zijn 37 mei en 16 september.

museum, 1989. 31 p.: ill.; 28 cm.
Opstellen over toverlantaarnvoor-

Jean Kommers

hield over de drukgeschiedenis van

Beelden van zigeuners in

Hieronymus van Alphens 'Kleine

Nederlandse jeugd- en reisliteratuur

Gedigten voor Kinderen', en daarna

/ Jean Kommers.

naar F,J. Huiskamp die de opzet

Studiedag 25 april

besprak van zijn onderzoek naar de

In: Zigeuners in Nederland: cultuur,
geschiedenis en beleid; onder red,

hoogleraar-schoolopziener Th. van

Ter voorbereiding op de studiedag alvast

van Pieter Hovens en Rob Dahler:

Swinderen en diens werk.

wat literatuur: in het Bestand Vak-

{1988), p. 53-85.

De volgende bijeenkomst vindt

literatuur Boek e( Jeugd waren twee

plaats op donderdag 26 maart 1998

verwijzingen te. vinden naar publicaties

Kinderroof of zigeunerrooP : zigeu-

om 19,00 uur in De Kargadoor in

over 'lovcriantaarns' en twee vanjean

ners in kinderboeken / Jean

Utrecht. De kring staat open alle

Kommers. Deze publicaties zijn in te

Kommers. Utrecht: Van Arkel, 1993.

onderzoekers en verzamelaars die

zien in de leeszaal van het Letterkundig

112 p.: ill.; 22 cm. Uitg. in samenw.

zich bezighouden met het kinder-

Museum.

met de Vereniging Lau Mazirel. Met

boek van de achttiende en negentiende eeuw. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden bij Anne de Vries,
zie Colofon,

lit. opg. ISBN 90-6224-305-3. f24,50,
Toverlantaarns

Nel Teeuwen herlas het onderstaande

In hel nieuwe boek van John Landwehr.

boek en doet hierbij verslag van haar

'Hel ijzersterke prentenboek' is onder

leeservaringen.

het kopje 'Toveren met licht' ook infor-

Een onderzoek door Jean Kommers

matie te vinden over toverlantaarns.

naar het beeld van zigeuners in

Het Filmmuseum in Amsterdam

kinderboeken resulteerde in 1993

beheert de grootste collectie materiaal

in het boek getiteld 'Kinderroof of

en documentatie op dit gebied.

zigeunerroof?' Het boek is verdeeld
in drie hoofdstukken. In het eerste
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maart 1998 no, 18

Magische optica: toverlantaarns, kijk-

gaat hij dieper in op de stereotiepe

dozen en andere vermakelijkheden/

denkbeelden die er bestaan over

[fotogr.: Thomas Ganz e.a.]. Leiden:

zigeuners en die in kinderboeken

Museum Boerhaave, 1996. 32 p.: ill.;

hun weerklank vinden. In het tweede

26 cm. (Mededeling van het

hoofdstuk behandelt hij de verschil-

Museum Boerhaave; nr. 270). Met

lende uitgangspunten van schrijvers

lit. opg. ISBN 90-6292-113-2. f15,-.

waarbij hij concludeert dat schrijven

Tentoonstellingscatalogus waarin

van 'binnen uit' (een positieve bena-

bij de teksten over camera obscura,

dering) hetzelfde effect kan hebben

toverlantaarns, kijkdozen, rarekie-

als een discriminerend verhaal van

ken, stereokijkers enzovoorts foto's

'buiten af; omdat de verschillen tus-

zijn geplaatst van apparatuur, afbeel-

sen zigeuners en burgers in beide

dingen uit oude boeken èn een aan-

gevallen onoverbrugbaar blijven. Het

tal van de destijds vertoonde plaatjes.

derde hoofdstuk bevat een bibliogra-

Sjoerd Stevan en het
oude kinderboek

waren naast natuurboeken in de
boekenkasten te vinden. Hij genoot
van de inhoud van een boek, maar

Hoe ontstond bij Sjoerd Stevan de

ook de buitenkant liet hem niet on-

belangstelling voor het oude kinderboek?

beroerd. Elk kwartaal kwam met de

In de reeks verhalen over 'hoe hel zo

post een pakketje van de Wereld-

gekomen is', deze keer een bijdrage van

bibliotheek, waar hij mij deelgenoot

Sjoerd Stevan.

van maakte. Bovendien kwamen er
uit zijn mond prachtige verhalen van

fie van ruim vierhonderd titels van

Bij zon vraag sta je eigenlijk nooit

oude Leeuwarder 'boekensneupers'.

stil, totdat hij gesteld wordt door

Ik begon dus met de ontbrekende

kinderboeken en tijdschriftartikelen.

[eannette Kok met het verzoek om

Heimans en Thijsse te kopen. En

Een belangrijke conclusie die (ean

het ook maar even op papier te zet-

later gingen we samen op zoek naar

Kommers uit zijn onderzoek trekt is

ten voor 'Berichten uit de wereld van

de Verkade-albums. Vanwege mijn

dat naast het 'didactische' gebruik

het oude Kinderboek', (e tast in je

opleiding voor onderwijzer was ik

van de zigeuner, het verschijnsel van

herinnering naar feiten en voorvallen

geabonneerd op 'De Vacature'. In dat

de beeldexploitatie, die discriminatie

en je komt tot de conclusie dat het

blaadje stonden behalve vacatures

in de hand werkt, het cultuurhistori-

een veelheid van indrukken en be-

ook kleine advertenties, waarin boe-

sche aspect zeker zo belangrijk is.

levenissen uit de jeugd moet zijn

ken werden aangeboden. Rond 1970

geweest, waardoor de belangstelling

werden 'Kleine Kindergedichten', 'De

voor het boek is gewekt.

brave Hendrik' en 'Herman, de voor-

Mij trof vooral het beeld van de
grens in de vorm van een hek: wie
aan de éne kant hoort zal daar alleen

Toen ik nog heel jong was nam

kunnen leven, wie aan de andere kant

mijn vader me regelmatig mee naar

de lessen pedagogiek waren de

(buiten het hek) thuishoort is ge-

het antiquariaat De Tille in mijn ge-

namen van Van Alphen en Anslijn al

doemd daar te blijven.

boorteplaats Leeuwarden. Hij kende

eens genoemd en nu kon ik ineens

fean Kommers: het contrast tussen

de oude Dijkstra, de toenmalige

de originele boekjes kopen. Althans

de eigen (dominante) wereld en de

eigenaar, goed. De belangstelling

dat dacht ik, want de eerste twee

zigeunerwereld wordt verbonden met

ging op een bepaald moment uit

waren al weg, toen de eigenaar mijn

beeldige jongen' aangeboden. Tijdens

symbolen van macht en onderwer-

naar een verzameling natuurboeken

briefje ontving - we hadden geen tele-

ping, van rechtvaardigheid en kwaad-

van Heimans en Thijsse, die Dijkstra

foon thuis - maar 'Herman, de voor-

aardigheid (het satanische), van orde

kort daarvoor had gekocht uit de na-

beeldige jongen' door P. loling Oz.

en chaos, van het uitverkorene en

latenschap van een oud-collega van

had hij nog. Dat werd dus mijn eerste

het verdoemde,' (p.47) en van licht

mijn vader. Voor twee gulden kochten

oude kinderboekje. 39 pagina's in

en donker.

wij de eerste drukken van 'In Sloot

zeer klein formaat met vier plaatjes

en Plas'; 'Hei en Dennen' en 'In de

voor de prijs van f. 2,50 incl. porto.

Duinen'. Maar ook afleveringen van

Mijn belangstelling was gewekt.

Ik ondersteun zijn oproep dan ook
voor verdere analyse om het onderzoek niet alleen te richten op het

'De Levende Natuur', het Wandel-

Snel daarna kreeg ik 'Bloempjes der

verhalende niveau, maar vooral op

boekje en de Flora. Ik was gefasci-

Vreugd' en 'Het Prentenboek van

de onderliggende tendenzen. Zoals

neerd door de prachtige verhalen en

Tante Pau' in bewerking van Leonard

Kommers zegt: 'die kunnen ons iets

de gedetailleerde tekeningen.

de Vries in handen. Beide boeken

leren over de dominantie-cultuur en

Thuis werd met respect over boe-

stonden vol met prachtige illustraties.

de betekenis van de verhalen voor

ken gesproken. Hoewel mijn vader

Het meest interessante vond ik

het doorgeven en bestendigen van die

geen verzamelaar was, ging zijn

de korte beschrijving over hoe hij

cultuur.'(p.83)

belangstelling uit naar boeken met

de boekjes ontdekte. Bovendien werd

een kleine oplage van voornamelijk

de naam genoemd van B. Hagen,

Friese drukkers. Poëzie en topografie

toen nog wonend in de Molsteeg in

Nel Teeuwen
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Amsterdam. Eenmaal afgereisd naar
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Amsterdam, ging daar een wereld
de vuorbeel&Lgje jo.nge*ti

ging voor mij open, want oude kin-

f tfmr ••

derboekjes, afgebeeld in het boek van

F, JOljIILVGtOz*

De Vries waren dus nog te koop!
Vanaf dat moment ging alles snel.
Op de school in Winschoten waar ik
was benoemd, vond ik in de la van
mijn bureau boekjes uit 1912 met
illustraties van Jetses. Ik mocht ze
hebben van het schoolhoofd. Het was
daar al snel bekend dat ik boeken
w3. It^ar

verzamelde en omdat er in het eind

II. 1*. ' - g UU ]

WW*- *if*+ &•*£**$**
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60-er jaren op scholen veel opgeruimd moest worden, had ik onbeperkt toegang tot vaak ijskoude

de manier waarop deze man tegen

ondertussen bezocht ik antiquariaten

schoolzolders. Boeken, schoolplaten

kinderboeken aankeek: kleine juweel-

en later veilingen. In onze museum-

en schoolmateriaal vonden zijn weg

tjes, waar je eerbiedig mee om diende

en appartementenboerderij in het

naar het kleine flatje, dat we bewoon-

te gaan.

Groningse Wedde, werden naast de

den. Na drie jaar gingen we verhui-

De tentoonstelling 'Met rooie oor-

naaldkunst-exposities ook themati-

zen en ik hoor het de verhuizers nog

tjes

sche boektentoonstellingen uit eigen

zeggen: 'Hier woont Hugo de Groot'.

hele Bibelebontse berg' was opnieuw

bezit georganiseerd, bijvoorbeeld

De kisten waren niet te tillen. Als af-

zo'n keerpunt. Er kwam vanaf die tijd

over Abc-boeken of vroeg rgde eeuw

zetgebied koos ik de stad Groningen,

meer en meer documentatie over

kinderboeken, over van Alphen en

Daar zaten een paar goede antiqua-

(oude) kinderboeken op de markt.

zijn navolgers en natuurlijk over

ren, zoals Bouma's Boekhuis en De

Tijdens mijn studie Nederlands en

oude prentenboeken. Tijdens zo'n

Groninger Boekverkoper van A. Nap.

later Onderwijskunde aan de RU in

tentoonstelling werd het eerste con-

Van deze laatste leerde ik veel over

Groningen maakte ik uitgebreid ken-

tact gelegd met het echtpaar

illustraties, topografie en Groninger

nis met de denkbeelden van 18de en

Buijnsters, toen druk bezig met de

' en de verschijning van 'De

uitgevers. Ik kwam te weten, waar

19de eeuwse pedagogen. Het gaf mij

BKN. Hun verhalen over boeken en

veilingen waren en hij bewaarde de

een kader, waarbinnen ik bepaalde

boekliefhebbers interesseren mij

oude kinderboeken voor mij, die hij

kinderboeken kon plaatsen. En mijn

mateloos.

ruilde tegen mijn overtollige

begeerte om de originelen in handen

Door een catalogus van zo'n 'boek-

'Jetsesboekjes', Met veel plezier denk

te hebben werd er alleen maar groter

tentoonstelling aan huis' leerde ik

ik aan de zaterdagochtenden bij Nap,

door, bijvoorbeeld de 'Robinson' van

ook Jeannette Kok kennen. Haar

waar ik in dat kleine volgepropte

Campe of de 'Orbis Sensualium

enthousiasme over kinderboeken

winkeltje luisterde naar prachtige

Pictus' van Comenius. Maar de mees-

mondde al snel uit in een afspraak.

' boeken verhagen' van drie of vier vaak

te interesse ging en gaat nog steeds

De weg naar de catacomben van het

zeer bejaarde bezoekers.

uit naar illustraties. En toevalligerwijs

NBLC lag open. Een schat aan (geko-

nam het aantal tentoonstellingen over

pieerde) informatie nam ik mee naar

boek- en tentoonstellingcataiogi.

boekillustratoren toe in de jaren '80:

huis. Daarna donateur van 'De

Namen als De Koning, Van Veen,

Jetses, de Bottema's, Nellie Boden-

Stichting... ' geworden, waar ik een

Van Rijn en Mevr. Calje-van Gulik

heim, Rie Cramer, fan Rinke.

groot aantal gelijkgestemden trof

spraken tot mijn verbeelding. Ik las

Daar maakte ik kennis met mensen

de helaas schaarse artikelen van Mr.

als Reinold en Abe Kuipers en Jan

C. van Veen en ik was getroffen door

Niemeijer, de biograaf van Jetses. En

In bibliotheken ging ik op zoek naar
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Sjoerd Stevan

Tante Keetje's
prentenboek

lijke Duitse uitgave werden er maar

raal - dan de Duitse. Opvallend is

12 voor Nederland vertaald, waardoor

bovendien dat Van Hoogstraten klaar-

ook de omvang van het boek vermin-

blijkelijk een tekenaar in dienst had

De redactie ontving een bijdrage van

derde van 36 naar 20 pagina's.

die er plezier in had om zo veel mo-

Theo Gielen met de oplossing van een

Terwijl in de Duitse uitgave de illus-

gelijk details op de steen te tekenen.

vraag uit een van de 'Berichten.,,'.

traties in handgekleurde houtsneden

Vergelijking van de Sint Nicolaas-

Uit zijn verhaal blijkt eens te meer, dat

waren uitgevoerd, gebruikte de

prent met Knecht Ruprecht laat zien

er nog veel onbekende verbindingen met

Nederlandse drukker de chromolitho-

wat ik bedoel: de Nederlandse teke-

buitenlandse publicaties en uitgevers

grafie. Vergelijking van de illustraties

naar heeft de grootst mogelijke moei-

zijn geweest. Onderzoek daarnaar staat

laat zien wat de extra mogelijkheden

te gedaan om het bont van de jas

nog in de kinderschoenen, ook al omdat

waren van dit nog vrij nieuwe

minutieus in te vullen; hij heeft ook

er nog geen goed overzicht is van alle

procédé: de tekeningen in 'Tante

allerlei patronen 'ontworpen' voor de

Nederlandse publicaties voor kinderen.

Keetje's Prentenboek' zijn veel verfij-

muts, de mouwen en de zak waarin

nder - daardoor ook minder karikatu-

de stoute jongen woTdt gestopt,

Ruim een jaar geleden, in 'Berichten
...' nummer n (juni 1996) werden
het omslag en verschillende bladzijden van 'Tante Keetje's Prentenboek'
afgedrukt, uitgegeven bij Van
Hoogstraten in Zwolle in 1854.
De vraag was, of iemand de buitenlandse herkomst kende. Mijn naspeuringen op het gebied van Piet de
Smeerpoets brachten mij op het

SINT

NIKOLAAS.

int Nikolaas in lijn bonten jas,
Komt soms uit Spanje regt van pus,
Om Stoute jongens, zonder spreken
Luid gillend in ïljn' zak te steken.
Aan kinderen.die ï.oci en gezond
Veel houden van een IckUreu mond,
Brengt hü banket en noten, koek.
En somtijds ook een. prentcboek.
Aan bengels, weet gij ook waartoe?
Die brengt hij soms een dikke roè.

spoor. In de Sotheby-Van Veen catalogus deel 2 onder nummer 432
komt dit boek voor met de toelichting
dat het om 'one of the earliest Dvitch
imitations of Struwwelpeter' zou
gaan. Dat maakte nieuwsgierig,
temeer omdat Van Hoogstraten ook
de drukker was van verschillende
vroege Piet de Smeerpoets-uitgaven.
Bestudering van het Boek & Jeugdexemplaar (en een exemplaar in de
Koninklijke Bibliotheek) leerde dat
we weliswaar met een prachtig oud
prentenboek, maar niet met een
Struwwelpetriade te maken hadden.
Min of meer bij toeval vond ik onlangs de oorspronkelijke Duitse uitgave. Het gaat om; 'Pocci's Lustiges
Bilder Buch' door Franz Graf von
Pocci, in 1852 uitgekomen bij Braun
&. Schneider in München.
Van de 29 versjes in de oorspronke-
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Heilingen van
de Halbertma's

B i t iodru 9Iüfi" iinb Stp[c[ (jnbru;

Van onze Haags-Friese mededonateur

Uu icb/n ift i u j bLcfcm SBilb,
fli« niaii btilrajt bic ïtuücit Iptl).

ontvingen we de volgende bijdrage.
In het kader van de herdenking van
de tweehonderdste geboortedag van
Eeltsje Hiddes Halbertsma heeft
de Fryske Akademy kortgeleden een
mooi in kleur geïllustreerd boek
uitgegeven over de Friese hellingen.
Het boek is van de hand van Ph.H.
Breuker, met medewerking van
R.N.H. Boerma. De titel luidt: De
Fryske heilingen fan de Halbertsma's.
Het is in het Fries geschreven en
werd uitgegeven bij de Fryske
Akademy te Leeuwarden.
Van 1 januari t/m 27 februari 1998
werden deze heilingen of centsprenten in het Fries Letterkundig
Museum te Leeuwarden tentoongesteld.
De heilingen werden in de 18e en
19e eeuw in grote oplagen uitgegeven. Het was de goedkoopste vorm
van lectuurvoorziening en daarmee
een belangrijk middel om kinderen

270} (de uitgave met houtsneden uit

aan het lezen te krijgen. De gebroe-

Piet de Smeerpoets die bij Van

1852) en ar. 2704 (een 2e druk uit

ders Halbertsma zorgden dat Friese

Hoogstraten zijn gedrukt, valt dit

1867 met handgekleurde lithogra-

kinderen heilingen in hun moeder-

verschijnsel van het 'invullen' van

fieën} en een afbeelding van de pagi-

taal onder ogen kregen. Tussen 1828

allerlei patronen van de kleding, het

na 'Haantje Pik' (let hier op de invul-

en 1830 maakten zij Friese teksten

behang, het tafeltextiel, het servies-

ling van de stofpatronen); en in 'Die

bij 17, oorspronkelijk Nederlandse

goed, het meubilair enzovoorts op en

Frankfurther Hobrecker-Sammlung',

kinderprenten, terwijl zij daarnaast

nader onderzoek van het fonds van

Verlag Renate Raecke, Frankfurt

nóg twee prenten lieten uitgeven

H.L. van Hoogstraten, die van 1848

rg83 onder nummer 265, met een

waarvan geen Nederlandse voor-

tot 1859 in Zwolle actief was, zou wel

paginagrote afbeelding van Knecht

beelden bestonden. Volgens de

eens verrassende staaltjes van fraaie

Ruprecht. (KB handbibliotheek).

Halbertsma's moeten er meer dan

prentenboeken in vroege kleuren-

Leonard de Vries nam ook een van

30.000 exemplaren van Friese hei-

druk boven tafel kunnen brengen.

de pagina's uit 'Tante Keetje' op in

lingen geweest zijn. Er zijn echter

De uitgaven van 'Pocci's Lustiges

het'Prentenboek van Tante Pau',

maar z o n 200 van bewaard

Bilder Buch' worden beschreven in

pagina 9.

gebleven. In het archief van de

Ook bij de vroege uitgaven van

Halbertsma-stichting, dat bij het

Wegehaupt: 'Alte Deutsche Kinderbücher 1851-1900' onder nummer
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Theo Gielen

Fries Letterkundig Museum en

Documentatiecentrum berust, is een
mooie collectie overgeleverd. Een

Tussen Fanclub en
Genootschap

deskundige op dit gebied, de heer

rond auteurs en illustratoren van
zowel boeken voor volwassenen als
voor jeugd (B); en als laatste de groe-

R.N.H. Boerma uit Landsmeer, heeft

Organisaties die zich bezighouden

pen die zich vooral met onderdelen

naast dat materiaal en bruiklenen uit

met (een aspect) van de geschiedenis

van de geschiedenis van de jeugd-

andere collecties ook exemplaren uit

van de Jeugdliteratuur

literatuur bezighouden (C).

zijn eigen verzameling in het FLMD
tentoongesteld. In een eenvoudige

Het verenigingsleven op het gebied

catalogus wordt een toelichting bij de

van de (oudere) jeugdliteratuur groeit

Het Nederlands Genootschap van

expositie gegeven, maar wie meer wil

en bloeit in Nederland. Tijd om eens

Bibliofielen houdt zich af en toe ook

weten, kan natuurlijk bovengenoem-

te kijken wie zich waar mee bezig

met jeugdliteratuur bezig. Het is een

houdt. Bestaat er een Ot en Sien of

enigszins besloten vriendenkring,

Pinkeltje Fan-club, een Dik Trom

met 140 leden. Om lid te worden

Gezelschap, een Hoytema-Kring,

moet men geïntroduceerd worden.

A

een Hieronymus van Alphen

Er worden twee maal per jaar bijeen-

Genootschap? Heeft Nederland een

komsten georganiseerd, en een meer-

Bond van kwartjesboeken-verzame-

daagse excursie. Het Jaarboek, waarin

laars, van Cramer-o-fielen of een

ook bijdragen over jeugdliteratuur

groep Vrienden van het RK-kinder-

voorkomen is te koop. Secretaris:

boek? Voor zover bekend niet,

Dr. [. Storm van Leeuwen, postbus

Maar wat is er dan wèl? In deze af-

90407, 2509 LK Den Haag.

levering geven we een voorlopig
overzicht. Uiteraard worden uw

De Nederlandse Boekhistorische

aanvullingen graag ontvangen!

Vereniging (NBV), met meer dan

Kriteria voor opname in deze lijst

en congressen, stimuleert onderzoek

zijn: zich actief bezig houden met

en geeft het 'Jaarboek voor Neder-

(een aspect van) de geschiedenis van

landse Boekgeschiedenis' uit, met

de jeugdliteratuur, en het vormen

daarin ook artikelen over jeugdlitera-

van een groep of hebben van een

tuur. Het is een landelijke vereniging

achterban. Dat kunnen leden van

die 'zich richt op allen die het oude

de Akademy-uitgave aanschaffen.

een vereniging zijn, donateurs van

èn het nieuwe boek in al zijn ver-

Want die gaat dieper in op de schrij-

een stichting, abonnees van een in

schijningsvormen een warm hart

vers, uitgevers, verkopers, drukkers

eigen beheer uitgebracht periodiek of

toedragen'. Secretariaat:

en lezers van de heilingen die alle in

bezoekers van een museum. Daarom

B.P.M. Dongelmans, Stevinstr. 14,

kleur opgenomen zijn.

zijn verzamelaars die zich met één

2405 CP Alphen aan den Rijn.

BTeuker, Ph.H. Fryske heilingen.

auteur, illustrator of met een bepaald

Ljouwert, Fryske Akademy, 1997.

genre bezighouden hier niet ver-

De Werkgroep Indisch-Nederiandse

Akademynümer 845,

meld, ook niet wanneer ze daarover

Letterkunde functioneert onder aus-

ISBN 90-6)71-846-5. 96 siden.

publiceren.

piciën van de Maatschappij der

400 leden, organiseert studiedagen

f- 27,50.
Ajke Bergs tra.

Hieronder vindt u allereerst

Nederlandse Letterkunde te Leiden,

groepen die zich bezighouden met

Men houdt zich meestal met litera-

de geschiedenis van de literatuur en

tuur voor volwassenen bezig, maar af

van het boek in het algemeen en die

en toe ook met jeugdliteratuur. De

daarbij ook aandacht aan jeugdlitera-

werkgroep is open voor iedereen.

tuur schenken (A); daarna groepen

Tijdschrift Indische Letteren.
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Dkkensmuseum. Dit museum is

Er is ook een Anton Pieck Club

ontstaan vanuit het departement

Nederland, de enige landelijke

Achterhoek van de Pickwick Club.

vereniging van verzamelaars van

Adres: Onderstr. 2, 7226 LD

het werk van Anton Pieck'.

het tijdschrift De achttiende eeuw uit

Bronkhorst, tel. 0575-451623. Te zien:

Verenigingsblad: Pieck Spieghel.

en organiseert jaarlijks een symposi-

beelden en levensgrote poppen van

Ledenadministratie: Elsbeth Wijman-

um. Doel: stimuleren van onderzoek

karakterfiguren uit de boeken van

Stultiens, Van Hovengaarde 9, 5673

op het terrein van de iSe-eeuwse

Dickens, diverse uitgaven van zijn

AG Nuenen, tel. 040-290 62 09.

cultuurgeschiedenis in België en

boeken, foto's, tekeningen en andere

Nederland en belangstellenden met

curiosa. Ook staat ieder jaar een

Het Rien Poortvliet Museum staat in

elkaar in contact brengen. Opgave

poppenspel naar aanleiding van 'A

Middelharnis, Raadhuisstr. 1,

(schriftelijk) bij: dr. J. van Eijnatten,

christmas carol' op het programma.

3241 CP, tel. 0187-486725.

Informatie: postbus 2155, 2400 CD
Alphen aan den Rijn.
De Werkgroep Achttiende Eeuw geeft

Gehuisvest in het voormalige raad-

Cornelis Vlotstr. 23, 1318 AE Almere,
In 1990 is de stichting De Kressekring

huis uit 1639 is er veel origineel werk

opgericht. Men verzorgt bijzondere

in wisselende tentoonstellingen te

De Werkgroep Negentiende Eeuw

uitgaven en het blad De Viking,

zien, en via een videopresentatie kan

stelt zich ten doel: de studie van dit

Adres: Postbus 85765, Den Haag,

men de werkwijze van de schilder

tijdvak in al zijn facetten (bijvoor-

(Laatste nieuws; de activiteiten zijn

bekijken.

beeld kunst, literatuur, geschiedenis,

tijdelijk gestaakt).

natuurwetenschappen en pedagogie)

Dan is er ook nog de Stichting Hans

In Hulst tracht de Reynaertstichring

te bevorderen. Eén maal per jaar

G. Kresse, opgericht begin 1996.

meer bekendheid te geven aan het

wordt een symposium georganiseerd,

Doel is het bijeenbrengen en bewa-

Middeleeuwse dierenepos.

en er wordt een blad uitgegeven met

ken van de nalatenschap om het

Zie 'Berichten...' no. 12 voor meer

de titel De negentiende eeuw.

toegankelijk te maken voor geïnteres-

informatie. Adres: Postbus 236,

Adres: Werkgroep 19e eeuw.

seerden. Adres: Parkstr. 51, 6828 JE

4560 AE Hulst.

Groot Hertoginnelaan 260,

Arnhem. (Zie Boekenpost mei/juni

2517 EZ Den Haag.

1996, p. 41 en 42).

tel. 036-5374885.

In het Stedelijk Museum Zutphen is
de )o Spier Stichting gevestigd. Er

De Werkgroep Biografieën houdt

De Janusz Korczak Stichting, opge-

is twee maal per jaar een wisselende

contact met haar leden via het

richt in 1982, stelt zich ten doel het

tentoonstelling te zien, en in het

Biografie. Bulletin. Iedere geïnteres-

verbreiden van kennis van leven en

archief zit veel materiaal.

seerde kan lid worden. Meer infor-

werk van de joodse (weeshuis)arts,

Drie maal per jaar verschijnt een

matie op Internet: http://oasis.leiden-

pedagoog en (kinderboeken)schrijver

tijdschrift. Adres: Rozengracht 3,

u n iv. rd /host/ m nl / biografi, html.

Janusz Korczak (pseudoniem van

tel. 0575-516878.

B
Het Godfried Bomans Genootschap

en wil zijn ideeën over opvoeding

Strips verheugen zich in een grote

en de rechten van het kind in de

belangstelling: in Groningen is men

heeft 200 leden en een periodiek

praktijk brengen. Blad: Janusz

bezig met een Stripmuseum, in

genaamd Godfried. In de Openbare

Korczak Bulletin. Informatie:

Haarlem met een Centrum voor

Bibliotheek van Heemstede bevindt

Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam,

het Beeldverhaal en de Gemeente-

zich het archief. Adres: Jan Henry,

tel. 020-644 81 54.

bibliotheek Rotterdam heeft een

Henryk Goldschmidt, 1878-1942),

Stripdocumentatiecentrum. Het tijd-

Beukenrode 227, 2215 fG Voorhout,
tel. 0252-214398

Aan Anton Pi eek is een museum

schrift Stripschrift houdt zich vooral

gewijd: het Anton Pieck Museum,

bezig met strips voor volwassenen.

Charles Dickens mag zich verheugen

Noorwal 31, 8051 ES Hattem,

in de aanwezigheid van een Charles

tel. 038-4442192.
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Aan de auteur van 'Jongensdagen' is

een museum gewijd: het Theo

nieuw nummer. Adres: Van

theek, die via Coöperatie-winkels wer-

Thijssen Museum in de Eerste

Couverdenstr. 5, 754; SV Enschede,

den verspreid, worden verzameld

Leliedwarsstraat 16 in Amsterdam,

tel. 053-4308903,

in het Coöperatie Museum,

Tel. 020-4207119, De Stichting

Lange Haven 84 / hoek Appelmarkt,

Vrienden van Theo Thijssen geeft

Het Nederlandse Lewis Carroll Ge-

het Theo Thijssen-bulletin uit.

nootschap leidt een tamelijk slapend

Fr bestaat een Uilenspiegels Kring in

Schiedam, tel. 010-4270920.

bestaan, maar er kan weer nieuw

Het werk van Jetses wordt beheerd

leven ingeblazen worden. Blad:

door de Comelis fetses Stichting.

Damme in België, met een tijdschrift

Wauwelwok (laatste nummer 1984).

Men beheert een grote collectie ori-

dat twee maal per jaar verschijnt:

Adres: Casper Schuckink Kool,

ginele schetstekeningen (veelal voor-

Ulieden spiegel. Adres: stadhuis

antiquariaat De Snark, Hoofdweg 31

studies voor illustraties) en olieverven.

Damme, Markt 1, 8340 Damme,

9687 PH Nieuw Beerta,

Er worden tentoonstellingen georga-

tel. 0597-522591, fax 521035.
Betje Wolff schreef ook voor kin-

niseerd en er zijn diverse boeken
over fetses en zijn werk gepubliceerd.

deren, bijvoorbeeld de 'Fabels voor

Aan Hans Brinker, de figuur uit

Adres: de heer f.A. Niemeijer (voor-

de Nederlandsche jeugd'.

Mary Mapes Dodge's boek: 'Hans

zitter), Saaksumborg 34, 9722 WN
Groningen, tel. 050-5276589.

In Middenbeemster staat het

Brinker: or The silver skates' uit 1865

Museum 'Betje Wolff. Zij woonde

is een zaal gewijd in het naar hem

er van 1759 tot 1777, en haar studeer-

genoemde Museum I-Tait.s Brinker.

Captain W.E. Johns is de auteur van

kamertje is nog in oorspronkelijke

In het museum bevindt zich de groot-

de vele Biggles boeken. Ook deze

staat aanwezig, In de bibliotheek

ste collectie boeken (150) over Hans

figuur is zo populair dat tot voor kort

staan boeken van en over de schrijf-

Brinker in vele talen. Adres:

twee organisaties zich met hem bezig

ster, Adres: Middenweg 178,

Voordam 6 (naast Kaasmarkt),

hielden. De Biggles Stichting is

tel. 0299-681968.

1811 MA Alkmaar, tel. 072-5111217.

echter met haar activiteiten gestopt,
en nu kan men terecht bij de

C

Jean Dulieu's werk staat in de voort-

Nederlandse afdeling van de Inter-

Het ABC-boek heeft een actieve groep

durende aandacht van het Paulus-

national Biggles Association. Men

verzamelaars, met het tijdschrift Ons

Archief, waar nu ook een blad wordt

geeft een Nieuwshriefuit Adres: M.M.

Abc-hoek. Adres: Corry van der Grind,

uitgegeven, de Bouterbode.

Wagenaar-Wilm, ]. Wagenaarstr. 61,

Boekweitoord 18, 3991 XM Houten,

Adres: Maarten M.L De Meulder,

1443 LR Purmerend, tel. 0299-413545

tel. 030-6379264.

Dobbenwal 47, 9407 AD Assen,

0^481-377854. Internet:

tel. 0592-375886.

http://huizen.dds.nl/-biggles.

Het Bob Evers Genootschap (de Bob

Op het gebied van de protestant-

Men stelt zich ten doel een Dick

Evers-serie is geschreven door Willy

christelijke jeugdliteratuur is een

Erunahuis te openen, waar zijn werk

van der Heide en Peter de Zwaan)

aantal mensen zeer actief bezig met

tentoongesteld zal worden. Of de

bestaat al 25 jaar en herbergt een

het organiseren van bijeenkomsten

plannen doorgang zullen vinden is

aantal trouwe fans, die manifestaties

en het samenstellen van het blad

nog onzeker.

organiseren en de Bob Evers

Ouwe Bram leeft nog, waarvan het

Nieuwsbrief uitgeven. Oplage 450!

eerste nummer eind 1995 verscheen.

Lewis Carroll is in Nederland goed

Zojuist verschenen nr. I van de

Informatie bij Daan van der Kaaden,

vertegenwoordigd met twee organi-

6e jaargang. Adres: Hans en Ton

Slagvink 7, 3906 AE Veenendaal,

saties. Het blad de Wonderlandspiegel

Kleppe, Jacoba van Heemskerkstraat 7,

tel. 0318-555266,

wordt door Peter Kuipers samen-

3351 SP Papendrecht

In Utrecht is de Stichting Dick
lin.in.iiiuis sinds eind 1995 actief.

gesteld en heeft zo'n 70 abonnees.
Momenteel wordt gewerkt aan een

De boeken van Hotze de Roos over
De boeken uit de Haka-Jeugdbiblio-

de Kameleon zijn dermate populair
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dat de Stichting Vrienden van de
Kameleon het Friese dorp Terheme

Bescherming van uw
collectie

'Aanbevelingen voor de conservering
van bibliotheekcollecties' door
P. Goddijn. (KB-extra; no. 6),

(Ter Home) in 1994 uitriep tot
Kameleondorp.

Een aantal donateurs heeft met

Koninklijke Bibliotheek, 1991, of

Vakblad: Schippers van de Kameleon.

schrik het stuk over Metamorfoze,

'De conservering van stripcollecties'

Er is een museum en een Kameleon

het nationale reddingsprogramma

dooT Andrea Kroon, in Stripschrift

Informatie Centrum, Koailan 2,

voor boeken en handschriften, in

(jrg. 30, no. 2 (299) 30 april 1997).

8493 LATerherne, tel. 0566-689832.

het vorige nummer van deze

[n de Nederlandse Vereniging van
Verzamelaars Scouting Objecten
(NWSO) werken liefhebbers van jongerenwerk samen. Ook jeugdboeken
over scouting worden verzameld en
de titels zijn in een tweedelige bibliografie vastgelegd. Verenigingsblad:
Lelie en Klaverblad. Secretariaat:
Paul Heessels, Brabanthoeven 23,
5244 HE Rosmalen, tel. 073-5213172.

Berichten...' gelezen. Dat de toe-

De firma CRVSH (Industrieweg 4,

stand van de boeken verschenen in

6871 KA Renkum, tel. 0317-317488)

de p'eriode 1840-1950 zó slecht is, is

vervaardigt hoezen, albumvullingen

ook voor verzamelaars alarmerend.

en boekomslagen van Melinex polyes-

De redactie kreeg het verzoek wat

ter folie in verschillende maten en

informatie te geven over de beste

diktes. Melinex is neutraal, dus zuur-

manier om boeken en prenten te

vrij en zonder weekmakers of andere

bewaren. Hieronder eerst enkele

toevoegingen. Musea en archieven

algemene richtlijnen, en daarna

gebruiken Melinex voor de berging

informatie over twee firma's, die ook

en presentatie van waardevolle pren-

genegen zijn kleine hoeveelheden te

ten, foto's en documenten. Het voor-

leveren.

deel is, dat losse bladen zoals prenten
niet meer in de hand genomen

Hoewel Sinterklaas in oorsprong
geen kinderboekfiguur is, zijn er

Algemene richtlijnen voor het

heel wat kinderprenten, verhalen en

bewaren van boeken en prenten:

boeken aan hem gewijd. Er is een

- een temperatuur van 18 graden

(reizend) Sint Ni colaas-Museum,
dat elk jaar materialen laat zien in
verschillende musea, en het blad
De St. Nicolaas Klomp (oplage 250,
voor de vrienden van het museum)

Celcius is het beste, vermijd grote
temperatuurve rscltillen,
- een vochtighei ds percentage van 50
wordt aanbevolen,
- bewaar de boeken en prenten

uitgeeft. Adres: Jan Wasmus,

afgesloten van licht in verband

Elzenbos 17, 4191 MR Geldermalsen,

met verkleuren,

tel. 0345-439965-

- liggende berging (in zuurvrije
dozen) verdient meestal de voor-

Wiily Vandersteen's Suske en Wiske
heeft een echte fanclub: De fameuze

keur boven staande berging,
- bij reparaties gebruik maken van

fanclub.
Adres: Hobbendonkseweg 120,

fapans papier (fa. lansen,

5283 HM Boxtel, tel. 0411-675342.

sel gemaakt uit tarwezetmeel

(Zie Boekenpost juli/aug. 1994. P- 33)

(OPG-Farma, Utrecht).

Wijsmuller & Beuns) en van stijf-

Voor meer informatie raadpleeg
Het Jules Veme Genootschap, opgericht in 1997, brengt een tijdschrift
uit: De Vemiaan. Adres: C. Moonen,
De la Reystr. 74, 3851 BJ Ermelo,
tel. 0341-553657. Internet:
www.fys.ruu.nl/-gdevries/ verne.
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hoeven worden, maar uitstekend
bekeken kunnen worden door de
glasheldere hoes heen. Dunne prentenboeken kunnen ook in hoezen of
jn albums, maar die moeten er weer
uit om de inhoud te bekijken. Zij verkopen ook zuurvrije dozen en linnen
albums,
De firma Jansen, Wijsmuller &I Beuns
(Veerdijk 44,1531 MS Warmer,
tel. 075-6211001) heeft zuurvrije
archiefdozen en prentendozen (ook
geschikt voor boeken) in verschillende maten. Verder zuurvrij omslagpapier in verschillende diktes en
zuurvrije enveloppen in diverse
maten, die ook heel geschikt zijn voor
kwetsbare boeken en boekjes.

Mengelwerk

het geval: de kinderboeken van 'voor-

nationale centra voor jeugdliteratuur

heen Boek & Jeugd' kunnen bij het

in Nederland, Vlaanderen en Zuid-

In Almere-Haven worden in 1998

Letterkundig Museum worden op-

Afrika, Voor Nederland is Anne de

kinderboekenmarkten georganiseerd,

gevraagd en ingezien. De collectie

Vries het aanspreekpunt.

op de 3e zondag van de maanden

wordt in de komende vier jaar gelei-

april tot en met september. Behalve

delijk van een KB-signatuur voorzien,

antiquariaten zullen er ook andere

waarna ze in de Koninklijke Biblio-

geleden dat Lewis Carroll stierf In

activiteiten georganiseerd worden,

theek ter inzage zijn. Bezoekadres:

kranten en weekbladen is hier ruim-

zoals vertoningen van films die

Prins Willem Alexanderhof 5, naast

schoots aandacht aan besteed.

gemaakt zijn naar een jeugdboek en

het Centraal Station in Den Haag,

Gelukkig heeft Casper Schuckink

taxaties van oude kinderboeken.

Tel, 070-3339666.

Bereikbaar met trein en (boeken)bus,

Op 14 januari 1998 was het 100 jaar

Kool (Lewis Carroll Genootschap) de
honneurs voor Nederland waargeno-

of met de veerboot vanuit het Gooi.

De waarheid van het kinderboek is

men, en is afgereisd naar Engeland

Organisatie: Kees Krouwel van

de titel van een reeks lezingen, die

om op die datum aanwezig te zijn in

Cirkel-galerie, Markt 5,

op vijf zondagmiddagen {in februari,

de geboorteplaats van CarrolS, alwaar

1354 AP Alrnere, tel. 036-5348555.

maart, april en mei) door Nijmeegse

hij een speech heeft gehouden voor

universitaire grootheden worden

de leden van de Daresbury Lewis

Aan de Universiteit van Leiden komt

gegeven. Plaats: cultureel centrum

Carroll Society.

de Annie M.G. Schmidt leerstoel,

O 42 (Oranjesingel 42, Nijmegen,

waarop de eerste bijzonder hoogle-

tel, 024-322 20 45.} Op 22 februari is

raar in de Kinder- en Jeugdliteratuur

gestart met een lezing over Pippi

gemaakt onder de titel An awfully big

zal plaatsnemen. Sollicitanten moe-

Langkous door Paul Sars (hoofd

adventure, over de zes grootste

ten gepromoveerd zijn in de neerlan-

Studium Generale Universiteit

kinderboekenschrijvers uit de Angel-

distiek en een diepgaande kennis

Nijmegen}. Op 29 maart worden de

saksische literatuur. De eerste twee

hebben van de kinder- en jeugdlitera-

diepere gronden van Winnie de Poeh

uitzendingen gingen over Edith

tuur. Bovendien zullen ze een proef-

bloot gelegd door Wim Bronzwaer

Nesbit en Kenneth Grahame. Wie de

college moeten geven. De bijzonder

(hoogleraar Algemene literatuur-

andere auteurs zijn was volgens de

hoogleraar zal het bestaande onder-

wetenschap), en op 19 april behandelt

VPRO-gids (7 februari) nog niet vrij-

zoek moeten gaan bundelen en rich-

Paul van Tongeren (hoogleraar wijs-

gegeven door de BBC, maar gegokt

ten, en proberen 'de kloof russen

gerige ethiek) Alice in Wonderland.

werd op Lewis Carroll, J.M. Barrie,

Annie M.G. Schmidt en Mulisch te

Op 26 april is het onderwerp Pluk

Frances Hodgson Burnett en A.A,

dichten', (bron: NRC 9-1-1998)

van de Petteflet en op 10 mei 'Gebr.'

Milne.

BBC 2 heeft een serie programma's

van Ted van Lieshout. Voor kinderen
Zoals in dit blad al eerder vermeld is

is er een speciaal programma, en

Nederlandse illustratoren worden

de kinderboekencollectie van NBLC

men kan in het eetcafé een op het

soms in het buitenland beroemder

Boek & Jeugd op 1 november 1997

betreffende kinderboek geïnspireerd

dan in eigen land. Zo werden in

geschonken aan het Letterkundig

diner nuttigen.

Londen bij Sotheby's 350 lots geveiJd

Museum en daarna in bruikleen

met werk van Eelco Martinus ten

gegeven aan de Koninklijke

Bevordering van contact tussen

Harmsen van der Beek (1897-1953)

Bibliotheek, die in hetzelfde gebouw

onderzoekers en critici is het doel van

voor de Noddy-boekjes van Enid

gehuisvest is. Helaas is in een aantal

de uitgave Drielande(n)punt: forum

Blyton uit de jaren '50. Totale op-

persberichten de suggestie gewekt

vir/voor Afrikaanse en Nederlands-

brengst voor brieven en tekeningen

dat de kinderboeken uit deze collec-

talige jeug(d)literatuur. Het nulnum-

bijna 360.000 pond. (Vrij Nederland

tie de komende jaren alleen voor ten-

mer (4 pag.) is in december 1997 ver-

8 nov. 1997)

toonstellingsdoeleinden beschikbaar

schenen (men mikt op 4 nummers

zouden zijn. Dit is nadrukkelijk niet

per jaar) en bevat informatie over de
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Op Internet is informatie beschikbaar

Van vreemde zaken

Tentoonstellingen

over antiquariaten.
Van mededonateur Chr.F. Kleiss ont-

In het Gemeentearchief in Helmond

'Boekenvondst', de antiquarische

vingen we een merkwaardige tekst,

is tot en met 27 maart een tentoon-

Internetgids voor Nederland, bevat

tenminste voor een boekje uit eind

stelling te zien over de Helmondse

een overzicht van antiquariaten en

jaren '40 van de vorige eeuw. Want

kinderboekenschrijfster To Hölscher

tweedehands boekwinkels, met spe-

wat moet men zich voorstellen bij

(1898-19 53), die vooral in RK kringen

cialisaties, adressen, openingstijden

de tekst 'De Brommer is geheel ver-

erg bekend was, met 'Trotskopje' en

en meer. Adres:

dwenen'? Deze regel komt voor in

de schoolleesboekjes 'De zandman-

www. rockingstone.com/boeken-

het 'Nieuw bevallig prentenboekje

netjes'. Adres: Molenstr. 121,

vondst/

tot vermaak en oefening voor de

te), 0492-549555. Open: di-vr 9-16.30,

lieve kinderen'. Uitgegeven bij P.j.G.

do 18.30-22 u.

Hierboven ook al genoemd, maar pas

Diderich te Amsterdam. Wat speur-

in het nieuws: Utrecht wordt verblijd

werk (in de Van Dale van 1924}

met een tweede huis dat genoemd is

leverde de oplossing: 'Brommer' was

van het Boek tn Den Haag werk te

naar een belangrijke figuur uit de

de naam van de eerste huurrijtuigen

zien van W.f. Rozendaal (1899-1971).

jeugdliteratuur: na het Annie M.G.

te Amsterdam. Deze werden om-

Zijn toegepaste grafische werk, waar-

Schmidthuis komt er een Dick

streeks 1819 in gebruik genomen

onder illustraties voor jeugdboeken,

Brunahuis. fn het jaar 2000 zal

door stalhouder Brom. Later werden

staat centraal. Hij was de leermeester

dit instituut te vinden zijn aan de

ze door de grotere vigilantes vervan-

van onder andere Jenny Dalenoord

Ganzenmarkt in een voormalige

gen.

en Carl Hollander. Ter gelegenheid

Tot en met 12 april is in het Museum

brandweerkazerne. Er zal voorname-

van de tentoonstelling verschijnt een

lijk werk van Dick Bruna te zien zijn.

boek van Herbert van Rheeden.

Doelgroep: kinderen van nul tot zes

(Zie bij Publicaties). Adres:

jaar en hun begeleiders.

Prinsessegracht 30, tel. 070-346 27 00.
Open: di-vr 11-17, za-zo 12-17 uVan 11 tot en met 26 april wordt 'de
grootste joffer-Tentoonstelling ooit
vertoond' gehouden van het werk van
De Amsterdamse Joffers in Galerie
Art Simus te Nieuw Vennep.
Werk van Lizzy Ansingh en Nelly
Bodenheim (en de andere joffers) is
aanwezig. Adres: Roggestraat 25,
Industrieterrein Spoorzicht,
tel. 0252-687968. Er rijdt een 'gratis
Schuttle express' vanaf het NS
Station Nieuw Vennep. Open: ma-vr
9-17, za-zo en 2e paasdag 12-17 u-

le

Paasdag gesloten.
Van 28 maart tot en met 7 juni is in
het LzUerkundig Museum in Den Haag
een tentoonstelling te zien over
S. Vestdijk. Bij deze tentoonstelling

12
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zal ook aandacht besteed worden aan

Tentoonstellingen in
wording

Publicaties

De Koninklijke Bibliotheek zai haar

vermeld zijn aanwezig bij het

hebben enkele jaren geleden een uit-

tweehonderdjarig bestaan vieren met

Letterkundig Museum / voorheen

puttende speurtocht ondernomen om

een spectaculaire tentoonstelling , die

Informatiecentrum Boek en Jeugd te

de betreffende boeken te vinden, wat

de grootste boekenkast ter wereld zal

Den Haag. Mocht een bepaald boek

in de meeste gevallen gelukt is.

bevatten, onder de titel 'Het wonder-

daar niet zijn. dan kan men tamelijk

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5,

baarlijk alfabet'. Van 19 augustus tot

eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek

tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

en met 18 oktober in De Nieuwe Kerk

in Nederland het wel aanwezig is.

za-zo 12-17 u-

in Amsterdam, Er wordt in het boe-

de kinderboeken die Vestdijk in zijn
jeugd las. tn 'Kind tussen vier vrouwen' beschreef hij zijn herinneringen
daaraan. |oke Alberts en Hans Visser

Bijna alle boeken die hieronder worden

kenalfabet ook aandacht aan kinder-

ALGEMEEN

Ook in het Letterkundig Museum: van

boeken besteed: bij de letter W (van

The history- of the illustrated book:

18 april tot en met 27 september is -

Winnetou). (bron: De Volkskrant 21

the western tradilion / föhn Harthan.

in het kader van het 750-jarig bestaan

jan. 1998}

London: Thames and Hudson, 1997.

van de stad- een tentoonstelling te

288 p.: ill,; 30 cm. Oorspr. 1981. Met

zien onder de titel 'Den Haag, je tikt

index, lit. opg. ISBN 0-500-27946-2.

ertegen en het zingt': literair Den

f87,-.

Haag vanaf 1750. In de tentoonstel-

Historisch overzicht van de boekillus-

ling en in het bijbehorende

Iratie in West-Europa en Noord-

'Schrijvers Prentenboek' (zie bij

Amerika vanaf het oude Egypte tot ca.

Publicaties) zal ook aandacht besteed

1980. Geeft een goede indruk van de

worden aan jeugdliteratuur. Adres:

ontwikkeling van technieken en stijlen

zie hierboven.

en vormt mede door de vele afbeeldingen

Van 18 april tot en met 20 september

kelijke inleiding tot deze tak van grafi-

rgg8 in het Nationaal Schoolmuseum

sche kunst. Over Middeleeuwse manu-

in Rotterdam: Bali, Lombok, Soemba,

scripten, fabel- en liedboeken, embleem-

Soembawa... Nederlands-lndië op

boeken, 18e eeuwse gravures en na 1800

school. Hoe op de lagere school in

de geïndustrialiseerde boekproductie con-

(465, waarvan 33 in kleur) een aantrek-

Nederland onze kolonieën in de Oost

tra de meer kunstzinnige bibliofiele uit-

in schoolboeken, atlassen en op pla-

gaven.

ten werd behandeld. Adres:
Nieuwemarkt IA, tel. 010-40 45 425.
Open: di-za 10-17,

De andere aarde: maanreisverhalen

zo i i

y 7 u-

door de eeuwen heen / f.J.A. Mooij.
Kampen: Kok Agora; 1996. 162 p.:

Tot juli 1998 is in het Dorpsmuseum

ill,; 22 cm. Met lit. opg., index. ISBN

Het Bakhuis in Schalkwijk (Utrecht)

90-391-0698-3; f29,90.

een tentoonstelling te zien van abc-

De geschiedenis van de maanreisver-

boeken uit de collectie van Corry van

halen in de westerse literatuur, min of

der Grind. Adres: Overeind 38. Open:

meer chronologisch beschreven, van de

op de laatste zondag van de maand

Oudheid via Jtdes Veme tot de moderne

van 11-16 u,: dus 29 maart, 26 april,

SF romans. Aandacht voor de godsdien-

31 mei en 28 juni, bovendien op 18

stige, filosofische, wetenschappelijke en

en tg april.

sociale opvattingen die in de verhalen

KRIJGSMAN.
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een rol spelen. Enkele jeugdboeken wor-

Wien: Verlag Buchkultur, 1997. 208

Sammhingen der Briider Grimm /

den vermeld, zoals die van Hergé en

S., 111. ISBN 3-901052-32-1,

Winfred Kaminski. Mainz: Matfhias-

A.D. Hildebrand.

DM 52,80.
Geschiedenis van de Oostenrijkse kin-

BUITENLAND

der- en jeugdliteratuur in 23 bijdragen,
met veel historisch beeldmateriaal en

Handbuch zur Kinder- und

alle historische en maatschappelijke

Jugendliteratur: Band 4: von 1800 bis

invloeden.

Grünewald-Veriag, 1997. 104 S.: 111.;
21 cm. ISBN 3-7867-2002-9.
DM 32,00.
Stwdieboek met voorbeelden van verschillende versies van enkele sprookjes en
uitgebreide bibliografie. Aangestipt worden geschiedenis, strwktuwr en definitie

1850 / hrsg. von Theodor
MadchenliteratiiT und weibliche

van het sprookje, het vrouwbeeld van de

HansHeino Ewers; Red.: Otto

Sozialisation: Erzahlungen und

gebroeders Grimm en wat men er in de

Brunken, Susanne Hahn, Maria

Romane für Madchen und junge

opvoeding mee kan doen.

Michels (Bibliographie) e.a.; Mitarb.:

Frauen von 1918 bis zum Fnde der

Carola Cardi, Dagmar Grenz, Jürg-

joer Jahre; eine motivgeschichtliche

Dieter Kogel e.a. Stuttgart:

Untersuchung / Carmen Wulf.

Metzlersche Verlagsbuchhandlung

Frankfurt am Main usw.: Lang, 1996.

[etc.], 1998. XLVI, 2256 kol.: facs.,

413 p.; 21 cm.

prtn.; 27 cm. (Handbuch zur Kinder-

Proefschrift Frankfurt (Main), 1995.

und Jugendliteratur; Band 4). Bevat

ISBN 3-631-30422-6.

Brüggemann, in zsarb. mit

literatuuropgaven,
ISBN 3-476-00768-5 geb.
Vierde deel van het handboek over de

Onderzoek naar het beeld van meisjes
in Duitse jeugdboeken van 1918 tot eind
vijftiger jaren, gezien vanuit het

geschiedenis van de Duitstalige jeugdlite-

gezichtspunt van de vrouweli/ke sociali-

ratuur in de tweede helft van de 19e

satie. Veranderende opvattingen over

eeuw. De eerder verschenen delen van

het gezin en over de relaties van meisjes

dit omvangrijke en buitengewoon gron-

tot hun ouders, over opleiding en

dige naslagwerk behandelen de perioden

beroepskeuze, reizen, sport en politiek

•Vom Beginn dei Buchdrucks bis 1570'

worden in het feetoog betrokken.

Bücher haben ihre Geschichte:
Kinder- und Jugendliteratur, Literatur
und Nationalsozialismus,
Deutschdidaktik; Norbert Hopster
zum 60. Geburtstag / hrsg. von Petra
Josting und Jan Wirrer. Hildesheim
usw.: Olms, 1996. VI, 264 S.; 111.; 21
cm. ISBN 3-487-10226-9. DM 78,00.
Gelegenheidsuitgave met diverse bijdragen over historische aspecten van
Duitse jeugdboeken.
Johanna Spyri - Spurensuche /
Regine Schindler. Zürich: Pendo,
1997. 354 S.: 111.; 21 cm. Bibliogr.
ISBN 3-85842-313-0, DM 39,80.

(810 pag. en 129 ajb.)- 'Von 1570 bis

Der erschriebene Himmel: Johanna

J75O : f1259 P»& tn ] 5° <$>•)'• 'Von *75°

Gesellschaftliche Modemisiening

bis 1800' (880 pag. en ijo ajb.). Het

und Kinder- und Jugendliteratur /

vijfde deel: 'Von 1850 bis 1900' is in

Reiner Wild (Hrsg.). St. Ingbert:

voorbereiding. In dit vierde deel wordt

Röhrig, 1997. 200 S.: 111.; 21 cm.

een overzicht van net aanbod gegeven.

(Mannheimer Studiën zur Literatur-

met een neerslag van de invloeden van-

und Kulturwissenschaft ; Bd. 12).

Twee biografieën van de nog steeds

uit de algemene literaire ontwikkelingen.

ISBN 3-86110-122-X. DM 40,00.

populaire Zwitserse schrijfster, die in

Bevat een omvangrijke inleiding, een

Symposiwmbundel met bijdragen over

beschrijving van genres en vijftig geana-

de maatschappelijke ontwikkelingen in

lyseerde voorbeelden, en een bibliografie

denkbeelden van de laatste 200 jaar en

met duizend zorgvuldig beschreven

de plaats van de kinder- en jeugdlitera-

titels.

tuur daarin. Verder een overzicht van
gedane onderzoeksarbeid en wenselijk

Geschichte der österreichischen

onderzoek.

Kinder- und Jugendliteratur: von
1800 bis zur Gegenwart / HansHeino Ewers, Ernst Seibert (Hg.}
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Vom Zauber der Marclien: ein padagogischer Leitfaden zu den

Spyri und ihre Zeit / |ean Villain.
Zürich/Frauenfeld: Nagel und
Kimche, 1997. 382 S.; 20 cm.
ISBN 3-ÏI2-00229-X. DM 39,80.

haar laatste levensjaar al haar persoonlijke papieren vernietigde. Regine
Schindler beschrijft dan ook evenzeer
haar speurtocht naar informatie als het
leven van Spyri. Villain geeft een breder
beeld van de maatschappelijke omstandigheden in de negentiende eeuw in
Zwitserland, met Spyri als voorbeeld
van een vrouwenleven destijds.

Collecting children's books / compi-

Children's Literature: annual of the

led by Book and Magazine Collector;

Modern Language Association

Amerikaanse uitgave uit 1996 die ver-

[editor: Crispin Jackson], London:

Division on Children's Literature and

scheen naar aanleiding van de heront-

Diamond Publishing Group, 1995.

the Chiïdren's Literature Association,

dekking van de verloren gewaande eerste

303 p.: ill; 24 cm.

Volume 25. New Haven [etc.]: Yale

helft van Twains manuscript. Inclusief

ISBN 0-9515553-7-5.

University Press; (1997).

de fragmenten die om verschillende rede-

Verzamelaarscatalogus met opsom-

jaarboek met artikelen over jeugdlite-

Nieuwe vertaling, gebaseerd op de

nen niet in de eerste uitgave van i88<;

ming van de titels van 266 verzamel-

ratuur uit verschillende taalgebieden en

zijn verschenen. Met de oorspronkelijke

waardige auteurs en illustratoren van

perioden. Bevat ook recensies van vakli-

pentekeningen van Kemble.

engelstalige kinderboeken en -tijdschrif-

teratuur. In deze aflevering artikelen

ten, (ook vertaald, bijvoorbeeld

over de politieke lading van Hauffs

Meggendorfer), voorzien van biografi-

'Zwerg Nase', over Kipling's 'Just-so'-

Richard Holmes ; vertaald uit het

sche gegevens, jaren van uitgave en han-

verhalen, het kindbeeld in de Baslable-

Engels door Eugène Dabekaussen,

delswaarde in ponden. Compilatie uit

trilogie van Edith Nesbith, visies op de

Barbara de Lange en Tilly Maters.

het tijdschrift 'Book tg Magazine

rol van vrouwen in het werk van

Contact, 1998, 130 p.

Victoriaanse schrijfsters van kinderpoë-

ISBN 90 254 2250 o, ƒ 24,90.

Collector'.

zie en een vergelijking van twee jongens-

Dubbelspoor: over de biografie /

De biograaf Richard Holmes volgt het

Penny dreadfuls and boys' adventu-

boeken (Golding's 'Lord oftheflies' en

spoor van Robert Louis Stevenson

res: the Barry Ono Collection of

Ballantyne's 'Koraaleiland'). Verder

(auteur van Schateiland) op een reis

Victorian popular literature in the

over bewerkingen voor kinderen, een

door de Franse Cevennen, waarbij hij

British Library / Elizabeth James and

familietijdschrift, dierenverhalen, en over

van kritiekloze identificatie komt tot een

Hden R. Smith. London: British

de ideologische lading in het werk van de

objectieve herschepping van diens leven.

Library, 1997. I28p.: ill.; 25011. ISBN

Engels-Ierse schrijfster Maria Edgeworth.

0-7123-4528-0. £30,00.
Geïllustreerde catalogus van een van de

Koning Arthur: het ontstaan van een
The best of The Brownies' Book/

mythe / David Day; [vert. uit het

meest uitgebreide collecties geïllustreerde

Diane Johnson- Feelings. New York:

Engels W. Oorthuizen e.a. Alphen

sensalieverhalen, met een inleiding van

Oxford UP, 1996,

aan de Rijn: Atrium , cop. 1997. 176

Helen Smith.
Ingenious contrivances: table games

Bloemlezing uit een Amerikaans

p.: ill.; 28 cm. Vert. van: The quest

jeugdtijdschrift uil 1920-11)2}, bedoeld

for king Arthur, 1995. Met lit. opg.,

voor zwarte kinderen. Met voor- en

reg. ISBN 90-6113-834-5.

and puzzles for children / prepared

nawoord, lijst van medewerkers met een

Ruim geïllustreerde beschrijving van

by (ill Shefrin: based on an exhibition

schat aan informatie over zwarte litera-

de historische, mythologische en literaire

at the Osborne Collection of Early

tuurgeschiedenis, besprekingen van de

bronnen van de centrale figuren en the-

Children's Books, Toronto Public

inhoud van het blad en een facsimile

ma's in de Arthur-legenden.

Library in 1996-1997. Toronto:

herdruk van het nummer van april

Friends of the Osborne & Lillian H.

192J.

Smith Collections, 1996. 64 p.: ill.,
facsims., maps.; 19 x 23 cm. Includes

Sprookjes in poëzie en proza /
Charles Perrault; vert. door Ernst van

De avonturen van Huckleberry Finn /

Altena; geill. door Peter van Hugten.

bibliographical references and index.

Mark Twain; vert. [uit het Engels] en

Uuecht: Aristos, 1997. 207 p.: ill.; 23

ISBN 0-920601-37-5.

nawoord; Eugène Dabekaussen &

cm. ISBN 90-6935-123-4. ƒ 49,90.

Tentoonstellingscatalogus in kleur van
86 in detail beschreven bordspelen en

Tilly Maters; (met ill. van Edward W.

Uitstekende Nederlandse vertaling

Kemble]. Amsterdam; LJ. Veen, cop.

van alle elf sprookjes die Perrault

legpuzzels uit de Osborne-coÜectUm.

1997. 367 p.; ill,; 21 cm, Vert. van:

geschreven heeft, inclusief de moralen.

Niet allemaal beschreven in het 2e deel

The adventures of Huckleberry Finn,

Het uitgebreide voorwoord, de aanteke-

van de Osborne-catalogus uit 1975.

1885. ISBN 90-254-1394-3

ningen en noten plaatsen de sprookjes in

geb. ƒ 4 9 , 9 0 .

hun literaire en cultuurhistorische con-
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onder redactie van Aad Meinderts,
text. (bron: Arie van den Berg in NRC

Saskia Petit en Dick Welsink.
(Schrijversprentenboek; 41).
Verschenen ter gelegenheid van de

NEDERLAND

tentoonstelling in het Letterkundig
Museum. Bevat een hoofdstuk van Anne

Populair drukwerk in de Gouden

de Vries over het beeld van Den Haag in

Eeuw: de almanak als handelswaar en

de jeugdliteratuur vanaf de 19e eeuw.

lectuur / Jeroen Salman. Leiden :
Rijksuniversiteit, 1997. 600 p.: tab.;

De andere negentiende eeuw / Hans

24 cm. Proefschrift Leiden. Met lit.

Bertens en anderen. Amsterdam:

opg. en een samenvatting in het

Wereldbibliotheek, 1997.144 P-: ™-ï

Engels. Een handelseditie komt in

22 cm. (Armada, jrg. 3, nr. 9).

1998 uit bij de Walburg Pers in de

ÏJSVERMAAK.

reeks Bijdragen tot de geschiedenis

Themanummer. ISBN 90-284-1772-9.
ƒ19,50.

van de Nederlandse boekhandel; 3).

Diverse artikelen, onder andere over

Uitputtende beschrijving van de

negentiende eeuwse toekomstromans.

almanak als lectuur, een analyse van

met Jules Veme als voorbeeld.

inhoud en juncties, en een beschrijving
van makers, verspreiders en kopers in de

J Het ijzersterke prentenboek: schetsen

belangrijkste productiecentra Deventer,

uit negentiende-eeuwse kinderboeken

Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam. Al

/ John Landweht. Utrecht.

vóór de promotie waren er drie tentoon-

Nederlands Centrum voor

stellingen te zien en werd door

Volkscultuur, 1997. 104 p.: UI.; 30

Waanders een begeleidend boek uitgege-

cm. (Volkscultuur ; 4}. Met lit. opg.

ven met de titel 'Een handdruk van de

ISBN 90-71840-34-4'ƒ34.5 0 - T e

tijd : de almanak en het dagelijks leven

bestellen via tel. 030-2319997.

in de Nederlanden 1500-1700'.

Met enige vertraging is het boek van
onze mededonateur John Landwehr nu

J Van Aladdin tot Zwaan-kleef-aan:
lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties / Ton Dekker &
Jutten van der Kooi & Theo Meder,
Nijmegen: SUN, 1997- 47« P-- m-'-

Drie volkskundigen van het
P.j.Meertens Instituut (Amsterdam) en
het Nedersaksisch Instituut (Groningen)
stelden een geïllustreerd lexicon samen
met de 132 bekendste sprookjes uit

bijna 200 boeken in kwarto-formaat,
met citaten, zwart-wit illustraties en 8
pagina's in kleur. Bevat ook informatie
over auteurs en uitgevers.

Nederlands Genootschap van
Bibliofielen 1997 verschijnt naar verwachting eind april.
Bevat onder meer een stuk van Frits
flooy o. d. t. 'Van net jonge volkje' over

Nederland en Vlaanderen. Van elk
sprookje een beknopte inhoud, iets over

gezin in hel eerste kwart van de twintig-

vind- en verspreidingsplaatsen. thema's

ste eeuw.

ook actueel.

maart I 9 9 s

no

Den Haag, je rikt er tegen en het
zingt: literair Den Haag vanaf 1750 /
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Het vijfde Jaarboek van het

het b o e t e n a t van drie meisjes uil één

en motieven, varianten en bewerkingen,

-

l8

van de gezusters Loveling / Ludo
Stynen. Tielt: Lannoo, cop, 1997392 p., [16] p. dl.; 25 c m - Met lit. opg.,
reg. ISBN 90-209-3151-2 geb. ƒ 7 4 . 5 0
Biograjie van de twee Vlaamse letterkundige zusters Rosalie Loveling (18341875) en Virginie Loveiing (1836-1953).
De laatste schreef ook voor kinderen.

verschenen. Het is een bloemlezing over

22 cm. Met lit. opg., reg.
[SBN 90-6168-613-X. f49.5 0 -

Rosalie en Virginie : leven en werk

Voortgang: jaarboek voor de
Neerlandistiek XVI / red. C. van Bree
e.a. Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU, 1996. 254 p.
Bevat on4er meer een artikel over de
'Top Vijf van de Nederlandse poëzie in
1896', waarin ook opmerkingen worden
gemaakt over auteurs van 'De
Holiandsche Lelie: weekblad voor jonge
dames'.
Susanna en Suusje Lugten: Suusje
Lugten (1912-1940), gezien door de
ogen van haar moeder Susanna
Lugten-Reys (1880-1944} / S '

Boef

van der Meulen. [SI: s.n.], 199636 p.: foto's; 30 cm.

'

Dagboekfragmenlen van Susanna
Lugten-Reys, bekend als kinderboeken-

Bijzondere
{her)uitgaven

Kinderversjes / door W.G. van de
Hulst; samenstelling en nawoord

schrijfster onder hel pseudoniem Nannie

verzorgd door Daan van der Kaaden,

van Wehi, waarin zij hoofdzakelijk

Binnenkort (in mei) in de boekhandel:

Veenendaal: 't Vergeten boek, 1997.

voorvallen uit de kinderjaren van haar

Kleine gedigten voor kinderen /

32 p. ISBN 90-804004-1-6.

Hieronijmus van Alphen; bezorgd

Verschenen in een genummerde

door P.J. Buijnsters. Amsterdam:

oplage van 600 ex. Te bestellen bij:

dochter Suusje lugten beschreef.
Chris van Abkoude: korte handlei-

Querido, 1998. 216 p.:ill.; 24 cm.

't Vergeten Boek, Veenendaal, tel.

ding voor het verzamelen van boeken

(Delta-reeks). ISBN 90 253 0174 6,

0318-555266. ƒ 24,90, ind. verzend-

geschreven door Chr. van Abkoude /

gebonden met stofomslag, ƒ 39,90.

kosten ƒ 26,40.

[samengesteld door N.). Wagemaker].

De vroegste klassieker onder de

Het poëtische werk van Van de Hulst

Nieuwe Niedorp: Ventje Vijfhaar,

Nederlandse kinderboeken voor het eerst

is nauwelijks bekend. Zijn gedichten

1997, Te bestellen door overmaking

in een geannoteerde uitgave. In de

verschenen in scheurkalenders, school-

van ƒ 15,- (ind. porto) op giro

Delta-reeks worden klassieken uit de

boekjes en bloemlezingen. Nu zijn voor

770630} van N.J. Wagemaker,

Nederlandse letterkunde met subsidie

het eerst negentien kindergedichten in

Zaagmolenstr. 49,

van het Ministerie van OCe[W en in

een verzorgd uitgegeven bundel toegan-

'733 VI3 Nieuwe Niedorp.

samenwerking met de Maatschappij der

kelijk gemaakt voor de liefhebber. Met

Nederlandse Letterkunde door verschil-

bronvermelding van de eerste verschij-

logisch overzicht van het werk, met per

lende uitgevers op de markt gebracht.

ning, voor zover achterhaalbaar.

Bevat een korte biografie, een chronotitel een korte schets van de inhoud en

Doel: het literaire erfgoed op een verant-

een opgave van de drukken met jaar van

woorde en toegankelijke manier bewa-

uitgave en Illustrator, }n totaal 60 pagi-

ren, leesbaar gemaakt voor een groot

M.E.A.; met ill. van L.S. Laren: A.G.

na's tekst met zwart-wit afbeeldingen en

publiek 'en door de uitgevers lang in.

Schoonderbeek, 1997. 32 p.: ill.; 26

12 kleurenpagina's waarop 52 boekban-

voorraad gehouden.

cm. (M.E.A. is Mea Verwey, L.S. is

v De geschiedenis van een kraai / door

den zijn weergegeven.
W.J. Rozendaal 1899-1971 / Herben
van Rheeden e.a. Walburg Pers,

teQKCM ïtzDörs pr

1998. 208 p.: il!.; 28 cm.
ISBN 90-5730-003-6; ƒ 49,50.
Rijk geïllustreerd overzicht met biografische schets van alle aspecten van
Rozendaals kunstenaarschap: als Industrieel vormgever, als kunstenaar en
docent, en als (jeugdjboeklllustrator.
(Zie bij Tentoonstellingen)
Jaarboek Letterkundig Museum 6/
redactie S.A.J. van Paassen, W.R.H.
Koops, Aad Meinderts en [essica
Voeten. Den Haag: Letterkundig
Museum, 1997. 196 p.: ill.; 25 cm.
ISSN 0928-8023.
Bevat onder meer een interview met

4AAP V*&AC?H£ ï D VSRTELD

. DOORAY.E:AM

JL
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Miep Diekmann.
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Scripties

NEDERLAND

Herdruk van de uitgave uit 1323,

Kinderboekenweek 1955-1996: de

Biografie Bulletin {1997, no. 2} bevat

waarin met behulp van een computer

literaire ontwikkeling / doctoraal

het artikel 'Zelfcensuur in de herin-

de oorspronkelijk gelithografeerde tekst

scriptie Deanne T.E. Verweijen.

neringen van Top NaefF.

werd aangepast aan de huidige spelling.

Universiteit van Amsterdam

Het karakter van de steendruk-illustra-

Vakgroep Moderne Letterkunde,

ties met tekst is buitengewoon goed

1997. 81 p.: 30 cm.

Leon Senf). ISBN 90-6101-006-3
geb.

behouden gebleven.

In Boekenpost (jrg. 6, no. 33, jan/feb
1998) artikelen over de winter bij

Onderzoek naar achtergrond en ont-

Theo van Hoytema, uitgeverij A.G.

wikkeling van het evenement

Schoonderbeek en Van Hoytema, een

Uitgeverij Schoonderbeek heeft ook

Kinderboekenweek. Met beschrijving van

bijzonder genre kinderboeken, Anna

(al enige tijd geleden} de prentenboe-

thema's, geschenken en bekroningen.

Barbara van Meerten- Schilperoort,
Willy Vandersteen en veel meer.

ken van Theo van Hoytema opnieuw
uitgebracht, evenals diverse kalenders, ex libris kaartjes en wenskaar-

Uit de tijdschriften

In Boekenpost (jrg. 6, no. 34, mrt/apr
1998) een artikel over luilekkerland -

ten.
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

verhalen en de eerste aflevering van

Hoytema (cliché-herdrukken met aan-

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

een serie over collecties kinderboeken

gepaste spelling) zijn alle nog te koop:

het Letterkundig Museum / voorheen

in openbaar bezit.

'Hoe de vogels aan een koning kwa-

Informatiecentrum Boek eüjeugd. In de

men; 1832, herdruk 1971; Het leelijke

afgelopen periode is in een aantal tijd-

jonge eendje', 1S93, herdruk 1970;

schriften aandacht besteed aan Kurt

1997) bevat artikelen over de uitge-

'Twee hanen', 1897, herdruk 1974;

Held en aan Enid Blyton (beiden ioo

verij Gebr. Diederichs en over herge-

'Uilengeluk', 1895, herdruk 1978;

jaar geleden geboren), en aan Astrid

bruik van illustraties.

De vijf prachtige vogelboeken van

De Boekenwereld (jrg. 14, no. 2, dec

' Vogel vreugd', 1904, herdruk 1980.

Lindgren en William Steig (beiden 90

Folders op te vragen via tel. 035-

jaar geworden). De artikelen hierover

Indische Letteren (jrg. 12, no.4, dec.

worden hier niet apart vermeld; infor-

1997) bevat een artikel over

matie over deze auteurs is bij het

M.C. Frank (1838-1891).

S3&3933

Letterkundig Museum op te vragen.
In Leesidee Jeugdliteratuur (jrg. 3,
no. 10, dec. 1997} een artikel over het
ontstaan en de geschiedenis van popmttmm®

up prentenboeken en de hedendaagse
pop-u p technieken.
Literatuur zonder Leeftijd (winter
1997} is een companion van alle verschenen bijdragen van 11 jaargangen.
Nederlandse Letterkunde (jrg. 2, no.
4, nov. 1997) bevat een bespreking
van de Bibliografie van Nederlandse
School- en Kinderboeken 1700-1800.
Het Nieuw Letterkundig Magazijn
(jrg. 14, no. 2/jrg. 15, no.1, mei 1997)

l8

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
maart 1*198

no

- ™

bevat een artikel over Bomans en een

Eselsohr (jrg. 17, no. 1, jan. 1998)

kwestie uit de jaren '50. Tot in de

bevat een bijdrage over de honderd

Tweede Kamer werd gediscussieerd

jaar geleden geboren Frits Steuben.

over een antisemitisch verhaal in een
rooms-katholiek taalboek dat was

Fundevogel (no. 124, sept. 1997}

samengesteld door een Broeder van

bevat een beschouwing over het kind-

de Onbevlekte Ontvangenis,

beeld in de boeken van Janusz
Korczak.

Het Nieuw Letterkundig Magazijn
(jrg. 15, no, 2, dec, 1997) bevat een

BUITENLAND

artikel over de volks- en kinderdichter
G.W. Lovendaal (184.7-1939).

Tn The Hom Book Magazine (jrg. 73,
no. 6, nov./dec. 1997) een bespre-

In Books for keeps {no. 106 en 107,

king van een biografie over LM.

sept. en nov. 1997) zet John Rowe

Montgomery.

Ouwe Bram leeft nog (no. 8, sept.

Townsend zijn geschiedenis van de

1997) bevat informatie over M.C.

jeugdliteratuur voort met een bijdra-

Capelle, A. RünckeL jeugduitgaven

ge over Victoriaanse auteurs en

van het Nederlands Bijbelgenoot-

jeugdliteratuur na de eerste wereld-

schap en over het boek 'Ouwe Bram'.

oorlog.

Traditie (jrg. 3, no. 4, winter 1997}
bevat artikelen over Sinterklaas (boeken) en over de fraters van Tilburg en
hun uitgeverij het R.K. Jongensweeshuis.

In Bulletin rugend & Literatur (jrg.

1997) bevat een samenvatting van

28, no ir, nov. 1997) een beschrijving

een binnenkort te verschijnen proef-

In de Verzamelkrant (jrg. 13, no. 128,
dec. 1997) bijdragen over verzamelin-

een artikel over Ernst Kreidolf en zijn
poëtische natuurbeelden.
Julit Informationen (jrg. 23, no. 4,

van de collectie kinderboeken in de

schrift over Duitse kinderpoëzie in

(Oostduitse)

bloemlezingen vanaf de t8e eeuw.

Staatsbibliothek te

Berlijn, als eerste bijdrage in een
serie over de bijzondere kinderboe-

In Traditie (lente 1998) een artikel
over Stijfkopje.

Jugend Literatur (no. 3, 1997) bevat

kencollecties in Duitsland.

The Lion and the Unicorn (jrg 21, no.
3, sept. 1997) is een speciaal nummer
over Ierse jeugdliteratuur met onder

In Bulletin Jugend &. Literatur (jrg.

andere bijdragen over hervertellingen

28, no 12, dec. 1997) een portret van
Oscar Wilde.

van Ierse mythen en illustraties in

gen waarin ook kinderboeken voorko-

Ierse kinderboeken.

men, zoals Sinterklaas, Disney en

In Bulletin Jugend & Literatur (jrg.

Verkade.

In Signal (no. 84, 1997) een artikel

29, no 1, jan. 1998) een portret van
Lewis Carroll.

over de Victoriaanse meisjesboeken-

Vooysr tijdschrift voor letteren (jrg.
15, no. 3, juli 1997) bevat een bijdrage

schrijfster Mabel Quiller-Couch
(1866-1924).

Children's Literature in F.ducation

over de dichter P,A. de Génestet

(jrg. 28, no. 3, sept. 1997) bevat arti-

(1829-1861).

kelen over de afwezigheid van vrou-

1997) bevat een artikel over moraal in

welijke samenwerking in Grïmm's

de jeugdliteratuur.

tn Vrij Nederland (17 jan 1998) een

sprookjes, en over de fantasie in

artikel waarin met behulp van de vei-

'Mary Poppins'.

lingcatalogi het boekenbezit van
Lewis CarrolJ is gereconstrueerd.

Tausend und ein Buch {no. 3, juni

Tausend und ein Buch (no. 4, aug.
1997) bevat een bespreking van een

In Eselsohr (jrg. 16, no. u, nov. 1997}

duitstalige theaterbewerking van

onder meer een bijdrage over twee

CarrolJs 'Alice in Wonderland'.

jeugdbewerkingen van 'Notekraker en
muizekoning' door E.T.A. Hoffmann.

Berithlen uit de wereld van hel oude kinderboek
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Vragen

Verantwoording
illustraties

Als achterkleinzoon van Gerard

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude

Keiler, probeer ik mijn verzameling

De plaatjes in dit nummer zijn

kinderboek. Mededelingen-bulletin

compleet te krijgen. Wie kan mij hel-

afkomstig uit:

van de Stichting Geschiedenis kinder-

pen? Graag zal ik een ieder die

- Nieuw bevallig prentenboekje tot

en jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

meent iets te hebben, mijn zoeklijst

vermaak en oefening voor de lieve

opsturen. Reacties: G.T. Schaap,

kinderen. Amsterdam: P.J.G.

Bestuur:

Vliststraat 5, 7417 CC Deventer, tel.

Diderich, ca. 1848 (datering: ach-

Netty van Rotterdam (voorzitter), (aap

0570-623716.

terin het boekje staat reclame voor

ter Linden (secretaris), Adrie Balke

een boekuit 1846).

(penningmeester), (anneke van der

Uitgaven van Piet Worm gezocht. In
1968 is bij uitgeverij (?) Van Rijkom
in Amsterdam een serie van acht
leporello's verschenen onder de titel

- Pocci's Lustiges Bilder Buch /
Braun &. Schneider, 1852.
- Tante Keefje's Prentenboek.

'Klip-Klap jes'. Ze werden geïllus-

Zwolle: H.L, van Hoogstraten,

treerd door Piet Worm, die waar-

1854.

schijnlijk ook de begeleidende tekst-

Veer en Anne de Vries.

Franz Graf von Pocci. München:

- Herman de voorbeeldige jongen /

Samenstelling:
Jeannette Kok & Nel Teeuwen.
Informatie kan men sturen aan:
Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok

jes erbij schreef. Ze tellen 10 pagi-

door P. Joling, Oz. Delft: A. van

na's, hebben geen omslag, zijn aan

Alphen, 183X. (datering: niet in

2509 LM Den Haag

de ene kant in kleur gedrukt terwijl

Brinkman, uitgever niet in Waller,

Tel. 070-3339624

de achterkant zwart/wit bleef, en

andere hoeken van de auteur ver-

Fax, 070-3477941

meten ca. 16 x 8 cm. In deze serie

schenen in r83X).

of tel, /fax. 020-6251915

zitten de drie deeltjes 'Zwarte Piet',
'Pietje Smeerpoets' en 'Boze
Frederik' waarbij Worm opmerkt:

- Fryske heilingen / Breuker, Ph.H.
Ljouwert: Fryske Akademy, 1997.
- De abc-prentjes zijn afkomstig uit

Postbus 90515

Bezoekadres Letterkundig
Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5

'Met veel dank aan Dr. Hoffmann'.

'Een groot ABC'. Uitgegeven in

In het kader van mijn bemoeienissen

's-Gravenhage bij K. Fuhri in 1851.

met Piet de Smeerpoets zou ik graag

Dit is een los uitgegeven katern

Donateurs van de Stichting (mini-

deze drie deeltjes willen bekijken.

van 16 pagina's, dat ook is ver-

mum donatie per jaar vijfentwintig

Het enige exemplaar van de set dat

schenen in: 'Vliegende bladen vol

gulden) ontvangen uitnodigingen

prenten', 1852.

voor studiedagen, excursies en regel-

ik heb weten te traceren, dat in de
KB in Den Haag, is daar spoorloos in

- De Geschiedenis van een kraai /

of uit het magazijn verdwenen.

naar waarheid verteld door M:E:A;

Wie heeft (een van) deze deeltjes of

met ill. van L.S. Herdruk 1997.

weet waaT ze te vinden zijn? U zou
er de wetenschap een bescheiden

Oorspr. dr. 1923.
- Het lelijke jonge eendje / Th. van

Den Haag

matig de Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal School-

dienst je mee bewijzen. Reacties

Hoytema. Herdruk 1970. Oorspr.

museum, Nieuwemarkt 1 A,

graag naar Theo Gielen, Slrosteeg 35,

dr. 1893.

3011 HP Rotterdam (010-4045425}

3511 VR, Utrecht, tel. 030-2319162,

- Kinderroof of Zigeunerroof?:
Zigeuners in kinderboeken / Jean

Coördinatie informele bijeenkomsten:

Kommers. Utrecht: Van Arkel.

Netty van Rotterdam (0180-487128)

1993.

& Theo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Van Veen-kring':
Anne de Vries (070-3339606, of
thuis: 071-5176745).

Berichten uit de wereld van hei oude kinderboek
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur

,-w-

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR.

)

Nederlandse Boekhistorische Vereniging een symposium
over kinderboeken onder de titel 'Tot volle waschdom'.

De studiedag op 25 april was weer een succes, met een

Tijdens het symposium zullen 4 thema's centraal staan:

goede afwisseling van lering en vermaak. Zo'n veertig

auteurs en genres; illustraties en illustratoren; boekhandel

donateurs volgden de pittige lezing van cultureel antropo-

en uitgeverij; leescultuur. In volgende afleveringen van de

loog ]ean Kommers over missie- en zendingsverhalen in

'Berichten...' volgt meer nieuws.

Afrika, en doken 's middags nogmaals in het verleden als
toehoorders en -kijkers bij de toverlantaarnvoorstelling,

Netty van Rotterdam

De ontvangst in het stijlvolle huis met het sfeervolle theater

Voorzitter

en de uitstekende verzorging maakten deze dag buitengewoon aangenaam en (inderdaad) gedenkwaardig. Verderop in dit nummer vindt u een kort verslag van deze dag.
De eerstvolgende studiedag wordt op 24 oktober gehouden
in de Openbare Bibliotheek van Heemstede, 'S Morgens
zal de directeur, Hans Krol, vertellen over de bijzondere
collecties van Godfried Bomans, Dick Laan, Eduard Gerdes,
Jan Wiegman en anderen, 's Middags zal jan Stroop, die
een biografie over onze nationale volks- en kinderdichter
Jan Pieter Heije voorbereidt, een lezing geven, met muziek

Van de redactie

en samenzang.
De redactie bracht in mei een zeer aangename week door in
De contributie wordt dit jaar nog niet verhoogd, maar elke

Wedde, en genoot daar van een 'kinderboeken-arrangement'

extra gift is welkom, omdat de tijden nu eenmaal duurder

bij mededonateur Sjoerd Stevan en zijn vrouw Hennie.

worden. Een van de oorzaken is de voortgaande privatise-

We maakten kennis met het bekoorlijke landschap van

ring waardoor instellingen de donateurs niet meer gratis

Zuid-Oost Groningen, de vele historische bijzonderheden

kunnen ontvangen. Het bedrag van f 10,- dat aan deel-

van de streek en het Museum voor Naaldkunst. We fietsten

nemers aan de studiedagen wordt gevraagd kan niet alle

en wandelden in een oase van rust onder een stralende zon

kosten dekken. Ook het drukklaar maken en verzenden

tussen het bloeiende fluitekruid door, hoorden de kikkers

van de 'Berichten.,,' moet tegenwoordig betaald worden.

kwaken en de nachtegalen zingen. En op een van de

De vernieuwde vormgeving van de 'Berichten...' bleek de

avonden bekeken we een deel van de prachtige collectie

donateurs goed te bevallen.

kinderboeken van Sjoerd Stevan.

Anne de Vries is uit het bestuur getreden. Naar een

haal van een verzamelaar en verder de gebruikelijke nieuw-

opvolger wordt gezocht.

tjes. De illustraties sluiten aan bij het onderwerp van de

tn dit nummer een kort verslag van de studiedag, een ver-

lezing van Jean Kommers en bij het verzamel aars verhaal.
Op 1 en 2 oktober 1999 organiseren de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur en de

De samenstellers

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
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LEZING |EAN KOMMERS
'Later zal ik weleens zoo'n neger
voor je uitleggen', missionaire jeugdlectuur en de studie van de koloniale
mentaliteit.
Jean Kommers, cultureel antropoloog verbonden aan de Universiteit
van Nijmegen, en regelmatig voor
veldwerk in Afrika, reageerde op de
opmerking in de uitnodiging dat zijn
verhaal zowel hilarisch als bescha-

Mr. Van Veen-kring

Kinderboekencafé

mend zou zijn. Hij noemde dat
treffend gesteld, want het blijkt dat
deze literatuur buitengewoon con-

Op 26 maart 1998 vond in Utrecht

De bijeenkomst van 27 mei is niet

de derde bijeenkomst plaats van de

doorgegaan, omdat deze samenviel

fronterend en moeilijk op neutrale

'Mr. Van Veen-kring', de kring van

met de veiling bij Bubb Kuyper. Op

wijze te bestuderen is. Het (nu over-

onderzoekers van iiet achttiende- en

16 september is er weer gelegenheid

duidelijk) discriminerende en deni-

negentiende-eeuwse kinderboek.

elkaar te ontmoeten in Café Lofen in

grerende karakter van de teksten is

Ans ]. Veltman van den Bos hield

Utrecht. Voor meer informatie zie

moeilijk te verwerken omdat de

een voordracht over haar onderzoek

Colofon. In het kader van de mini-

maatschappelijke betrokkenheid bij

naar Petronella Moens, de blinde

excursies ging een kleine groep

de missie groot was, en men de

dichteres die leefde van 1762 tot

donateurs op bezoek bij mededona-

missionarissen en zendelingen die

1843. Daarna vertelde Anne de Vries

teur Chr.F. Kleiss, waar men erg veel

deze literatuur schreven, zag als

over zijn poging tot reconstructie van

mooie prentenboeken zag, en bij

mensen die 'goed deden' en zich

een boekje zonder vindplaats:

Miep Slager-Mantel, waar de muziek-

opofferden. Toch vond de spreker

'Kinderpligten, gebeden en samen-

boeken de hoofdschotel vormden.

het heel belangrijk deze literatuur

spraaken' van Gerrit Paape en Maria

te bestuderen vanwege het zicht op

van Schie, uit 1779.

de koloniale tijd.

De kring staat open voor alle onderzoekers en verzamelaars die zich

Het lachen verging de aanwezigen

Studiedag 25 april

bezighouden met het kinderboek van

dan ook wel bij de fragmenten die de
spreker voorlas. Jean Kommers heeft

de achttiende en negentiende eeuw.

Professor Wagenaar opende de

over dit onderwerp zelf een verzame-

Voor deelname wordt het donateur-

studiedag met de mededeling dat

ling aangelegd, van bidprentjes tot

schap van de Stichting Geschiedenis

hij naar het buitenland moest, en

kinderboeken, die eerder te vinden

Kinder- en Jeugdliteratuur als voor-

daarom de toverlantaarnvoorstelling

zijn op markten voor devotionalia

waarde gesteld.

van die middag aan zijn dochter

dan op boekenmarkten.

De volgende bijeenkomst vindt plaats

Elisabeth overliet, die dat samen

(Kinderboekencollecties zijn onvolle-

op zaterdag 19 september, van 10.00

met haar partner uitstekend deed.

dig, en nog maar ten dele toeganke-

tot 13.00, ook weer in Utrecht.

Hij bleek ook kinderboeken te ver-

lijk op deze onderwerpen. Red.)

Belangstellenden kunnen zich aan-

zamelen, en liet de aanwezigen even

melden bij Anne de Vries,

watertanden bij het aanschouwen

vragen naar de validiteit: zijn de

Koninklijke Bibliotheek, Postbus

van zijn laatste aanwinst; een gaaf

verhalen een geldige bron voor het

90407, 2509 LK DEN HAAG,

exemplaar van Meggendorf s

koloniale verleden? en kan deze

070-3140215 {werk, ma-di-wo)

'Schattenbilder'.

lectuur als genre worden beschouwd?

071-5176745 (thuis).

Kommers stelde methodische

Wat zijn terugkerende thema's?
De koloniale mentaliteit en enkele
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expressies daarvan werden uiteen-

hoofd. Een geraamte nam zijn

zouden ze aJ snel tot de ontdekking

gezet en van voorbeelden voorzien.

schedel voor ons af, en veelkleurige

komen dat elke boef die zo dom is

De missielectuur als genre, deze

figuren draaiden zo dooreen dat men

om zijn activiteiten te plannen in de

lectuur en de koloniale mentaliteit en

duizelig kon worden. Jn een verhaal

buurt van een groep scouts onher-

enkele subgenres werden besproken.

over Mr. en Mrs Brown herkenden

roepelijk tegen de lamp loopt. Of het

Jean Kommers eindigde met de

we het boek 'De muis, of De gestoor-

nu gaat om stropers, smokkelaars

actuele maatschappelijke betekenis

de nachtrust' van Braga Jr, Men kon

of inbrekers, spionnen of terroristen,

van het onderzoek. Ook nu doen

zich werkelijk in een andere tijd

hun snode plannen zijn tot misluk-

formuleringen over omstreden onder-

wanen, en zich enigszins voorstellen

ken gedoemd. Subsidiering van scou-

werpen hem niet zelden denken aan

wat een indruk deze beelden vroeger

tingkampen zou dus een belangrijke

de missielectuur van voorheen.

gemaakt moeten hebben.

bijdrage kunnen leveren aan de mis-

De taal is moderner, de foto's zijn

daadbestrijding.

fraaier, maar is er werkelijk veel
veranderd in de benadering van
de ander? Bij de vragen kwamen de

Het oplossen van allerlei misdaden

Boekenwurmen
vinden het spoor

propagandistische tendenzen, de evo-

is een thema dat vaak voorkomt in
het genre boeken dat ilc verzamel.
Dit is natuurlijk niet zo vreemd,

lutie in de tijd en de (niet aanwezige)

Verzamelaars aan het woord

Al in het boek waar het allemaal mee

literaire ambities nog naar voren.

De redactie vroeg deze keer aan Peter

begon, 'Scouting for Boys', geeft

De tekst van de lezing (32 pag.) kan

Kloosterboer, verzamelaar van scouting-

Baden-Powell voorbeelden hoe je

opgevraagd worden bij tat Nationaal

boeken, of hij het verhaal over zijn

door goed te observeren misdadigers

Schoolmuseum in Rotterdam.

collectie op papier wilde zetten.

kunt opsporen. En wat is er voor een

(Zie colofon)

jongen van pakweg 14 jaar leuker dan
Er is een eenvoudige oplossing voor

te lezen hoe zijn leeftijdsgenoten,

TOVERLANTAARN

het probleem van de criminaliteit die

zonder hulp van volwassenen, een

De toverlantaarnvoorstelling werd

de regering tot nu toe over het hoofd

flink uit de kluiten gewassen stroper

gegeven in het Christiaan Huygens

heeft gezien. Als de ambtenaren

kunnen overleveren aan de domme

Theater van professor W. Wagenaar

op de ministeries van Justitie en

veldwachter.

in Zeist, een theater met 50 stoelen,

Binnenlandse Zaken die zich bezig-

geheel ingericht voor het vertonen

houden met de bestrijding van aller-

Het spel van verkennen ontstond

van de toverlantaam, Christiaan

lei vormen van misdadig gedrag zich

toen jongens in Groot-Brittannië

Huygens zou de toverlantaam in

eens verdiepten in de jeugdliteratuur

rond 1907 spontaan de oefeningen

Scouting en boeken horen bij elkaar,

1659 uitgevonden hebben,
De voorstelling waarbij ook bewegend
(kleuren) beeld was te zien, voerde de
kijker/luisteraar terug naar de negentiende eeuw, met muziek uit draaiorgels, speeldozen en een oude grammofoon, De vertellers voorzagen de
beelden van gesproken ondertitels en
gaven, zoals dat ook in vroeger tijden
gebruikelijk zal zijn geweest, actueel
commentaar bij sommige beelden. In
het theater ging de zon op en onder,
evenals de maan, een molen brandde
af en een (oorspronkelijk Franstalige)
figuur werd voorzien van een houten
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begonnen na te spelen die generaal
Baden-Powell voor militaire verkenners had beschreven in het legervoorschrift 'Aids to Scouting'.
Al gauw werd er een speciale editie
voor de jeugd op de markt gebracht,
'Scouting for Boys'. In de loop der
tijd verschenen van dit boek 23 verschillende edities. De Amerikaanse
bewerking, het 'Handbook for Boys',
door Disney gepersifleerd als het
woudlopershandboek van de neefjes
Kwik, Kwek en Kwak, was lange tijd
na de Bijbel het meest gelezen boek
in de Verenigde Staten.
Scouting en verzamelen hoort ook
bij elkaar. Het ruilen van allerlei
onderdelen van de padvindersuitrusting is vanaf het begin geliefd
geweest, zoals blijkt uit een regel van
het populaire jamboreelied 'In negentien drie zeven' die luidt; '... toch ruilden ze van alles en ze hadden veel

W&B

^mm^M
../-

plezier'. Ruilen leidt al snel tot
verzamelen, van allerlei curiosa die

vinders een belangrijke rol speelden.

beleefden in 10 jaar tijd ettelijke

herinneringen zijn aan evenementen

De eerste Nederlandse schrijvers die

herdrukken, kwam er een stroom

waar je als scout aan hebt deelgeno-

zich met scouting bezighielden

boeken op gang die nog niet is opge-

men tot objecten die een beeld geven

waren Joh. Been en Ch. van Abcoude.

droogd, hoewel eerlijk gezegd moet

van de geschiedenis van de grootste

Been gaf zijn held Kakkerlak, bekend

worden dat het tegenwoordig wel een

jeugd organisatie ter wereld,

uit 'De jongens de baas...' een pad-

stroompje is geworden. De laatste

vindersuniform in 'Kakkerlak bij de

10 jaar zijn er maar 3 nieuwe Neder-

op zich. Alle bekende jeugdboeken-

padvinders'. Over het algemeen gaf

landstalige padvinders romans ver-

schrijvers hebben zich wel eens aan

dit boek geen goed beeld van de

schenen, waarvan twee in Suriname

scouting gewaagd. De schrijvers (en

nieuwe jeugdbeweging, terwijl Been

zijn uitgegeven en één in België.

de uitgevers natuurlijk) die zo rond

beter had kunnen weten; hij was

1910 populair waren zagen in de

nauw betrokken bij de verkenners-

ling padvinders boeken. De harde

nieuwe jeugdbeweging een commer-

troep in zijn woonplaats Brielle.

kern bestaat uit zo'n 40 titels, waar-

cieel interessant thema en al snel

Van Abcoude pakte het beter aan.

van de serie 'De Beverpatroelje' met

kwamen er jeugdboeken op de markt

Hij publiceerde onder zijn eigen

30 titels de grootste is. Daarnaast

waarin padvinders een hoofd- dan

naam een vertaling van de eerste

zijn er de avonturen van de '3L',

wel een bijrol speelden. Het eerste

Engelse padvinders roman 'The Otter

8 titels, en een paar losse stripver-

padvinders boek in Nederland, 'Svend

Patrol' als 'De Otters'. In 1912 ver-

halen. Naast deze scouts zijn er veel

de padvinder', was de vertaling van

scheen 'De padvinders van Duin wijk',

andere stripfiguren die in één of

een Deens boek, waarin, in 1911, een

waarvoor hij zich uitstekend gedocu-

meerdere verhalen een padvinders-

voorschotje werd genomen op de ie

menteerd had. Na dit succesvolle

uniform aan hebben. In 'De Wer-

Wereldoorlog, waarbij uiteraard pad-

begin, de boeken van Van Abcoude

velende Waterzak' zijn Suske, Wiske

Boeken zijn een verzamelgebied
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Ook strips horen bij een verzame-

Mengelwerk

en de andere hoofdpersonen uit de

regels), liedbundels, insigne-eisen,

albums van Willy Vandersteen

kampvuurverhalen en ga zo maar

opeens scout. Ook Fred Flintstone

door. En naast deze Nederlandse

Het universiteitsblad 'Mare' van 7

is hopman geweest, evenals colonel

clubs had je voor de oorlog ook nog

mei heeft bekend gemaakt dat

Clifton. Echt zoeken wordt het als

de Indische pad vinders bonden. Ook

Helma van Lierop-Debrouwer is

je ook strips gaat verzamelen waarin

in België had je de situatie dat er een

voorgedragen voor de Annie M.G.

padvinders alleen een bijrol vervul-

grote hoeveelheid padvindersvereni-

Schmidt-leerstoel: de bijzondere leer-

len, of slechts als figurant optreden.

gingen bestond. Naast de verdeling

stoel voor jeugdliteratuur aan de

Er zijn op dit moment zo'n 150

in jongens en meisjes en in open of

Universiteit van Leiden. De selectie-

albums waarin scouts zijn ontdekt,

rooms-katholieke scouts was er ook

procedure was ongebruikelijk; twee

soms verstopt op één plaatje in het

nog een verdeling langs de taalgrens.

kandidaten, Helma van üerop en

geheel, maar soms ook als belang-

Alle reden dus voor een verzamelaar

Harry Bekkering, moesten in een

om ook bij de buren te gaan kijken.

openbaar proefcollege hun onder-

rijker onderdeel van het verhaal.
Denk maar eens aan de grappen in

Het leuke van een verzameling pad-

wijskwaliteiten bewijzen. Volgens

de albums van de Generaal, waarbij

vinders boeken vind ik dat je eigenlijk

'Mare' hebben wetenschappelijke

het verhaal niet af is als die hopman

van alle verzamelgebieden wel iets

kwaliteiten en de invulling van het

de soep van zijn welpen niet heeft

meeneemt. Je houd je bezig met ver-

vakgebied in de toekomst de door-

laten mislukken.

schillende schrijvers en uitgevers, je

slag gegeven bij de voordracht.

zoekt in verschillende verschijnings-

Eerder was er bij de Pedagogische

zameling bestaat uit de publicaties

vormen zoals prentenboeken, school-

Faculteit een leerstoel, bezet door Ria

die de scoutingorganisaties zelf uit-

boekjes en strips. En er is niet alleen

Bauer-van Wechem. Zij heeft echter

gaven of lieten uitgeven. In de begin-

fictie, maar de verzameling bevat ook

nooit een opvolger gehad. Nu komt

jaren maakten ze gebruik van

instructieboeken, liedbundels en

de nieuwe 'bijzondere' hoogleraar

commerciële uitgevers, later werden

allerlei boeken met spelideeën, kort-

bij Literatuurwetenschap.

de uitgaven door de verschillende

om, je zult niet gauw uitverzameld

In de Redactionele Inleiding van

verenigingen zelf verspreid. Dit had

raken.

Literatuur zonder Leeftijd (Lente

Het grootste gedeelte van mijn ver-

als nadeel dat ze uitsluitend via de

1998) kraakt foke Linders enkele

Scout-shop en Gilde-wüickel te koop

kritische noten over deze leerstoel,

Peter Kloosterboer

waren, waardoor de verspreiding

die op 1 september 1998 wordt in-

beperkt bleef tot scouts. Bovendien

gesteld. Hoewel het te prijzen is dat

kan een organisatie die in eigen
beheer boeken uitgeeft er natuurlijk
niet zoveel aandacht aan besteden als
een professionele uitgever, waardoor
de boeken qua uiterlijk vaak nogal
saai zijn. Naast de handboeken van
Baden-Po we 11 is er een haast onbeperkte hoeveelheid rubrieken om
een keuze uit te maken. Ga maar na,
alleen in Nederland al vier grote en
een fors aantal kleinere verenigingen
die allemaal hun eigen opvatting
hadden over hoe het spel gespeeld
moest worden en dat ook via hun
boeken uitdroegen. ledere club zijn
eigen reglementen (oftewel spel-
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leiden de eerste Nederlandse Uni-

brengen, en - net als in Winsum -

De Internationale Jugendbibliothek

versiteit is die op deze manier aan-

oude kinderboeken (tot 1960}

in München heeft onlangs het

dacht besteedt aan jeugdliteratuur,

brengen èn lenen. Op 1 september

'Michael Ende-Museum' geopend.

blijken er toch een aantal minpunten:

gaan de deuren open (wo-do-vr van

Verder is men bijna klaar met de

de hoogleraar krijgt maar een aan-

10-17 "•)• Tel, 0575-545117.

catalogisering van 'die Sammlung

stelling voor 3/4 dag per week en er

Schulz', ïn 1982 werd deze belang-

staat alleen een onkostenvergoeding

De gemeente Haarlem heeft

rijke historische collectie van 12.000

tegenover. Joke Linders geeft aan dat

f 500.000,- subsidie gegeven aan

banden met voornamelijk avonturen-

dit bepaald geen gelijkwaardigheid

de Stichting Beeldverhaal, voor de

verhalen, zoals Robinsonades en Karl

ten opzichte van de literatuur voor

verbouwing van een pand.

May boeken, aan de IJB geschonken.

volwassenen inhoudt,

Het ontwerp is van Joost Swarte. In

Op Internet kan men zien wat zich

dit 'Stripcentrum' komen exposities,

in de collecties van de IJB bevindt:

Er bestaat een buitenlandse variant

workshops, een documentatiecen-

http://www.bibbvb.de . (bron: IJB-

van onze Stichting Geschiedenis

trum, en het hoofdkwartier van de

Report 2/97) (Zie ook bij Tentoon-

Kinder- en Jeugdliteratuur: The

Haarlemse Stripdagen.

stellingen)

Er verschijnt ook een 'Newsletter',

Bij haar overlijden heeft mevrouw

In oprichting: de Stichting Geschied-

onder hoofdredactie van Brian

Drost uit Rotterdam haar Rie-

schrijving Illustratie Nederland

Alderson. In maart 1998 verscheen

Cramer- collectie, bestaande uit zo'n

(G.I.N.J. Men stelt zich ten doe! de

het 60e nummer, met daarin onder

300 kinderboeken en verwante mate-

ontwikkeling van de illustratie, de

meer een bespreking van de Biblio-

rialen, zoals puzzels, leesplankjes,

cultuurhistorische waarde en de rol

grafie van Nederlandse School- en

kalenders en dergelijke, geschonken

van de illustratie in de geschiedenis

Kinderboeken 1700-1800.

aan de Gemeentebibliotheek aldaar,

in Nederland te beschrijven, te defi-

Children's Books History Society.

niëren en zichtbaar te maken. Men
Metamorfoze; het nationale pro-

Eind mei en begin juni was Reinaert

wil dit doel bereiken door het bevor-

gramma voor de conservering van

de Vos opnieuw springlevend, optre-

deren van studie en interdisciplinair

bibliotheekmateriaal (zie 'Berichten...'

dend in een opera, die gespeeld werd

onderzoek, het samenstellen van een

no. 17) gaat gestaag door. Momenteel

door het Noord Nederlands Orkest

overzicht van origineel materiaal van

wordt een proef uitgevoerd met

op het terrein van een vroegere borg

overleden en levende illustratoren,

massa-ontzuring van ca. 1000 al op

in Middelstum, en op de Grote

het aanleggen van een databestand

microfilm gezette boeken.

Markt in Groningen. Er kon ook nog

van illustratoren, en het toegankelijk

Verfilming van kranten is heel erg

een speciaal Reinaert-diner worden

maken van dit materiaal voor het

noodzakelijk; een project waarin 43

genuttigd. Het bericht vermeldt niet

publiek door het uitbrengen van

in Den Haag uitgegeven kranten zijn

wat er op het menu stond.

publicaties en het organiseren van

verfilmd is afgerond, en nu heeft

(De Volkskrant 28 mei 1998).

tentoonstellingen. Men wil graag

men 30 landelijke dagbladen geselec-

met geestverwante organisaties

teerd voor verfilming. De krant 'Het

samenwerken, en beginnen met een

Vaderland' wordt op kosten van het

inventarisatie, waaruit een onder-

VSB-fonds Den Haag e.o. verfilmd.

zoeksprogramma voor de komende
jaren kan voortkomen. Voorzitter

De Stichting Kinderboek Cultuurbezit uit Winsum gaat een dependance openen in Zutphen. In het
centrum is een pand beschikbaar,
waar tien vrijwilligers zullen gaan
werken. Men kan er een bezoek

s- Betichten uit de wereld van hel oude kinderboek
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van de stichting i.o. G.I.N.: Hanneke
Heerema, Westerstraat 158,
1601 AN Enkhuizen,
tel. 0228-318217, fax 317517.
'Alice in wonderland' is bewerkt

Tentoonstellingen

Bij de Stichting Kinderboek Cultuur-

Een tentoonstelling over Leonard

een tentoonstelling te zien 'Kind en

en attributen, decorstukken, kos-

Roggeveen {1898-1959), getiteld:

natuur', gemaakt in samenwerking

tuums, maskers, mutsen en lappen,

'Beminnelijk, eenvoudig, gevoelig'

met de plaatselijke V W . Adres:

muziek en zang en, niet in de laatste

reist momenteel door Nederland.

Hoofdstraat 4. Open: di-vr 10-17 uTel. 0595-443663.

door Eva Mesker tot het toneelstuk
'ALICE', en geregisseerd door Rieks
Swarte. Het is een 'spel met poppen

bezit in Winsum is tot 1 september

plaats, toneelspelers.' Hij 'herschept

Tot eind juni te zien in de Centrale

in anderhalf uur dit klassieke mees-

Bibliotheek aan het Spui in Den Haag,

terwerkje tot een poppenkastwereldje

van 29-6 tot 16-7 in Loosduinen, dan

Tot en met 20 september in Het

dat niet van suikergoed is, maar een

tot 30-7 in Rijswijk, van 10-8 tot 4-9

Scryption in Tilburg een tentoon-

grimmig zwartgallig karakter heeft.'

in de Stadsbibliotheek van Haarlem

stelling voor ouders en kinderen over

(Gerben Hellinga in Vrij Nederland

en in de maand oktober in Leiden.

de herkomst van de letters van het

ir april 1998).

Informatie: Frits Enk Media

alfabet en de geschiedenis van het

Produkties, 070-3502053.
De eerste twee kinderboekenmarkten

schrift: 'A is een kalfje (dat staat op
z'nkop).' Adres: Spoorlaan 434,

in Almere-Haven (zie Berichten no.

Tot en met 2 augustus wordt een

tel. 013-5800821, Open: di-vr 10-17,

18) werden goed bezocht Er stonden

stukje uit de geschiedenis van de

za-zo 13-17 u.

30 a 40 kramen met oude kinder-

kindercultuur getoond in het

boeken als voornaamste artikel.

Nederlands Openluchtmuseum in

Tot en met september nog, op elke

Arnhem. Onder de titel 'Alle bleek-

derde zondag van de maand.

neuzen naar buiten' wordt een beeld

Bij veilinghuis Sotheby's in Londen

huizen waar meer dan een half

is op 7 mei een brief uit 1893 met

miljoen kinderen russen 1883 en

daarin de oerversie van 'The tale of

1970 naar toe gestuurd werden om

Mr. Jeremy Fisher' van Beatrix Potter

aan te sterken. Adres:

geveild. Gevonden in Connecticut

Schelmseweg 89, tel. 026-3576100,

tussen het oud papier. Richtprijs:

Open; elke dag 10-17 B>

gegeven van de (vakantie) kolonie-

minstens 40.000 Pond. Ook ter
veiling drie tekeningen van Winnie

Tot en met 23 augustus in de Vlees-

de Poeh door E.H. Shepard.

hal in het Frans Halsmuseum in

Schatting van de waarde: ruim een

Haarlem: 'Eric de Noorman en de

ton. De brief van Potter bracht

anderen', tekeningen van Hans G.

Nog tot 20 september in het

f 475.000,- op, en dat bedrag is neer-

Kresse (1921-1992). Adres: Groot

Nationaal Schoolmuseum in

geteld door een anonieme Ameri-

Heiligland 62, tel, 023-5115775.

Rotterdam: 'Bali, Lombok, Soemba,

kaanse verzamelaar van kinderboeken

Open ma-za: 11-17,

en illustraties.

(Zie ook bij Publicaties)

zo

13-17 u.

(de Volkskrant n mei 1998)

Soembawa... Nederlands-Indië op
school.' Hoe op de lagere school in
Nederland onze kolonieeen in de

Bredevoort Boekenstad viert haar eerste

Oost in schoolboeken, atlassen en

lustrum met een tentoonstelling

op platen werden behandeld. Adres:

over Jules Verne, van 22 tot en met

Nieuwemarkt rA, tel, 010-4045425.

29 augustus. Op 26 aug. wordt een

Open: di-za 10-17,

zo I _r

3 7 "•

Engelstalige lezing gegeven over Jules
Verne. Informatie bij het Jules Verne
Genootschap, tel. 0341553657.

In het Letterkundig Museum in Den
Haag is tot en met 27 september de
tentoonstelling 'Den Haag, je rikt er

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
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tegen en het zingt: literair Den Haag
vanaf 1750' te zien, met daarin veel
personen die ook in de geschiedenis
van de jeugdliteratuur een rol hebben
gespeeld. Adres: Prins Willem
Alexanderhof 5, tel. 070-3339666,
Open: di-vr 10-17, za-ZO 12-17 u.
In Veluws Museum "Nairac" in
Barneveld is van 11 juni tot en met
3 oktober de tentoonstelling te zien:
'Natte neuzen en fluwelen pootjes:
dierportretten in de 19de eeuw'.
Er zijn vooral portretten van honden
en katten geëxposeerd, onder andere
van Otto Eerelman. Ook illustraties

scheepsjongens, weeskinderen.

uit prentenboeken maken deel uit

zeerovers en vele anderen kunt ont-

van deze tentoonstelling. Adres:

moeten.

Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het

Langstr. 13, tel, 0342-415666.
Open: di-za 10-17 u

Publicaties

Inde Internationalejugendbibliothek

letterkundig Museum j voorheen

in München is van r juli tot 30 sep-

Informatiecentrum Boek en Jeugd te

In het Speelgoed- en Blikmuseum in

tember de expositie 'Der geheime

Den Haag. Mocht een bepaald boek

Deventer is tot I november een

Garten' te bekijken. Veertig heden-

daar niet zijn, dan kan men tamelijk

bescheiden tentoonstelling te zien

daagse illustratoren uit veertig landen

eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek

onder de titel 'Op reis'. U kunt er

laten hun beeld van een geheime tuin

in Nederland het wel aanwezig is.

onder meer 'Prikkebeen', het 'Train

zien. Aangevuld met illustraties uit

Panorama' van Father Tuck, reclame-

verschillende uitgaven van 'The secret

ALGEMEEN

uitgaven (Deventer Koek), spellen,

garden' van Francis H. Burnett.

speelgoed en een cd-rom tegenko-

Tot 24 augustus is ook een tentoon-

Andere landen, andere mensen :

men. Ook aan de ongemakken bij

stelling te zien van Ernst Kreidolf s

de beeldvorming van Holland versus

het reizen is aandacht besteed.

werk tezamen met andere vroege

Spanje en Engeland omstreeks 1650/

Adres: Brink 58, tel. 0570693786.

voorbeelden van de moderne illus-

Marijke Meijer Drees, - Den Haag :

tratie uit het begin van deze eeuw.

Sdu Uitgevers, 1997. - IX, 173 p. :

Open: di-za 10-17,

zo I

3"I7 u -

ill. ; 24 cm. - (Nederlandse cultuur in
Van 19 augustus tot en met 18 okto-

Europese context; 6. IJkpunt 1650).

ber wordt in de Nieuwe Kerk in

Met lit. opg., reg,

Amsterdam het twee honderdjarig
bestaan van de Koninklijke Biblio-

Tentoonstellingen in
wording

ISBN 90-12-08378-8. f34,90.
Studie naar de beeldvorming van
Holland, Spanje en Engeland in betrek-

theek gevierd met een spectaculaire
tentoonstelling onder de titel:

Een expositie van boeken van

kelijk onbekende Nederlandse teksten

'Het wonderbaarlijk alfabet'. Bij de

uitgeverij Kluitman zou volgens

uit de zeventiende eeuw, waaronder de

letter W (van Winnetou) wordt ook

planning in de zomer van 1999 in

Spaanse Tirannieën, die voor kinderen

weer een alfabet (van kinderboek-

de Koninklijke Bibliotheek worden

bedoeld waren.

figuren) getoond; zodat u daar

gehouden. In verband met de ver-

Al Lee, Berend Botje, Eucalypta,

schijning van een jubileumboek is

Klein Duimpje, Piet de Smeerpoets,

dit nu uitgesteld tot 2004.
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The prints of the Remondinis : an

dingspraktijken van vier generaties in

attempt to reconstruct an eighteenth-

de 17e en 18e eeuw in Nederland.

NEDERLAND

century world of pictures / door

Met en zonder lauwerkrans : schrij-

Anton W.A. Boschloo. - Amsterdam :

De wereld van het Middeleeuwse

vende vrouwen uit de vroegmoderne

Amsterdam University Press, 1998.

kind / [red.: Anne Houk de Jong ...

tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot

347 p. : UI. f12.5,-.

et al. ; bijdragen: Annemarieke

Elise van Calcar: teksten met inlei-

Voorbeeldige studie over Jtet prenten-

Willemsen ... et al.]. - Hilversum :

ding en commentaar / hoofdred. Riet

bedrijf, aan de hand van de geschiedenis

Verloren, 1997, - P. 193-288. : ill. ;

Schenkeveld-van der Dussen. -

van de Noord-Italiaanse firma

24 cm. - (Madoc ; jrg. 11, nr. 4)

Amsterdam: Amsterdam University

Remondini (16571861). wiens verkopers

Themanummer. - Met lit. opg.

Press, cop. 1997, XXI, 970 p.; ill,;

van boeken, kopergravures, houtsneden,

ISBN 90-6550-293-9. f15,00.

28 cm. Met lit. opg., reg.

sier- en behangpapier heel Europa

ISBN 90-5356-268-0 geb. f99,50.

in acht korte artikelen worden in dit

bezochten.

themanummer van Madoc, tijdschrift

(Bespreking door Arie van den Berg

over de Middeleeuwen, aspecten van de

in Vrij Nederland 23 mei 1Q<)8).

leefwereld van hel middeleeuwse kind in

landse en Vlaamse schrijfsters uit de

de Nederlanden aan de orde gesteld.

periode JJJO-ÏSJO. Van alle vrouwen

Lijvige wetenschappelijke studie met

Milestones in colour prinnng 1457-

proeve van het werk van 160 Neder-

wordt een korte blografie gegeven met

1859 : with a bibliography of Nelson

De ongehoorde rechten van het kind

voorbeelden uit haar werk. Een aantal

prints / Bamber Gascoigne. •

/ Janusz Korczak Stichting (red.) ;

schrijfsters die ook voor jeugd schreven

Cambridge [etc] : Cambridge

[auteurs joop Berding ... et al.). -

worden behandeld: Francijntje de Boer.

University Press, 1997. - X, 123 p.,

Amsterdam : Janusz Korczak

Elise van Calcar, Petronella Moens,

[22] p. pi. : ill. ; 25 cm. - {The Sandars

Stichting , cop. 1997. -133 p. : portr. ;

Betje Wolf, Catharina Maria Doll

lectures in bibliography). Met lit. opg.

24 cm. ISBN 90-803953-1-5.

Egges, Vrouwe Bilderdijk, Margareta

en index. ISBN 0-521-55441-1

Ceertruida van der Werken, P.C. van

Bundel lezingen en artikelen over de

Geschiedenis van de kleurendruk in

opvoedingsidealen van de joods-Poolse

Alphen, Margaretha Jacoba de

vier studies geschetst: over kleurendruk

pedagoog Janus Korczak (1878-1942),

Neufville, Anna Maria Moens, Anna

in de 15e eeuw, chromolithografie in de

uitgegeven naar aanleiding van de

Barbara (van Meertenj-Schilperoort,

ige eeuw, goedkopere technieken in deze

gelijknamige studiedag van de Janusz

Johanna Constantia Cleve, Rosalie en

eeuw en een beschrijving van het fonds

Korczak Stichting op 25 oktober 1997.

Virginie Loveling.

van een ige eeuwse Engelse firma.
Through the keyhole : Dutch childrearing practkes in the I7th and iSth
century : three urban elite families /
Benjamin Roberts. - Hilversum :
Verloren, 1998. - 223 p . : ill. ; 24 cm
Ook verschenen als proefschrift
Rijksuniversiteit Groningen. - Met
index, lit. opg. - Met samenvatting in
het Nederlands.
ISBN 90-6550-586-5 ; f45.- .
De Amerikaans-Nederlandse historisch-pedagoog bestudeerde de briefwisselingen van drie welgestelde regen-

•3*^

tenfamilies uit Amsterdam, Leiden en
Utrecht, en distilleerde daaruit de opvoe-
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De wereld van het kinderboek / red.:

Petite histoire / Thera Coppens,

taties en gerangschikt op het oorspronke-

H a n n y Spelbrink, Wendy de GraafT, -

Baarn: De Prooi, cop. ^ 9 7 . 174 p.;

lijke jaar van uitgave,

}e [herz.] dr. - G r o n i n g e n : Wolters-

UI.; 24 cm. Met lit, opg., reg.

Noordhoff, 1 9 9 8 .

ISBN 90-6801-551-6. f 2 9 , 9 0 .

Eric de N o o r m a n : mijmeringen bij

Een herziene druk van dit oorspronkelijk

Veertig korte artikelen • eerder gepu-

in 1982 verschenen boek over jeugdlitera-

bliceerd in hei maandblad Nouveau -

A m s t e r d a m : Het Raadsel, 1998, 104

tuur, met onder andere hoofdstukken

over bekende schrijvers uit het verleden,

p. : ill. f 4 9 . 9 5 -

over de geschiedenis van het jeugdboek

en de plaats in Nederland waar zij

en over sprookjes.

kortere of langere tijd verbleven. Onder

een oeuvre / Dick Matena. -

Glanzend geïllustreerde

bundel met

aandacht voor de tekenkundige kwalitei-

meer over Top Naefj en haar band met

ten van Hans G. Kresse en herinnerin-

Waar ligt Poot? : over de dood en de

Dordrecht,

gen aan de strips uit de jaren vijftig.

Hans Christiaan Andersen

laatste rustplaats van Nederlandse en

en Deventer, Anna Barbara van

Geen

Vlaamse schrijvers / H a n s Heesen,

Meerlen en Gouda, en Rie Crumer en

volgens de NRC van 8 mei 1998. (Zie

Harry Jansen, Ed Schilders, - Baarn :

Luren,

ook bij Tentoonstellingen)

cm, Met lit, opg., reg.

Eén in lied en leven : het stichtelijk

Het dagboek van Orto van Eek (1791-

ISBN 90-6801-549-4. f 3 4 , 9 0 .

lied bij Nederlandse protestanten

1797) / uitg. door Arianne

biografie

maareen

'labouroflove'

De Prom, cop. 1997. • 331 p. : UI, ; 20

Funeraire gegevens van 570 auteurs,

lussen 1866 en 1938 / Jan Smelik. -

Baggerman en Rudolf Dekker ;

van Bertus Aafjes tot en met Belle van

[Den Haag] : Sdu Uitgevers, 1997. -

met medew. van Jeroen Blaak, -

Zuylen. Informatie over het sterfbed,

XII, 516 p , : UI. ; 24 cm. -

HUversum : Verloren, 1998. - 2 9 9 p.

de doodsoorzaak en de begraafplaats

{Nederlandse cultuur in Europese

: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten ;

oj plaats van verassing, soms met anec-

context; 9. IJkpunt 1900),

dl. 12}. - Met lit. opg., reg.

dotes. Bevat ook informatie over auteurs

Proefschrift Rijksuniversiteit

ISBN 90-6550-140-1. f 4 9 , 0 0 .

van boeken voor de jeugd zoals

Groningen. - Met lit, opg., reg. -

Hieronymus van Alphen, joh. H, Been,

ISBN 90-12-08517-9. f 4 9 , 5 0 .

J.J.A. Goevemeur, C.Joh, Kieviet,
Petronella Moens en Gerrit Paape.

In deze studie ook informatie over
het stichtelijke lied voor kinderen in
zondagsscholen,

Otto van Eek, een in 1780 geboren
Haagse regentenzoon hield van ïygi1797 onder toezicht van zijn verlichte
ouders een dagboek bij. Zij wilden dat

voor jongelingsvereni-

hij zijn spelen en leren, en zijn zedelijk

Zeilend door de e e u w e n h e e n : korte

gingen, en zendingsliedbundels. Bevat

gedrag noteerde. Bevat ook aantekenin-

handleiding voor het verzamelen van

ook informatie over jan Pieter Heije

gen over zijn (grotendeels verplichte)

Nederlandse historisch-ma rit ie me

(1803-1876).

lectuur. In 'Uil de schaduw in 't grote

jeugdboeken / samengesteld door

licht' van Rudolf Dekker is hoofdstuk 6

N.J. Wagemaker. - Nieuwe Niedorp :

'k Smaak in ziekte zelfs genoegen :

Ventje Vijfhaar, 1998,

ziekte, handicap en dood in het

Een zeer bruikbare en verzorgd uit-

aan dit dagboek gewijd.

jeugdboek: een keuze uit de verza-

De Schrift verbeeld : oudtestamenti-

gegeven gids voor het verzamelen van

m e l i n g van de Stichting Kinderboek-

sche prenten uit renaissance en barok

zeeverhalen, spelend in de tijd van de

Culruurbezit / tekst: Toos M, Saal-

/ Petrus Johannes Gerardus van der

zeilvaart, van 1600 tot ca. iSjo,

Z u u r v e e n ; eindred.: R. Staats. -

Coelen. - Nijmegen : University

verschenen van ca. 1S90 tot 1990.

A m e r s f o o r t : [ANOVA], 1997. - 80 p,

Press, 1998. - 349 p. : ill. ; 24 c m . -

Bevat 114 pagina's en 130 afbeeldingen

: ill. ; 24 cm.

van boekomslagen in kleur en zwart-wit,

Een samenwerking van de Stichting

(Nijmeegse kunsthistorische Studies ;
dl. 5). ISBN 90-5710-034-7 geb. f85,-.

en meer dan 400 titels. Prijs f 18,20

Kinderboek Cultuurbezit en ANOVA

inclusief porto, via giro 7706303 t.n.v.

Verzekeringen ligt aan de basis van

zowel de producenten als de consumen-

NJ-

deze tentoonstellingscatalogus. Ze bevat

ten van de prentbijbels aan bod komen.

6ï titels van boeken uit meer dan twee

In de prentbijbels werden de belangrijk-

eeuwen, voorzien van uitgebreide anno-

ste bijbelverhalen naverteld aan de hand

Wagemaker, Zaagmolenstraat 49,

1733 VB Nieuwe Niedorp.
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Rijk geïllustreerd proefschrift waarin

van voorstellingen en korte rijmpjes. Er

ISBN 3-931315-06-1. DM 25,-.

The sm-complex: ,1 crirkal study of

zijn ook uitgaven voor de jeugd bekend.

Over het burgerlijke vrouwbeeld In de
sprookjes van Grlmm.

English vereions of the Grimm's

Ante Dihivium / Willem Brakman. -

Kinder und Hausmarchen in the
nineteenth century / Martin Sutton.

Amsterdam : Querido, 1998. - 142 p.

Freunde fiirs Leben : von Asterix bis

ISBN 90 214 5417 3 ; f 29,90.

Zorro: Gefahrten, Helden,

1996. 35J p., [8] p. pi.: UI.; 24 cm.

Kultfiguren / Holger Tenrich (Hg.). -

(Schriften der Brüder Grimm-

gen te vinden naar jeugdboeken die

Essen : Klartext Verlag, 1996. - 213 p.

Gesellschaft; (Neue Folge) Bd. 28).

invloed hebben gehad op de. vorming

: ill, ; 21x21 cm. ISBN 3-88474-384-8.

Lit. opg. Reg. ISBN 3-929633-28-0.

In eerdere romans waren al verwijzin-

van de auteur, en in dit boek is zijn

Hernieuwde kennismaking met 53

Kassei: Brüder Grimm-Gesellschaft,

DM 98,00.

herinnering aan 'De dood van

oude bekenden uit sprookjes, prenten-

Wtnneiou' van Karl May verwerkt.

boeken, strips, film en televisie. Met

vertalingen van de sprookjes van

zakelijke informatie èn meer persoonlijk

Grimm.

BUITENLAND

getinte ontboezemingen van de auteurs
over de beschreven personages.

Gönliche Kinder : die Kindheits-

Studie over negentlende-eeuwse Engelse

The new girl : girj's culture in
England 1880-1915 / Sally Mitchell. -

ideologie in der Romantik / Yvonne-

Kurt Klaber - Kurt Held: Biographie

Patricia Alefeld. • Paderbom [etc] :

der Widersprüche? ; zum 100.

Press, cop. 1995. - ix, 258 p. : ill. ; 23

Schöningh, 1996. - 414 p. ; 23 cm.

Geburtstag des Autors der "Roten

cm. Bibliogr.: p. 219-246, - Reg.

ISBN 3-506-70302-1. DM7S.

Zora" / Susanne Koppe. - Aarau ;

ISBN 0-231-10246-1.

Het kind had een bijzonder belang-

Frankfurt am Main ; Salzburg :

New York : Columbia University

Studie over de 19e eeuwse Engelse

rijke plaats in de denkwereld en in de

Sauerlander, 1997. - 80 S. ; 30 cm.

meisjescultuur en -literatuur, en de

literatuur van de Duitse Romantiek.

- (Ar beits bericht... des Schweizeri-

veranderingen In de werkelijke en de

Alefeld Inventariseert de betekenissen en

schen (ugendbuch-Instituts <Zürich>

literaire levens van 'het nieuwe meisje'

bekijkt fabels, mythen en het werk van

; Nr. iS). ISBN 3-7941-4330-2.

rond de eeuwwisseling.

o.a. E.T.A. Hoffmann.

Biografie van de vader (1897-1959,)
van de 'Rode Zora'. Hij leefde vanaf

The annotated Anne of Green Gables

Prinz Bröseldieb und Pu der Bar :

^933

Kinderbüdier aus der Sammlung

ballingschap in Zwitserland, waar hij te

Wendy E. Bany, Margaret Anne

Brüggemann. - Tmisdorf:

maken kreeg met een 'Berufsverbot'. In

Doody, Mary E. Doody (ones. -

Bilderbuch Museum, 1998.

1939 publiceerde hij onder de naam van

New York ; Oxford ; Oxford University

Catalogus bij een tentoonstelling

met z n

\) vrouw Lisa Tetzner in

/ by LM. Montgomery ; edited by

Lisa Tetzner het boek 'Die schwarzen

Press, 1997. - 496 p, ; 26 cm.

(tot eind mei i$g8) van prentenboeken

Brüder'. In 1941 volgde onder pseudo-

ISBN 0-19-510428-5.

uit de verzameling van Professor

niem 'Die rote Zora'.

Brüggemann In het museum in

Het boek van Lucy Maud Montgomery
heeft de status van klassieker en van

Trotsdorf. Informatie:

Opening the nursery door : reading,

cult-verschljnsei bereikt. Bevat een over-

Bllderbuchmuseum, Burg Wlssem.

writing and childhood 1600-1900 /

zicht van het leven van de auteur, een

53840 Trolsdorf. Tel. 02241/884117.

ed, by Mary Hilton, Morag Styles,

kritisch essay, gevolgd door de geanno-

and Victor Watson. - London [etc] :

teerde tekst waarbij de relatie tussen hel

Brave Prinzessin oder freie Hexe?:

Routledge, 1997, X, 242 p , ; ill.; 24

leven van de auteur en het werk zorg-

zum bürgerlichen Frauenbild in den

cm. Met lit, opg., index.

vuldig wordt bekeken, en informatie over

Grimmschen Marchen / Nicole

ISBN 0-415-14898-7 geb, 0-41514899-5

de historische achtergrond.

Lehnert. Munster: Professur fur

pbk. (Bron: Signal afl. 85,1998, p 67.}

Frauenforschung, WWU, 1996. 102

Essays over de wijze waarop jonge

Laura Ingalls Wilder : an annotated

S.; 21 cm. (MateriaJien zur Frauen-

kinderen in het verleden met literatuur

bibliography of critical, biographical,

forschung; Bd. 7). Literaturverz.

vertrouwd werden gemaakt.

and teaching studies / comp. [ane M.
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Subramanian. - Westport, CT :

Pavüion Books, cop. 1997. - Met lit.

Les livres pour l'enfance et la jeunes-

Greenwood, 1997. 136 p. (Biblio-

opg. ISBN 90-274-6182-1 geb.

se de Gutenberg a Guzot: les collec-

graphies and indexes in American

Achtergrondinformatie in woord en

tions de la bibiiothèque de I'Institut

Literature ; no. 24).

beeld over de dwergen die centraal staan

National de Recherche Pédagogique, -

ISBN 0313299994 ; $ 55,-.

in de romans 'De hobbit' en 'In de ban

Paris : Kiincksieck, 1997.

Een omvangrijke bibliografie van
Engelstalige secundaire literatuur

van de ring' van de Britse schrijver

Fondscatalogus met veel Illustraties.

j.R.R. Tolkien (1802-1973 J.
Bibliographie analytique de la littéra-

(monografieën, krantenartikelen, recensies e.d.j die de reacties op Wilder's werk

Dictionnaire des illustrateurs de

documenteren vanaf de publicatie van

livres d'enfants Russes 1917-1945:

1919-1995 / Berthe Boudreau, Ella

'The little House in the big woods' in

catalogue de 1'exposition organisée

Arsenault, Marguerite Caissie en

>9P-

par la Bibiiothèque de L'Heure

Yolande Castonguay LeBlanc. -

hire acadienne pour la jeunesse,

[oyeuse a la Bibiiothèque Forney.

Moncton, N.-B. : Centre de ressour-

De wereld van de Hobbits / David

Agence Culrurelle de Paris {6 me

ces pédagogiques, Centre universitai-

Day ; ill. van Lidia Postma ; [vert. uit

Francois-Miron 75004 Paris). F 190.

re de Moncton, 1996, VIII, 39 p. •

het Engels door: R. van Rossenberg], -

(bron: La Revue des livres pour

ISBN 189538S198.

Utrecht: Het Spectrum , cop, 1997. -

enfants 178}

91 p. : ill. ; 31 cm. Vert. van:
The Hobbit companion. • London :

Tentoonstellingscatalogus van

Cciliustreerde bibliografie vanfranstalige kinderhoeken van Canada's kust-

Russische kinderboeken uit de eerste

provincies. (bron: Bookbird, zomer

helft van deze eeuw.

'997)
I maestri e il cuore : la figura del
maestro elementare nella letteratura
per 1 infanzia tra Otto e Novecento /
Enzo Catarsi. - 1. ed. • Tirrenia, Pisa :
Edizioni del cerro, 1996, • 108 p, ; 21
cm. - (Nuove prospettive pedagogiche
; 24). - Indudes bibliographical references.
De figuur van de onderwijzer in de
Italiaanse jeugdliteratuur van de 19e en
20e eeuw,
L'appropriazione imperfetta : editori,
biblioteche e libri per ragazzi durante
tl fascismo / Adolfo Scotto Di Luzio. Bologna : Il mulino, 1996. - 301 p. ;
22 cm. - (Ricerca). Includes bibliographical references and index.
ISBN 88-15-05559-2.
Studie over de relatie tussen jeugdliteratuur, jeugdbibliotheken, uitgevers
en politici tijdens het bewind van
Mussolini in Italië.
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Scripties
De brave Hendrik op het toneel:
het kindertoneel in de 19e eeuw in
Nederland / doctoraalscriptie
Nederlands door Miranda Haring;
begeleider Fred de Bree. Amsterdam : VU, juli 1997.
Eerste verkenning van het kindertoneel
in Nederland in de ige eeuw, waarvan
de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam nö titels bezit. Bevat hoofdstukken over de relatie met de jeugdliteratuur, de functie van toneel voor
kinderen, het toneel als 'spiegel van de

Schmidt, op een artikel van Joke

tijd', de dramatechnlsche kenmerken,

Linders in Biografie Bulletin {1996/3)

een beschrijving van de collectie en van

eerder uitgegeven prentwerk ten

over de door haar te schrijven biogra-

de auteurs zoals A.B. van Meerten-

grondslag ligt. Hier is de herkomst

fie over Schmidt. Tevens een bespre-

Schilperoort, M, van Heyningen Bosch,

onderzocht van de illustraties uit De

king van 'Meesterverteller met een

Gids van 1837.

F.H. van Leent enj. Gram.

rovershart' (Schrijversprentenboek

Uit de tijdschriften

illustrahes, waaraan bijna altijd reeds

nr. 39), een uitgave van het Letter-

Bzzlletin (no. 254, mrt. 1998) is een

kundig Museum/Kinderboeken-

speciaal nummer over de western,

museum ter gelegenheid van een

'over film, literatuur en het jeugd-

expositie over Paul Biegel,

boek' met onder meer een bijdrage
over Arendsoog en een leesherinne-

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

Boekenpost (jrg. 6, no. 35 en 36,

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

mei/juni en juli/aug. 1998). No. 35

het Letterkundig Museum / voorheen

bevat artikelen over Cicely Mary

Informatiecentrum Boek si Jeugd.

Filosofie Magazine (jrg. 7, no. 1, feb.

Barker en haar bloemenkinderen,

1998) bevat een intervieuw met

NEDERLAND

ring van Rein Bloem over Tecumseh.

PetroneUa Moens als opvoedster, een

Nicolaas Matsier over de verbale

brief van Cornelis Jetses, de Huppie-

avonturen van Alice in Wonderland.

D uppie-serie gemaakt door Fré
Armada ; tijdschrift voor wereldlitera-

Cohen en de 2e aflevering van de

In Hervormd Nederland (3r jan.

tuur (jrg. |, no. 10, mrt. 1998) is een

reeks 'Bewaarcollecties Kinder-

1998) een bijdrage over de populari-

themanummer waarin de westerse

boeken' over collecties in Openbare

beeldvorming van indianen aan de

teit van het religieuze stripverhaal.

Bibliotheken. In no. 36 artikelen over

orde komt. Bevat bijdragen over 'De

opdrachten in kinderboeken, de

laatste der Mohikanen' van James

Jong Holland (jrg. 14, no, 1, 1998)

auteur F. van Uildriks, 19e eeuwse

Fenimore Cooper, over de vrouwen

bevat een uitgebreide bespreking van

kinderboeken van Duitse herkomst,

van Karl May en over het sprookje

de tentoonstellingen en het boek over

en de 3e aflevering van de reeks

van Pocahontas.

ChariesRochussen.

'Bewaarcollecties Kinderboeken' over
het Letterkundig Museum.

Biografie Bulletin (jrg. 7, no. 1, 1997)

Leesidee (jrg. 4, no. 2 en 3, mrt. en
april 1998) bevat respectievelijk een

bevat een reactie van Hans Vogel,

De Boekenwereld (jrg. 14, no. 4, april

bijdrage over de magische wereld van

sinds januari 1993 de enige geautori-

1998) bevat een artikel over de gang-

C S . Lewis en een artikel over beren

seerde biograaf van Annie M.G.

bare praktijk in de 19e eeuw bij boek-

in boeken.
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Het Lexicon van de jeugdliteratuur

kelen over favoriete personages

onder meer een schets van de sdence

{aanvulling 46, feb. 1998) bevat

Arnold Lobel, Eva Gerlach en William

fiction voor de jeugd in Rusland

onder meer lemma's over El sa

Steig.

vanaf de 19e eeuw en van de engels-

Beskow en f.P. Zoomers Vermeer.

en franstalige Canadese science ficBUITENLAND

Het nieuwe tijdschrift Noordzee

tion. Tevens een portret van de
Zweeds-Finse schilderes en auteur

'het enige maandblad dat de gehele

Biblio : the magazine for collectors of

Neerlandistiek bestrijkt: zowel de

books, manuscripts and ephemera

Tove fansson.

literatuur als de taalkunde en de taal-

(jrg. 3, no. 1-3, jan-mrt. 1998) bevat in

In Canadian Children's literature

beheersing' (jrg. i, no. 1, mrt/apr.

het januari-nummer een bijdrage

{jrg, 23, no. 86, summer 1997) een

1998) bevat een bijdrage van Anne de

over de vondst van het eerste Engelse

vergelijking van twee boekfiguren:

Vries over het platteland in de jeugd-

scouting-hand boek uit 1909. In het

Pippi Langkous uit Zweden en facob

literatuur.

februari-nummer veilingnieuws over

Dubbel uit Canada,

de Noddy-boekjes van Enid Blyton en
In Ouwe Bram leeft nog! (no. 9, dec

illustrator Eelco ten Harmsen van der

Carousel (no. 8, spring 1998) bevat

1997) een klein profiel van illustratri-

Beek, en over een plakboek gemaakt

verschillende bijdragen over het feno-

ce Annie van de Ruit, en bijdragen

door Hans Christiaan Andersen rond

meen 'klassieke' kinderboeken.

over een piëtistisch kinderboek uit

1850. De aflevering van maart bevat

In Children's Literature Association

de 17e eeuw,

een artikel over de Amerikaanse

Quarterly (jrg. 22, no. 3 en 4, fall and

schrijfster van series meisjesboeken

winter 1997} bevat nummer 3 een

Nancy Drew,

artikel over verhalen die de geestelij-

over de 85 jarige uitgeverij Den
Hertog en over de schrijvende schoolmeester P. de Zeeuw J.Gzn.
In Stripschrift (vol. 30, no. 6/7
(3°3/3°4)> sept/okt 1997} een artikel
met een overzicht van Nederlandse
en buitenlandse illustratoren die Ln
de afgelopen 45 jaar voor het jeugdblad 'Donald Duck' hebben gewerkt.
[n Nederlands Tijdschrift voor
opvoeding, vorming en onderwijs
(jrg. 13, no. 6. dec. 1997) een artikel

De Verzamelkrant (jrg. 14, no. 130,
feb 1998) bevat een beschrijving van

14

ke bewegingsvrijheid inperken zoals

de zg. 'Zwartjes' (zwart-wit fotootjes,

In Bookbird (jrg. 35, no. 3 en 4, fall

Baums 'De tovenaar van Oz' en dr.

voorzien van een firmastempel) die

and winter 1997) in nummer 3 een

Seuss' How the Grinch stole

rond 1900 razend populair waren.

beschouwing over de rol van de gods-

Christmas'. Tevens een vergelijkende

dienst in de Afrikaanse jeugdlitera-

bespreking van twee bloemlezingen

Vrij Nederland {33 mei 1998) bevat

tuur op basis van vergelijkende

met Engelstalige poëzie. Nummer 4

de 'Kinderrepubliek der Letteren'

bespreking van Oost- en Westafri-

bevat een bespreking van bewerkin-

getiteld 'Helden van de kinderkamer'

kaanse jeugdboeken; Islam en

gen van Andersen's 'De kleine zee-

met daarin onthullingen van 29

Christendom als import tegenover de

meermin', seksualiteit in Bumetts

schrijvers en kunstenaars over hun

animistische beleving. Nummer 4 is

'De geheime tuin' en waarden in

favoriete papieren held. Tevens arti-

een special over science fiction, met

jeugdliteratuur.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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de Moor in de Struwwelpeter en Little

(jrg. 28, no.4, dec. 1997) bevat artike-

Black Sambo, en rolmodellen in 'A

len over de geschiedenis, de bewer-

little princess' van F.H. Burnett.

Een oproep van Kees de Raadt:

princess' van F.H. Bumett, en over

The New Review of Children's litera-

historische verhalen vroeger en nu.

fisch en bibliografisch materiaal over

ture and librarianship (jrg. 3, 1997)

de schrijver/teken aar/ journalist/

bevat artikelen over beren in de 19e

redacteur/sportman JAN FEITH

kingen en de navolgingen van 'A little

VRAGEN

sinds enkele jaren verzamel ik biogra-

In Fundevogel (no. 125 en 126, dec.

en 20e eeuwse jeugdliteratuur,

(1874-1944} met als doel een biogra-

1997 en mrt, 1998) criteria voor een

E. Nesbit's {1858-1924) sprookje The

fie samen te stellen, fan Feith heeft

schrijvers-biografie op grond van ver-

magie world'. en kinderliteratuur in

een uitgebreid oeuvre nagelaten,

gelijkende besprekingen van recente

China vroeger en nu.

waaronder veel jeugdboeken. Tot nu

publicaties/vertalingen over
Lindgren, Spyri en anderen, en een
beschouwing over het beeld van de
geschiedenis van de joden in 19e
eeuwse Duitse, door joodse auteurs
geschreven, historische verhalen. In
nr. 126 een artikel over de meisjesboekenserie 'Pucki' van Magda Trott,
verschenen russen 1935 en 1941.
Journal of Youth Services in IJbraries
(jrg, 11, no. 2, winter 1997} bevat een
beschrijving van de Baldwin-verzame1 ing van voornamelijk 19e eeuwse
kinderboeken in de Universiteit van
Florida.
toe heb ik 108 titels achterhaald en
Kinder- und Jugendliteratur : ein

La Revue des livres pour enfants

Lexikon: (afi. 5, 1998} bevat onder

(no. 179, feb. 1998} bevat een verslag

is of dit overzicht volledig is. Een lijst

andere lemma's over Eulenspiegel-

van een tentoonstelling in 1997 van

geschichten, Friedrich Johann Justin

kunt u bij mij aanvragen, want aan-

Russische jeugdboeken uit de periode

Bertuch, Daniel Defoe en Franz Graf
Pocci.
The Lion and the Unicom (jrg. 22,

I

9 ] 7 - I 945 uit de collecties van

chronologisch gerangschikt. De vraag

vullingen en verbeteringen zijn van
harte welkom bij Kees de Raadt,

1'Heure foyeyse in Frankrijk, en een

Kerklaan 49b, 2102 HL Heemstede.

verhaal over Russische kinderboeken

Tel. 0235280641 of 070-3406722.

en -Idndercultuur.

no. 1 en 2, jan. en feb. 1998). No, 1 is

Een verzoek van Theo Gielen:

een speciaal nummer over Franse

In Signal {vol. 19, 85, jan, 1998) een

in verband met mijn onderzoek naar

jeugdliteratuur, met artikelen over de

artikel over de actuele waarde van het

Piet de Smeerpoets en zijn Neder-

visie op de eerste wereldoorlog in

historische jeugdboek, al dan niet

landse na volgelingen zou ik graag

Franse (prenten}boeken en stripver-

klassiek,

een exemplaar inzien van twee

jeugdboeken tijdens de Tweede

Tausend und ein Buch (no. 6, dec,

H. ILPSEMA VINCKERS: 'Rijmen

halen, en de propaganda in de Franse

prentenboeken van de hand van

Wereldoorlog. No. 2 bevat artikelen

1997) bevat een karakteristiek en de

en prenten' en 'Prenten en rijmen',

over ige-eeuwse Amerikaanse fanta-

historische ontwikkeling van het

beide rond 1860 uitgegeven bij Hoog

sieverhalen, een vergelijking tussen

serie-avonturenverhaal voor de jeugd.

& Trenité in Rotterdam. In de
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Colofon

Gemeenschappelijke Geautomati-

jaring; De vacantie; De kinderen met

seerde Catalogus van PICA komen

de prijzen; Afscheid van de kinderen

geen exemplaren voor. Ik hoop dat

aan hunnen meester; Zomervreugd.

Berichten uit de wereld van het oude

iemand van de donateurs een exem-

Adres: Doelenplein t. 20 XR Haarlem,

kinderboek. Mededelingen-bulletin

plaar heeft dat ik zou mogen bekij-

tel. 023-5157600. Degene die de

van de Stichting Geschiedenis kinder-

ken, of dat iemand mij anderszins de

goede oplossing vindt, ontvangt een

en jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

weg naar een exemplaar kan wijzen.

beloning van de redactie!

Reacties graag naar Theo Gielen,

Bestuur:

Strosteeg 35, 3511 VR, Utrecht, tel.

Nerty van Rotterdam (voorzitter),

030-2319162,

Jaap ter Linden (secretaris),

Verantwoording illustraties

Adrie Balke (penningmeester),

SEL voor u, In de collectie bevindt

De illustraties in dit nummer sluiten

Samenstelling:

Henk Duijzer van de Stadsbiblio-

[anneke van der Veer.

theek in Haarlem heeft een RAADzich een boekje zonder band en zon-

aan bij het artikel over de scouring-

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

der titelpagina. Er is alleen nog te

verzameling en bij het onderwerp van

Informatie kan men sturen aan:

zien dat de titel waarschijnlijk met

de lezing van jean Kommers over

Letterkundig Museum

een K moet beginnen. Hij verzoekt

missie- en zendingsverhalen, In ver-

t.a.v, feannette Kok

de donateurs de hier afgebeelde plaat

band met de ruimte worden de titels

Postbus 90515

te bekijken, en hoopt dat iemand

hier niet vermeld. Wilt u ze weten,

2509 LM Den Haag

weet uit welk boek het komt. Het

belt u dan 070-3339624, Jeannette

Tel. 070-3339624

Haarlemse exemplaar bestaat uit 16

Kok.

Fax. 070-3477941

pagina's, niet daarop 7 verzen en 8

of tel./fax. 020-6251915

houtsneden. De tekst naast de eerste

Bezoekadres Letterkundig

plaat ontbreekt. De titels van de vers-

Museum:

jes met platen zijn: ? ; De Nieuwjaars-

Prins Willem Alexanderhof 5

wenschers; Het ter kerkgaan; De ver-

Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum donatie per jaar vijfentwintig
gulden) ontvangen uitnodigingen
voor studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek.

•

Aanmelden als donateur kan men bij
jaap ter linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt t A,
3011 HP Rotterdam {010-4045425)
Coördinatie 'Kinderboekencafé':
Netty van Rotterdam (0180487128)
&Theo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Anne de Vries (070-3140215: werk
ma-di-wo, 071-5176745: thuis)
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Van het bestuur

Van de redactie

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat Reinder

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. In dit

Storm bereid is gevonden bestuurslid te worden.

nummer alvast wat informatie voor de komende studiedag.

Hij is verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek als hoofd

Verder weer een verhaal van een verzamelaar, en de rubrie-

collectievorming en onderwerpsontsluiting.

ken met nieuws zoals u die gewend bent.
Voor een verslagje van het 'kinderboekencafé' in café Lofen

Op 2 augustus was de Stichting Geschiedenis kinder-

in Utrecht op 16 september, en de bijeenkomst van de

en jeugdliteratuur, samen met de Nederlandse Boek-

Van Veen-kring op 19 september moet u wachten op het

historische Vereniging, vertegenwoordigd op de boeken-

december-nummer van de 'Berichten,,.'.

markt in Devenler. Dankzij de gastvrijheid van de Stads- of

De meeste plaatjes zijn deze keer van J.H. Isings Jr., en we

Athenaeumbibliotheek konden bezoekers daar informatie

hopen dat een van de donateurs meer weet over het boek

krijgen en publikaties kopen. Helaas lag de bibliotheek

waar ze uit komen.

wat uit de route van de 125.000 mensen die naar Deventer
waren gekomen.

De samenstellers
De studiedag op 24 oktober
a.s. vindt plaats in de
Openbare Bibliotheek van

Studiedag 24 oktober

V

Heemstede. U ontvangt
hierbij een uitnodiging,

Op deze dag is de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur te gast in de Openbare Bibliotheek

Op 4 november is een

Heemstede, Dat is een van de weinige bibliotheken in

mini-excursie georgani-

Nederland, waar onder leiding van bibliothecaris Hans Krol

seerd naar Roodkapje-

aktief wordt gewerkt aan een streekcollectie. Van auteurs en

verzamelaarster Ineke

illustratoren uit de plaats worden speciale collecties aan-

Reitsma in Eadhoevedorp.

gelegd van boeken en archiefmateriaal, zoals van Dick Laan,

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, (zie colofon)

Alet Schouten, Anton Pieck, Jan Wiegman en Joost Swarte.

De voorbereidingen voor het symposium 'Tot volle

Oud-Heemstede-Bennebroek hebben er hun collecties

waschdom' dat op 1 en 2 oktober 1999 samen met de

ondergebracht. Er is een autografen-collectie met ongeveer

Nederlandse Boekhistorische Vereniging wordt georga-

200 handschriften van Nederlandse letterkundigen,

niseerd verlopen voorspoedig. Er wordt een aantrekkelijk

o.a. van Anna Van Gogh-Kaulbach, Emmy van Lokhorst,

Het Godfried Bomans Genootschap en de Vereniging

programma geboden. In het decembernummer krijgt u

Marie Verhoeven-Schmitz en Marie C. van Zeggelen,

meer informatie.

Veel materiaal is verworven via schenkingen, maar er
wordt ook aktief gezocht op markten en beurzen. Er wordt

Netty van Rotterdam

regelmatig gebruik gemaakt van de regio-collectie voor

Voorzitter

tentoonstellingen, onderzoek en publicaties-

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
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Voor meer informatie kunt u
Boekenpost raadplegen, waarin Hans

Met een kwartje de
wereld rond.

broodheer A.W. Sijthoff in Leiden,
waar ik in 1962 het Engelstalige

Krol twee artikelen schreef over de

juridische fonds opzette. Zoals

speciale collecties, (jrg. 2, juli-aug

De redactie vroeg aan John Landwehr

bekend heeft Sijthoff zich vanaf de

1994. Fg- 3< sep-okt 1994).

of hij wilde vertellen hoe hij verzame-

oprichting (in 1851) beziggehouden

Meer literatuur van Hans Krol:

laar van oude. kinderboeken is geworden.

met o.a. het starten van een kinder-

o Bomansiana in de gemeentelijke

Corry van der Grind, Prils Booy,

boekenfonds, Een van de allereerste

openbare bibliotheek van

Miep Slager, Sjoerd Stevan en Peter

borelingskcs was 'Het gulden

Heemstede. 1981.

Kloosterboer gingen hem voor.

boekske voor lieve kleinen' {1853).

o jan Wiegman (1884-1984) : her-

Hier volgt zijn verhaal.

denk) ngsuitgave van de gemeenteH&»

lijke openbare bibliotheek

Het verzoek om iets over het verza-

Heemstede bij gelegenheid van

melen van kinderboeken te vertellen

zijn honderdste geboortedag

deed me denken aan de vindingrijke

(11 februari 1984).
o Lotgevallen van bibliofielen en
bibliotheken in Heemstede. 1992.
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Klein Duimpje: kruimels strooiend
op de weg heen om die later terug
te vinden. Het zijn dus maar fragmenten. De vroegste herinneringen

Het middagprogramma wordt ver-

gaan terug tot voor de oorlog, toen

zorgd door Jan Stroop, biograaf van

een vriendje me mee sleepte naar

Jan Pieter Hei je. Ter voorbereiding:

de weekmarkt op de Goudse Singel

in het Bestand Vakliteratuur Boek &

in Rotterdam. Onder de vele kramen

Jeugd zijn 14 verwijzingen te vinden

was een groepje van zes tot zeven,

naar literatuur over Hei je. De belang-

die volgestouwd waren met afge-

rijkste zijn:

dankte boeken en tijdschriften soms

6 Dr. Jan Pieter Hei je, of De kunst

uit een ver vervlogen verleden,

en het leven / Alphons Julianus

Met een wekelijks zakgeld van vijf en

Maria Asselbergs ; door de

twintig cent kon ik toch soms een of

Vereniging voor Nederlandse

twee boekjes bemachtigen vooral van

Muziekgeschiedenis, -Amsterdam

de fantastische verteller Paul d'Ivoi.

: Oosthoek, 1966. - VIII, 457 p. :

Van hem sprokkelde ik een hele ver-

ill., facs., muz, ; 24 cm. - Met lit.

zameling bijeen en door mijn karige

opg-

weekgeld sprak mij natuurlijk het

o Levenbericht van Dr. Jan Pieter
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meest aan 'Met een kwartje de

Heye / J.E. van Renesse. -

wereld rond' dat ik van H.D, Pfann

Vele kinderboeken volgden en van

Groningen, 1909. - 48 p. : portr. ;

uit Hilversum betrok. Bij een andere

elke uitgave was een exemplaar

20 cm. Met lit. opg. Heruitgave

kraam vond ik 'Dick Pfann en de

onder de hanebalken op een vochtige

vaneen 'uittreksel van de lijvige

radiumdieven', dat zoals gebruikelijk

plek neergezet. Maar in die tijd was

biographie', die de auteur in het

voor die serie in een prachtige veel-

ik meer geïnteresseerd in kjnder- en

jaar van J.P. Heije's overlijden,

kleurige linnen band was gestoken,

volksprenten. Het verzamelen hier-

1876, voltooide, maar die nooit

Maar begin mei 1940 kwam een

van bracht mij in contact met de sta-

uitgegeven werd.

einde aan de markt tengevolge van

tige W.C. van Kuyk, de flamboyante

het brute bombardement op

mr. C.F. van Veen en oudcollega uit-

Rotterdam's centrum.

gever Maurits de Meyer, die vooral

Kennismaking met veel oudere

bekend geworden is door zijn stan-

kinderboekjes was op zolder bij mijn

daardwerk 'De volks- en kinderprent

Berichten uil de wereld van hel oude kinderboek
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in de Nederlanden',
1962. Een jaar na uitgave bezocht hij ons met

E V E N T I E N D E FABEL.
NttMcomnMtarecwfnUooftutflfMRt,

Lezingen en
studiedagen

zijn vrouw om enkele

In antiquariaat Lievredoor in

hem onbekende prenten

VIaardingen spreekt op vrijdag

te bekijken. Voor onze

9 oktober om 20.00 uur Barbara

kinderen nam hij mee

de Jong, auteur van het boek

een gesigneerd exem-

'Jan Ligthart: een schoolmeester-

plaar van zijn 'Vlaamse

pedagoog uit de Schilderswijk'.

sprookjesboek' ... in vijf-

Adres: Hoogstraat 53.

de druk! Zelf had ik

Reserveren noodzakelijk:

mijn eerste werkstukje

tel. 010-4347152 of fax 4351122.

gemaakt over emblema taboeken in de Lage

Op 21 november wordt weer een

Landen en was toen

'Ouwe Bram-dag' georganiseerd

weer doende met de

E M

voorbereidingen voor

in Veenendaal. Op het programma:
Kinderen over hun beroemde schrij-

mijn tweede boek over

vende ouders; een discussie over het

fabelboeken. En dat brengt mij op

zich ongemerkt aan mijn aandacht

beste christelijke kinderboek van nu;

iets wat fabuleus genoemd zou kun-

op te dringen via het maken van

en een expositie. Deze dag is voor

nen worden: begin 1970 reisde ik

bibliografieën bijv. emblemata

iedereen toegankelijk, door over-

naar de Verenigde Staten, alwaar ik

(Luyken 'Des menschen begin.

making van f21,- op giro 4799691

een weekend doorbracht bij familie.

midden en einde' e.a. ), fabelboeken

t.n.v. uitgeverij 't Vergeten Boek in

In de omgeving van Trenton,

(K. Sweerts. 'Leerzaame fabelen :

Veenendaal, o.v.v. Ouwe Bram-dag.

Pennsylvania, bezocht ik met mijn

gedicht en verklaart'. Amsterdam,

zwager enkele antiek- en rommel-

1704), coioured plate books

Op vrijdagmiddag 11 december

markten. Daar kocht ik enkele laat

{Maaskamp edities e.d.) enzovoort.

spreken in de Doelenzaal in de

Nader bezien moet ik zeggen, dat

vier particuliere boekenverzamelaars

gebruik versleten. Thuisgekomen

onze werkelijke belangstelling voor

over hun collectie. Een van hen is

vertelde mijn schoonzuster - die erg

het oude kinderboek een natuurlijk

professor Buijnsters, die zal spreken

hield van poetsen en wassen - dat ze

gevolg is van de liefde voor het oude

over de collectie Buijnsters/Smets:

vuile dollarbiljetten met succes in de

en mooie Nederlandse geillustreerde

Nederlandstalige geïllustreerde

wasmachine gereinigd had. Zou ze

boek.

boeken uit de iSe eeuw.

Voortgestuwd door het enthousiasme

Inlichtingen: 020-525 2294 of 2050,

van mijn vrouw hebben we een hele

of 0546-813767.

19e eeuwse ABC boekjes, gedrukt
op linnen, en enigermate door het

dit ook even met mijn nieuwe aanwinsten doen? Een aanlokkelijk aanbod, dat ik niet kon afslaan. De volgende morgen werd de was, inclusief
mijn linnen boekjes, uit de droger
gehaald. Het was toen wel een hele
uitzoekerij en we vroegen ons ten
einde raad af of ze inmiddels op de

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

verzameling bijeengebracht en het
wordt steeds moeilijker iets te vinden.
Het boeiende is nu om de boeken te
beschrijven en te ordenen in rubrielijker te maken.

loop waren gegaan? Totdat bleek, dat
letters en afbeeldingen geheel weggewassen waren.
Daarna begonnen oude kinderboeken

Mengelwerk

ken teneinde het geheel overzichteKalander, stichting voor cultuurhistorische projecten is in 1997 opgericht.
John Landwehr

Het is een samenwerkingsverband
van academici, dat mensen op verschillende manieren in contact wil
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brengen met de Nederlandse cultuur-

over jeugdliteratuur, is overgegaan

2000 geopend. De plannen zijn half

geschiedenis. Daartoe organiseert

naar het letterkundig Museum en

juli gepresenteerd door de stichting

men cursussen, tentoonstellingen en

heet voortaan de Louise Boerlagc-

Nederlands Stripmuseum en de

lezingen en verzorgt publicaties. De

prijs. Louise Boerlage (1884-1968)

gemeente Groningen. Het wordt een

cursussen bieden met een gevarieerd

was een van de grondleggers van het

museum over de strip-, cartoon en

programma op het gebied van letter-

jeugdbibliotheekwerk en een van de

illustratie wereld, gecombineerd met

kunde, geschiedenis, kunstgeschiede-

eersten die het kinderboek op een

multimedia en informatietechnolo-

nis en boekgeschiedenis veel interes-

wetenschappelijke manier benaderde.

gie, Men verwacht honderdduizend

sants voor het komende seizoen, In

De prijs (een oorkonde en f1500,-)

bezoekers per jaar.

een van de cursussen is ook aandacht

wordt in 1998 toegekend voor

(de Volkskrant 15 juli 1998).

voor jeugdliteratuur: in Toppers van

scripties voltooid in de cursusjaren

toen', waarin aandacht voor 'bestsel-

1996-1997 en 1997-1998. In de jury:

De theatervoorstelling '20.000 mij-

lers van vroeger' wordt in een van de

Helma van Lierop, Harry Bekkering

len onder zee' naar het boek van

twaalf bijeenkomsten gesproken over

en Gerard de Vriend. Secretaris:

jules Verne is in juni in première

Hieronymus van Alphen's 'Kleine

Anne de Vries, Koninklijke

gegaan. Het stuk, een combinatie

gedichten voor kinderen'. Informatie

Bibliotheek, tel. 070-3140215.

van films, liederen en verhalen,
wordt gespeeld door René Groothof

over lezingen, projecten en publicaties was nog niet beschikbaar.

De'Gouden Boekjes' van uitgeverij

(kapitein Nemo), begeleid door film-

Adres: Kalander, postbus 780,

De Bezige Bij uit de jaren vijftig en

orkest Max Tak. De regie is van

2300 AT Leiden, tel. 071-532 n 49,

later, verheugen zich in een toene-

Hans Dagelet. Ook de gravures van

mende populariteit. In 1999 bestaat

Gustave Doré spelen op dia mee.

Er zijn raakvlakken tussen jeugd-

de reeks een halve eeuw en zullen

Inlichtingen over speeldata bij 't Bos

literatuur en het reclamevak, want

drie oorspronkelijk Nederlandse

Theaterprodukties: tel. 020-421 1221.

een aantal reclametekenaars hebben

titels verschijnen, geschreven door

ook illustraties gemaakt voor jeugd-

Nicolaas Matsier, Leon de Winter en

Nederland is weer een nieuwe fan-

boeken. Het initiatief van de Stichting

Charlotte Mutsaers. (Trouw 4-3-1998)

club rijker: onder de naam Stichting
Magical Moments is een Disney fan-

Nederlands Reclamearchief (voorheen St. Prent en Publiciteit) tot het

Uitgeverij De Fontein in Baarn

club opgericht. Adres: Postbus 67,

vormen van een 'kenniscentrum voor

brengt in 1999 een vertaling op de

3340 AB Hendrik Ido Ambacht,

de geschiedenis van de Nederlandse

markt van een niet eerder verschenen

tel. 078-681 20 11.

reclame' is dan ook van belang.

boek van Hector Malot (1830-1907).

De eerste stap om te komen tot een

Dit nakomertje: 'Le mousse', heeft hij

Op 10 december gaat de speelfim

digitale ontsluiting van Nederlandse

geschreven nadat hij officieel was

'Abeltje', naar de boeken van Annie

reclamearchieven is gezet: er wordt

gestopt met schrijven. Vanwege een

M.G. Schmidt in première. Regie

een gids samengesteld met een

contract met uitgeverij Flammarion

Ben Sombogaart. (NRC 28-8-1998)

beschrijving van alle reclame-archie-

mocht het pas na de dood van Malot

ven en -collecties bij bedrijven, musea

verschijnen. Daarna is het om on-

en particulieren. Verder verzamelt

naspeurbare redenen in de la blijven

in het Nederlandse theater in de

men documentatie op het terrein van

liggen. De titel wordt 'De scheepsjon-

vorm van een muzikale familievoor-

reclame, organiseert tentoonstellin-

gen', en volgens vertaler Theo

stelling. De bewerking naar Astrid

gen van affiches, en geeft publikatics

Buckinx is het een echte Malot,

Lindgren's boeken is van An

Pippi Langkous krijgt nu ook gestalte

uit. Inlichtingen: secretaris P.J.

spannend en vaak ontroerend senti-

Simons, de liedjes zijn van Ivo de

Reinders, tel/fax 070-3831455.

menteel: 'een klassieker'.

Wijs en de muziek is van Ronny
Mosuse. Tot 2 september in de

De Boek & [eugdprijs van het NBLC,
voor de beste universitaire scriptie
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Het Nederlands Stripmuseum in

Stadsschouwburg in Eindhoven,

Groningen wordt in de zomer van

daarna op tournee.

Tentoonstellingen

'Een voorwerp van aanhoudende
zorg': onderwijs wetgeving 1880-

Van 19 augustus tot 18 oktober in

1920. Aan de hand van spotprenten

De Nieuwe Kerk in Amsterdam:

uit die periode worden de reacties op

'Het wonderbaarlijk alfabet: 200 jaar

verschillende wetten en voorstellen

Koninklijke Bibliotheek'. Met boeken-

getoond. Adres: Nieuwemarkt iA,

kasten is een wonderlijke stad van

tel. 010-4045425. Open: di-za 10-17,

26 bouwwerken gecreëerd: voor elke

zo 13-17 u.

letter van het alfabet één. Kinderboeken bij de W van Winnetou. Er
zijn 3 boeken verschenen ter ere van
dit jubileum. Tel. 020-638 69 0 9 .
Open: dagelijks van 10-18 u.

tn het Letterkundig Museum in Den
Haag is van 2 oktober tot en met
<** 9 mei 1999 een tentoonstelling te
zien over leven en werk van Miep
Diekmann: 'Ogen in je achterhoofd'.

„ Het Bijbels Museum in Amsterdam

Ook aandacht voor de illustratoren

heeft van de weduwe van Bert

van haar werk, met originele illus-

Bouman de tekeningen gekregen die

traties. Er verscliijnt een Schrijvers-

hij maakte voor de televisieserie en

prentenboek. (Zie bij Publikaties).

Inlichtingen bij de secretaris van

het boek 'Woord voor woord' (tekst

Adres: Willem Alexanderhof 5,

het Ré veil-Archief: dr. J. Vree,

van Kare! Eykman). Ter gelegenheid

tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

Dotingalaan ir2, 1381 GE Weesp, tel.

daarvan is er van 13 sept. tot en met

za-zo 12-17 u.

0294-430219. Adres tentoonstelling;

29 nov. een tentoonstelling: 'Alles

voor 'Het Réveil en het kinderboek'.

Singel 425, Amsterdam, tel. 020-

werd helemaal nieuw : het oeuvre

Van 3 oktober tot en met 14 novem-

van illustrator Bert Bouman', en

ber is bij antiquariaat Lievredoor in

wordt de kinderbijbel opnieuw uit-

Vlaardingen een expositie te zien

gegeven. Adres: Herengracht 366,

van uitgaven van fan Ligthart.

Huygensmuseum Hofwijck in

tel. 020-6242436. Open: ma-za 10-17,

Adres: Hoogstr. 53, tel. 010-4347152.

Voorburg: 'Comenius; zijn invloed

20 13-17 u.

Open: di-za 12-17 u-

op de opvoeding van de kinderen

Van 19 september tot en met 3

Van 22 oktober tot en met 30 janu-

tel. 070-387 23 n.

januari 1999 in het Museum van

ari: 'Winters van toen, taferelen van

Open: za en 20 13-17 u.

de Twintigste Eeuw in Hoorn een

Anton Pieck' in Veluws Museum

5252143. Open: ma-vr ir-r6 u.
Tot 9 november 1998 in het

Huygens'. Adres: Westeinde 2a,

expositie over leven en werk van Dick

Naüac in Barneveld. Met originelen

Het Openluchtmuseum in Arnhem

Bruna. Adres: Bierkade 4, tel. 0229-

en reproducties. Adres: Langstr. 13,

laat de komende twee jaar geheim-

2i4oor, Open: di-zo 10-17 u-

tel. 0342-415666.

zinnige apparaten zien: de expositie

Open: di-za 10-17 uVan 20 september tot en met 10

'Zoete uurtjes : huis kam er-verton ingen uit de oude doos' geeft een beeld

januari 1999 in het Nationaal

Van r november tot 23 december is

van schaduw- en schimmenspel, van

Schoolmuseum in Rotterdam:

een tentoonstelling te zien in de

toverlantaarns, kijkdozen en kiek-

'Verkeerd geleerd!'. Een bijzondere

Universiteitsbibliotheek van

kasten, diorama's, stereoscopen,

archeologische tentoonstelling over

Amsterdam, die aansluit op een

miniatuur-huiskamertheaters,

het stereotype beeld dat in onderwijs-

studiedag georganiseerd door een

UI uminatie prenten en andere vormen

methodes over de prehistorie wordt

samenwerkingsverband van het

van dit vermaak.

geschetst.

Réveil-archief en de universiteits-

Adres: Schelmseweg 89, tel. 026-

Van 26 september tot en met 30 mei

bibliotheken van Amsterdam. In

3576133. Open: t/m 1 nov.: elke dag

1999:

de tentoonstelling is ook aandacht

van 10-17

u
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Publicaties

Verzamelaars en verzamelingen :
Koninklijke Bibliotheek, 1798-1998 /

Bijna alle boeken die hieronder worden

[red. Marieke van Delft... etal.]. -

vermeld zijn aanwezig bij het

Zwolle : Waanders, 1998. - 232 p. :

Letterkundig Museum / voorheen

ill. ; 31 cm. Uitg. bij de jubileumten-

Informatiecentrum Boek en Jeugd te

toonstelling 'Het wonderbaarlijke

Den Haag. Mocht een bepaald boek

alfabet' die werd gehouden in De

daar niet zijn, dan kan men tamelijk

Nieuwe Kerk te Amsterdam van 18

eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek

aug. t/m 18 oktober 1998. • Met lit.

in Nederland het wel aanwezig is.

opg. en reg, ISBN 90-400-9206-0
geb. f49,50.
Prachtig uitgegeven boek met veel

NEDERLAND

afbeeldingen van schatten uit de magaBibliografie W,G. van de Hulst /

zijnen van de KB. Bijdragen in dit

samengesteld door Daan van der

jubileumboek die over kinderboeken
handelen zijn de stukken over de collec-

Kaaden. - Veenendaal: 't Vergeten
Boek, 19.98. ca. 300 p.
Met informatie over alle drukken,

s

Hieronymus van Alphen ; literair-

ties van G.j. Boekenoogen, F.G. Waller

theorelische geschriften / [acqueline

en Boek ef Jeugd.

varianten, speciale uitgaven, losse ver-

J.M. de Man. Deel 1: Teksten. Deel 2:

halen met publicatieplaats, vertalingen,

Commentaar. Proefschrift Katholieke

Een geschiedenis van het jeugd-

fragmenten, curiosa, secundaire litera-

Universiteit Nijmegen, 1997. Een

theater ; de ontwikkeling van het

tuur, ongepubliceerd werk en correspon-

handelseditie verschijnt begin 1999

kindbeeld in hel jeugdtheater: een

dentie. Bevat levens richtprijzen. Te

bij het Constantijn Huygens

historisch-sociologische studie / Ton

bestellen voorJ39,90 fincl. porto) via

Instituut te Den Haag. Te bestellen

Tanken. - Amsterdam : Boom, cop.

giro 4799691 t.n.v. uitgeverij-antiqua-

bij KNAW, postbus 19121, rooo GK

1998. - 240 p. ; ill. ; 24 cm. Ook ver-

riaat 't Vergeten Boek te Veenendaal,

Amsterdam a f95,-.

schenen als proefschrift Universiteit

o.v.v. 'Bibliografie'. Na 1 dcc. f 49,90.

In dit proefschrift wordt beschreven
dat Van Alphen zich naast ftet schrij-

j- Historisch tableau : geschiedenis

ven van kinderpoëzie ook bezighield

van Amsterdam. - Met lit. opg., reg,
ISBN 90-5352-085-6, f44,50.
Geïllustreerde historisch-sociologische

opnieuw verbeeld in schoolplaten en

met de theorie en filosofie van de poëzie.

studie van het westerse jeugdtheater

essays / red, Frits van Oostrom, -

Hij onderzocht harmonie, melodie,

vanaf de middeleeuwen tot- heden. In

Amsterdam : Amsterdam University

ritme, rijm en stijl.

deel 1 een historische analyse naar de

Press, 1998. -176 p. : ill. ; 26 cm.

(bron: NRC 28-8-1998)

verschuivingen in het kindbeeld in hei
jeugdtheater, in deel 2 de resultaten van

Met lit. opg. ISBN 90-5356-316-4
geb. f69,50, ISBN 90-5356-299-0

Ogen in je achterhoofd : over Miep

onderzoek: gegevens over jeugdtheater-

Diekmann / eindred. Erna Staal ;

initiatieven van 1900-1980 in

red. Aad Meinderts en Anne de

Nederland, en een uitgebreide lijst van

hings (ïSSq-igyj). Een aantal bekende

Vries. Uitgegeven ter gelegenheid

opvoeringen, van auteurs, regisseurs,

Nederlanders kozen een markant histo-

van de tentoonstelling van 1 okt.

spelleiders en groepen, waarin veel

risch tafereel en schreven er een verhaal

1998 tot en met 9 mei 1999 door

bekenden uil de jeugdliteratuur en een

over. Dat werd vervolgens uitgebeeld

het Letterkundig Museum in samen-

bibliografie.

met een plaat van Isings (6x), of met

werking met uitgeverij Leopold.

een nieuwe plaat, gemaakt door een

(Schrijversprentenboek; 42).

pbk. f39,50.
Een hommage aanjohan Herman

eigentijdse illustrator (2zx).
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Met vier artikelen, drie interviews,

y Levens in letters : autobiografieën
van Nederlandse schrijfsters /

125 foto's en een schat aan bio- en

Hendrika Alberta Paasman. -

bibliografische informatie.

Amsterdam : Universiteit, ^ 9 6 . -

300 p. ; 21 cm. Auteursnaam op

: Houtekiet; Baarn : De Prom, cop.

ie dr. 1993. - Met reg.

omslag: Riet Paasman. - Proefschrift

1998. - 583 p. ; 23 cm. Vert. van: La

ISBN 90-5713-235-4.

Universiteit van Amsterdam.

légende et les aventures héroïques,

Proefschrift waarin dertien autobio-

Bloemlezing van circa 400 kinder-

joyeuses et glorieuscs d'Ulenspiegel

gedichten vanaf de ïSe eeuw tot het

grafische teksten van schrijfsters vanuit

et de Lamme Goedzak au pays de

midden van deze eeuw; met bronver-

een feministische visie geïnterpreteerd

Flandres et ailleurs, 1867. -

melding en achtergrondinformatie en

worden. Door ze te lezen als waren zij

Omslagtitel: De legende van

registers op auteur, titel en beginregel.

fictie worden literaire structuren zicht-

Ulenspiegel. ISBN 90-5240-458-5

baar, maar ook psycho-analytische ach-

geb. f49,90.

tergronden, hetgeen interessante analy-

BUITENLAND

Er bestaan vele vertalingen en bewer-

ses oplevert. (Maaike Meijer in

kingen van het boek van Charles de

Le livre pour la jeunesse : un patri-

Nederlandse Letterkunde, jrg. 3, no. 2,

Coster (ïSzj-iSyg) over de vrijheidsheld

moine pour 1'avenir : de quelles

mei 1996J. Een van de behandelde

die zich verzet tegen de Spaanse bezetter

sou rees disposent les chercheurs,

auteurs is Top Naejf.

en de Inquisitie. Dejeugdbewerkingen

enseignanfa, bibliothécaires, édi-

legden de nadruk vooral op de guiten-

teurs? / sous la dir. de Viviane

Parallelle levens / red. .: Corrie van

streken van Tijl. In deze uitgave ver-

E2ratty et Fran<;oise Lévèque. - Paris

Eijl... et al.]. - Amsterdam : Stichting

antwoordt de vertaler zijn werkwijze

Agence Culturelle de Paris, 1997. -

beheer IISG, 1998. 192 p. : ill.,

uitvoerig.

125 p. ; 24 cm. ISBN 2-8433-1009-1.

Vrouwengeschiedenis ; 18}, Met lit.

Alles in de wind : de bekendste kin-

oude kinderboeken, met voorbeelden

opg. ISBN 90-6861-152-6.

derversjes van vroeger / bijeenge-

van openbare en particuliere collecties;

bracht en ingel. door C.f. Aarts en

hel beschrijven van de geschiedenis van

vrouwen en de rol van hun levenspart-

MG. van Etten. - 2e dr. - Amsterdam

de jeugdliteratuur, onderzoekers en

ner daarin. Een van hen is Frederica

: Ooievaar, 1998. - 301 p, ; 18 cm.

methoden; heruitgeven van kinderboe-

foto's ; 25 cm. (Jaarboek voor

Bevat zes dubbel-biografieën over

Bevat artikelen over het erfgoed van

van Uildriks. (zie over haar Boekenpost
no. 36, juli/aug. igg8).
Eric de Noorman en de anderen :
uit het werk van Hans G. Kresse. 's-Gravenhage : Panda , 1998. - 32 p.
: ill. ; 31 cm. ISBN 90-6438-081-3.
Rijk geïllustreerde stripvormige uitgave met herinneringen van zoon Eric
aan zijn vader en van Dick Matena
aan Eric de Noorman; een bijdrage over
Kresse's weergave van levenswijze en
cultuur van de indianen, een bibliografisch overzicht en veel foto's en tekeningen in zwart-wit en vooral in kleur.
De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte avonturen van
Ulenspiegel en van Lamme Goedzak
in Vlaenderlandt en elders / Charles
De Coster ; vert. [uit het Frans] en
naw. Chris van de Poel. - Antwerpen
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ken van vroeger voor de jeugd van nu;
bronnen voor de geschiedenis van het
lezen in de 20e eeuw; het conserveren
van grammofoonplaten voor kinderen.
Bevat een lijst van Franse en Belgische
franstalige collecties kinderboeken, met
informatie over hel onderwerp van de
collectie, de grootte, beschikbare catalogi,
publicaties en toegankelijkheid.
Kinder- und Jugendliteraturforschung 1996/97 / Hans-Heino
Ewers, Ulrich Nassen, Karin Richter
und Rüdiger Steinlein (Hrsg.}. Metzier, 1997. 268 S„ DM 78,-.
Derde jaarboek waarin men zich ten
doel stelt de aktuele stand van zaken
m.b.t. onderzoek weer te geven en de
wetenschappelijke discussie op gang te
brengen. Met theoretische bijdragen:
over de mogelijkheid om wit internationale bekendheid van klassieke jeugd-? boeken een canon van 'wereld jeugdliteratuur' af te leiden; opvattingen in
de duilstalige wereld in de jge en begin

S Geschichte der Madchenlektüre ;
Madchenliteratur und die gesell-

der Sloveense jeugdliteratuur sinds het
einde van de iSe eeuw; sciencefiction als

schaftliche Siruation der Frauen vom

filosofische fantasie over het heden meer

18. (ahrhundert bis zur Gegenwart /

dan over de toekomst.

Dagmar Grenz, Gisela Wilkending
(Hrsg.}. - Weinheim [etc]: JuventaVerlag, 1997. - 3 1 2 P- '< 2 3 c m ' "
(Usesozialisation und Medien}. Lit.
opg. ISBN 3-7799-1341-0 pbk.
Bundel met zestien ftistorisch-kriti-

"Der Struwwelpeter" : Dichtung und
Deutung: eine psychoanalytische
Studie / Anita Eckstaedt. - Frankfurt
am Main : Suhrkamp, 1998. - 228 p. :
ill. ; 22 cm. Metlit.opg.
ISBN 3-5184-0786-4.

20e eeuw over jeugdliteratuur; onder-

sche onderzoeken van meisjeslektuur.

zoek naar verhalen van de ïge-eeuwse

Twee terreinen worden behandeld: de

schrijver Adalbert Stifter; het popularise-

meisjeslectuur die vanaf de 18e eeuw

psychoanalytische studie over Heinrich

ren van joodse heilige teksten voorjoods-

aanbevelenswaardig werd geacht, en de

Hojfmann's Piet de Smeerpoets, waarbij

Duitse kinderen en vergelijking met de

verhalende literatuur vanaf Trotskopje

de schrijfster ervan uitgaat dat dit

christelijke bijbelse verhalen voor kinde-

(1S85) tot heden, waarin een patroon

kinderboek een neerslag is van het romv-

ren. Tevens recensies van vakliteratuur,

herkenbaar is: het temmen van weerbar-

verwerkingsproces van Hoffinann m.b.t.

en een uitgebreide thematisch geordende

stige jeugdige (vrouwelijke) overmoed.

zijn vrocg-gestorven moeder. De auteur

bibliografie van vakliteratuur verschenen

In de meisjesboeken vanaf de 18e eeuw

beperkt zich niet tot het beroemde pren-

in 1996-

wordt de illusie gewekt dat vrouwelijke

tenboek, maar betrekt in aparte hoofd-

aanpassing en geluk bij elkaar horen.

stukken ook de biografie èn de andere,

Zoals de ondertitel al zegt: een

later ontstane prentenboeken van
s* Das jüdische Jugendbuch : von der
Aufklarung bis zum Dritten Reien /

Eiskalt: spannertdes Entspannen in

Gabriele von Glasenapp und Michael

Kinder- und Jugendmedien :

Nagel. - Stuttgart [etc]: Metzier, cop.

Ergebntsse der 33. Tagung des

1996. - XII, 289 p . ; 23 cm. Met lit

Insüluts / hrsg. vom Internationalen

opg., reg. ISBN 3-476-01413-4 kart.

Institut für Jugendliteratur und

Overzicht van begrippen en opvattingen over literaire opvoeding binnen

Leseforschung. - Wien, 1998Bevat onder meer artikelen over span-

het duitssprekende jodendom van de

ningselementen in serieverhalen zoals

Verlichting tot aan het Derde Rijk.

die van Paul van Loon; de ontwikkeling

Hoffmann in haar analyse. (Theo
Cielen)
Peepshows : a visual history /
Richard Balzer. - New York : Harry N.
Abrams, 1998. 160 p . : ill. i 29 cm.
tncludes bibliographical references.
ISBN 0-8109-6349-3; f 106,70.
Een coffeelable hoek over de geschieoe-

Bijzondere uitgaven

nis van de rarekiek of kijkkast in velerlei

Hanover NH : University Press of

verschijningsvorm. Na een rijk geïllus-

New England, 1997. - Indudes biblio-

treerde inleiding van 34 pagina's volgt

graphical references.

Pinocchios Abenleuer / Carlo Collodi

een plaatjesdeel van bijna honderd

ISBN 0-87451-840-7.

; vertaald door Bettina Kienlechner ;

pagina's, waarin talloze, veelal gekleur-

Een reeks essays over kinderboekklas-

met tekeningen en vignetten van

de afbeeldingen zijn opgenomen van

sieken, zoals van Richard Adams, Leslie

Roland Topor. - München : Gina

prenten, schilderijen, centsprenten, pren-

Brooke, Arthur Conan Doyle. Rumer

Kehayoff, 1998. - 184 p., f52,10.

tenboeken etc. die met name het gebruik

Godden en llugh Lofiing. Columns eer-

Importeur Nilsson & Lamm.

van de kijkkasten in de 18e en ige eeuw

der verschenen in de Washington Post

illustreren. Achterin wordt iedere afbeel-

en de Los Angeles Times, (Bookbird

1072, Er verscheen een luxe editie van in

ding meer of minder uitgebreid geanno-

lente 199SJ

beperkte oplage. Federico Eellini schreef

teerd. Het boek wordt afgesloten met een

Roland Topor illustreerde Pinokkio in

in het voorwoord: dat 'Topor de laatste

franse vertaling van de tekst van de

God and the American writer / Alfred

vertegenwoordiger is van de zeer grote

inleiding en de annotaties bij de pren-

Kazin. ist ed. - New York : Alfred A.

illustratoren' en dat 'de treurigheid van

ten. (Theo Gielen}.

Knopf 1997. - 272 p. ; 25 cm. -

Collodi's boze sprookje door Topor nog

A Borzoi book. - Met index.

ééns zo hopeloos en melancholiek is,

Children's literature : .1111111,il of the

ISBN 0-394-54968-6. f63,75, geb.

maar tegelijk zo volmaakt en tot in

Modern Language Assot i;ilion

Importeur Nillson & Lamm.

detail verbeeld, dat het er tenslotte bijna

Division on Children's Literature and

Over de betekenis van God voor

the Children's Literature Association.

Amerikaanse schrijvers als Harriet

- Vol. 26 / ed. R.H.W. Dillard. - New

Beecher Slowe, Herman Melville en

Haven [etc.j: YaJe University Press,

Mark Twain, met citaten uit hun werk.

gezellig uitziet.' (bron: Vrij Nederland,
22 aug. igc}8)

1998. - 255 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 0-300-07416-6 pbk.
Bevat o.a. hoofdstukken over middel-

The Alice companion : a guide to

Uit de tijdschriften

Lewis Carroll's Alice books / edited

eeuwse jeugdliteratuur, limericks van

by Jo Elwyn [ones and f. Francis

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

Edward Lear, Schateiland van R.L.

Gladstone. Basingstoke [etc]:

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

Stevenson, paradieën op Doornroosje en

Macmillan, 1998. - XII, 319 p. : ill. ;

het Letterkundig Museum j voorheen

Kate Greeaway's autobiografie.

24 cm. - Indudes bibliographical

Informatiecentrum Boek e[ jeugd.

references and index,
Books remembered : nurturing the
Budding writer / introduction by

ISBN 0-8147-4245-9.

NEDERLAND

Wetens waardigheden voor de echte

Margareth Frith. - New York :

liefhebber over Alice en haar schepper in

Alledaagse dingen : nieuwsblad voor

Children's Book Council, 1997.

alfabetische volgorde.

volkscultuur, regionale geschiedenis,

De tidiga barnboken i Sverige :

en Vlaanderen (no. 3, 1998) bevat

schrijvers toen zij jong waren? Door

lillerara stirömningar, marknad, bild-

onder de titel 'Op zoek naar een

welke boeken werden zij bet meest

produktion / Göte Klingberg, -

kinderboek' een overzicht van open-

beinvloed? Herinneringen door bekende

Stockholm : Naturoch Kultur , 1998.

baar toegankelijke collecties kinder-

auteurs: joan Aiken, Roald Dahl en

- 240 p. : iil. ; 23 cm. Met lit. opg.

boeken,

128 p, - ISBN 0933633041, $ 25,00.
Wat lazen de huidige kinderboeken-

folklore en volkskunst in Nederland

anderen. De artikelen bevatten ook een

ISBN 91-27-07075-1. Met samenvat-

korte biografie, een complete bibliografie

ting in het Engels.

en foto's van de auteur als kind en als
volwassene. (Bookbird lente 1998)
A child's delight / Noel Perrin. -

Beknopte geschiedenis van de Zweedse

De Bob Evers Nieuwsbrief {jrg. 6, no.
2, juli 1998) bevat bijdragen over

jeugdliteratuur tol en met de ïge eeuw,

feuilletons van Willy van der Heide,

met aparte hoofdslukken over dejeugd-

over locaties, illustraties en meisjes.

boekenmarkl en illustratietechnieken.
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Boekenpost (jrg. 6, 66. 37. sept./okt.

Zuidafrikaanse baker- en kinderrij-

gelovige te kijk zet; Paul van

1998} bevat weer veel boekennieuws,

men. Verder informatie over de kin-

Tongeren bekijkt de metamorfosen

onder andere over Piet Worm, 75 jaar

derboekverzameling van het

van Alice; Theo van Ris vindt dat Pluk

uitgeverij Leopold, de Eerste

Nasionak Afrikaanse Letterkundige

van de Petteflet geen kapsones heeft;

Wereldoorlog in het jeugdboek en

Museum en Navorsingsentrum in

en Wam de Moor beweert dat Van

over onverslijtbare kinderboeken.

Bloemfontein.

Lieshout zijn lezers het leven wil
leren leven.

In de serie 'Bewaarcollecties kinderboeken' de 4e aflevering; over oude
kinderboeken in musea.

• KUNieuws : weekblad Katholieke
Universiteit Nijmegen (jrg. 27, no.

Leesidee (jrg, 4, no. 2 en 3, mrt. en
apr. r998) bevat artikelen over de
Narnia-cydus van C S . Lewis,
geschreven tussen 1950 en 1956,
en over beren in boeken.
Het Lexicon van de jeugdlilerauur
(47e aanvulling, juni 1998) bevat
lemma's over Sijtje Aatjes, Henri
Pieck, Nannie van Wehl en anderen.
In Literatuur (no. 4,1998} een
recensie van de klassieken uit de
Delta-reeks, met informatie over
doelstelling en moeizame tot standkoming van de reeks, waarin de
'Kleine gedigten voor kinderen' van
Hieronymus van Alphen is verschenen, bezorgd door P.J. Buijnsters.
L. Literatuur zonder leeftijd (jrg. 12,
no. 46, zomer 1998) bevat een artikel
over het leesplezier dat volwassenen
hebben in jeugdboeken, met voorbeelden uit heden en verleden (Alice
in Wonderland), en een verhaal van
Nicolaas Matsier waarin hij ook weer
naar Alice verwijst.

De Bouterbode (nr, i, juli 1998) bevat

28, 29, 31, 32 en 33, april en mei

informatie over de 3e druk van

1998} bevat vijf artikelen in de reeks

• Ons ABC boek (no. 15, mrt. 1998)

'Paulus en de eikelmannetjes' en

'Wetenschappers over kinderboeken'

heeft als thema het hedendaagse

de bijbehorende compact disc met

Op vijf zondagmiddagen werden in

alfabet en bevat o.a. een artikel over

daarop een opname uit 1976 van een

centrum O 42 lezingen gegeven,

ABC-liedjes.

Paulus-hoorspel.

waarvan deze artikelen de neerslag
vormen. Wim Bronzwaer schrijft

In Ouwe Bram leeft nog! (jrg. 4,

Drielandenpunt (no. i, apr. 1998)

over de orale fixatie van Winnie the

no. 10, apr. 1998) artikelen over

bevat een vraag van Anne de Vries

Pooh; Paul Sars meent dat Pippi

K. Norel, C.Th- jongejan-de Groot

naar de relatie tussen Nederlandse en

Langkous de wetenschapper en de

en Tjeerd Bottema, verder

Berkhlen uil de wereld van hel oude kinderboek
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Van-de-Hulsttekstenbij Bijbelse

Tsjip Letteren (jrg.8, no. 2, 1998)

In Books for keeps (no. 110, mei

platen en jeugdfeuilletons.

bevat een vergelijking tussen het

1998) informatie over het nog steeds

boek 'Nils Holgerssons wonderbare

populaire klassieke kinderboek van

Ouwe Bram leeft nog! {jrg. 4, no. 11,

reis' van Selma Lagerlöf en de film

Beatrix Potter.

juni 1998) met o.a, een bijdragen

die 80 jaar later verscheen, en de

over To Hölscher, C.M. van den

mogelijkheden van Robinsonades in

Berg-Akkerman, illustrator Sjoerd

het literatuuronderwijs.

Kuperus en T.J. Kerpel die onder het

Bulletin Jugend & Literatur (jrg. 29,
no. 4, apr. 1998} bevat een korte
voorgeschiedenis en stand van zaken

pseudoniem Oom Niek jarenlang

De Vemiaan (nr. 13, juli 1998} is

van de activiteiten en collecties van

de jeugdrubriek in het Nederlands

geheel gewijd aan het dramatische

de Internationale Jugendbibiiothek

Dagblad verzorgde.

verhaal van 'Michael Strogoff, de

in München.

koerier van de tsaar'. Met overdrukDe School Anno (jrg. 16, no. 2,

ken van artikelen en afbeeldingen van

Canadian Children's Literature (jrg.

1998) bevat een artikel over de

en uit diverse uitgaven. Met overzicht

23, no. 4, 88, winter 1997 en jrg. 24,

schrijfster Nannie van Wehl (pseud.

van boek- en strip uitgaven, en een

no. 1, 89, lente 1998) bevat een arti-

van Susanna Lugten-Reys) geschre-

filmografie.

kel over de religieuze thema's in de

ven door haar kleindochter Suus
Boef-van der Meulen.
In De School mediatheek (jrg. 21,

'Anne'-boeken van L.M, Montgomery.
De Verzamel krant (jrg. 14, nr. 135,

Het lentenummer bevat artikelen

juli 1998 bevat een artikel over

over het Canadese kind als een wezen

plaatjesalbums,

verdeeld tussen natuur en cultuur,

no. 2, 1998) een artikel over Leonard

aan de hand van vier boeken uit de

Roggeveen, de schoolmeester met

Vitrine (jrg. 11, no. 5, aug/sept. 1998)

19e en begin 20e eeuw, hierbij ook

de snelle kroontjespen.

bevat een artikel over Edgard Tytgat

weer Anne van het groene huis,

{1879-1957) die naast vrij werk ook
In Stripschrift (jrg. 31, no, 3, 310,

boekontwerpen en illustraties maakte.

mei 1998) twee artikelen over Hans

Children's Literature Association
Quarterly (jrg. 23, no. 1, lente 1998)

G. Kresse.

BUITENLAND

Hel Tijdschrift voor Nederlandse

Antiquarian Book Monthly (nrs. 281

Taal- en Letterkunde (dl. 114, afl. 2)

t/m 288, jan. t/m aug. 1998).

is een special over Middeleeuwse
jeugdliteratuur, o.a, over Geofirey
Chaucer(ca. 1340-1400).

bevat een uitgebreide bespreking

In no. 281 een artikel over zeerovers-

Children's Literature in Education

door Berry Dongelmans van de

verhalen, in no. 282 een uitgebreid

(jrg. 29, no. 1 en 2, mrt. en juni

'Bibliografie van Nederlandse schooi-

artikel over Herbert Strang, in no.

1998) bevat onder meer bijdragen

en kinderboeken 1700-1800' van P.j.

285 en 287 bijdragen over Lewis

over E. Nesbit en Rudyard Kipling

Buijnsters en L Buijnsters-Sm ets.

Carroll's eeuwfeest en een aan hem

(no. 1), en een artikel over dood en

'Een knappe, leesbare, smaakvol uit-

gewijde tentoonstelling.

geweld in Victoriaanse schoollees-

gevoerde en vooral stimulerende
bibliografie'!

boeken (no. 2).
Bookbïrd (jtg. 36, no. 1, lente 1998)
is een speciaal nummer over Afri-

Eselsohr (no. 5, mei 1998) bevat

Traditie (jrg. 4, no. 3, herfst 1998)

kaanse jeugdliteratuur, waarin ook de

een bijdrage over de Sammlung
Brugge ma nn in Troisdorf,

bevat een artikel over 'Alleen op de

ontwikkeling van de Zuidafrikaans e

wereld' van Hector Malot, en over

jeugdliteratuur behandeld wordt.

de kinderboeken die verschenen ter

Verder bijdragen over de omzetting

In Journal of Youth Services in

gelegenheid van de inhuldiging van

van orale- in geschreven literatuur in

Libraries (jrg. 11, no. 3, spring 1998)

Koningin Wilhelmina in 1S98.

Kenia, en legenden en geschiedenis

artikelen over de veranderende

in Ghaneese jeugdboeken.

beschrijving van heldinnen in jeugd-
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boeken die in de afgelopen 75 jaren
zijn bekroond met de Newbery Medal

Verantwoording
illustraties

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude

Award.
Aansluitend bij de uitgave 'Historisch

kinderboek. Mededelingen-bulletin

Marvels & Tales (jrg, n. no. 1-2,

tableau' (zie bij Publikaties) is dit

van de Stichting Geschiedenis kinder-

1997) bevat onder andere een verge-

nummer ook een (zeer bescheiden)

en jeugdliteratuur {ISSN 1384-5977)

lijking van Roodkapje-versies door

hommage aan J.H. Isings, die zich

een Franse ethnografe. Voorts een

altijd zo goed documenteerde voordat

Bestuur

auteursportret van moeder en

hij iets op papier zette. Dat geldt

Netty van Rotterdam (voorzitter),

dochter Von Arnim die wat vrouw-

waarschijnlijk ook voor zijn illustra-

Jaap ter Linden (secretaris),

vriendelijker accenten legden dan

ties in het boek van D. Dijkstra:

Adrie Balke (penningmeester),

de gebroeders Grimm.

'De jongens van Oudenoord' (Van

Janneke van der Veer,

Holkema & Warendorf, 1907).

Reinder Storm.

Mitteilungen des Instituts tür

Het speelt zich afin een niet nader

J ugendbuchforschung (heft r/1998)

genoemd dorp, en geeft een beeld

Samenstelling:

bevat informatie over een nieuw

van de gewoonten daar. Zoals het

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

Duits-lsraëlisch onderzoeksproject

ijsschots-springen, waarbij de merk-

informatie kan men sturen aan:

naar het leven van joodse kinderen in

waardige kreet 'louter, louter' wordt

Letterkundig Museum

Duitsland van 1933-1941. op politiek,

gebezigd. Takkenbos-werpen, kievits-

t.a.v. Jeannette Kok

sociaal en literair gebied. Het onder-

eieren rapen, en de komst van 'eek-

Postbus 90515

zoek beperkt zich niet tot gepubli-

schillers' zijn belangrijke gebeurte-

2509 LM Den Haag

ceerde jeugdliteratuur, maar omvat

nissen. Dit boek verdient nadere

Tel. 070-3339624

ook door kinderen geschreven brie-

bestudering om de waarde ervan voor

Fax. 070-3477941

ven en dagboeken, en later geschre-

de streek geschiedenis te bekijken.

of tel./fax. 020-6251915

ven autobiografische verhalen over

Maar dan moet wel duidelijk worden

Bezoekadres Letterkundig

die periode.

van welke streek een beeld wordt

Museum:

gegeven. Wie weet meer?

Prins Willem Alexanderhof 5
Den Haag

La Revue des livres pour enfants
(no. 181-182, juni 1998) is een themanummer over vertellers en orale

Donateurs van de Stichting (mini-

literatuur, met artikelen over het

mum donatie per jaar vijfentwintig

DE JONGENS VAN OUDENOORD

verschijnen van 'Contes de ma mère

gulden} ontvangen uitnodigingen

1'Oye* driehonderd jaar geleden, en

voor studiedagen, excursies en regelmatig de Berichten uit de wereld van

over stijl, motieven en sfeer waarin
de Franse modeschrijvers van de 18e

D. DIJKSTRA

Aanmelden als donateur kan men bij

eeuw mondeling overgeleverde volksverhalen op schrift stelden.

het oude kinderboek.

Oelllustrcerd (loot ]. K ISINOS Ju

Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)

Tausend und ein Iini.li (no. 3, juni
1998) bevat een kritische bespreking
van jeugdboeken waarin de Latijns-

Coördinatie 'Kinderboekencafé':

Amerikaanse indianen beschreven

Netty van Rotterdam (0180-48712,8)

werden en worden vanuit westers

&TheoGielen (030-2319162)

oogpunt.

VAN HOI.K^HA & WAFiF.NDORI'

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Anne de Vries {070-3140215: werk
ma-di-wo, 071-5176745: thuis)
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur

„ "W

STICHTING GESCHIEDENIS

K I H D E R - EN JEUGDLITERATUUR

)

In 1999 is het tien jaar geleden dat 'De hele Bibelebontse
berg : de geschiedenis van het kinderboek in Nederland

V

yC

De datum voor de volgende studiedag is bekend: 24 april
1999. Plaats: het Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum in Den Haag.

de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur.

De contributie gaat volgend jaar omhoog van f25,- naar

de Nederlandse Boekhistorische Vereniging willen dit

f35,- per jaar. Dit is noodzakelijk omdat de kosten voor

onderzoek verder stimuleren, en daarom organiseren zij

de 'Berichten.,,' zijn gestegen, en de verzending niet meer

op 1 en 2 oktober 1999 een symposium met de titel: 'Tot

via een aantal instellingen kan lopen. Ook de zaalhuur

volle waschdom : nieuwe hoofdstukken uit de geschiedenis

voor de bijeenkomsten is een steeds grotere kostenpost

van de jeugdliteratuur'. Het wordt een vol en interessant

geworden. De bijdrage van f 10,- per bijeenkomst blijft

programma, waarover u te zijner tijd meer informatie

geliandhaafd. Ter controle van de financiën hebben Henk

ontvangt.

en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden' verscheen.
Dit was een belangrijke stimulans voor het onderzoek naar
De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur en

van der Lee en fanneke van der Veer zich beschikbaar
gesteld als kascommissie.

Netty van Rotterdam
Voorzitter

Het bestuur is voornemens in februari een nieuwe ledenlijst uit te brengen. Wil iedereen die wijzigingen of aanvullingen heeft, bijvoorbeeld in telefoonnummers, e-mail-

±

adressen of aandachtsgebieden, deze doorgeven aan het
secretariaat bij het Nationaal Schoolmuseum?

Van de redactie
Qua illustraties een kattennummer deze keer, dankzij een
zending plaatjes van kattentekenaar Louis Wain, gestuurd
door mededonateur Chris Kleiss. De schrijver van het verzamel aars verhaal heeft zich bij deze keuze aangesloten,
zodat alleen de plaatjes in de rubriek 'Vragen' uit de(ze) toon
vallen. Verder een verslag van de studiedag en het gebruikelijke nieuws,
Helaas is de vraag in het vorige nummer naar de streek
waarin het boek 'De jongens van Oudenoord' zich afspeelt
niet opgelost.
Een verzoek aan alle lezers: hoort u iets over een tentoonstelling die gaat komen, of ander nieuws dat van belang
kan zijn voor geïnteresseerden in het oude kinderboek: belt
u dan de redactie even! Ook ons ontgaat wel eens iets...
De samenstellers

Berichten uil de wereld van hel oude kinderboek
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Mr. Van Veen-kring

complete exemplaren uit iemands

Studiedag 24 oktober

collectie besproken en soms zelfs
Op zaterdag 19 september 1998

cadeautjes rondgedeeld! Zouden er

Speciale collecties in Heemstede.

vond in Utrecht de derde bijeen-

niet meer mensen uit onze gelede-

Op deze studiedag was de Stichting

komst plaats van de 'Mr. Van Veen-

ren het leuk vinden om mee te doen?

te gast in de Openbare Bibliotheek in

kring'. J. Landwehr hield een voor-

Die mogelijkheid wordt weer geboden

Heemstede, waar zo'n vijftig dona-

dracht over een 'mnemotechnische'

op de woensdagavonden 17 februari,

teurs hun opwachting maakten. De

kinderbijbel uit 1682. Daarna vertel-

19 mei en 15 september, telkens

ochtendlezing werd verzorgd door

de F.]. Huiskamp over de negentien-

vanaf 19.00 uur. Noteer de data

bibliothecaris Hans Krol, die naast

de-eeuwse schoolboekenauteur P.N.

alvast, er komt geen aparte mailing

vele bijzonderheden over de streek

Muyt en diens werk voor de uitgever

over!

een uiteenzetting gaf over de auteurs

Johannes Noman te Zaltbommel.
De kring staat open voor alle

Theo Gieten

onderzoekers en verzamelaars die
zich bezighouden met het kinderboek van de achttiende en negentien

Mini-excursies

de eeuw. Voor deelname wordt het
donateurschap van de Stichting

Na al het prachtigs dat de deelne-

Geschiedenis Kinder- en Jeugd-

mers het afgelopen jaar te zien kre-

literatuur als voorwaarde gesteld.

gen tijdens de huiskamer-excursies

De volgende bijeenkomst vindt

bij Chris Kleiss, Miep Slager en

plaats op zaterdag 13 maart, van

Ineke Reitsma - alle drie bij deze

10.00 tot 13.00, ook weer in Utrecht.

nogmaals hartelijk dank - hebben

Belangstellenden kunnen zich aan-

we ook voor het komend jaar weer

melden bij; Anne de Vries,

een drietal mini-excursies georgani-

Koninklijke Bibliotheek, Postbus

seerd op drie vrijdagmiddagen van

90407, 2509 I.,K Den Haag.

14.00 - 17.00 uur. Op 19 maart naar

(Zie ook Colofon)

de collectie Landwehr-Vogels in Tiel,

en illustratoren, waarvan de biblio-

11 juni naar Miriam Goldschmidt in

theek speciale collecties heeft aan-

Wassenaar, en in november (de pre-

gelegd.

ciese datum volgt nog) naar de col-

Achtereenvolgens passeerden Pieter

lectie Buijnsters-Smets in Nijmegen.

Vergers, Jan Wiegman en Dick Laan

Ook in 1999 zal er weer driemaal

Omdat het gaat om ontvangsten bij

de revue, verlevendigd door talloze

de gelegenheid bestaan om elkaar

mensen thuis, is het aantal deelne-

anecdotes. Daardoor was er te weinig

mers per excursie beperkt tot maxi-

tijd voor een nadere beschouwing

maal acht personen.

van de speciale collecties over Alet

Daarom is aanmelding vooraf vereist.

Schouten, Vera de Backer, E. Gerdes,

Kinderboeken-café

op informele wijze te ontmoeten aan
de inmiddels vertrouwde ronde tafel
in café Lofen aan het Domplein in

Bij overweldigende belangstelling

Godfried Bomans, C. Joh. Kieviet en

Utrecht. Hoewel het aantal mensen

(zoals afgelopen jaar bij Miep Slager)

J.B. Schuil. Materialen die verzameld

dat daarvan de afgelopen keren

is er soms de mogelijkheid eenzelfde

worden zijn boeken, archieven,

gebruik maakte, relatief beperkt was

excursie twee keer te organiseren.

foto's, video's enzovoorts. Het mees-

(iedere keer zo'n tien mensen), ging

N.B.: over deze mini-excursies ont-

te wordt door families geschonken.

het er telkens toch heel geanimeerd

vangt u geen extra mailing!
Dr. J.P, Heije.

aan toe: laatste aanwinsten werden
geshowd, kopieën met allerlei informatie uitgewisseld, problemen met
moeilijk te dateren of ook wel inBerichten uit de wereld van hel oude kiuderhnek
december 1998 TU>. 21

Aanmelden bij Netty van Rotterdam

Na de lunch volgde een lezing - met

of Theo Gielen (zie Colofon).

muziek - door Dr. Jan Stroop, onder

de titel 'De karretjes van Dr. Heije'.
Een ongekend eensgezind gezang

Mag ik van jou ...
een kwartetspel?

steeg op vanuit de gelederen van de

nu beland in het vijfde van de klassieke zes stadia die elke verzamelaar
doormaakt. Heel in het kort daarover

donateurs: de liederen van Dr. Heije

De redactie vroeg Henk van der Lee om

het volgende. Het eerste stadium is

zaten er nog redelijk goed in. Tussen

ah zevende in de reeks verhalen van

dat van het sparen: men legt zaken

de muziek door wist de spreker/

verzamelaars zijn ideeën op papier te

van hetzelfde soort bijeen die men in

orgelspeler/zanger veel boeiends over

zetten. Naast de geschiedenis van het

de loop van de tijd min of meer toe-

Dr. Heije te vertellen. Helaas zal het

kinderkaartspel schetst hij stadia in

vallig heeft verkregen. Dan slaat de

nog wel een jaar of vijf duren voordat

het verzamelproces, die menigeen zal

vlam in de pan en het echte verzame-

de biografie verschijnt.

herkennen.

len begint: men gaat met een allengs

Jan Pieter Heije (1809-1876) was op

toenemend en op de duur niets ont-

veel gebieden actief. Als arts schreef

Hoe komt men tot het verzamelen

ziend fanatisme een zo volledig

hij een proefschrift over mentale

van kwartetspellen? Heel eenvoudig.

mogelijke collectie aanleggen van die

ziektes (1832), werkte mee bij de

Een vriend komt langs en deelt mee

zaken. Na een jaar of na tien jaar

bestrijding van een cholera-epidemie

dat hij 'kwartetten verzamelt'.

blijkt dit onmogelijk te zijn en begint

en was mede-oprichter van het

Wetende dat hij amateur-violist is en

de derde fase: de specialisatie.

Amsterdamse Prinsengrachtzieken-

in een strijkkwartet speelt vraag je

Men richt zich op een deelgebied,

huis. Ook als bestuurder verzette hij

dan: Is dat ene kwartet niet genoeg?

waarvan men vervolgens (de vierde

veel werk: in de Maatschappijen tot

Spelen ze niet goed genoeg? Na nog

fase!) alles wil weten: de verdieping.

bevordering der Geneeskunst, der

wat langs elkaar praten blijkt dan wat

Men correspondeert, zoekt in archie-

Toonkunst, en tot Nut van 't

er aan de hand is.

ven, belt en reist zich arm. In het

Algemeen. Hij was een sociaal bewo-

Zo begon ik lang geleden. En ik ben

volgende, vijfde, stadium wil men de

gen mens, die meewerkte aan het
oprichten van armenscholen en zangscholen. Als literator schreef hij (tot

'Der Kater l'ijhrl den König

1840) serieuze poëzie, en later volks-

ius Schloss' uil kwartel
' Der gesüefdlc Kater*,

liederen en liedjes voor kinderen. Hij
publiceerde liedteksten in de

behorend tot Marchen-

..;

Quartett. uitgave van Olto
Maier Verlag, Ravensburg,

Enkhuizer Almanak, die een voor die

nummer 241, 40 kaarten,

tijd gigantische oplage had van

circa 1035. lllu-slralon

65.000 exemplaren. In 1843 versche-

M. Ohser-Bantier.

nen zijn Kinderliederen, die nog steeds
bekend zijn, zoals te horen was bij
het zingen van 'Twee voerlui' (Het
karretje op de zandweg}, 'Een triom-

KsHu^Hfö&ucfiillsllV />.. ^^H|^B?

('•'•••\ •*•£•••

fantelijk lied van de Zilvervloot',
'Klein Vogelijn op groenen tak', 'De
kleinste', 'Naar zee" (Ferme jongens,
stoere knapen) enzovoorts.
Ook het persoonlijk leven van Dr.
Heije kwam aan bod, zijn huwelijk

•

J

met een dochter uit een rijke familie,
zijn werk voor zijn schoonvader, en
zijn nalatenschap, waarvan Dr.
Stroop weinig heeft kunnen terug-

Der
Der
Der
Dar

Der gestiefcite Kater
Kater flnisjt eio#n Hase»
Kater hrmgt dem ^ i i i g de» Hasen
Kater sprieht raït den Sauern
Kater rnim teOsii ina SchlttË

vinden.
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ervaringen delen met anderen en gaat
men over tot publicatie. Het laatste,
uiteindelijke stadium is dat van de
losmaking; er gaat geen uitdaging
meer van het verzamelgebied uit,
alles wordt verkocht, men begint iets
geheel anders.
Bij het verzamelen ontmoette ik de
bekende reeks van leveranciers: eerst
'Kal' uit kwartet 'Huisdieren',

familieleden en bekenden, daarna

behorend tot Fauna Quartel-

rommelmarkten, vervolgens handela-

spel, uitgave van B- Dondorf,

ren en tenslotte mede verzamelaars,

Frankfurt, nummer J35, 40

ontmoet op beurzen en dergelijke.

kaarten, cirta 1915. IltusLralor
cm bekend.

Met mijn kwartetspellen zit ik dus in
het vijfde stadium: mijn specialisatie
is het oudere spel, uitgegeven vóór
1960, dus vóór de grote stroom van
snel gemaakte technische, TV- en
stedenkwartetten losbarstte. Mijn

Huisdieren rijn:

1

P»aed
Kaf

12
^ C ' -

•••:•

••'"~'

'

-

1

' - ' -

publicatie (die in voorbereiding is -

«r/l

en in zekere zin altijd wel in voorbereiding zal blijven} is enerzijds catalo-

als sprookjes, bloemen, dieren, op

op de markt; vele honderden spellen

giserend bedoeld, maar wil vooral de

de kaarten aan. Sommige bedrijven

met afbeeldingen van de producten,

geschiedenis van het kinderkaartspel

drukken de spellen zelf, anderen

de installaties, de klanten (altijd zeer

in ruimere zin beschrijven, en zal

maken gebruik van de speelkaarten-

tevreden!) of liet 'character' van het

dus ook zwarte-pietspellen, snip-

drukkers. In Nederland is waarschijn-

bedrijf zullen volgen. 'Algemene' uit-

snapspellen, memory en enkele ande-

lijk de firma J.f. Sleijser in Leiden

gevers gaan proberen spellen via hun

re speltypen omvatten.

(in speelgoed) rond 1870 de eerste

boekwinkels-verkoopkanaal aan de

uitgever van kinderkaartspellen; de

man te brengen, natuurlijk niet voor

De geschiedenis van het kinderkaart-

Speelkaartenfabriek Nederland in

niets; in 1898 was Valkhoffin

spel begint in hel tweede kwart van

Amsterdam start er pas rond 1920

Amersfoort naar mijn weten de eer-

de negentiende eeuw in de Verenigde

mee. Vervolgens beginnen rond de

ste die een speciaal Oranjekwartet

Staten en Duitsland met educatieve

eeuwwisseling verschillende uitgevers

publiceerde. Het houdt niet op: aller-

spellen met vooral geografische en

van educatieve boeken veelal vanuit

lei non-profit organisaties gingen via

historische motieven. De eerste spel-

een bepaalde levensbeschouwing een

een kwartetspel iets van hun dien-

len zijn vrij primitief, maar al gauw

diversificatie met kinderkaartspellen.

sten aan klanten en verdere geïnte-

zien de al lang actieve speelkaarten-

die zij via hun kanalen, de speciale

resseerden laten zien. De stichting

drukkers hun kans: vanaf 1860 gaan

boekwinkels, verspreiden.

zij de spellen maken en in de handel

Het Hoogeland dat arbeidskoloniën
in stand wilde houden was rond

brengen. Iets later, vanaf ongeveer

De twintigste eeuw geeft nieuwe

1930 misschien de eerste in

1880 gaat de speelgoedbranche die

markten voor het kwartetspel te zien.

Nederland die een kwartetspel uitgaf.

natuurlijk over betere distributiekana-

Al in 1903 is het eerste (gratis ver-

Even later werd weer een nieuwe

len beschikt zich er mee bemoeien:

spreide!) reclame kwartetspel (van de

markt geopend: kwartetspellen, uit-

zij brengen de bekende spelmotieven

Nederlandsche Oliefabriek te Delft)

gevent om fondsen voor een bepaald
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doel bijeen te brengen, werden popu-

Mengelwerk

lair nadat Ln 1933 een spel aan het

betrokken was bij de tentoonstelling
'Wit over zwart, beelden van Afrika

'Noodfonds 1933' aan joodse vluchte-

De stichting Geschiedschrijving

lingen was gewijd. En tenslotte: wie

en zwarten in de westerse populaire

Illustratie Nederland (GIN) (zie

kent niet die kwartetspellen die voor

cultuur' in het Tropenmuseum.

Berichten no. 19) organiseerde op n

een speciale gelegenheid in kleine

De collectie, meer dan vijfduizend

november een studiedag. Met deze

kring worden verspreid? Vrijwel

objecten waaronder ook kinderboe-

'Dag van de Geschiedschrijving van

iedere vader heeft voor zijn vijftigste

ken, is in 1997 ondergebracht bij het

de Illustratie in Nederland' treedt de

verjaardag wel een spel van zijn kin-

Rotterdamse Museum voor Volken-

Stichting voor het eerst naar buiten,

deren gehad, 2eker als hij er vier had

kunde, Het Museum beheert de col-

en hoopt zij zoveel mogelijk geïnte-

'verzameld', zoals bij schrijver dezes.

lectie en stelt expertise bescliikbaar,

resseerden te bereiken en met hen

Er zijn buitengewoon aardige spellen

de stichting Imago Mundi bevordert

van gedachten te wisselen. Er werden

te vinden in deze categorie, zoals het

het gebruik van de verzameling en

negen lezingen gegeven door illu-

kwartetspel van het Leids Pre-

wil ook bulten het museum vorm

stratoren, publicisten, vormgevers,

historisch Dispuut Johan Picardt in

geven aan het gezamenlijke doel:

kunsthistorici en een communicatie-

1968 waarvan een van de 76 kaarten

een bijdrage te leveren aan het door-

wetenschapper. Een bundel met de

een (voor)publicatie van een recente

breken van stereotype, door racisme

teksten wordt binnenkort uitge-

archeologische vondst bevatte.

gevoede beeldvorming.

bracht. Het GIN is gestart met een

(de Volkskrant 10 nov, 1998)

project, waarbij een aantal oudere
De vraag die aan het hoofd van dit

illustratoren uit verschillende vakge-

Theatergroep Huis aan de Amstel

artikel staat moet ik nu nader precise-

bieden wordt geïnterviewd, om zo

heeft een voorstelling gemaakt ge-

ren. De vraag die ik aan een ieder,

vast te leggen hoe het vak zich heeft

titeld 'Drijfijs', geschreven door Peter

ook aan de lezers van dit blad, stel is

ontwikkeld. Informatie bij de secre-

de Graef. Het stuk is gebaseerd op

tweeledig: Mag ik van jou een oud

taris: Joost Smiers, Hogeschool voor

een ware gebeurtenis: in de barre

kwartetspel? en: Kun je me helpen

de Kunsten Utrecht, Postbus 1520,

winter van 1849 zit een vader met

aan relevante gegevens over uitge-

3500 BM Utrecht, tel. 030-2332256,

zijn twee zonen gevangen op een

vers, drukkers, illustratoren enzo-

fax 030-2332096.

ijsschots in de Zuiderzee. Er zijn

voort, van oude kwartet- en andere

(voor zover bekend) drie jeugdboe-

kinderkaartspellen? Gegevens die

Mededonateur Joke Thiel-

ken over dit drama geschreven:

over het algemeen ontbreken op de

Schoonebeek werkt voor een kring-

'Veertien dagen op een ijsschots'

kaarten. Wie weet bijvoorbeeld iets

loopwinkel in Sassenheim, en komt

door S. Abramsz, 1898; 'Twee weken

over kwartetspellen die in of vlak na

daar nogal wat oude (twintigste

in doodsangst' door jakobus, 1899;

de tweede wereldoorlog door De

eeuwse) kinderboeken tegen.

en 'Veertien dagen op een ijsschots'

Spaarnestad zijn gedrukt? Wie weet

Op dinsdag J2 januari van 13.30-

door Miek Dorrestein, 1986.

er iets van de (speelgoed?)firma die

16.30 en van 19.00-21.30 uur geeft

Bel voor een speellijst 020-6229328.

rond 1947 Victory als merknaam

ze de donateurs gelegenheid om de

voerde? Welke illustrator werkte in de

boeken te bekijken en tegen accepta-

jaren-1930 voor het Duitse bedrijf

Het bekende verhaal van Piggelmee,

bele prijzen te kopen.

Kleefeld? Vragen te over!

naar het sprookje van de gebroeders

Adres: Kringloopwinkel, Bijweglaan,

Grimm 'Van de visser en zijn

Sassenheim.

vrouw', wordt in een bewerking van

Mijn conclusie is dat het verzamelen
van en het onderzoek naar kinderkaartspellen bepaald geen kinderwerk
is!
Henk van der Let

Meer informatie: tel, 0252-212372.

Harrie Jekkers en Koos Meinderts
gespeeld door aspirant-acteurs van

De nieuwe Stichting Imago Mundi

Jeugdtheater Hofplein. Regie Louis

bestudeert 'de beeldvorming van de

Lemaire.

ander'. Het is de voortzetting van de

Adres: Benthemstraat 13, 3032 AA

stichting Negrophilia, die in 1990

Rotterdam. Tel. 010-2435050.
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Tentoonstellingen
Op 20 oktober 1998 vond de heropening plaats van het vernieuwde
Kinderboekenmuseum, dat in 1994
haar deuren opende. De expositie is
nu ook gericht op jongere kinderen

Ook is een speciale aflevering van

vanafvier jaar, en er wordt aandacht

het tijdschrift 'De Boekenwereld' aan

Haag is tot en met 9 mei te zien:

besteed aan boeken die na 1994

dit fenomeen gewijd,

'Ogen in je achterhoofd' over leven

verschenen zijn. Ook voor historisch

Adres: Stadhouderskade 42,

en werk van Miep Diekmann.

geïnteresseerde volwassenen is er

tel, 020-6732121. Open: 10-17 u -

Adres: Willem Alexanderhof 5,

le illustraties, handschriften en foto's

Historisch Museum De Waag in

za-zo 12-17 u-

van bijvoorbeeld Nienke van

Deventer heeft tot 14 februari de

Hichturn en fohan Kieviet. Een tijd-

tentoonstelling 'Met Erasmus naar

In Speelgoedmuseum Kinderwereld in

balk laat de geschiedenis van de

school'. Er wordt een beeld gegeven

Roden is van 13 februari tot en met

jeugdliteratuur zien. Adres:

van het middeleeuwse Deventer met

9 mei werk van illustrator Comelis

Letterkundig Museum / Kinderboeken-

haar eerste drukkers, de handel,

jetses te zien, gemaakt voor

museum, Willem Alexanderhof 5

de kerk en vooral de Latijnse school.

Nederlands-Indische schoolboeken

in Den Haag, tel. 070-3339666.

Met handschriften en incunabelen.

van uitgeverij Wolters. Adres:

Open: di-vr 10-17 > za-zo 12-17 u-

Adres: Brink 56, tel. 0570- 693780.

veel moois te bekijken, zoals origine-

In het Letterkundig Museum in Den

tel. 070-3339666, Open: di-vr 10-17,

Open: di-za 10-17,

zo r _r

3 7 u.

Brink 31, tel. 050-5018851. Open:
di-vr 10-13

en I

4"I7> z a-z° 13-17 u.

Nog tot en met 10 januari in het
Nationaal Schoolmuseum: 'Verkeerd

Van 30 januari tot en met 18 februari

Tot 14 mei 1999 is in het Archeolo-

geleerd!' Een bijzondere archeologi-

1999 is in Studio Pulchri in Den

gisch Museum in Haarlem te zien:

sche ten toon stelling over het stereo-

Haag een overzichtstentoonstelling

'Het kinderspel behaagt ons wel'.

type beeld dat in onderwijsmethodes

georganiseerd van aquarellen en

Er zijn ruim vijfhonderd 'speeltjes'

over de prehistorie wordt geschetst.

tekeningen van Jenny Dalenoord,

tentoongesteld, afkomstig uit archeo-

Adres: Nieuwemarkt IA, tel. 010-

ter gelegenheid van haar tachtigste

logische opgravingen en daterend

2

4045425. Open: di-za 10-17, ° 13-17.

verjaardag. Er zijn ook veel boek-

van de zestiende tot de achttiende

illustraties te zien. Adres: Lange

eeuw. Adres: Grote Markt i8k. Tel.

Ook nog maar tot to januari: in het

Voorhout 15, tel, 070-3461735.

023-5430888, Open: di-zo 13-17 u.

Rijksmuseum in Amsterdam 'Het

Open: di-vr 11-17, za-zo 13-17 u-

feest van de lithografie'. Vanwege

Van 26 maart t/m 3 oktober 1999

het tweehonderdjarig bestaan van

Tot en met 28 februari in De Kunst-

de vlakdruktechniek js een keuze

hal in Rotterdam een tentoonstelling

Rotterdam: 'Met de hand geschreven:

gemaakt van 70 werken uit de collec-

onder de titel 'Aanschouwelijk voor-

de geschiedenis van het schrijven op

tie steendrukken van het Prenten-

gesteld : beweegbare platen rond

school'. In het kader van het Jaar van

kabinet, waaronder ook litho's van

1900'. Het gaat vooral om boeken

het Handschrift wordt de gescliiede-

Theo van Hoytema. Om inzicht te

over de werking van het menselijk

nis van het schrijfonderwijs, van pen

geven in het drukprocedé is een

of dierlijk lichaam en over techni-

en papier en van het alfabet getoond.

steendruk-machine met toebehoren

sche uitvindingen, niet speciaal over

Adres: Nieuwemarkt iA, tel. 010-

te zien. Het Rijksmuseum heeft een

kinderboeken. (Zie voor de catalogus

4045425. Open: di-za 10-17, zo r 3 -I 7-

publicatie gewijd aan de lithografie,

de rubriek Publicaties). Adres:

met informatie over de druktechniek,

Westzeedijk 34], tel. 010-4400321.
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in het Nationaal Schoolmuseum in

Publicaties

Held voor alle werk : de vele gedaan-

Zerlegbare Modellen =

Bijna alle boeken die hieronder worden

ten van Tijl Uilenspiegel / Marnix

Superitnposed plates • Planches

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Beyen. - Antwerpen ; Baarn :

superposables / [comp, and text:

kundig Museum te Den Haag. Mocht

Houtekiet, 1998. -160 p.

Hans Oldewarrisj. - Rotterdam :

een bepaald boek daar niet zijn, dan
kan

tamelijk eenvoudig opzoeken

Studie over de receptie van

62 p. pi. : ill.; ai cm. In ringband. -

in welke bibliotheek in Nederland het

verhaal vanaf het middeleeuwse volks-

Met lit.opg.

wel aanwezig is.

boek, waarbij Tijl van vlerk en vlegel

ISBN 90-6450-285-4, f9,95.

'door toedoen van De Coster verandert

NEDERLAND

4

oio Publishers , cop. 1996. - [62] p,r

Uilenspiegel. De geschiedenis van hel

in een guitige schalk en daarna in een

llngelslallge catalogus met 62 afbeeldingen in kleur, ter gelegenheid van de

volksheld'. 'Dankzij een verbluffende

tentoonstelling 'Aanschouwelijk voor-

Helden zonder zee : het verhaal

politieke wendbaarheid blijkt hij inzet-

gesteld : beweegbare platen rond 1900'.

achter Nederlands populairste jeugd-

baar als held' voor allerlei groeperingen.

Te koop bij de Kunsthal in Rotterdam.

boekenserie de Kameleon / Paul

(De Standaard 29-10-199^.

Steenhuis. - Amsterdam :
Meulenhoff, cop. 1998, - 174 p. : ill. ;
20 cm. - (MeulenhofT editie ; 1710). ISBN 90-Z90-5760-2, f24,95.
Paul Steenhuis, kunstredacteur van
de NRC, ging op zoek naar hel geheim
van het succes van de boeken van Hotze
de Roos en legt de fundamenten ervan
bloot. Hij ziet de hoofdpersonen in de
zesligdelige Kameleonserie als belichaming van de Verlichtingsidealen.
Hielke en Sietske staan voor vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Ook de
beoordeling van de reeks door literatoren
en bibliothecarissen komt aan de orde.
Bijzondere Iwekvormen j onder
redactie van ProBiblio. - Den Haag :
NBLC Uitgeverij , 1998. - 31 cm.. (Documentatie jeugdlectuur in
thema's ; jrg. 20, nr. 4). f. 26.50.
Map met 1} overdrukken van artikelen uit binnen- en buitenlandse tijdschriften over bijzondere boekvormen
binnen de jeugdliteratuur, aangevuld
met een literatuurlijst met j6 titels.
Onder bijzondere boekvormen wordt
verslaan: allerlei gedrukte objecten die
zich 'in het weelderig landschap tussen
de boekenwereld en het speelgoedland'
bevinden (naar Aernoul Borms). Dus
over scrapbooks, pop-ups, leporello's,
Kubasta en Ron van der Meer.
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Leonard Roggeveen : korte handleiding voor het verzamelen van
boeken geschreven dooT Leonard
Roggeveen / [samengesteld door
N.f. Wagemaker]. - Herdruk. Nieuwe Niedorp : Ventje Vijfhaar,
1998. 65 p.: 16 p. IdeurenilL, 12 p.
zw.w. ill; 21 cm,
C. foh. Kieviet: korte handleiding
voor het verzamelen van boeken
geschreven door C. Joh. Kieviet /
[samengest. door N.J. Wagemaker], Herdruk. - Nieuwe Niedorp : Ventje
Vijfhaar, 1998. 62 p.: 20 p. kleurenill., 12 p. zw.w. ill; 21 cm.
Twee in eigen beheer uitgegeven aantrekkelijke hoekjes mei hiograjhche informatie en uitgebreide bibliografieën met
vermelding van het jaar van uitgave van
de diverse drukken, gegevens over illustratoren en uitgevers en andere bijzonderheden. Afbeeldingen van banden en
illustraties in zwart-wit en in kleur.
Naast de illustratiepagina's ook nog zeer
veel illustraties tussen de tekst.
Te bestellen door f18,20 (inclusief porto)
over te maken op girorek. 7706303 t.n.v.
N.j. Wagemaker, Zaagmolenstraat 49,

4 dl. ; 30 cm. - (Repertorien zur deut-

Landesmuseums, ISSN 0937-4078 ;

t?33 VB Nieuwe Niedorp, o.v.v. het

schen Literaturgeschichte). - ISBN

Bd. 5). Reg. ISBN 3-927939-35-8.

gewenste boek. Tel. 0226-413418.

3-476-00701-4. DM 328 per deel.

DM 36,00.

Alfabetisch geordende bibliografie

Catalogus met 18e, ïge en 20e eeuwse
kinderboeken.

Classics prijs ka talogus / door Klaas

met titels uit het hek- duitse taalgebied,

de Krijger. - 4e editie. - Midwoud :

met vertalingen en navertellingen. Bevat

De Papieren Cirkel, 1998. Te bestellen

meer dan Wegehaupt en Düsterdieck

Max und Moritz in aller Munde :

door overmaken van f 35,- op postgiro

(Sammlung llobrecker). Nog niet com-

Wandlungen eines Kinderbuches ;

pleet: deel j en de registers moeien nog

eine Ausstellung in der Universitats-

6108779

tnv

- Klaas de Krijger, De

Papieren cirkel, Pieter Wariuslaan 52,

verschijnen.

1679 XL Midwoud, o.v.v, 4e editie.

und Stadtbibtiothek Köln, 27. Juni-30.
September 1997 / von Manfred

Kinder- und Jugendbücher im

Górlach. - Köln, 1997. - 112 p. : ill. ;

Braunschweigischen Landesmuseum

21 cm. - (Kleine Schriften der

r kommennerter Bestandskatalog /

Universitats- und Stadtbibliothek

Kinder- und Jugendliteratur in

Mechthild Wiswe ; [Hrsg.; Gerd

Köln ; 3). - ISBN 3-931596-10-9.

Deutschland 1840-1950 : Gesamt-

Biegelj. - Eraunschweig r Braun-

verzeichms der VeröfFentlichungen

schweigisches La n des museum, 1997.

gus over de veranderingen van de schep-

in deutscher Sprache / Aiga Klotz. -

- 207 p. : ill. ; 30 cm. - (Forschungen

ping van Wilhelm Busch (iSj2 1908).

Sruttgart ; Metzier, 1990-1996,

und Berichte des Braunschweigischen

BUITENLAND
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Geïllustreerde tentoonstellingscatalo-

Erich Kastner : eine Biographie /
Franz fosef Görtz, Hans Sarkowicz ;

and index. ISBN 0-7735-1625-5.
De auteur toont aan de hand van

ISBN 0-4^-91850-2,
ISBN 0-415-91851-0 pbk.

unter Mitarbeit von Anja Johann. -

fragmenten uit eerdere werken aan dat

München [etc.j : Pieper Verlag, 1998.

'Alice' niet uit het niets is ontstaan,

verlating en misbruik (Hans en Grietje)

• 371 p. : ill. ; 23 cm.

maar een voortzetting vormt van de

in sprookjes, en over sprookjesfilms

ISBN 3-492-03890-5.

bestaande traditie.

(Pinokkio).

geven met foto's en. documenten door

Aftemative Alices : visions and revi-

Gunpowder and sealing-wax : nalion-

de tekst, (Vrij Nederland 21 nov, igg8j

sions of Lewis Carroll's Alice books /

hood in children's literature / Ann

edited by Carolyn Sigler : an antho-

Lawson Lucas ed.. - Market

Onder meer over de rationalisatie van

Eerste complete biografie, mooi uitge-

Dichterische Freiheit und pedagogi-

logy, - Lexington : University Press

Harborough : Troubadour , 1997. -

sche Utopie : Studiën zur schweize-

of Kentucky, 1997. - 391 p.

58 p. : ill. ; ISBN r-ggoag-jir-S,

rischen Jugendliteratur / Heidy

ISBN 0-8131-2028-4. $34,-.

Margrit Miillei (Ursg.}, - Bern : Peter

Bloemlezing van imitaties, bewerkin-

Selectie van bijdragen voor een conferentie over nationale identiteit in

Lang, t9g8. - 284 S. ; 23 cm.

gen en parodieën van Lewis Carroll's

jeugdliteratuur, met een hoofdstuk over

ISBN 3-906757-56-0, DM 69,-.

Alice.

Pinokkio en Alice.

bedoelingen van de Zwitserse jeugdlite-

The origins of English nonsense /

Le roman pour la jeunesse : appro-

ratuur uit de negentiende en twintigste

Noel Malcolm. - London : Harper

ches, définitions, techniques

eeuw. Onder meer over Robinsonades.

Collins, 1997. - XVIII, 329 p. ; 23 cm.

narratives / Ganna Ottevaere-van

godsdienstige verhalen en franstalige

Met lit. opg., index.

Praag, - Bern [etc] : Lang, 1997. -

Heidi-bewe rkingen.

ISBN 0-00-255827-0 geb. Ca, f70,-.

296 p, ; 23 cm. Met lit. opg. en index.

Onderzoek naar de pedagogische

Studie over hei begin van de Engelse

ISBN 3-906754-13-8.

Opening the nursery door : reading,

nonsenspoëzie, die niet pas bij Edward

Tekstanalyse van het jeugdboek,

writing and childhood 1600-1900 /

Lear en Lewis Carroll begon, maar al

speciaal het perspectief en de invloed

ed. by Mary Hilton, Morag Styles,

250 jaar eerder. Met een bloemlezing

van de opvoedende verteller, de toon in

and Victor Watson. - London [etc]:

van ije-eeuwse voorbeelden.

Routledge, 1997. - x, 242 p. : ill. ;

realistische en sprookjesachtige verhalen
en in jeugdbewerkingen van klassieke

24 cm. Met lit. opg., index.

Happily ever after : fairy tales, child-

boeken met als voorbeelden onder andere

ISBN 0-415-14898-7 geb.,

ren, and the culture induslry / Jack

de Notenkraker en de Disney-bewerking

ISBN 0-415-14899-5 pbk.

Zipes. - New York [etc] : Routledge ,

van Pinokkio.

Naar aanleiding van de vondst van

1997. - X, 171 p. ; ill. ; 24 cm. Iit.opg.

een 'nursery library' met gedichten en
verhalen voor kinderen, bijgehouden van
1709-1759, buigen historici, literatuurwetenschappers en kinderboekschrijvers
zich over drie eeuwen kindertijd in
Engeland.
The making of the Alice books :
Levvis Carroll's uses of earlier children's literature / Ronald Reichertz. Montreal & Kingston ; London :
McGill-Queen's University Press,
1997. - 25r p . : ill., facsims. ; 24 cm.
Includes bibliographical references
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Den tidiga bamboken 1 Svenge :

De Boekenwereld (jrg. 15, no. 1, okt.

artikelen over uitgeverij Callenbach,

litterara srrömningar, marknad, bild-

1998) heeft een dikke aflevering

kinderboeken over vakantiekolonies

produktion / Göte Klingbcrg. -

gewijd aan ontstaan en ontwikkeling

en Laura Gcrding.

Stockholm : Natui och Kultur, 1998. -

van de lithografie, met veel voorbeel-

240 p., XVI p. pi.: iü. ; 23 cm. -

den, ook in kleur.

(Skrifter utgivna av Svenska barn-

Tiecelijn : tijdschrift voor Rcynardofielen (jrg, 11, no. 1, 1998) is ver-

boksinstitutet, ISSN 0347-5387 ;

Bouterbode (no. 2, sept. 1998) is

nieuwd en bevat onder meer artike-

nr. 64). Met lit.opg., index en een

onder andere gewijd aan de vakan-

len over de nati o na al-socialistische

samenvatting in het Engels.

ties van Paulus.

Reynaert van Van Genechten, en over

ISBN 91-27-07075-1.
Studie over de Zweedse jeugdlitera-

dierenfabels.
Leesgoed (no. 4 en 5, 1998) bevat

tuur vanaf de zeventiende eeuw, met

onder andere een verslag van een

Tortuca : tijdschrift voor literatuur en

literaire stromingen, jeugdboekenmarkl

literaire zwerftocht door Zuid-

beeldende kunst (no. 5, zomer 1998)

en de. productie van plaatjes foor kinder-

Engeland in de voetsporen van

bevat onder andere een ingeplakt

boeken,

Winnie de Poeh en Lewis Carroll.

zakje, met daarin een klein bibliofiel

In nummer 5 vier bijdragen over het

boekje van 10 pagina's. Daarin staat

vernieuwde Kinderboeken museum.

de vertaling door Peter Bulthuis van

Tevens een internationale Lijst van

een gedicht van W.H. Auden over

Scripties

tijdschriften over jeugdliteratuur en

Alice (in Wonderland} die door de

Van Arendsoog tot Vroege Lijsters :

bibliotheken waar ze te raadplegen

spiegel kruipt. Er staat een gespiegel-

een onderzoek naar de opvattingen

zijn.

de tekening van föhn Tenniel in
waarbij Alice dwars door het papier

over jeugdliteratuur en het titelaanbod in de jaren vijftig, zeventig en

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

kruipt.

negentig / Isabelle Schol. - Rotterdam

(afl. 48, okt. 1998) bevat onder

: F.rasmus Universiteit, 1997. 94 p. :

andere lemma's over Anna Hers en

De Verzamel krant (jrg. 14, no. 139,

ill. ; 30 cm. Doctoraal scriptie. lit. opg.

Henriëtte Willebeek Ie Mair.

nov. 1998) bevat een artikeltje over
plakboeken (scrapbooks).

Natuur en Techniek (jrg, 66, no.l,

Uit de tijdschriften

3998) bevat een artikel over

In Vernieuwing (jrg. 57, no. 8, 1998)

Wiskunde in Wonderland, dus over

een stuk over het bewerken voor

Lewis Carroll.

kinderen van klassieke teksten uit

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

de wereldliteratuur.

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

Ouwe Bram leeft nog! (jrg, 3, no. 3,

hel Letterkundig Museum.

no. 12, okt, 1998) bevat onder meer

NEDERLAND
Boekenpost (jrg. 6, no. 38, nov/dec
1998) is een speciaal nummer gewijd
aan Indië/ Indonesië, met onder meer
bijdragen over ige-eeuwse Indische
kinderboeken en J.B. Schuil. In de
serie 'Bewaarcollecties Kinderboeken'
de vijfde aflevering over collecties in
Wetenschappelijke Bibliotheken.
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BUITENLAND
Beilrage Jugendliteratur und Medien
(jrg. 50, no, 3, 1998) bevat een artikel
oveT Niels Holgersson.
Bookbird (jrg. 36, no. 2, zomer 1998)
is een speciaal nummer over
mythen, magie en fantasie, met historische terugblikken.
Books for keeps (no. 111, juli 1998)
bevat informatie over de klassieke
verzameling gedichten voor kinderen
van Robert Louis Stevenson (18501894) uit 1885.
Bulletin Jugend & Iiteratur (jrg. 29,
no. 8, 1998) bevat een artikel over
Zwitserse klassieken zoals Heidi van
Johanna Spyri.
Eselsohr (no. 9, sept. 1998) bevat
een stuk over de Johanna SpyriStiftung en het Schweizerisches
fugendbuch-In stitut.

Julit (jrg. 24, no. 3, 1998) is gewijd
aan de geschiedenis van Ilebreeuws-

(no, 1S3, sept. 1998}, een interview

Fundevogel (no. 127, juni 1998}

joodse jeugdliteratuur, Duitstalige

met de oprichter van het instituut

In La Revue des livres pour enfants

bevat artikelen over Japanse kinderli-

zionistische jeugdliteratuur en de

voor jeugdliteratuuronderzoek

teratuur, onder andere uit het begin

receptie in Duitsland van de na-

'Charles Perrault',

van deze eeuw.

oorlogse Israëlische jeugdliteratuur.
Kinder- und Jugendliteratur : ein

Signal (no, 87, sept. 1998) bevat

Journal of children's literature {jrg.

Lexikon (6. Erganzungslieferung)

verslagen van een symposium, met

24, no 1, lente 1998) bevat informa-

bevat lemma's over Ottilie Wilder-

daarbij een workshop over het be-

tie over de Amerikaanse wijze van

muth en Ida Bohatta-Morpurgo.

waren van het verleden, de Osborne

beoordelen van kinderboeken sinds

collectie en Franse kinderboeken-

de jaren veertig, over de Caldecott

The Iion and the Unicom (jrg. 22,

Medal en over de beoordeling van

no. 3, sept. 1998) is een speciaal

collecties.

jeugdboekillusuaties Ln de negen-

nummer over grote verzamelaars

Something about the author : facts

tiende eeuw.

en verzamelingen: Rosenbach, Ruth

and pictures about authors and illu-

Baldwin, de Grummond collectie,

strators of books for young people. -

Jugendliteratur (jrg 43, no. 3, 1998)

de Renier collectie, de Kerlan-collec-

Detroit [etc] : Gale. Vol. 98 (1998)

besteed onder meer aandacht aan

tie, Lois Lenski's collectie en de

bevat lemma's over makers van

de geschiedenis van de Franstalige

Pound collectie. Verder een artikel

beweegbare boeken Ron van der

over 'Alice'-achtige boeken van

Meer en Kees Moerbeek.

Zwitserse jeugdliteratuur.

Victoriaanse schrijfsters.
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Vragen

Colofon

Henk Duijzer, conservator van Stads-

Berichten uit de wereld van het oude

bibliotheek Haarlem, vraagt uw aan-

kinderboek. Mededelingen-bulletin

dacht voor twee uitgaven zonder titel-

van de Stichting Geschiedenis Kinder-

pagina. De eerste, waarvan u hier de

en Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

kameel ziet afgebeeld, heeft op de
rug de titel 'Merkwaardigheden'

Bestuur:

staan, en vermoedelijk is de juiste

Netty van Rotterdam (voorzitter},

titel: 'Merkwaardigheden uit het rijk

bedrukte illustratiepagina's. Het

(aap ter linden (secretaris),

der natuur', kl 8vo. Nijmegen : D.J,

bevat zeer korte hoofdstukjes met

Adrie Balke (penningmeester),

Haspels, 1832. Het boek bestaat uit

voornamelijk natuurhistorische

Janneke van der Veer,

vier twaalftallen 'merkwaardighe-

onderwerpen. Het eerste stukje heet;

Reinder Storm.

den', resp. 42, 43, 39 en 42 pag.

'Het visschende knaapje'.

Afmetingen 13 x n cm.

Afmetingen 16,5 x 13 cm.

Samenstelling:

Het tweede boekje, zie de afbeelding

Heeft iemand deze boeken in bezit?

feannette Kok & Nel Teeuwen.

van ooievaar, kikker en hagedis,

Graag contact opnemen met

Informatie kan men sturen aan:

omvat 32 tekstpagina's en 5 eenzijdig

Henk Duijzer, tel. 023-5157600.

Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339624
Fax. 070-3477941
of tel./fax. 020-6251915
Bezoekadres Letterkundig
Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5
Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum donatie per jaar vijfentwintig
gulden) ontvangen uitnodigingen

Verantwoording
illustraties

op prentbriefkaarten, en zijn porce-

voor studiedagen, excursies en regel-

leinen kattenbeeldjes en speelgoed

matig de Berichten uit de wereld van

verkochten goed. Op 20-jarige leeftijd

hel oude kinderboek.

De illustraties zijn ontleend aan:

werden zijn eerste illustraties ge-

Aanmelden als donateur kan men bij

Dierenpretjes en kluchten / vrij naar

publiceerd. De laatste twintig jaar

jaap ter Linden, Nationaal School-

het Engelsen door Agatha Snellen ;

van zijn leven leed hij zodanig aan

museum, Nieuwemarkt 1 A,

met 143 platen van Louis Wain. -

angsten, dat hij in 1923 krankzinnig

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

Amsterdam : Uitgevers-maatschappy

werd verklaard, In 1925 redden vrien-

'Elsevier', 1903.

den hem uit een armenzaal, organi-

Coördinatie 'Kinderboekencafé':

seerden een tentoonstelling van zijn

Netty van Rotterdam (0180-487128)

Louis Wain {1860-1939) wordt de

werk en zorgden voor overplaatsing

&Theo Gielen (030-2319162)

beroemdste en populairste katten-

naar een vriendelijker instituut waar

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring';

tekenaar aller tijden genoemd. Zijn

hij weer kon tekenen. Zijn boeken

Anne de Vries (070-3140215: werk

illustraties in boeken, tijdschriften en

zijn nu zeer in trek bij verzamelaars.

ma-di-wo, 071-5176745: thuis)
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S T I C H T I N G GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR
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Van het bestuur
Tijdens de studiedag op 24 april kunt u kennismaken
met het Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum
in Den Haag. 's Morgens spreekt Anton Korteweg,
directeur van het Letterkundig Museum, over de plaats
van de jeugdliteratuur in het Letterkundig Museum. Ons
nieuwe bestuurslid Reinder Storm (hoofd collectievorming
en onderwerpsontsluiting bij de Koninklijke Bibliotheek)
zal over de kinderboeken collectie bij de Koninklijke
Bibliotheek vertellen. De middag staat met twee lezingen
in het teken van J.f.A. Goeverneur (1809-1889).
De voorbereidingen voor het symposium 'Tot volle waschdom' op 1 en 2 oktober gaan gestaag voort. Een folder krijgt
u t.z.t. toegezonden.
Netly van Rotterdam
Voorzitter

Mr. van Veen-kring
Van de redactie

Op 13 maart is een bijeenkomst georganiseerd waar Arie
van den Berg zal spreken over 'De drukker F.CL. Holst en

Deze aflevering van de 'Berichten...' staat in het teken

andere Jordanese drukkers in de negentiende eeuw', en Frits

van Rie Cramer. Het verhaal van verzamelaar Miriam

Booy over 'Menselijke dieren; iets over antropomorfisme in

Goldschmidt gaat ook over Rie Cramer en de plaatjes

het oude kinderboek', Anne de Vries heeft aangekondigd de

in dit nummer sluiten daarbij aan. Verder is er een Rie

organisatie van de kring te willen overdragen wegens drukke

Cramer tentoonstelling in Rotterdam; meer informatie

werkzaamheden en zijn initiatief tot oprichting van een

in de desbetreffende rubriek.

werkgroep van academische onderzoekers en promovendi,

Naar aanleiding van vragen van donateurs is praktische

Meer informatie bij Anne de Vries, zie Colofon.

informatie opgenomen over de mogelijkheden van zoeken
via Internet en het bekijken van kinderboeken in de
Koninklijke Bibliotheek.

Kinderboekencafé

U vindt alvast wat informatie over de studiedag op 24 april
en het gebruikelijke nieuws over instellingen, tentoonstel-

Op 17 februari was café Lofen weer de ontmoetingsplek voor

lingen, nieuwe boeken en artikelen, en weer vragen naar

donateurs. Er waren acht mensen, die kopieën en nieuwtjes

onbekende boeken,

uitwisselden en elkaar nieuwe aanwinsten lieten zien. Meer
informatie bij Theo Gielen, zie Colofon.

De samenstellers
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Goeverneur

maar het definitieve boek over leven
en werk van Goevemeur moet nog

Op de studiedag, zaterdag 24 april,

geschreven worden. Al deze litera-

worden 's middags twee lezingen

tuur is in het Letterkundig Museum

gegeven over JJ.A. Goeverneur.

ter inzage.

(Het is niet de eerste keer dat de

In het Letterkundig Museum bevin-

donateurs zich bezighouden met

den zich ook brieven van (5) en aan

deze auteur: in 1994 werd het

{2) Goeverneur, afschriften van de

Gemeente-archief in Groningen

Keesiade, drukproeven van verzen

bezocht, waar vee) boeken van

van Jan de Rijmer, handschriften

Goevemeur bekeken konden worden.)

met correcties en aantekeningen, en

werk. De jury werd gevormd door

De lezingen worden verzorgd door

een aantal mooie oude foto's.

Helmavan Lierop, Harry Bekkering

poëzie van Goeverneur zal belichten.

'E

Vries als ambtelijk secretaris.

Boerlage-prijs, die zal spreken over
door Anne de Vries, die de kinder-

a\

en Gerard de Vriend, met Anne de

Sandrijn Wiebenga, winnares van de
Goeverneur en zijn uitgevers, en

3 0 N C LCVCN

Boerlage-prijs
voor scriptie over
Goeverneur

LM-Collecties

Het toeval wil, dat de spreker van
De L.M. Boerlage-prijs voor de beste

Het geautomatiseerde bestand met

ook heeft beziggehouden met

universitaire scriptie over (kinder-

verwijzingen naar literatuur óver

Goeverneur en in 1994 een bloem-

en) jeugdliteratuur, is op 20 januari

kinderboeken: het 'Bestand Vak-

lezing heeft gepubliceerd uit het

uitgereikt door Anton Korteweg,

literatuur Boek en Jeugd' dat sinds

werk van 'luimige dichters' - waar

directeur van het Letterkundig

november 1997 beheerd wordt door

Goevemeur er een van was - onder

Museum, aan Sandrijn Wiebenga

het Letterkundig Museum, is opgeno-

de titel: 'De burger schuddebuikt'.

voor haar doctoraalscriptie 'Er is een

men in het bestand 'LM-Collecties'.

Zoeken naar informatie over de

nobel volkje onder uw confraters:

Dit bestand bevat brieven, hand-

auteur van Prikkebeen en vele ande-

J.J.A, Goeverneur en zijn uitgevers'.

schriften, illustratief en audiovisueel

re verhalen voor de jeugd heeft het

De schrijfster studeerde af aan de

materiaal, vakliteratuur over jeugd-

volgende opgeleverd. In het Centraal

Universiteit van Amsterdam,

literatuur en over literatuur voor

Bestand Kinderboeken is Goeverneur

Moderne Letterkunde, en werd

volwassenen, aanwezig in het Letter-

367 maal met een titel vertegenwoor-

begeleid door Lisa Kuitert en Gerard

kundig Museum. Het voordeel hier-

digd. Daar zitten natuurlijk ook de

de Vriend. Zij heeft een oorkonde

van is, dat u bij zoeken naar infor-

nodige herdrukken bij. Secundaire

ontvangen en f1500,-, en zal op de

matie over een auteur naast de

literatuur is opgenomen in het geau-

komende studiedag een lezing ver-

verwijzingen naar vakpublicaties ook

tomatiseerde bestand LM-Collecties.

zorgen over haar onderzoek.

kunt zien of er in het Letterkundig

Het bevat 18 verwijzingen naar litera-

De Boerlage-prijs is een voortzetting

Museum brieven, handschriften,

tuur over Goevemeur. In scripties,

van de Boek en Jeugd-prijs, die in

illustraties of foto's worden bewaard.

artikelen en boeken wordt geschre-

1994 werd ingesteld door het NBLC,

Het bestand wordt regelmatig uit-

ven over zijn gedichten, wordt zijn

en bedoeld om het onderzoek op het

gebreid. Het Letterkundig Museum

werk vergeleken met dat van Jan

gebied van kinder- en jeugdliteratuur

beschikt ook over een grote collectie

Pieter Heije, de merkwaardige

te stimuleren. Louise Boedage (1884-

knipsels. Deze zijn niet in het

geschiedenis van Prikkebeen uit de

1968) was een van de eersten die

bestand opgenomen.

doeken gedaan, een poging tot

kinderboeken op een wetenscliappe-

Niets van het materiaal uit de ver-

bibliografie ondernomen, en de ver-

lijke manier benaderde, en zij kan

schillende collectie-onderdel en wordt

houding tot zijn uitgevers bekeken.

gezien worden als een van de grond-

uitgeleend. Het materiaal kan alleen

Er is al het een en ander uitgezocht,

leggers van het jeugdbibliotheek-

ter plekke worden geraadpleegd.

de ochtend, Anton Korte weg, zich
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BEPERKING

Het inzien van kinderboeken in de Koninklijke
Bibliotheek.

Voor het raadplegen van documenten zoals brieven en handschriften is

In november 1997 werd de kinder-

toestemming nodig van de auteur of

boekencollectie van NBLC Boek en

diens erven (tot vijftig jaar na diens

Jeugd (75,000 banden) overgenomen

Kinderboeken in de Koninklijke

overlijden}. Deze toestemming moet

door het Letterkundig Museum, die

Bibliotheek worden niet uitgeleend,

schriftelijk via het Letterkundig

ze in bruikleen gaf aan de Konin-

maar ter inzage gegeven. De boeken

Museum worden aangevraagd, het-

klijke Bibliotheek. Daar bevindt zich

kunnen zich in verschillende collec-

geen enige weken in beslag kan

nu de grootste collectie kinderboeken

ties binnen de Koninklijke

nemen.

in Nederland, Goed bereikbaar naast

Bibliotheek bevinden. Daarom kunt u

het Centraal Station in Den Haag, en

het beste beginnen bij de uitleenbalie

Voor het raadplegen van vaklitera-

ook geopend op zaterdagmorgen.

BOEKEN INZIEN

in de catalogushal op de eerste etage,
waar zich ook de ingang bevindt. Dan

tuur over jeugdliteratuur gelden geen
beperkingen. Een collectie naslag-

De collectie Vakliteratuur over jeugd-

kan het volgende gebeuren:

werken staat in de leeszaaJ, de andere

literatuur is ondergebracht bij het

- U krijgt de boeken (na een half uur

vakboeken en -tijdschriften kunt u

Letterkundig Museum (zelfde ingang

of drie kwartier) bij deze balie over-

aan de balie van de leeszaal opvragen.

als de Koninklijke Bibliotheek) even-

handigd, en u kunt een rustig plekje

Er kan worden gekopieerd.

als het beheer over het Centraal

zoeken om ze te bekijken. Kopiëren

Bestand Kinderboeken en het

is mogelijk, ook in kleur.

Het Centraal Bestand Kinderboeken,

Bestand Vakliteratuur Jeugd (nu

waarin beschrijvingen zijn opgeno-

ondergebracht in het bestand LM-

verwezen naar de balie van de lees-

men van kinderboeken uit collecties

Collecties). In de leeszaal van het

zaal Bijzondere Collecties op de 2e

van zes bibliotheken, blijft apart

LM kunt u recensies en vakboeken

etage. Kopieren? Dat hangt af van

bestaan. Meer informatie bij het

inzien, en de bestanden raadplegen,

de staat van het boek en de mening

Letterkundig Museum, afdeling

De leeszaal is geopend van dinsdag

daarover van de medewerker aan

Collecties, tel. 070-3339637 of e-ma il:

tot en met vrijdag.

de balie.

balie@nlmd.nl.

- In een aantal gevallen wordt u door-

- Voor meer recente kinderboeken
kunt u worden verwezen naar de
balie van de Depot-leeszaal, die zich
ook op de eerste etage bevindt.
Kopiëren is mogelijk. In kleur na
overleg.
- Voor een aantal kinderboeken
waarvan u de titels in het Centraal
Bestand Kinderboeken hebt gevonden met als eigenaar de Koninklijke
Bibliotheek, kunt u worden doorverwezen naar de leeszaal van het
Letterkundig Museum. Het gaat om
boeken uit de vroegere Boek en
Jeugd-collectie, die nog geen nieuw
KB-signatuur hebben gekregen.
De komende vier jaar moet de hele
collectie van nieuwe signaturen zijn
voorzien. Al deze titels zijn herken-
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baar aan de letters BJ en BJ Z in het

(of van de openbare bibliotheken van

signatuur. De reeds omgewerkte

Amsterdam, Arnhem, Maastricht,

titels met achter BJ (2) 4 of 5 cijfers

Rotterdam en Tilburg). Je kunt bet

zijn bij de KB opvraagbaar. Titels

beste contact opnemen met je eigen

met achter BJ andere letter- en

bibliotheek om te zien welke facilitei-

cijfercombinaties zijn in de leeszaal

ten voor 'gebruikers op afstand'

van het Letterkundig Museum ter

worden aangeboden. Je schaft daar

inzage.

een bibliotheekpas aan en een 1BLaccount met een wachtwoord c.q.

KOSTEN

pincode. Een IBL-account is een

Er zijn twee mogelijkheden om toe-

van circa fl. 25,-) waarmee je via

rekening (met een minimum inleg
gang te krijgen tot de collectie die de
Koninklijke Bibliotheek beheert: (een
geldige persoons- en adreslegitimatie

THE LITTLE
DUTCH GIRL

artikelen kunt aanvragen. De rest
maal op het internet zit, ga je via

- een weekpas van f ;,-, waarmee u

www.pica.nl naar Pica, de instelling

15 kinderboeken kunt opvragen,
king in het aantal kinderboeken dat

boeken en kopieën van tijdschriftgaat dan als volgt. Wanneer je een-

is vereist)

- een jaarpas van f30,-, zonder beper-

het lnterBibliothecair Leenverkeer

Het oude kinderboek
op het internet

die de automatisering voor een groot
aantal bibliotheekinstellingen regelt.
Vanaf de homepage van Pica ga je

u kunt opvragen.
Met beide passen kunt u gebruik

De redactie kreeg vragen naar zoeken in

naar Open Bibliotheek Netwerk

kunt maken van de naslagwerken in

hel Centraal Bestand Kinderboeken via

(OBN). Hier wordt vervolgens een

de leeszalen.

Internet, en vond praktijkdeskundige

naam gevraagd en een wachtwoord,

De weekpas is een goede oplossing

Janneke van der Veer bereid haar zoek-

Bij naam moet je het lidmaat schaps-

voor mensen die maar een enkele

weg voor w te beschrijven,

nummer van de betreffende bibliotheek invullen en bij wachtwoord

keer wat kinderboeken willen bekijIn een tijd van vele elektronische

de pincode. Als je deze gegevens

mogelijkheden is het vanzelfsprekend

ingevoerd hebt, kun je inloggen,

Het Letterkundig Museum vraagt

dat men ook voor informatie over

waarmee je toegang krijgt tot diverse

voor een bezoek aan de leeszaal een

(oude) kinderboeken terecht kan op

catalogi. Je kunt bijvoorbeeld direct

toegangsprijs van f 6,75, eventueel

het internet. Sinds ongeveer twee jaar

naar de NCC - Nederlandse Centrale

met korting. Voor mensen die vanuit

maak ik daarvan - via het lidmaat-

Catalogus, waar je een overzicht

de Koninklijke Bibliotheek worden

schapspasje van de Stads- of

vindt van alle in Nederland geregis-

doorgestuurd om boeken in de lees-

Athenaeumbibliotheek Deventer -

treerde publicaties. Een andere

zaal van het Letterkundig Museum

gebruik. Regelmatig zoek ik via mijn

mogelijkheid is klikken op de

op te vragen, is een oplossing

computer thuis in de elektronische

'Alfabetische lijst van alle bestanden'.

bedacht, waardoor men niet twee

catalogi van allerlei bibliotheken in

Daaronder tref je o,a. alle catalogi

keer hoeft te betalen: bij de informa-

Nederland. Titellijsten van vele

van de wetenschappelijke bibliothe-

tiebalie bij de ingang van de KB kunt

auteurs, alsmede informatie over

ken, alsmede het Centraal Bestand

u een kaartje vragen, waarmee u via

specifieke uitgaven en hun vindplaat-

Kinderboeken (CBK) en het bestand

de receptiebalie van het LM gratis de

sen zijn aldus beschikbaar,

LM-Collecties. In het CBK zijn alle

'Gebruikers-op-afstand' kunnen toe-

kinderboeken uit een aantal belang-

gang krijgen tot deze elektronische

rijke bewaarcollecties, waaronder de

ken.

leeszaal van het LM kunt bezoeken.
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catalogi met een lidmaatschap van

Koninklijke Bibliotheek, de Open-

een wetenschappelijke bibliotheek

bare Bibliotheek Amsterdam en de

Gemeentebibliotheek Rotterdam,
opgenomen. Het boekenbezit van de

Te leuk voor woorden:
je moet ze zien!

Stichting Kinderboek Cultuurbezit te
Winsum is te vinden via de Univer-

met een bepaalde regelmaat naar een
muntenhandelaar die in Utrecht bij
mij om de hoek een zaak had.

De redactie vroeg Miriam Goldschmidt

Achterafweet ik dat ik niet verzamel-

siteitsbibliotheek Groningen, afdeling

iets te schrijven over haar verzameling

de, maar munten kocht.

regionale collecties. In het bestand

geïllustreerde kinderboeken. Zij stuurde

En toen, zonder dat op dat moment

LM-Collecties is vakliteratuur over

ook de plaatjes van Rle Cramer voor dit

te weten ontstond mijn kinderboe-

kinderboeken te vinden. Wanneer je

nummer mee.

kenverzameling. Mijn eerste drie

eenmaal een catalogus gevonden hebt
en vervolgens een gezochte titel, kun

boekjes kocht ik bij antiquariaat
Als er aan je wordt gevraagd om voor

Meijer. Zomaar, omdat ik de illustra-

je deze in een aantal gevallen aan-

'Berichten uit de wereld van het oude

ties zo mooi vond: de Flower Fairies

vragen via het IBL Het gevraagde

kinderboek' iets op papier te zetten

van Cicely Mary Barker. Nu ik dit

boek wordt dan naar de bibliotheek

niet betrekking tot je kinderboeken-

antiquariaat eenmaal ontdekt had

gestuurd, waar je lid bent. Van deze

verzameling, is dat een goede aan-

ging ik daar met een bepaalde regel-

instelling ontvang je hierover een

leiding om de voorgaande bijdragen

berichtje. Mocht het boek niet

aan deze terugkerende rubriek eens

beschikbaar zijn of niet uitgeleend

achter elkaar te lezen. Wat dan de

worden, dan wordt dit ook gemeld.

revue passeert is zeer lezenswaardig

Kopieën van tijdschriftartikelen kun-

en ook interessant. Zo viel het me op

nen eveneens aangevraagd worden.

dat zowel mannen als vrouwen

Deze ontvang je thuis per post. Per

gedreven verzamelen op dit gebied.

aangevraagd boek of artikel gaat er

Vaak is er een primaire aanleiding

fl. 7,- van je account af. Dit moet je

door de opleiding of studie waardoor

dus regelmatig aanvullen.

kinderboeken zó onweerstaanbaar

(N.B. Kinderboeken uit de collectie

worden dat een professionele inte-

van de Koninklijke Bibliotheek wor-

resse overgaat in een liefhebberij.

den niet uitgeleend. Kopieën van arti-

En tenslotte is daar dan ook nog het

kelen over jeugdliteratuur, gevonden

onderscheid tussen de specialisten

in het bestand LM-Collecties, kunnen

en de 'alleseters'.

telefonisch of schriftelijk bij het

Daarna moest ik voor mezelf vaststel-

Letterkundig Museum aanvraagd

len hoe ik in deze specifieke liefheb-

worden. Red.)

berij verzeild was geraakt. Dat was

maat naar toe om vooral te zoeken

De gevonden informatie in de catalo-

niet zo moeilijk, ik kom uit een

naar Engelstalige kinderboeken met

gi kan ook gedownload worden. Dat

gezin (vader, moeder, broer en

veel illustraties. Na verloop van enige

wil zeggen je kunt het opslaan en

ikzelf) waar verzamelen een soort

tijd begon het ook de mensen in

vervolgens printen. Kortom, het inter-

van vanzelfsprekendheid was. Mijn

mijn omgeving op te vallen dat ik

net biedt vele mogelijkheden om

probleem was alleen, dat ik wel wist

blijkbaar nu echt een verzamelgebied

informatie te verkrijgen, en is zeer

dat ik iets wilde verzamelen maar

had gevonden waar ik me met hart

tijdbesparend doordat je thuis achter

niet wat. Mijn ouders vonden dat ze

en ziel op wierp.

je bureau in de diverse catalogi kunt

me daar uiteindelijk maar eens een

Een reis naar Engeland en Wales

zoeken.

handje bij moesten helpen en zo-

(Hay on Wye) zorgde ervoor dat een

(Toch nog problemen? Bel dan de

doende kreeg ik op mijn achttiende

groot aantal bekende Engelse illus-

NCC-helpdesk in de Koninklijke

verjaardag ... een muntenalbum,

tratoren voor mij herkenbaar en

Bibliotheek: tel. 070-3140383. Red.)

enige munten en een catalogus

gezocht werden. Ik ging van het eer-

cadeau. Zo, nu had ik ook een

ste stadium van het verzamelen,

verzameigebied, een jaar lang ging ik

sparen - om met Henk van der Lee

Janneke van der Veer
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te spreken - over naar het echte ver-

vrienden van Rie Cramer zijn ont-

zamelen.

staan, waardoor nu naast het enorme

De derde fase • de specialisatie - is

omvangrijke werk van haar, ook de

voor mij na 25 jaar kinderboeken ver-

persoon veel nadrukkelijker mijn

zamelen nog steeds de moeilijkste.

belangstelling heeft. Zowel de

Op dit punt kan ik me helemaal

omvang van haar totale oeuvre als-

vinden in het verhaal van Frits Booy

ook de markante persoonlijkheid zijn

dat het vreselijk moeilijk is om gren-

voor mij de moeite waard om er een

zen te stellen en je daar dan ook aan

publicatie aan te wijden.

te houden. Gelukkig had ik daar de

Hopelijk ligt de laatste fase - de los-

eerste jaren van mijn verzameltijd

making - voor mij zowel ten aanzien

nog geen idee van. Dus allerlei deel-

van Rie Cramer, alsook meer alge-

verzamelingen konden rustig ont-

meen ten aanzien van het verzame-

staan. Want Struwelpeter is ook zo

len van kinderboeken nog in een ver

boeiend, en wat te denken van Alice

Cramer. Het boekje dat ik kreeg

verschiet. Kinderboeken verzamelen

in Wonderland en pop-up boeken.

stond niet in jacqueline Burgers Rie

is namelijk te leuk voor woorden, je

Als je dan ook nog als advies krijgt

Cramer leven en werk, dat was extra

moet ze zien!

om moderne kinderboeken te kopen,

leuk en was ook aanleiding om me

omdat die samen met jou oud

meer op Rie Cramer te richten.

worden en natuurlijk ook de naslag-

Zoals een aantal van u wellicht in de

werken niet mogen ontbreken, dan

Koninklijke Bibliotheek heeft gezien

begrijpt u dat specialisatie dringend

op de Rie Cramer tentoonstelling

nodig was.

'Eert gedroomde wereld' december

Miriam A.B. Goldschmidl

Mengelwerk

1994/januari 1995, kun je in dit
Na rijp beraad kwam ik op het idee

geval zeggen een klein boekje, grote

Redacteur Nel Teeuwen bracht een

om me (o,a.!) op één sprookje te rich-

gevolgen.

bezoek aan de tentoonstelling van

ten. Roodkapje. En aangezien je niet

Want binnen mijn verzameling is

Edgard Tytgat in Museum Bommel

kunt lezen zonder de 26 letters van

Rie Cramer uitgegroeid tot een forse

van Dam in Venlo. Ze was getroffen

het ABC, zou dat ook een specifiek

specialisatie. Met betrekking tot Rie

door de zeer persoonlijke en fraaie

verzamelonderwerp moeten zijn. En

Cramer heb ik bijvoorbeeld een van

verzorging van een aantal sprookjes.

wat begon als het proberen te stellen

mijn grenzen losgelaten nl. dat ik

Bij sommige uitgaven heeft Tytgat

van grenzen, bleek na verloop van

de illustratie in een boek mooi moet

alleen de illustraties en/of de omsla-

tijd alleen maar een uitbreiding te

vinden. En daarnaast zijn bij Rie

gen verzorgd. Hij gebruikte daarvoor

zijn geworden. Het verzamelen van

Cramer als verzamelobject veel

verschillende technieken zoals aqua-

kinderboeken als hobby was voor

andere items te verzamelen zoals

rel, lino- en houtsnede. Vooral het

mijn toenmalige werkgever

kalenders, ansichtkaarten, porselein,

sprookje van Roodkapje (1917) met

(Ministerie van Financiën) aardig

puzzels, programmaboekjes en origi-

schitterende kleurenlino's bij een

genoeg om aandacht aan te besteden

neel werk. Als je in het artikel van

tekst van Charles Perrault en het ver-

in het personeelsblad.

Henk van der Lee de stadia volgt van

haal 'De dag na Sinterklaas' (1913),

Er kwam één reactie van een

het verzamelen zit ik bij Rie Cramer

geïllustreerd met 16 vierkleurige lino-

mevrouw die nog wel een kinder-

zo'n beetje in de vijfde fase. Mede

sneden en door hemzelf van tekst

boekje van haarzelf voor me had.

door de tentoonstelling in de KB, de

voorzien zijn zeer bijzonder. Van dit

Een boekje van ... Rie Cramer. Het

reacties daarop en de mensen die ik

laatste werk zijn 112 exemplaren

boek van Jacqueline Burgers over

daardoor heb ontmoet is de vierde -

verschenen. Alle exemplaren zijn

Rie Cramer had ik (als naslagwerk),

verdiepingsfase - een hele bijzondere

genummerd en gesigneerd. Van

maar nog geen enkel boek van Rie

geworden. Contacten met familie en

Roodkapje zijn ongeveer 200 exem-

f Berithten uil de wereld van hel oude kinderboek
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plaren verschenen waaronder 15

De Stichting Kinderboek Cultuur-

souvenir : Rie Cramer'. Het tentoon-

handgedrukte exemplaren.

bezit te Winsum heeft, zoals al in

gestelde materiaal is afkomstig uit

Voor meer informatie en een inven-

'Berichten...' no. 19 werd aangekon-

de door mevrouw A.C.A. Drost nage-

tarisatie kun je bij Nel Teeuwen

digd, een dependance geopend in

laten Rie Cramer-collectie. Adres:

terecht (040-2119142). Over Tytgat's

Zutphen. Aan de Laarstraat no. 31

Hoogstraat 110, tel. 010-2816182.

werk is een speciaal nummer ver-

beheert Pien Pon samen met veertien

schenen van het tijdschrift

vrijwilligers een pand waarin nu al

Van 26 maart tot en met 27 juni

"Kunstschrift": jrg. 42, no. 4, 1998.

7000 oude kinderboeken staan.

organiseert het Museum van het Boek
f Meermanno Weslreenianum in Den
Haag de expositie 'Machinaal en

De Koninklijke Bibliotheek heeft
sinds kort een kleurkopieerapparaat

Tentoonstellingen

mooi': een selectie uit de verzameling
buitenlandse industriële boekbanden

ter beschikking van de bezoekers
staan. A4 en A3 kopieën kosten

Tot 15 april in Stadsbibliotheek

uit de negentiende en twintigste

f2,50 per stuk. De bediening is niet

Haarlem: 'AB & C', een tentoonstel-

eeuw, door verzamelaar A.S.A. Struik

moeilijk en het resultaat heel behoor-

ling van abc-boeken in verleden en

bijeengebracht en overgedragen aan

heden. Van circa 20 april tot half juni

het Museum van het Boek. De ont-

zijn liedboekjes het onderwerp: 'Het

wikkeling van de boekband wordt

Het plan 'Metamorfoze', waarbij

oude liedje' laat voornamelijk werk

getoond, de technische vernieuwin-

oude en door de tijd aangetaste

voor volwassenen zien, maar ook wel

gen en de invloed van allerlei kunst-

boeken op microfilm worden gezet

wat voor kinderen. Het zwaartepunt

stromingen in verschillende Europese

om voor de toekomst bewaard te

ligt op de 17e eeuw. In de Haarlemse

landen. Ook banden van kinderboe-

blijven, gaat gestaag voort. Er zijn nu

Doelenreeks verschijnt een bock hier-

ken zijn in de tentoonstelling opge-

al Sooo boeken en 65 literaire collec-

over, getiteld 'Haarlemse Bloempjes'.

nomen. Er verschijnt, in samenwer-

ties met brieven en handschriften

Adres: Doelenplein 1,

king met het Koninklijk Verbond van

voor de eeuwigheid gered, en er is

tel. 023-5157600. Open: ma-vr 10-17,

Grafische Ondernemingen, een bij-

begonnen met de verfilming van

ma-di-do 19-21, za 10-12.30 u.

zondere catalogus in de vorm van een

lijk.

doos met een serie kleurige ansicht-

de eerste landelijke dagbladen, In
oktober 1998 zijn weer een aantal

Tot en met 2 mei is in boekendorp

kaarten van boekbanden en een tekst-

projectvoorstellen goedgekeurd,

Damme (België) in Huyse de Grote

boekje met toelichting door A.S.A.

waaronder de verfilming van de kin-

Sterre een tentoonstelling te zien

Struik.

derboeken van 1840-1869 en van

getiteld 'Uilenspiegel, de wereld op

1900-1950 uit de collectie van de

zijn kop'. Een wetenschappelijk

Van 16 april tot en met 12 september

Koninklijke Bibliotheek en de collec-

onderbouwde expositie over vijf eeu-

is in het Letterkundig Museum in Den

tie kinderprenten uit de Zeeuwse

wen Tijl, met prenten, foto's, kunst-

Haag een tentoonstelling te zien met

Bibliotheek. De Gemeentebibliotheek

werken, handschriften en boeken,

de titel 'Vier lichte letterheren'. Het

in Rotterdam heeft geld gekregen

Adres: Jacob van Maerlantstr. 3.

gaat om Godfried Bomans, Simon

voor de verfilming van 250 prenten-

Inlichtingen: te). 0032 50 353319.

Carmiggelt, Kees Stip en Kees van

boeken in kleur. Deze zullen via een

Er verschijnt een boek onder dezelfde

Kooten. Bomans en Stip hebben ook

CD-ROM bekeken kunnen worden.

titel van Jozef fanssens voor f 56,-.

voor kinderen geschreven en vertaald.

Het Metamorfoze project brengt met

Open: ma t/m vr 9-17, za-zo 10-12 en

Ter gelegenheid hiervan zal een

zich mee dat de originele exempla-

14-17 u.

Schrijvers's Prentenboek verschijnen.
Adres: Prins Willem-Alexanderhoi 5.

ren minder toegankelijk worden,
want deze worden goed beschermd

Van 22 april tot en met eind mei

Tel, 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

opgeborgen, maar daar staat tegen-

1999 organiseert de afdeling Speciale

za-zo 12-17. Leeszaal di-vr 10-17.

over dat de verfilmingen makkelijker

Collecties van de Gemeentebibliotheek

bereikbaar zullen zijn.

Rotterdam de tentoonstelling 'Femme

Belichten uit de wereld van hel oude kinderhoek
ril.'..: t 1 9 9 9 no. ZZ

In het Veluws Museum 'Nairac' in

E. van Calcar-Schiotling, C.M. Doll

NEDERLAND

Egges en A.B. van Meerten-Schilperoort

Barneveld is van 24 juni tot en met
25 september te zien: 'De wereld van

Kikkers, muizen & nieskruid : uit het

Comelis Jetses: spel en speelgoed uit

logboek van een letterschuier / Arie

de tijd van Ot en Sien'. Met meer dan

van den Berg. - Amsterdam :

worden behandeld.
Stripkatalogus : de negende dimensie

honderd tekeningen en aquarellen,

University Press, 1999. - 35 P- '"•'

: officiële cumulatieve stripografie

waarbij het daarop afgebeelde speel-

23 cm, (De kunst van kennis; dl. ij,

van de stripboeken en striptijdschrif-

goed ook in het echt is te zien. Adres:

ISBN 90 5629 070 3, f19,90.

ten in de Nederlandse, Friese,

:

Eerste deel uit een reeks die geboren is

Langstraat 13, tel. 0342-415666.

Neder Saksische en Limburgse taal /

uit de verkering van het Amsterdams

Hans Matla. - 9e, herz. en uitgebr.

Fonds voor de Kunst met de

ed, - 's-Gravenhage : Panda, 1998. -

Van 26 maart tot en met 3 oktober

Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

816 p . : ill. ; 30 cm. ie uitg.: 1976. -

organiseert het Nationaal School-

Doei: de verborgen rijkdom van de UB

Met reg. ISBN 90-6438-111-9 geb.,

museum in Rotterdam - in het faar

op artistieke wijze aan hel licht brengen.

f225,-.

van het Handschrift - de tentoonstel-

DU eerste deel. in fraaie vormgeving,

Open: di-za 10-17 u-

Een onmisbaar naslagwerk voor

ling 'Met de hand geschreven?'. Over

vertelt over speurtochten naar prenten

verzamelaars, met een beschrijving van

de historie, het heden en de toekomst

en boeken, en over oorsprong en verdere

alle 50,000 in het Nederlands versche-

van het schrijfonderwijs. Ook in het

omzwervingen van het verhaal over de

nen stripboeken en alle striptijdschriften,

Scryption in Tilburg en het Museum

Batrachomyomachia: de oorlog tussen

met afbeeldingen van omslagen en han-

van het Boek in Den Haag wordt aan-

kikkers en muizen, van de oude Grieken

delswaarde.

dacht besteed aan het handschrift.

tot hel Nederlandse heden.
Jaarboek Letterkundig Museum 7 /

Adres: Nieuwemarkt I-A. Tel. 0104045425. Open: di-za 10-17,

zo 1

3'17-

Onderzoek

Papiertheater : een realisatie van het

redactie Sjoerd van Faassen, Anton

Museum voor Volkskunde en Theater

Korteweg, Aad M einde rts en Jessica

Taptoe 19 december 1998 - 28 maart

Voeten . - Den Haag : Nederlands

1999 / Sylvie Dhaene, conservator. -

Letterkundig Museum en Documen-

Gent, 1998, - 33 p. : ill. - Lit. opg.

tatiecentrum, 1998. 188 p. : ill. ;

Catalogus bij een tentoonstelling over
Het Fonds voor de Letteren heeft sub-

papieren theaters; 19e eeuwse theater-

25 cm. ISSN 0928-8023, f35,-,
Met onder meer een artikel over Theo

sidie toegekend aan Aukje Holtrop,

prenten en reconstructies van oude

Thijssen en zijn uitgever C.A.J. van

die bezig is met een biografie van

theatertjes. Met informatie over ont-

Dishoeck.

Nienke van Hichrum.

staan, ontwikkeling van souvenir tot

(Boekblad 4-12-1999)

speelgoed, opvoering, uitgeverijen in

Jagtlust: hoe in een Goois buitenhuis

Engeland, Oostenrijk en Duitsland

de wereld openging / Annejet van der

(Scholz en Schreiber), Frankrijk

Zijl. - Amsterdam : Meulenhoff, cop,

(Pellerin), en over schimmenspel.

1998. -175 p. :ill. ;22 cm, (Meulenhoff editie ; 1691). Metlit.

Publicaties
Hoe hoorde het? - Seksualiteit en

opg., reg. ISBN 90-290-5755-6,

Bijna aUe boeken die hieronder worden

partnerkeuze in de Nederlandse

f34,90.

vermeld zijn aanwezig bij fte( Letter-

adviesliteratuur : 1780-1890 / Mar ja

kundig Museum in Den Haag. Mocht

van Tilburg. Het Spinhuis, 1998.

de dichteres Fritzi ten Harmsen van

een bepaald boek daar niet zijn, dan

198 p. - ISBN 90 5589 1274, f45,-.

Beek (1927- ) en de kunstenaarskolonie

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

Onderzoek naar in adviesboeken vastge-

rondom haar in het Blaricumse buiten

in welke bibliotheek in Nederland het

legde regels voor seksueel gedrag, waarbij

'jagtlust' in de jaren 1954-1967. Het

wel aanwezig is.

onder andere voorlichtingsboeken voor

sappig geschreven boek geefl ook veel

jongeren van J.H. Campe,].N. Bouilly,
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Beschrijving van leven en werken van

informatie over Fritzi's ouders: de

recensent van de Volkskrant was hij een

Bevat onder meer bijdragen over de

begaafde tekenaars Freddie Langeler en

'egocentrische huilebalk', die toch niet

verzameling van 5000 originele jeugd-

Felco ten Harmsen van der Beek. Zelfs

onsympathiek wordt, omdat hij, bij al

boekillustraties in de Staatsbibliotheek

'onze' Mr. Coen van Veen blijkt een rol

zijn succes, werkelijk tragisch was. Hij

Berlijn en over de collectie Schulz

gespeeld te hebben in het leven van de

beschouwde zichzelf als een medium dat

(12000 banden met voornamelijk avon-

ingeblazen sprookjes naar de aarde

turenverhalen en robinsonades) in de

doorzond.

Internationale Jugendbibliolhek te

hoofdpersoon.
Van Nicolaas tot Speelgoedbaas : de

München.

geschiedenis van de goedheiligman /

From the garden to the street : tliree

Annemarie Vels Heijn e,a.. onder

hundred years of poetry for children.

Wunderhorn und Sprachgitter:

red. van Caroline Bunnig en Epco

- London : Cassell, 1998. - 384 p. ;

geschichte der intentionalen Kinder-

Runia. f24,85.

24cm. ISBN 0-304-33224-0,0-304-

lyrik seit dem 18. fahrhundert / Ines-

33222-4 pbk, £ 15,99.

Bianca Vogdt. - München : Fink,

Mooi uitgegeven boek over de geschiedenis van Sinterklaas en ook over de rol
van Jan Schenkman daarbij. Met veel

Verslag van drie eeuwen poëzie voor
kinderen in Engeland en Amerika,

1998. 240 S. ISBN 3-7705-3315-1,
DM78,-.

foto's, illustraties uit kinderboeken en -

uitgaand van een brede definitie, met

Proefschrift met nadruk op de eerste

prenten en afbeeldingen van prentbrief-

analyses van de belangrijkste dichters,

voor kinderen bedoelde gedichten in 18e

kaarten.

genres en ontwikkelingen,

eeuw, de betekenis van Herder voor de
ontwikkeling van de kinder- en jeugd-

50 jaar Kameleon. - [Heerhu go waard j

Kinder- und (ugendliteraturfor-

literatuur en de receptie van 'Des

: Kluitman, (1998]. • (143, 143, 97, 82]

schung 1997-98 / hrsg. von Hans-

Knaben Wunderhorn' in de ïge eeuw.

p. : ill. ; 21 cm. Jubileum uitgave.

Heino Ewers [...et al] ; mit eincr

ISBN 90-206-6700-9 geb. F 19,95.

Gesamtbibliographie der Veröffent-

Klassiker der J ugendliteratur in

lichungen des )ahres 1997 von Karin

Übersetzungen : Struwwelpeter, Max

haan, Kameleon' en 'Volle kracht,

Laubrecht, in Zusammenarbeit mit

und Moritz, Pinocchio im deutsch-

Kameleon', en een biografie van Hotze

der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und

italienischen Dialog / Sonia Marx. -

de Roos (1909-1991) door Paul Steen-

Jugendliteraturforschung. - Stuttgart

Padua : Unipress, 1997. 220 p. ISBN

[etc]: Metzier, 1998. - EX, 261 p. ;

8880980254, £ 30,-.

Bevat twee delen uit de reeks: 'Ruim

huis, die ook het zeer leesbare 'Helden
zonder zee' schreef over de 60-delige
Kameleon-serie. Plus een lexicon van

, 23 cm. - Met bibliografie.
ISBN 3-476-01625-0.

Zeven essays waarin de veranderingen worden bekeken die onvermijdelijk

personages uit de verhalen en een lijst

plaatsvinden wanneer een klassiek

van uitgaven met dateringen per serie.

kinderboek uit de ene cultuur wordt
vertaald (in woord en beeld) naar een

BUITENLAND

andere. (Bookbird zomer ig<)8)

Hans Christian Andersen : Nooil rijk,
nooit tevreden, nooit verliefd : een
keuze uit zijn dagboeken en brieven /

Bijzondere
(her)uitgaven

vertaald uit het Deens en bezorgd
door Edith Koenders. -

Alleen op de wereld / Hector Malot.

De Arbeiderspers, 1999. 275 p.

Archipel, 520 p. Ter gelegenheid

ISBN 90 295 0004 2, f39,90.

van de Boekenweek (thema: familie)

Bundel met een klein deel van de ego-

komt een nieuwe vertaling uit van

documenten van Andersen, waardoor

August Willemsen. (bron: NRC 29-1-

inzicht wordt gegeven in zijn literaire en

99 in 'Op komst')

persoonlijke ontwikkeling. Volgens de
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Kinderen van het platteland / Jan A.

siteit van Amsterdam, Culturele

het boek van S. Abrams: 'Veertien

Niemeijer ; met tek. van Cornelis

studies, 1998. Begeleiding: Mw. Dr.

dagen op een ijsschots', een over-

[etses. - Kampen : Callenbach , 1998.

B. Aristodemo, prof. dr. P. den Boer.

zicht van kinderboeken in bijzondere

- 96 p. : Ül. ; 29 o n . ISBN 90-266-

Onderzoek naar vertalingen van drie

instellingen, de tekenaars jan en

Italiaanse klassiekers aan de hand van

Peter Lutz en de HAKA jeugdbiblio-

de verschillende drukken, bibliotheek-

theek. Het mrt/april nummer bevat

hun herinneringen aan het leven op het

catalogi en aanbevelingslijsten, en

bijdragen over sport in het kinder-

platteland omstreeks de jaren twintig.

recensies in tijdschriften en kranten.

boek (van de negentiende eeuw), de

Geïllustreerd met werk van Jetses: in

Ook hun invloed op de Nederlandse

katholieke reeensiedienst IDIL en

ontwerp en in de uiteindelijke versie,

jeugdliteratuur is bekeken.

drukwerk van de Nutsbibliotheek.

'De vierjaargetijden' met tekst van tante

Indië, je moet er van houden : een

De Boekenwereld (jrg. 15, no. 2, dec.

Lize uit 10,02.

onderzoek naar Indië in de jeugd-

1998} bevat een artikel van mevr.

boeken van Diet Kramer / Marleen

L. Buijnsters-Smets over H.P.

Ter gelegenheid van de honderdste

van Vuurde. Doctoraalscriptie

Oosterhuis, illustrator van kinder-

verjaardag van Erich Kastner geeft

Moderne Letterkunde, Rijksuniver-

boeken uit de negentiende eeuw.

uitgeverij Fontein twee van zijn kin-

siteit Leiden, 1998. Begeleiding:

derboeken opnieuw uit: 'De vliegende

Dr. P.A.W. van Zonneveld.

0848-9 geb.
Gesprekken met zes personen over

en met deels vrijwel onbekend werk uit

klas', oorspronkelijk 1933, en
'Dubbele Lotje', oorspronkelijk 1949.

Onderzoek naar de visie van Diel

In Gierik & Nieuw Vlaams tijdschrift
(jrg, 16, no. 61, winter 1998) een arti-

Kramer (1908-1965) op de koloniale

kel over de klassieken van de Britse

Met de illustraties van WaJter Trier,

wereld van Nederlands-Indië vanaf de

jeugdliteratuur. Ook verschenen in

te koop voor f27,90 per deel.

jaren dertig tot de onafhankelijkheid in

Kreatiof (jrg. 32, no. 5, dec. 1998).

1949. Met biografie van Diel Kramer
en beeld van haar plaats in de

Scripties

Leesgoed (jrg. 25, no. 6, 1998) is

Nederlandse en koloniale jeugdlitera-

gewijd aan het symposium 'Morele

tuurgeschiedenis.

verbeelding: waarden en normen in

De hieronder genoemde scripties zijn

de jeugdcultuur'. Verder de derde

ter inzage in de leeszaal van het Letter-

aflevering van de literaire zwerftocht

kundig Museum.

Uit de tijdschriften

in Engeland, nu in de sporen van
Kenneth Grahame's 'The wind in the

'Er is een nobel volkje onder uw con-

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

fraters' : f.J.A. Goevemeur en zijn

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

uitgevers / Sandrijn Wiebenga,

het Letterkundig Museum.
NEDERLAND

patie' special, in een nieuw jasje, met
onder meer een overzicht van 200

1998. Begeleiding: Lisa Kuiterten
Gerard de Vriend.

Literatuur zonder Leeftijd (no. 47,
herfst/winter 1998) is een 'emanci-

Doctoraalscriptie Universiteit van
Amsterdam, Moderne Letterkunde,

willows'.

Armamentaria : jaarboek Leger-

jaar emancipatie in de jeugdlitera-

museum (aflevering 33, 1998) bevat

tuur, een vergelijking tussen kinder-

een eerste inventarisatie door M.A.B.

literatuur en literatuur voor volwas-

moeders graag in schemeravond aan

Goldschmidt van het militaire kinder-

senen, een interview met de nieuwe

hun kinderen vertellen : de receptie

boek in het legermuseum in Delft.

hoogleraar Helma van I.ierop, de

Wat sommige vaders en verstandige

ideeën van haar voorgangster Ria

van de Italiaanse kinderliteratuur in
Nederland tussen 1860 en 1915 :

Boekenposl (jrg. 7, no. 39 en 40,

Bauer van Wechem, de stand van

Edmondo De Amicis, Carlo Collodi

jan/fcb. en mrt/apr. 1999): in het

zaken betreffende jeugdliteratuur

en Luigi Capuana / Maaike M,

jan/febr. nummer een artikel over de

aan buitenlandse universiteiten, en

Nuijten. Doctoraal scriptie Univer-

gebeurtenis die ten grondslag lag aan

de opvattingen over jeugdliteratuur

Berichlcn uit de wereld van hel oude kinderboek
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in het Nederlandse hoger onderwijs.

Traditie (jrg. 4, no. 4, winter 1998) is

de tijd. In het maartnummer (jrg. 4,

Verder over vaktijdschriften en het

gewijd aan Sint Nicolaas. Met twee

no. 3, mrt 1999} bij het veiling-

•naleven' van Alice.

afbeeldingen van 19e eeuwse Sint

nieuws een bijdrage met de veelzeg-

Nicolaasprenten en een artikel over

gende titel 'Through a pricey looking

Ons Amsterdam (jrg. 51, no. 2, feb.

veranderende opvattingen over

glass : Alice in Mega-moneyland'.

1999) bevat een mooi geïllustreerd

Sinterklaas en Zwarte Piet, onder

artikel over Jan Sluijters als schilder

meer tot uitdrukking komend in

Children's Literature Association

en illustrator.

Sinterklaa si ie dj es,

Quarterly (jrg. 23, no. 3, 1998} is een
speciaal nummer over homoseksuali-

In Ouwe Bram leeft nog! (no. 13, dec.

De Vcrniaan (no. 14, nov, 1998) is

teit in jeugdliteratuur. Onder andere

1998) de weergave van het referaat

een themanummer met aandacht

een verslag van een onderzoek naar

dat Henk de Vries tijdens de Ouwe

voor Bredevoort 5 jaar boekenstad en

tijdschriften voor jongens van 1180-

Bramdag in november 1998 hield

de daar gehouden f ules Verne ten-

1915: 'David and Jonathan - and Saul

over zijn vader Anne de Vries, een

toonstelling.

- revisited'.

twintig vragen aan Piet Prins en een

Het Volkskundig Bulletin (jrg. 24,

In Children's Literature in Education

interview met de kleindochter van

no. 2, 1998) is een speciaal nummer

(jrg. 29, no. 4, dec. 1998) een artikel

W.G. van de Hulst over de aanpassin-

over sprookjes; verzamelaars, orale

over de opkomst van het kindertijd-

gen aan haar grootvaders werk.

en schriftelijke overlevering,

schrift en het kind als consument in

artikel over illustrator Henk Poeder,

Sneeuwwitje, Roodkapje en meer.
ontwikkelingen op het gebied van

de 18e eeuw, en een bijdrage over
verhalen voor meisjes over meisjes

Raster (83} bevat informatie over

BUITENLAND

die schrijfster willen worden, en het
feit dat dit type verhaal voor jongens

onderzoek naar kinderboeken, en
herinneringen van schrijvers aan

Antiquarian Book Monthly (no. 291,

lectuur uit hun jeugd.

dec. 1998) bevat een artikel over

niet bestaat.

'Billy Bunter', een schepping van

In The Hom Book Magazine (jrg. 74,

Het Rotterdamsch jaarboekje (ne

Frank Rkhards, voor het eerst ver-

no. 6, nov/dec 1998) een bespreking

reeks, 6de jaargang, 1998) bevat een

schenen in een Engels tijdschrift in

van prentenboekbewerkingen van

artikel van Suus Boef-van der Meulen

1908, en in vertaling hier bekend

Laura Ingalls Wilders Kleine Huis-

onder de titel: Rotterdam gewogen in

geworden als Billie Turf.

boeken.

de jeugdboeken van Narmie van
Wehl.

Beilrage Jugendliteratur und Medien

Something about the author : facts

(jrg. 50, no. 4,1998) bevat een por-

and pictures about authors and illu-

Stripschrift (jrg, 31, no. 6 (313), okt.

tret van de Freiburgse illustratrice

strators of books for young people. -

1998) bevat een bijdrage over de

van prentenboeken Else Viëtor (1882-

Detroit: Gale. Vol. 100,1998.

gemeente Groningen die haar fiat

1973)-

heeft gegeven aan de realisering van

Jubileumnummer met stukken over
de belangrijkste en meest geliefde

het Nederlands Stripmuseum, dat

Biblio (jrg 3, no. 12, dec. 1998) bevat

auteurs van kinderboeken van 1850-

een steeds meer commerciële opzet

een artikel over een verzameling uit-

1950, zoals Louisa May Alcott,

krijgt.

gaven van een Amerikaanse gedicht

Hans Christian Andersen, Frances

(oorspronkelijk 1822) waarin een

Hodgson Burnett, Randolph

Het Tijdschrift voor Nederlandse

samensmelling van Sint Nicolaas en

Caldecott, Lewis Carroll, Kate

Taal- en Letterkunde (deel 114, afl. 4,

de Kerstman is te vinden: 'A visit

Greenaway, Rudyard Kipling,

1998) bevat een bijdrage over de

from Saint Nicholas' ook uitgegeven

A.A. Milne, Lucy Maud Montgomery,

invloed van Jeanne Leprince de

als 'The night before Christmas' en

Beatrix Potter en E.B. White.

Beaumont op Bet je Wolff.

de illustratoren ervan in. de loop van

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
maart 1999 no. zz

Vragen

Colofon

H e l a a s zijn de titels van de twee

Berichten uit de wereld van het oude

boeken die w e r d e n gezocht in het

kinderboek Mededelingen-bulletin van

vorige n u m m e r (nog) niet gevonden.

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

De redactie stelt e e n m o o i e prijs ter

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

b e s c h i k k i n g van d e g e n e die deze
Bestuur

raadsels weet op te lossen!

Netty van Rotterdam (voorzitter),

F rits Booij heeft twee boeken z o n d e r

Jaap ter Linden (secretaris). Adriana

titelpagina of omslag, waarvan u hier
afbeeldingen ziet.

Balke (penningmeester), Janneke van

Het boekje m e t

der Veer, Reinder Storm.

de plaat en het versje over Amstels

Donaties naar gironummer 2348552

d i e r e n r u i n is 17 cm h o o g en bevat
IN

o bladzijden met d a a r o p een hand-

DE

SCHOOL.

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur, Heer Halewijnburg 20,

gekleurde p r e n t en e e n versje.

2907 HC Capelle a/d IJssel. Tel. 010.Mijn -.[ — li!. !•• k-ercu, c.ijn E--i-.- •-(•• t- s|n;EeCi"

2849527

ik-öA ecds «il mynh«r mei «u (laartfUTaLlt HM^tf*
Maar ik Zit me hlei *'••<•,. bedroeft] Ie vervelen,

Samenstelling:

Üai kerende r L ; | , | . i.ru;ii; nu maar *.!«.-•! •

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.
Informatie kan men sturen aan:
„li Zie- UiViC drc lente in heur fc'esL^twj.ad pi^kan.,
"t Zie liever Jt vogels, ttf Llocmen, hel groen.,
DJn lücT Ok? «n a^dlifi; sclirijflei te kijken
Ün. KMWMD4 *Jie 'l feltttAH wedr fl^fr mofll doen.

t.a.v, Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339624

'LJ- f^ra/r, r.' * r c'^fft ?. ' if,'.'•••••••• ."-''

JtrA~/7
/ j ' i « ' „ , ^ ^ A

Letterkundig M u s e u m

Fax. 070-3477941

rfflti-.Trr'-rS

e-mail: jeanette.kok@nlmd.nl
, \',• •, - M/S XV £IL-J~ M*f\üf xfpr&ïfif,

Verantwoording
illustraties

of tel./fax. 020-6251915
Bezoekadres Letterkundig Museum:
Prins Willem Alexandcrhof 5,
Den Haag

Afgebeelde dieren: olifant, rendier,

Op de illustraties bij de rubriek

a p e n , giraf (kameelpaard), tijger,

"Vragen' na, zijn alle plaatjes van Ric

papegaaien en struisvogel. Het ande-

Cramer. Voor de Engelstalige markt

re boek, m e t de plaat ' I n de school'

weiden gemaakt: T h e linie Dutch

ontvangen uitnodigingen voor studie-

m e e t 2 6 c m . Het beval liandgekleur-

gin' uit 1953. 'Vér' is een Zweedse

dagen, excursies en regelmatig de

de litho's m e t gedichten. Titels: Het

vertaling van 'Lente', ca. 1914 ver-

Berichten uil de wereld van het oude

vogelnestje, Soidaatje spelen, In de

schenen.

kinderboek.

s p e e l k a m e r , In de school. Een dans-

Uitgaven niet platen en versjes van

Aanmelden als donateur kan men bij

partij. G r a a g informatie naar tel. 035-

Rie Cramer zijn: 'Maart Lentemaand'

Jaap ter Linden, Nationaal School-

5417336.

1939; 'De reizen van Olie Patolle'
1932.

Donateurs van de Slichting (minimum
donatie per jaar vijfendertig gulden)

m u s e u m . Nieuwcmarkt: A.
3011 HP Rotterdam (010-4045425)

T h e o Giclen is op zoek naar een

Illustraties bij tekst van anderen:

exemplaar van 'Waarschuwende voor-

'Het druivejurkje : een sprookje' door

beelden voor de jeugd', een l i n n e n

P.J. C o h e n © d e Vries, 1920: 'Jong

boekje dat circa 1905 is uitgegeven

leven' van G.W. Lovendaal, 1914;

Coördinatie 'Mr.

d o o r B. Jacobs in G r o n i n g e n . Graag

'Kabouter!je Windvlaag' door Ella

A n n e de Vries {070-3140215: werk

bericht naar tel. 030-2319162.

Vémor, 1928.

ma-di-wo, 071-5176745: thuis)
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Coördinatie

'Kinderboekencafé':

Netty van Rotterdam (o 180-487128)
& Theo Gielen (030 2319162.)
Van Veen-kring':

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

V

)

Van het bestuur

Mr. Van Veen-kring

De studiedag in het Letterkundig Museum was zeer

Zaterdag 13 maart vond de vijfde bijeenkomst plaats in De

geslaagd; meer dan vijftig donateurs volgden de toespraken

Kargadoor in Utrecht, waar dertien mensen twee lezingen

en lezingen, bezochten de leeszaal om boeken van

bijwoonden. Arie van den Berg sprak over de drukker

Goeverneur in te zien en verkenden het Kinderboeken-

F.G.L. Holst en andere Jordaanse drukkers van ca. 1785 tot

museum.

begin 20e eeuw. Frits Booy gaf aar de hand van boeken uit
zijn eigen collectie een inleiding over'Menselijke dieren,

Het bestuur heeft besloten een nieuwe folder en een

iets over antropomorfisme in oude kinderboeken'.

nieuwe ledenlijst uit te brengen, en nagedacht over de

De volgende bijeenkomst is gepland voor 2j oktober bij

studiedagen in het jaar 2000. Eén van de mogelijkheden

antiquariaat Acanthus in Utrecht.

is een bezoek aan het Meertensinstituut, waaT veel onder-

Meer informatie bij Anne de Vries, zie Colofon.

zoek naar sprookjes wordt gedaan.
Tegelijk met het vorige nummer van de 'Berichten...' ontving u de folder voor het Symposium 'Tot volle waschdom'.
De inschrijving verloopt naar wens.
Netty van Rotterdam
Voorzitter

Van de redactie
Deze keer vanwege de ruimte geen verhaal van een verzamelaar, maar wel een verslag van de studiedag. Voor
de illustraties in dit nummer hebben we gekozen voor
silhouettekeningen van verschillende illustratoren.
Een rectificatie: in het vorige nummer stond in het stuk
over het inzien van kinderboeken in de Koninklijke
Bibliotheek, dat er met een weekpas van f 5,- maximaal

Kinderboekencafé

vijftien kinderboeken konden worden opgevraagd. Dat
klopt, maar dat geldt bij het tegelijkertijd opvragen van

Woensdagavond 19 mei vond weer een bijeenkomst plaats

kinderboeken, niet in totaal voor de hele week.

in café Lofen in Utrecht. Of liever buiten café Lofen, want
het weer liet toe dat zeven donateurs in de schaduw van de

De samenstellers

domtoren konden zitten om ouds en nieuws uit te wisselen.
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Mini-excursies
Een tiental donateurs mocht op 19

DE COLLECTIE KINDER-

Waller verworven, en een grote col-

BOEKEN IN DE KONINKLIJKE

lectie van de Openbare Bibliotheek

BIBLIOTHEEK.

maart de collectie Landwehr-Vogels

Den Haag met kinderboeken uit
de 18e en 19e eeuw. De collectie

bewonderen, en alle verwachtingen

Reinder Storm, hoofd collectie-

Boekenoogen werd aangekocht

werden overtroffen. We werden zeer

vorming en onderwerpsontsluiting

en voor een deel doorgesluisd naar

gastvrij ontvangen en kregen buiten-

bij de Koninklijke Bibliotheek en

de Universiteitsbibliotheek van

gewoon bijzondere en prachtige

bestuurslid van de Stichting

Amsterdam. Vanaf de jaren vijftig

boeken te zien. Een inspirerende

Geschiedenis Kinder- en Jeugd-

wordt bij antiquariaten en op veilin-

middag die lang in gedachten bleef.

literatuur, gaf een uiteenzetting over

gen gekocht. De laatste grote aan-

Dit jaar staan nog twee excursies

de kinderboeken in de Koninklijke

winsten zijn in 1996 de collectie

op het programma: de collectie van

Bibliotheek. In de KB waren al zo'n

Anne de Vries Sr, en in 1997 de col-

Miriam Goidschmidt op 11 juni en

20.000 kinderboeken aanwezig, toen

lectie Boek en Jeugd. Anne de Vries

de verzameling Buijnsters-Smets

de Roek en Jeugd collectie (75.000

Jr. is als vakreferent verantwoordelijk

op 5 november. Meer informatie bij

banden} er bij kwam.

voor de uitbreiding van de collectie.

Theo Gielen (zie Colofon).

Deze collectie is in november 1997

Reinder Storm benadrukt dat

door het NBLC aan het Letterkundig

schenkingen welkom zijn, en boeken

Museum geschonken, en daarna in

worden opgenomen indien nog niet

bruikleen gegeven aan de Koninklijke

aanwezig.

Bibliotheek,

De Koninklijke Bibliotheek leent

De KB bestaat al tweehonderd jaar,

geen kinderboeken uit; ze zijn ter

maar pas in 1927 werden de eerste

plaatse in te 2ien.

kinderboeken in haar collectie opgenomen.

DE PLAATS VAN DE JEUGDLITERATUUR IN HET

De KB kent in haar organisatie een

LETTERKUNDIG MUSEUM

tweedeling: er is een depot-collectie
en een wetenschappelijke collectie.
In tegenstelling tot andere landen
• ^ W W ^

Studiedag

Anton Korteweg, directeur van het
Letterkundig Museum, begon zijn

kent Nederland geen wettelijk depot,

toespraak met het voorlezen van twee

waarbij uitgevers verplicht worden

gedichten van J.J.A. Goeverneur, en

een exemplaar van hun boeken af te

belichtte daarna de geschiedenis van

staan. Het vrijwillige depot, gestart

het museum dat in 1954 werd opge-

in 1974, blijkt ook goed te werken: er

richt. Sinds die tijd werden (passief)

Het Letterkundig Museum / Kinder-

wordt een dekking van 97 % bereikt.

archieven van auteurs en illustratoren

boekenmus e urn verleende op zater-

Elke week komt eT een meter aan

van kinder- en jeugdboeken verza-

dag 24 april gastvrijheid aan meer

kinderboeken {ook herdrukken) bij

meld, zoals de tekeningen van Johan

dan vijftig donateurs. In het ochtend-

in de magazijnen,

Fabricius voor 'Arretje Nof. In J994

programma werd aandacht besteed

In de Wetenschappelijke collectie,

werd op de eerste verdieping het

aan de nieuwe situatie die is

afdeling Humaniora, zijn de oudere

Kinderhoekenmuseum ingericht, een

ontstaan na de integratie van

kinderboeken ondergebracht. Door

aantrekkelijk en kleurig geheel, met

Informatiecentrum Boek & Jeugd in

schenkingen en aankopen wordt

onder meer een wand voorzien van

het Letterkundig Museum en de

gericht verzameld, In 1927 kwam

50 panelen met kunstwerken van

Koninklijke Bibliotheek, 's Middags

een belangrijke schenking binnen

illustratoren en gedichten over schrij-

stond J.J.A. Goevemeur in het mid-

van boeken van Agatha. In de jaren

ven en lezen. In vier delen en vijftien

delpunt van de belangstelling.

dertig en veertig werd de collectie

kabinetten wordt de jeugdliteratuur
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in thema's getoond. De tentoonstel-

schrijvers, klassebezoeken, docen-

De integratie van Boek en Jeugd

ling over literatuur voor volwassenen

tendagen, museumlessen en ver-

bracht negen medewerkers met zich

't Is vol van schatten hier' was daarna

jaarspartijtjes. De leeftijd van de

mee en drie collecties: kinderboeken,

aan vernieuwing toe, en eind 1997

doelgroep voor het Kinderboeken-

knipsels en vakliteratuur. Deze inte-

kon de ook bijzonder fraai vormgege-

museum is onlangs verlaagd, en

gratie had ook een aantal veranderin-

ven semi-permanente tentoonstelling

nu zijn bezoekers vanafvier jaar

gen voor gebruikers tot gevolg, waar-

'Gaan waar de woorden gaan' worden

welkom. Het Museum voert het

van Anton Korte weg een opsomming

geopend. Vanaf 1994 werd met een

secretariaat voor de Theo Thijssen-

gaf.
- De grootste verandering vergeleken

actief verzanieïbeleid ten aanzien van

prijs (voor het gehele werk van een

archieven van auteurs en illustrato-

auteur van kinder- en jeugdboe-

met de oude situatie is de scheiding

ren van jeugdliteratuur gestart, en

ken} en stelt de L.M. Boerlageprijs

van kinderboeken en vakliteratuur.

het Museum beheert nu brieven,

beschikbaar (voor de beste scriptie

Het Letterkundig Museum verza-

tekeningen, manuscripten, persoon-

over jeugdliteratuur), Tijdelijke

melt géén boeken, behalve boeken

lijke documenten, foto's en derge-

tentoonstellingen hebben aandacht

die door een opdracht of aanteke-

lijke van bijvoorbeeld Mance Post,

geschonken aan onder meer Hans

ningen erin document zijn gewor-

Anne de Vries Sr., Carl Hollander,

Andreus, Annie M.G. Schmidt,

den. De redenen daarvoor zijn ruim-

Kare! Fykman, fan de Zanger, Wim

Paul Biegel, Mance Post en Miep

tegebrek en bestaande afspraken

Bijmoer, Sjoerd Kuyper en Wim

Diekmann. Eind 1999 zal een

met de Koninklijke Bibliotheek. De

Hofman.

expositie worden gewijd aan het

kinderboeken zijn in bruikleen aan

Het Museum ontvangt zo'n 30.000

werk van Jacques Vriens.

de KB gegeven, de vakliteratuur is

bezoekers per jaar, waarvan meer

Bij een aantal tentoonstellingen

bij het LM gebleven.

dan de helft voor het Kinderboeken-

zijn 'Schrijversprentenboeken'

museum. F.r zijn optredens van

verschenen.

- De bezoeker kan niet meer zelf
grasduinen in de kasten met vakliteratuur; alles moet aangevraagd
worden. Helaas, de toevallige vondsten worden daardoor minder..,
- De Koninklijke Bibliotheek herbergt
nu de grootste collectie kinderboeken in Nederland. Dat is voor bezoekers handig, want de spreiding (er
zijn 23 collecties) is groot.
- Het Letterkundig Museum heeft
zijn beleid op twee punten aangepast: er worden nu ook knipsels uit
dag- en weekbladen verzameld van
buitenlandse auteurs voor volwassenen die in het Nederlands vertaald
zijn, en de collectie vakliteratuur
over literatuur voor volwassenen
wordt ter beschikking van bezoekers
gesteld. Deze beleidswijzigingen
zijn geïnspireerd door de praktijk
bij Boek en Jeugd.
Het Museum beheert twee geautomatiseerde bestanden: het Centraal
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Bestand Kinderboeken met titels van

Goeverneur en diens tijdgenoot

kinderboeken uit zes belangrijke col-

J.P. Heije kwamen aan de orde. Zo

lecties, en het bestand LM-Collecties,

stond 'Jan de Rijmer' veel dichter

waarin de secundaire literatuur en

bij het volk dan Dr, Jan Pieter

de documenten zijn opgenomen, die

Heije. Anne de Vries werkt

aanwezig zijn in het Museum.

momenteel aan een representatie-

De vragen die de aanwezigen stelden

ve bloemlezing van Nederlands-

aan Reinder Storm en Anton

talige kindergedichten van alle

Korteweg, betroffen vooral het project

tijden. 'Van Alphen tot Zonderland:

Metamorfoze {zie eerdere nummers

de Nederlandse kinderpoëzie van

van de 'Berichten...'), Onderzoekers

Hieronymus tot heden' zal in 2O0O

zien zich nu geconfronteerd met

bij Querido verschijnen,

kinderboeken op microfilm, waardoor
het lezen bepaald niet gemakkelijk is.

Internet

Reinder Storm ziet het nadeel voor
gebruikers, maar wijst op het grote
belang van het behoud van materiaal

verslag wordt niet dieper ingegaan op

Voor de liefhebbers heeft Internet

op de lange termijn. Hij geeft aan

de inhoud omdat in het Jaarboek van

een aantal mogelijk interessante

dat voor wetenschappelijk onderzoek

het Letterkundig Museum hierover

rubrieken:

soms uitzonderingen gemaakt kun-

een artikel van haar hand zal ver-

nen worden.

schijnen. De scriptie is ter inzage

Deze rubriek geeft doorkli km o gelijk-

www. verza me) n et.n J

in de leeszaal van het Letterkundig

heden naar boekhandels, antiqua-

GOEVERNEUR

Museum.

riaten, boekenzoekdiensten, en naar

In de middagpauze werd door de

gezicht' was de titel van de lezing

meeste aanwezigen de leeszaal van

van Anne de Vries. Hij besprak na

het Letterkundig Museum bezocht,

een korte biografische inleiding

Deze bevat aanbiedingen van anti-

om de uitgestalde boeken van en over

een aantal kindergedichten van

quaren wereldwijd. Bij zoeken op

Goeverneur te bekijken. De middag

Goeverneur en vergeleek de oor-

Rie Cramer waren 14 titels in de aan-

stond met twee lezingen in het teken

spronkelijke gedichten van Johann

bieding bij Nederlandse en buiten-

van J.J.A. Goeverneur (1809-1889).

Wilhelm Hey (1789-1854) met de

landse antiquaren.

'Heer Os! Gij trekt zoo'n zuur

Sandrijn Wiebenga, winnares van

bewerkingen ervan. De toehoorders

sites over Bob Evers, Heer Bommel
en Suske en Wiske.
www. bib! iofi nd .co m

www. an liqbook .coin

de L.M. Boerlage-prijs, sprak over

konden met hem concluderen dat

Bevat 600.000 boeken van tientallen

haar onderzoek voor haar doctoraal-

men in de meeste gevallen eerder

antiquaren.

scriptie 'Er is een nobel volkje onder uw

kan spreken van 'herscheppingen',

confraters : J.J.A. Goeverneur en zijn

met het oorspronkelijke gedicht als

Een Internetboekhandel, waar men

uitgevers'. Uit de 54 uitgevers koos zij

uitgangspunt, dan van vertalingen

alle in Nederland uitgegeven en

er drie om nader te bestuderen: Van

of bewerkingen. Ook de verschillen

leverbare boeken kan vinden, met

Boekeren, Suringar en Sijthoff. In dit

in waardering van gedichten van

bestelmogelijkheid. Bij het binnen-

www.boeknet. n 1

kort te verschijnen boek van Frits
Huiskamp: 'Naar de bevattelijkheid
der jeugd', f 125,- staat vermeld: 'dit
artikel is nog niet verschenen' .
www. amazon.com
Dit is een internationale boekhandel,

%
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met bestelmogelijkheden.
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Mengelwerk

de eigen collectie ook schoolplaten-

Begin maart is begonnen met de ver-

collecties bij andere musea, biblio-

filming van het boek 'Kruimeltje'

Van het Nationaal Schoolmuseum

theken en archieven aan het systeem

van Chris van Abkoude onder regie

(NSM) ontvingen we het volgende

toe te voegen, zodat een nationale

van Maria Peters, De familiefilm zal

bericht over de Schoolplaten Collectie

schoolplaten databank ontstaat.

vanaf 9 december in de bioscopen te
zien zijn.

Nederland; een geautomatiseerd fotodatabestand in het Nationaal School-

Hans Vogel, biograaf van Annie

museum.

M.G. Schmidt, overleed in april.

In de afgelopen tijd verschenen drie

Het NSM beschikt over een unieke

Hij heeft dit levenswerk niet kunnen

berichten over tekenaars en hun

verzameling schoolplaten, qua om-

voltooien. De uitgeverij van het

werkzaamheden in de oorlog. De

vang verreweg de grootste collectie in

Theaterinshtuut heeft laten weten

Volkskrant van S maart bevatte een

Nederland. De collectie bestrijkt een

dat gezocht wordt naar een auteur

artikel van Gerard Groeneveld met

breed scala aan schoolvakken en

die vanuit Vogel's ideeën de biogra-

de titel: 'Vormgevers van het kwaad',

onderwerpen en wordt mede daar-

fie kan aanvullen. De titel die Annie

waarbij een foto is geplaatst van het

door door een grote groep bezoekers,

M.G. Schmidt en Hans Vogel af-

beruchte affiche 'De eeuwige jood'.

het onderwijsveld, de media, uitgeve-

spraken toen hij haar voorstelde een

De tekenaar daarvan is nu bekend:

rijen e.d. met grote regelmaat geraad-

boek over haar leven te maken was

Hans Borrebach.

pleegd. Daarnaast leent het NSM

ook haar antwoord aan hem:

Paul Arnoldussen onthulde in Het

jaarlijks enige tientallen platen uit

'Wacht maar totdat ik dood ben'.

Parool van 13 februari dat de schep-

voor tentoonstellingen in andere

(Vrij Nederland 1 mei 1999)

per van 'Kapitein Rob' : Pieter Kuhn,

musea en fungeert zij als vraagbaak

omslagen maakte voor boeken als

op dit gebied voor haar collegae.

'Wij hebben den Führer gezien' en

Om deze fantastische collectie

'Kunst en ras'. Kuhn was ook 'een

beter te kunnen ontsluiten en voor

flink ondergrondsch werker' , dus

een breder publiek te kunnen presen-

deze vondst wekte verbazing.

teren is het NSM in 1998 gestart met

Stripschrift jtg. 31, no. 9 beweert dat

het opzetten van een geautomatiseerd

'haast onomstotelijk' vaststaat dat

fotodatabestand. De complete collectie

Willy Vandersteen in de Tweede

wordt gefotografeerd en digitaal op

Wereldoorlog onder het pseudoniem

Photo-cd opgeslagen.

'Kaproen' antisemitische strips

Voor de beschrijving van de platen is

tekende.

een speciale versie van het museale
softwareprogramma i-Modules ont-

Het Rijksbureau voor Kunsthistori-

wikkeld. De beschrijving wordt een-

sche Documentatie (RKD), gevestigd

voudig gekoppeld aan de digitale

in hetzelfde gebouw als de Koninklij-

afbeelding. Hierdoor wordt de gehele

ke Bibliotheek en het Letterkundig

collectie direct raadpleegbaar zonder

Museum, kan soms voor liefhebbers

de vaak moeilijk hanteerbare platen
tevoorschijn te halen. Het software-

van (oude) kinderboeken een bron
In Melamorfoze Nieuws, nummer 6,

van informatie zijn. Het RKD stelt

programma kent ook een publieks-

mei 1999 wordt vermeld dat 250

zich tot doel: het verzamelen van

versie die eenvoudig te bedienen is

kinderboeken uit de collectie van

visueel en schriftelijk documentatie

en in de toekomst de complete collec-

de Gemeente bibliotheek Rotterdam

materiaal over de Westerse - in het

tie schoolplaten voor de museum-

en ca. 1500 centsprenten uit de

bijzonder de Nederlandse - beelden-

bezoekers toegankelijk maakt.

Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

de kunst van de late middeleeuwen

Het ligt bovendien in de bedoeling na

in kleur zijn verfilmd en gedigitali-

tot heden, en dit aan bezoekers voor

het afronden van het beschrijven van

seerd.

informatie en raadpleging beschik-
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voor kinderen geschreven en verbaar te stellen. Bij de afdeling Pers

taald. Ter gelegenheid hiervan is een

Documentatie bevinden zich per-

Schrijversprentenboek verschenen.

soonsdossiers (met artikelen uit

Adres: Prins Willem-Alexanderhof 5.

kranten en tijdschriften en dergelij-

Tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

ke) over kunstenaars, en daar zijn

za-zo 12-17. Leeszaal di-vr 10-17.

ook illustratoren van kinderboeken
bij. Het kan dus de moeite lonen,

In het Veluws Museum 'Nairac' in

om naast het documentatiemateriaal

Barneveld is van 24 juni tot en met

over illustratoren dat zich bij het

25 september te zien: 'De wereld van

Letterkundig Museum bevindt, ook

Cornelis Jetses: spel en speelgoed uit

eens bij het RKD te gaan zoeken.

de tijd van Ot en Sien'. Met meer

Tel: 070-3339777- Open: ma-vr 9.30-

dan honderd tekeningen en aquarel-

16.00 u.

len, waarbij het daarop afgebeelde
speelgoed ook in het echt is te zien.

In Esslingen am Neckar is het J.F.

Adres: Langstraat 13, tel. 0342-

Schreiber-Museum geopend, f.f.

415666. Open: di-za 10-17 u.

Schreiber was een uitgeverij die heel
Europa liet kennismaken met het

Van 26 maart tot en met 3 oktober

papiertheater. Er is ook een prenten-

organiseert het Nationaal School-

boekafdeling, waar Sybille von

museum in Rotterdam - in het Jaar

Olfers' Wortelkindertjes een eigen

van het Handschrift - de tentoonstel-

hol hebben gekregen.

ling 'Met de hand geschreven?'. Over

Adres: Salemer Pfleghof, Untere

de historie, het heden en de toe-

Beutau 8-10, 73728 Esslingen a.
Neckar. Tel. 0711/ 3512-3240.
(bron: Eselsohr 4/99)

Adres: Stadhuisstr. 7, Schoonhoven.
Tel. 0182-387000. Open: di-zo 12-17 u.

wordt aandacht besteed aan het

Groeneveld in Baarn te zien: 'Heer
Bommel en de Natuur: een tentoonstelling over een heer van stand' . In
Tot en met 31 juli is in het Schoolmu-

dit rijksinstituut voor natuureducatie

seum 'Educatorium' in Ootmarsum

laten de makers zien dat Marten

een tentoonstelling te zien van het

Toonder de natuur in de Bommel-

werk van J.H. Isings, met een video,

strips een actieve rol laat spelen.

boeken en originele olieverfschilde-

Adres: Groeneveld 2.

rijen en aquarellen.

Tel. 035 -5420446.

Adres: Keerweer 2, tel. 0541-293129.

Open: di-vr 10-17, za-zo 12-17 -

een presentatie onder de titel 'Kun je
nog zingen, zing dan mee!', met
knipsels voor geïllustreerde boeken
met kinderliedjes.
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Tel. 010-4045425. Open: di-za 10-17.
zo 13-17.
Tot en met 4 oktober in Historisch

^

Museum Apeldoorn: 'Braver dan
braaf: normen en waarden voor de
(1700-1880)'. De huidige discussie

u

over zinloos geweld was aanleiding
om terug te kijken naar opvoedings-

Tot en met 12 september is in het

Nederlands Museum van Knipkunst:

handschrift. Adres: Nieuwemarkt iA.

jeugd vastgelegd in centsprenten

Open: di-za 10-17, zo-ma Hml7 uTot en met 29 augustus in het

in het Scryption in Tilburg en het
Museum van het Boek in Den Haag

Tot 30 augustus is in Kasteel

Tentoonstellingen

komst van het schrijfonderwijs. Ook

Letterkundig Museum in Den Haag
een tentoonstelling met de titel
'Vier lichte letterheren'. Het gaat

ideeën uit vroeger tijden, aan de
hand van prenten uit eigen collectie.
Adres: Raadhuisplein 8, tel. 0596680168. Open: di-za 10 17, zo 13-17 u.

om Godfried Bomans, Simon
Carmiggelt, Kees Stip en Kees van

Tot 31 oktober in het Scheepvaart-

Kooten. Bomans en Stip hebben ook

museum in Amsterdam: 'De Ark van

Noach', met een bijzondere collectie

Publicaties

bijbels, kinderboeken, prenten en

Gorcum, 1998, - X, 222 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift

speelgoed modellen.

Bijna alle boeken die hieronder worden

Universiteit van Amsterdam, 1998. -

Adres: Kattenburgerplein i,

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

tel. 020-5232222. Open: di-zo 10-17 u-

Met lit. opg., reg.

kundig Museum in Den Haag. Mocht

ISBN 90-232-3391-3 : f45,-.

Van midden juni tot midden septem-

een bepaald boek daar niet zijn, dan

ber ook op maandag open.

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

Tot en met 9 januari 2000:

Rond 1800 werd van een dichter
verwacht dat hij betrokken en bezield

in welke bibliotheek in Nederland het

was. Onder meer over Hieronymus van

wel aanwezig is.

Alphen en W.E. de Perponcher.

NEDERLAND

Alles in de wind : de bekendste kin-

'Mediakids : de mooiste kinderprogramma's op radio en televisie' (met
een aantal bekende figuren uit kin-

derversjes van vroeger / bijeenge-

derboeken} in het Omroepmuseum

Populair drukwerk in de Gouden

te Hilversum. Er verschijnt ook een

Eeuw : de almanak als lectuur en

M.C. van Etten. - 2e dr. - Amsterdam :

boek: 'Dag lieve kijkbuiskinderen'

handelswaar / Jeroen Salman. -

Ooievaar, 1998. - 301 p. : 18 cm.

door Meerten Welle man. Adres:

Zutphen : Walburg Pers, 1999. - 495

Met register. - ISBN 90-5713-235-4 ;

Oude Amersfoortseweg 121-131,

p. ; ill, 25 cm + CD-ROM (Bijdragen

f 16,95. re dr. 1993.

tel. 035-6885888.

tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks;

mr-

bracht en ingel. door C.J. Aarts en

Bloemlezing van ca. 400 kindergedichten vanaf de 18e eeuw tot het

deel 3J. - ISBN 90-5730-056-7 : f 89,-.

midden van deze eeuw; met bronvermel-

Met een cd-rom waarop een biblio-

ding, achlei-grondinformatie en registers

grafie staat van alle bewaard gebleven

op auteur, titel en beginregel. Deel 1

Noord-Nederland se almanakken van

bevat de geschiedenis van het kindervers

1570-1705.

waarvan de auteursnaam bekend is, en

In de zeventiende eeuw was de alma-

deel 2 de anonieme verzen.

nak in één op de vier huishoudens aanwezig. Cultuurhistoricus Jeroen Salman

Uilenspiegel: de wereld op zijn kop /

Tot en met ia maart a o o o in het

onderzocht er 350 en schreef er in 1997

Jozef Janssens. - Leuven :

Rotterdam Maritiem Museum: 'Een

een proefschrift over voor de Rijks-

Davtdsfonds, 1999. 271 p . : ill.; 24

Zee van speelgoed'. Maritiem speel-

universiteit van leiden. Ook verscheen

cm. f56,-. ISBN 90 630 6394 6.

goed uit verleden en heden, waarbij

een catalogus bij drie tentoonstellingen:

ook een kast vol beweegbare boeken

Zeven Vlaamse wetenschappers

Een handdruk van de tijd : de almanak

over dit onderwerp te zien is. Adres:

zochten uit hoe de mythe van Tijl

en het dagelijks leven in de Nederlanden

Uilenspiegel in de middeleeuwen ont-

Churchi]pleLn, tel.: 010-4132680.

1500-1700. (Waanders, 1997J.

stond, populair werd en tot op heden

Open: di-za 10-17, zo 11-17 u.

Nu is van het proefschrift een enigszins

opduikt in strips, films en romans,

gepopulariseerde versie verschenen met
Tot maart 2000 in het Noordbrabants

nadruk op beschrijvingen van de inhoud

Natuurlijk Verkade : het verhaal van

Natuurmuseum in Tilburg: 'Alice in

van de almanakken. Jeroen Salman

de albums / Marga Coesèl. -

Wonderland : een verwondertentoon-

werkt momenteel bij de Universiteit van

Zaandam : Terra, 1999. -104 p. : ill.,

stelling voor kinderen vanaf 4 jaar".

Utrecht aan een onderzoek naar de op-

30 cm. - ISBN 90 6255 872 o ;

Vrij naar Lewis Carroll kunnen won-

komst van kinderliteratuur in de acht-

f39,90.

derlijke planten en dieren worden

tiende eeuw.

ontdekt. Er zijn ook diverse uitgaven
van het boek te zien. Adres:
Spoorlaan 434, tel. 013 5353935.
Open: di-vr 10-17, za-zo 13-17 u.

Rijk geïllustreerde en mooi uitgegeven
geschiedenis van de Verkade-albums,

ware dichter : de vaderlandse
v: De
poëticale discussie in de periode 17751825 / Jan Oosterholt, - Assen : Van

vanaf het eerste album uit 1903 tot de
facsimile-herdrukken uit 1998. Het idee
van de gebroeders Verkade om "bij hun

Berichten uit de wereld van hel oude kinderboek
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reclame de natuur ab uitgangspunt te
nemen en commercie te combineren
met kennis en kunst' blijkt een buitengewoon goede gedachte te zijn geweest.
Hei boek bevat in woord en beeld
informatie over de makers ervan, de
distributie van albums en plaatjes,

Ook verschenen: herziene herdrukken

Letterkundig Museum ; Thomas Rap,

de ruilafdeling, de ontwerpen en druk-

van de handleidingen voor verzamelaars

1999. - 121 p. : ill.; 24 cm.

technieken, de reacties van ftet publiek,

van boeken van Leonard Roggeveen en

(Schrijversprentenboeken ; 44). -

en een bibliografie.

C. joh. Kieviet.

ISBN 90 6005 859 3 ; f35,-.
Met artikelen over Godfried Bomans,

Fan Hantsjeklap en sükerbak / Jant

Kees Stip, Simon Carmiggelt en Kees

van Karel en Gerard (van het) Reve /

van der Weg (samenstelling) en Karin

van Kooien. Bevat overzichten van de

Nop Maas. • Bloemendaal: vdBJ/

Poiesz (illustraties). - Ljouwert: Afük,

afzonderlijk verschenen werken.

Communicatiegroep, 1999. - 63 p.

1998. - 96 p . : ill.,; 28 cm. -

Niet in de handel, maar wel ter inza-

ISBN 90 6273 553 3 ; f27,50.

Kleine bolsjewieken : de kleuterjaren

ge bij het Letterkundig Museum.
Mooi uitgegeven geschiedenis van de

Q

BUITENLAND

In dit boek is een schat aan Friese
bakerrijmen bijeengebracht, zoals 'Hop

w" Klassiker der Kinder- und

rubriek 'Het Kinderhoekje' ^1922-1928)

hop hynke' en 'Suze nane poppek'.

fugendliteratur : ein Intemationales

uit het communistische dagblad 'De

Het bevat wiegenliederen, kniedeuntjes,

Lexikon / Bettina Kümmerling-

Tribune'. De ouders van Karel en

klap- en wandelversjes, tel- en taalrijmp-

Meibauer. - Stuttgart: J.B. Metzier,

Gerard schreven hierin versjes en ver-

jes en rijmpjes over het ontdekken van

1998. - ca. 600 p. : ill. ;.. cm. -

haaltjes waarin hun kinderen te herken-

het eigen lichaam en over de tijd. Het

ISBN 3-476 01235-2 ; DM 198,-.

nen zijn. Vader van het Reve schreef ook

boek is geïllustreerd met moderne en

kinderboeken onder pseudoniem Gerard

humoristische tekeningen, waardoor de

jeugdliteratuur bevat een representatieve

Revers en Gerard Vanter.

oude rijmen opnieuw aantrekkelijk zijn

selectie van meer dan 500 klassieke

voor kinderen van nu.

kinderboeken uil meer dan 60 landen

Uit het vroolijke kinderleven : korte

Deze encyclopedie van kinder- en

over de hele wereld, vanaf het begin van

handleiding voor het verzamelen

De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd

van prentenboeken, schoolboekjes,

ofwel Stamperiusbibliotheek onder

sprookjes en vertelselboekjes,

redactie van J. Stamperius : een over-

Alkmaar Gebr. Kluitman 1900-1950

zicht / samenstelling Janneke van der

Deutschland 1840-1950 : Gesaml-

/ samengest door N.J. Wagemaker. -

Veer ; vormgeving Harm Volders. -

verzeichnis der Veröffentlichungen

Nieuwe Niedorp : Ventje Vijfiiaar,

24 p. ; ill. ; 21 cm. Te bestellen door

in deutscher Sprache / Aiga Klotz. -

1999. -131 p. : ill.; 21 cm.

overmaking van f 6,50 op giroreke-

Stuttgart: Metzier, 1990-1999.* 5 dl. ;

ning 2296173 ten name van Janneke

30 cm. - (Repertorien zur deutschen

In kleur geïllustreerde brochure over

de 18e eeuw tot heden.
A Kinder- und Jugendtiteratur in

de 'fa. Gebr. Kluitman - Alkmaar', met

van der Veer te Schalkhaar, o.v.v,

Literarurgeschichte). - ISBN

meer dan 600 titels en 25 pagina's met

Stamperius.

3-476-00701-4. DM 328 per deel.

boekomslagen in kleur en 12 in zwart-

Mooi uitgevoerde brochure met een

Alfabetisch geordende bibliografie met

wit, onder andere van Sijtje Aafjes,

overdruk van een artikel uit Boekenpost,

titels uit het hek duitse taalgebied, met

Adona, Agatha en C. Asscher-Pinkhof.

aangevuld met alle titels van de reeks

vertalingen en navertellingen. Bevat

Te bestellen door overmaking van ƒ23,50

verschenen van 18S7 tot 19.29.

meer dan Wegehaupt en Düsterdieck

incl. porto op gironummer 7706303
t.n.v. N.j. Wagemaker, Zaagmolenstr. 4$,

(Sammlung Hobrecker). Deel 5: T-Z is
Vier lichte letterheren / redactie: Aad

nu ook verschenen. Met twee nagekomen

1733 VB Nieuwe Niedorp.

Meinderts en Dick Welsink, m.m.v.

stukken over de sprookjes van Grimm en

Tel. 072-5123254.

Anna-Marie Lücken. - Den Haag enz.:

Duizend-en-een-nacht.
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Jüdisches Kinderleben im Spiegel
jüdischer Kinderbiicher: eine
Ausstellung der Universitatsbibliothek Oldenburg mit dcm

gepubliceerd tijdens het nazi-regiem.
Met uitvoerige bibliografie en vindplaatsen. (bron: Bookbird, jrg. 36,
no. 4, winter 1998)

Kindheitsmuseum Marburg / hrsg.
von Helge-UIrike Hyams... et al. Oldenburg : BIS, Bibliotheks- und
Informationssystem der Universirkt
Oldenburg, 1998. - 4 7 5 p . : ui. .
ISBN 3-8142-0644-4 ; DM 50,-,
Catalogus bij een tentoonstelling

the construction ofchildhood / Gail
Schmunck Murray ; ed. by Joseph
M. Hawes and N. Ray Hiner. - New
York : Twayne, 1998. - (Twayne's

Kleine Verbündete : vertriebene öster-

history of American chüdhood

reichische Kinder- und fugend-

series). - ISBN 0-8057-4107-0.

literatur = Little allies : Austrian

Een overzicht van de geschiedenis
van de Amerikaanse jeugdliteratuur
gezien door de bril van een cultuurhistoricus.

children's and juvenile literature in
Exile / hrsg. von Ursula Seeber in
Zusammenarbeit mit AJisa Douer

samengesteld uit de collecties van de

und Edith Blaschitz. Übers. ins Engl.

Universiteitsbibliotheek.

Karin Hanta, - Wien : Picus, 1998. 184 p. : ill.; 30 cm. ISBN 3-85452-276-2.

pC Das Fremde in der Kinder-und
fngendliteratur : interkulturelle

f>( American children's literature and

Deze rijk geïllustreerde catalogus

y( Retelling stories, framing culture :
traditional story and metauarratives
in children's literarure / John

(bij een reizende tentoonstelling) bevat

Perspeciiven / Bettina Hurrelmann ;

Stephens and Robyn McCauum. -

informatie over circa negentig Oosten-

Karin Richter (Hrsg.) - Weïnheïm :

New York : Gariand Puhlishmg,

rijkse 'Exil' auteurs en illustratoren,

fuventa-Verlag, 1998. 238 p. ; 23 cm.

1998. - ISBN 0-8153-1298-9 ; $127,-.

onder andere Felix Salten en Walter

- (Lesesozialisation und Medien). -

Trier. (bron: Bookbird, jrg. j6: no. 4,

verhaaltypen, en naar wat er gebeurt

ISBN 3-7799-1343-7 ; DM 34,80.

winter 1998)

wanneer deze verhalen opnieuw worden

Opstellen over de receptie en bestudering van jeugdliteratuur uit andere
landen in Duitsland in de 19e en zoe
eeuw, met onder meer vergelijkingen tussen jge eeuwse Franse poppenverhalen
en hun Duitse vertaling, en Duitse
Allee-vertalingen.

verteld in een andere tijd en op een
lm Comic vcreint: eine Geschichte

andere plaats. Met een hoofdstuk over

der Bildgeschichte / Andreas

bewerkingen van klassieken van

Platthaus. - Berlin : Fest, 1998. 319 p. :

Shakespeare tot 'The wind in the wil-

ill. ; 22 crn. - ISBN 3-8286-0064-6 ;

lows',

DM 39,80.
De auteur zoekt de oorsprong van het
beeldverhaal in de Middeleeuwen, geeft

Lisa Tetzner : Leben und Werk /
Gisela Bolius. - frankfort am Main :
Dipa-Verlag, 1998. -288 p.ISBN 3-7638-0380-7 ; DM 42,00.
Reconstructie van het leven van Lisa
Tetzner (1894-196^ aan de hand van

Fundevogel, no. 729, dec. 1998)

1870-1920 / Gretchen R. Galbraith. -

Bild und geschriebenem Wort) en een

New York : St. Martin' s Press, 1997,

persoonlijk getinte keuze van belangrijke

- I 3 4 P - - I S B N 0 3I2-I2I43-I.

helden en tekenaars, (bron: Bulletin
fugend und Literatur, j/1999, .ƒ"»'*
^999)

Nationalsozialismus / Tatjana

strip in ihe nineteenth cenlury /
(eds.). - Brussels : VUB University
Press, 1998. 214 p. : il],; 25 cm. ISBN 90-5487-206-3. Samenvatting

(Medien in Geschichte und

in het Nederlands.

ISBN 3412078972 ; DM 48,00.
Onderzoek naarjeugdtijdschrifien

dertijd in deze periode, aan de hand
van autobiografieën, jeugdliteratuur
en het lezen op Londense kostscholen.

Schruttke. - Köin : Böhlau, 1997.
Gegenwart; no. 9) -175 p. -

Onderzoek naar het lezen in de kin-

Forging a new medium : the comic
Pascal Lefevre and Charles Dierick

Die Jugendpresse des

Reading lives : reconstnicting chüdhood, books, and schools in Britain.

een definitie (Zusammenführung von

ongepubliceerde brieven en ander materiaal uit haar nalatenschap, (bron:

Eerste onderzoek naar verschillende

Overzicht van strips uit de vorige
eeuw, met een bijdrage van Nop Maas
over de Nederlandse strip.

Children's fiction 1900-1950 / John
Cooper and Jonathan Cooper. Brookfield : Ashgate, 1997. ISBNi85 9 28289X;^45,-.
Naslagwerk met meer dan tweehonderd zwart-tvit afbeeldingen van Engelse
en Amerikaanse boekbanden en stofomslagen. Ingedeeld per decennium, met
opsomming van auteurs, titels, uitgever

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
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en jaar van uitgave, (bron: Antiquarian
Book Monthly, dec. 1998)

53349-3 gek., 1-555 5334S-5 PkkOpstellen over en brieven van Louisa

j/ A Century of Welsh myth in
Children's literature / Donna R.
White. - Westport, CT : Greenwood,

May Alcott (1832-1888)

1998. -176 p. (Contributions to the

Books that shaped our minds : a
bibliographical catalogue of selections

The unforgiving minute : a life of

study of science fiction and fantasy ;

chiefly from the Arkley Colleclion of

Rudyard Kipling / Harry Ricketts. -

no. 77). - ISBN 0313305706 ; $ 55.00

Early and Historica! Children's litera-

London : Chatto & Windus, 1999. -

De auteur onderzoekt hoe auteurs in

ture in the special collections and

434 p. : ill. ; 23 cm. -

de negentiende en twintigste eeuw

University Archives Division, the

ISBN 0701137444. importeur

mythen uit Wales, die in 2845 voor het

University of British Columbia

Nilsson & Lamm, f91,-.

eerst in het Engels werden vertaald, in

Library / Sheila A. EgofFand Ronald

hun werk hebben gebruikt, (bron:

Biografie van Rudyard Kipling

Bookbird, jrg. 36, no. 4, winter 1998)

Hagler, comps. Vancouver : Univer-

(1865-1936), de auteur die volgens zijn

sity of British Columbia Library,

biograaf bestaat uit tegenstellingen,

7998. (Occasional Publication, no. 3) -

met afkeer en haat als centrale thema's

304 p. ; reg. - ISBN 0888652135.

in zijn werk en warmte in zijn boeken

ed. Jean Perrot. - Paris : Centre

voorkinderen. (VN3-4-1999)

National de documentation pédago-

De collectie Arkley van circa 3000

/.

Musiques du texte et de 1' image /
—^ ¥pU*tJ>/c

gique, 1997. 288 p. -

kinderboeken werd in 1976 geschonken,

ISBN 2240005359 ; FF 110.

tezamen met een bedrag dat de kosten

In memoriam, Charles Lutwidge

voor catalogisering en verdere uitbouw

Dodgson, 1832-1898: obituaries of

garandeerde. Deze catalogus heval een

Lewis Carroll and related pieces /

bijdragen uit diverse landen over de

selectie van 364 boeken uit de 18e en 19e

August A. lmholtz, fr. and Charlie

betrekkingen tussen muziek en jeugd-

eeuw, met ajheeldingen van titelpagina's

Lovett, eds. - New York : Lewis

literatuur, zoals de muzikaliteit van

en historische aantekeningen. Veel

Carroll Society of North America,

prentenboeken van Maurice Boutet de

zwart-wil afbeeldingen en 16 pagina' s

1998. -192 p . : ill.; 24 cm.

Monvel. (bron: Bookbird, jrg. 36, no. 4,

in kleur, (hron: Bookbird, jrg. 36, no. 4,

ISBN 0-930326 12-1.

winter 1998)

winter 1998)

Verslag van conferentie uit 1996, met

Verzameling van honderden stukken
uit kranten en tijdschriften die werden

Jonathan Swift / Victoria

gepubliceerd kort na zijn dood. Ze

Glendinnüig. - London : Hutchinson,

geven een beeld van Carroll's reputatie

1998. - 324 p . : ill. ; 24 cm. - ISBN

in hel Victoriaanse Engeland en het

0091791960 : f79,60.

belang dat werd gehecht aan zijn werk
als geleerde en als kinderboekenschrijver.

Uit de tijdschriften

brengt. Met aandacht, respect en humor

Towards a history of Portuguese

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

worden ook zijn vreemde en onaangena-

children's and youth literature / José

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

me kanten behandeld. 'Gullivers

António Gomes ; translated from the

bij het Letterkundig Museum.

Travels' verscheen in 1726 en stak de

Portuguese provided by the British

draak met de pretenties van politici,

Council, - Lisbon : Instituto

geleerden en wereldverbeteraars,

Portuguès do Libro e das Bibliotecas.

(NRC 9-4-99)

- 99 p. - ISBN 9728436017.

Portret van Swift (1667-1745) waarin
de auteur 'de man zelf in beweging

Eerste in het Engels beschikbare

Boekenpost (jrg. 7, no. 41, mei/juni
1999) bevat onder meer artikelen

Louisa May Alcott: from blood &

geschiedenis van de Portugese jeugdlite-

over Jacob Stamperius en zijn

thunder to hearth & home /

ratuur, waardoor een leemte in de vak-

Stamperius-Bibliotheek, Fenna

Madeleine B. Stem. - Boston :

literatuur wordt opgevuld. Met illustra-

Feenstra en negentiende-eeuw se

Northeastem University Press, 1998.

tie, bibliografie en indexen, (bron:

kinderboeken waarin de quagga

VIII, 274 p., ; 23 cm. ISBN 1-555-

Bookbird, jrg. 36, no. 4, winter 1998)

voorkomt.
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In De Ganzenveer (jrg, 2, no. 2, april

De Verniaan (no. 15, maart 1999) is

Biblio (jrg. 4, no. 4, apr. 1999) bevat

1999) een artikel van een verzame-

gewijd aan 'Hector Servadac' en de

een bijdrage over Billie Levy die een

laar van Alice in Wonderland.

discussie over Kuifje en Jules Verne.

collectie van duizenden kinderboeken

In Leesgoed (jrg. 26, no. 1 en 2, feb.

In Vernieuwing (jrg. 58, no, 5, mei

scripten schonk aan de Universiteit

en apr. 1999) een interview met Ron

1999) een artikel met de titel

van Connectie ut.

van der Meer, maker van pop-up

'Boefjes, bendes en rebellen : over

boeken, en het vierde deel van een

onaangepast gedrag in de jeugdlitera-

In Bulletin }ugend & Literatur (jrg.

literaire zwerftocht door Engeland.

tuur' .

30, no. 2 en no. 3, 1999) aandacht

en originele tekeningen en manu-

In no. 2 een verhaal van Theo Gielen
over het verzamelen van beweegbare

voor Erich Kastner en een artikel (no,
In Vrij Nederland (27 maart 1999)

3) over kwajongens en helden in klas-

boeken, iets over de vertalingsge-

Iwee artikelen naar aanleiding van

sieke kinderboeken.

schiedenis van Mary Nortons

de nieuwe vertaling door August

'Leentjeburen' en 'Bruikleners' en

Wiliemsen van het boek 'Alleen op

Canadian Children's Literature (no.

het vijfde deel van de literaire zwerf-

de wereld' van Hector Malot: een

91/92, jrg. 24, no. 2/3, herfst/winter

tocht door Engeland.

herlezing en 'hartverscheurende her-

1998) is gewijd aan de popularisering

inneringen'.

van het werk van L.M, Montgomery.

Het Lexicon van de jeugdliteratuur
(afl. 49, febr. 1999) bevat onder

J In Vrij Nederland (22 mei 1999) de

Children's Literature Associalion

meer lemma's over S. Abramsz,

jaarlijkse bijlage 'De kinderrepubliek

Quarterly (jrg, 23, no. 4, winter 1998-

Emmy van Lokhorst, Anna Sutorius

der letteren' met' Berichten uit de

1999) bevat essays over Kenneth

en Marie C. van Zeggelen.

Rode Oortjes Club' waarin veel over

Grahame's 'The wind in the willows'

spannende boeken en dus ook veel

de 'Little House' serie van Laura

Literatuur zonder Leeftijd (no. 48,

over klassieke kinderboeken. Verder

Ingalls Wilder en over het ballet 'The

voorjaar 1999) heeft als thema 'Oude

een artikel over Daniil Charms, een

sleeping beauty' .

en historische jeugdboeken'. Met

Russische auteur (1905-1942) die in

artikelen over onder andere aandacht

de Stalinistische periode alleen in

Children's Literature Review (no. 52

voor oude kinderboeken in de studie

kindertijdschriften kon publiceren,

en 53). Dit regelmatig verschijnende

Neerlandistiek, onderzoek naar mid-

en waarvan nu een bloemlezing en

naslagwerk bevat onder meer stukken

deleeuws speelgoed, bewerkingen

een poëziebundel in vertaling zijn

gewijd aan William Blake en

van de Reynaert, Gargantua voor

verschenen.

Jonathan Swift.

kinderen en de 'Kleine gedigten voor
kinderen' in de Delta-reeks.

Deutschunterricht (jrg. 51, no. 5,
BUITENLAND

De School mediatheek (jrg. 21, no. 4,

1998) bevat een artikel over
Münchhausen: 'ein Klassiker der

1998} bevat een bijdrage over

Antiquarian Book Monthly (jrg. 26,

theatervoorstellingen gebaseerd op

no. 3, mrt, 1999) bevat een artikel

kinderboeken.

over Robin Hood in strips.

komischen Kinderliteratur'.
In Eselsohr (no. 2 en 3, feb. en mrt.
1999) bijdragen over Erich Kastner

y Traditie (lente 1999) bevat een artikel

Beitra ge Jugendliteratur 11 nd Medien

die honderd jaar geleden geboren

van [anneke van der Veer over de

(jrg. 51, no. 1,1999) bevat artikelen

werd. No. 3 is een themanummer

collectie kinderliedboeken van Miep

over sprookjes in het Pools-Duitse

over Franse jeugdliterahiur en de

Slager-Mantel.

grensgebied en over de wisselwer-

receptie in Duitsland, waarbij een

king tussen Duitse en Poolse jeugdli-

korte bijdrage over de Comtesse de

teratuur in het Sovjet-tijd perk.

Ségur is op genomen-
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Colofon

The Horn Book Magazine (jrg. 75,
no. 2, mrt/apr. 1999) bevat een kort
artikel over de Amerikaanse belangstelling voor de Peter Rabbit boeken
van Beatrix Potter, en een vergelijking russen actuele schooUeesboeken

La Revue des livres pour enfants

en die uit een schenking van

(no. 186, april 1999) is gewijd aan

Amerikaanse school]eesboekjes uit

het prentenboeken-atelier van Père

de jaren dertig.

Castor (Paul Faucher, 1898-1967)
waar in de jaren dertig, veertig en

Julit Infomiationen (jrg. 25, no. 1,

vijftig prentenboeken met een ver-

winter 1998) bevat besprekingen

nieuwend karakter verschenen, van

van nieuwe publicaties over Erich

illustratoren zoals F. Rojankovsky,

Kastner en zijn tijd, en over Russi-

Nathalie Parain en Gerda Muller.

sche jeugdliteratuur in de Sovjetunie en daarna,

Signal (no. 88, jan, 1999) bevat onder

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)
Bestuur
Netty van Rotterdam (voorzitter),
Jaap ter Linden (secretaris), Adriana
Balke (penningmeester), Janneke van
der Veer, Reinder Storm.
Donaties naar gironummer 2348552
tn.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur. Heer Halewijnburg 20,
2907 HC Capeile a/d ljssel. Tel. 0102849527

meer een artikel over kinderpoëzie.
Kinder- und Jugeudhteratur : ein
Lexikon (afl. 6, sept. 1998 en 7, febr.

De Volkacher Bote (no. 66, april

1999) bevat onder meer lemma's

1999} bevat artikelen over Kastner en

over Ottilie Wildermuth, Ida Bohatta-

over belangrijke kinderboekenverza-

Morpurgo, Robinsonaden, Ellen Key

melingen.

en Clementine Helm.
The lion and the unicom (jrg. 23,
no. 2, april igggj bevat een artikel

Verantwoording
illustraties

over klassieke kinderboeken in de
tijd van electronische media, en een

De silhouettekeningen zijn gemaakt

stuk over het werk van lona en Peter

door:

Opie.

- Arthur Rackham, in: Moeder de
Gans : baker- en kinderrijmpjes /

Marvels and Tales (jrg. 12, no. 2,
winter 1998) bevat een artikel over
illustraties bij Hans en Grietje in de
19e en 20e eeuw, en twee vertalin-

door Marie Hildebrandt. 1915.
- Anton Pieck, in: Duco' s gevleugelde dromen / H.J. van NijnattenDofïegnies. 1957.

gen in het Engels van een Napoli-

- fan Sluijters, in: Rijmpjes en vers-

taans sprookje uit de 17e eeuw en

jes uit de oude doos / S. Abramsz.

een Baskisch sprookje uit de 19e

13e dr. 1954.

eeuw.

* Sluijters junior, in: Rijmpjes en
versjes uit de oude doos / S.

Mitteilungen des Instituls für
[ugendbuchfbrschung (no. 2, okt.

Abramsz. 13e dr. 1954.
- Nelly (Comelia) Spoor, in: Heer-

1998) bevat een bijdrage over de

lijkheden uit het verleden / verza-

betekenis van Erich Kastner.

meld door Henriëtte Blaauw. 1914.
- idem in: Onze oude versjes en het
beroemde prentenboek. 1918,
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Samenstelling:
Jeannette Kok & Nel Teeuwen.
Informatie kan men sturen aan:
Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339624
Fax. 070-3477941
e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl
of tel/fax. 020-6251915
Bezoekadres Letterkundig Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5,
Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar vijfendertig gulden)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
Coördinatie 'Kinderboekencafé':
Netty van Rotterdam (0180-487128)
ScTheo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Anne de Vries (070-3140215: werk
ma-di-wo, 071-5176745: thuis)

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

)

Van de redactie
Jan Wasmus is de negende verzamelaar die in dit nummer
aan het woord komt. Waar zijn belangstelling voor Sinterklaas vandaan komt zal u nu wat duidelijker worden. Het
thema voor de illustraties heeft te maken met de vakantietijd, en met de reislust die een groot deel van de westerse
wereld dan overvalt.
Voor het onderzoek naar jeugdliteratuur was het deze
zomer geen komkommertijd, want in de rubriek
'Publicaties' zijn maar liefst vier nieuwe Nederlandse
bibliografieën opgenomen: drie over auteurs: Karl May,
Jules Veme en Annie M.G. Schmidt, en één over de
periode 1800-1840.

Van het bestuur

De samenstellers

Alle voorbereidingen voor het symposium 'Tot volle
waschdom' verlopen naar wens. Het programmaboekje
is gemaakt. U kunt zich nog inschrijven.

Het Sint Nicolaas Museum

De aangekondigde nieuwe folder van de Stichting ligt bij
de drukker.

De redactie vroeg deze keer aan verzamelaar jan Wasmus waar

Voor 2000 staat de najaarsbijeenkomst al vast. In de

zijn 'Sint Nicolaas Museum' vandaan komt. Hier vertelt hij

Gemeentebibliotheek van Rotterdam vindt Ln september-

zijn verhaal.

oktober 2000 een tentoonstelling plaats rond Henrièrte
Willebeek Ie Mair. Aansluitend hierop is op 30 september

Uit mijn jeugdjaren kan ik me nog heel goed herinneren

2000 een studiebijeenkomst gepland, waarbij we de

dat we thuis uitvoerig het sinterklaasfeest vierden. Op 5

tentoonstelling kunnen bezichtigen, en één of meerdere

december vonden we voor de voordeur een boot of huis vol

lezingen rond Willebeek Ie Mair kunnen beluisteren.

met pakjes, of we werden het hele huis doorgestuurd op

Over de voorjaarsbijeenkomst wordt nog onderhandeld

zoek naar de - eenvoudige - cadeautjes. Ik heb nog een

met het Meertensinstituut. De datum staat nog niet vast.

herinnering van vóór mijn 2e verjaardag, aan de komst van

Wil een ieder die de donatie over 1999 nog niet voldaan

de Sint in de Piushaven in Tilburg. Sint bezocht jaarlijks

heeft, dat voor 1 oktober 1999 alsnog doen? Het giro-

ook de school en het feest voor de kinderen van de K.A.B.

nummer is 2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

Sint Benulfus (Katholieke Arbeiders Beweging), Het geloof

en Jeugdliteratuur te Capelle a/d IJssel.

in de goedheiligman hield lang stand, zelfs toen ik eens
vóór hem stond en mijn vader onder de baard en de mijter

Netty van Rotterdam

zat. Later verdween het geloof maar de gezellige avonden

Voorzitter

bleven, met surprises en gedichten.
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Tijdens mijn reizen in het begin

diaserie met daarin een foto van de

biedingen om spullen te komen

van de zeventiger jaren door landen

Kerstman. Mijn gastheer zei: 'dat

ophalen, fa, ik maakte wel wat los,

als Turkije maar ook India, Nepal en

ben ik als Saint Nicholas'. Ik gaf

maar juist het verkeerde! Men vond

Afganistan kwam ik Sinterklaas weer

hem direct als antwoord dat dit niet

het zó leuk dat steeds meer mensen

tegen. Op een van mijn treinrond-

Nicolaas was maar de kerstman.

Sinterklaas gingen verzamelen.

reizen van enige maanden door

Maar hij hield vol dat het Nicolaas

De prijzen zijn ondertussen helemaal

India deed ik een klooster aan waar

was.

wat Nederlandse nonnen werkzaam

Bij terugkomst in Nederland ging

waren. Bij mijn vertrek kreeg ik een

ik op zoek naar het antwoord op

groot stuk, ter ere van het sinter-

de vraag wie het nu juist had. Dat

uit de hand gelopen en mijn oogst op
verzamel- en vlooienmarkten is door
de hoge prijzen minimaal geworden.
Systeem in de collectie ontbreekt

klaasfeest zelf gebakken, speculaas

onderzoek liep uit op de aankoop van

nog steeds. Iedere keer probeer ik het

mee. Dagenlang heb ik tijdens die

een aantal prentbriefkaarten, later

op een of andere manier in de com-

reis voorzichtig elke dag een klein

wat boekjes, op verzamelaars beurzen

puter te brengen. En bij elk bezoek

hapje van dat stuk spcculaas geno-

en vlooienmarkten. Nu, ruim twaalf

aan medeverzamelaars probeer ik

men. Op reis met een Eend en een

jaar later, hebben we in huis geen

erachter te komen hoe zij dat aan-

tent in Zuid Turkije kwam ik voor

ruimte meer voor loges. Alle kamers

pakken. Voor boeken en tijdschriften

het eerst in Myra. De plaats was via

en de gangen staan vol met materiaal

bestaat een goed systeem, maar hoe

over Nicolaas: boeken en tijdschrif-

breng ik daar prentbriefkaarten, post-

ten, prenten, prentbriefkaarten, kran-

zegels en ander zaken in onder? Als

tenknipsels en advertenties, maar

ik een afbeelding van een vliegende

ook postzegels, telefoonkaarten en

sinterklaas wil hebben dan zou mijn

sigarenbandjes. Uit mijn jeugd zit er,

systeem dat zo aan moeten kunnen

behalve de goede herinneringen,

geven, zonder eerst in alle deelcollec-

niets in mijn collectie. Ik weet dat bij

ties te moeten zoeken.

een opruiming vroeger thuis prachtige boeken met het oud papier mee

Een verzameling stopt nooit.
Omdat het sinterklaas-aanbod minder

gingen omdat we ze toch al gelezen

is geworden, richt ik mijn aandacht

hadden...

nu ook op andere volksfeesten die

Er bestaat geen echte club van
Nicolaas verzamelaars, dus werd ik

al of niet een link met sinterklaas
hebben. Tijdens reizen maak ik veel

lid van de VDP (Vereniging Docu-

foto's in kerken en musea, en ik

mentatie Prentbriefkaarten), de Oude

verzamel nu ook informatie over

een smalle kustweg moeilijk bereik-

Courant (oud papier verzamelaars),

onderwerpen die indirect met

baar en daarom was het aantal toe-

Devotionalia (verzamelaars religieuze

Sinterklaas te maken hebben, zoals

risten minimaal. Ik maakte ook een

onderwerpen), Motivgruppe Weih-

over J.P. Heije, de schrijver van 'Zie

prachtige wandeling naar Pinara,

nachten (postzegels en bijzondere

de Maan', en over Jan Schenkman

een oude byzantijnse stad hoog in de

stempels van Sint Maarten tot Drie

als schrijver van 'Zie ginds komt de

bergen. Zoals u misschien weet is de

koningen met werkgroep Sint

Stoomboot'. Maar ook achtergrond-

figuur Sinterklaas een samenvoeging

Nicolaas) en natuurlijk de Stichting

informatie over auteurs als Felix

van Nicolaas van Myra, die in de 3de

Geschiedenis Kinder- en Jeugd-

Timmermans, Godfried Bomans en

eeuw leefde, en Nicolaas van Sion of

literatuur. Bij een tentoonstelling

Simon Carmiggelt, omdat die nogal

Pinara die ruim 200 jaar later leefde.

over het onderwerp Sinterklaas

eens over de Sint schreven. Ook de

Weer jaren later was ik op bezoek

leende ik een gedeelte van mijn col-

geschiedenis van uitgeverijen heeft

bij het ministerie van toerisme in

lectie uit, in de hoop dat dit bij de

mijn aandacht. De geschiedenis van

Ankara en kreeg van een van mijn

mensen wat los zou maken en ik

de uitgaven van Jan Schenkman's

vrienden daar een fotoboek en een

overstroomd zou worden met aan-

'Sint Nicolaas en zijn knecht' bij uit-
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site van het Letterkundig Museum.
Adres: www.letmus.nl. U kunt
dan gratis in de bestanden zoeken,
en ingewikkelde constructies zoals
beschreven in'Berichten...' nummer
22 zijn niet meer nodig.
In Leesgoed (no. 3, 1999) staat een
artikel met een overzicht van internet-sites die informatie bevatten over
jeugdliteratuur. Zoals een Engelse
site over de geschiedenis van jeugdliteratuur en over klassieke kinderboeken: www.scils.rutgers.edu/special/kay, met vele doorklikmogelijkheden naar Engelstalige artikelen over
de geschiedenis van jeugdliteratuur,
een lijst van klassieken en informatie
over auteurs en illustratoren.
geverij Bom en daarna uitgeverij

het stond overal nog steeds even vol.

Het Betnal Green Museum of Child-

Vlieger, leidde tot een nieuw verza-

De komende weken zijn spannend:

hood, waar de Renier-collectie is

melonderwerp: P, van Gel dorp, van

behalve over de tentoonstelling in

gehuisvest, heeft voor de 'Chiidren's

wie ik al een schoolplaat in mijn

Culemborg wordt er over een meer

Book Collections' haar eigen website:

collectie had. Enige jaren geleden

permanente vorm gesproken met

http: / / www. vam. ac.uk /i nde*3. html.

had ik een leuk gesprek met de toen

hopelijk een eigen museum, waar

Tenminste: dat wordt beweerd in het

al meer dan 90-jarige zoon van deze

een schat aan informatie komt te

tijdschrift 'Carousel', zomer 1999,

illustrator, die met zijn zusje vaak

staan over ons leukste Nederlandse

p. 35. De redactie heeft wel de infor-

model stond voor veel van de pren-

feest.

matie van het Museum gevonden,

ten die zijn vader maakte. En dat
leidde weer tot alwéér een nieuw ter-

maai geen informatie over de kinderJan Wasmus

boeken.

rein: Van Geldorp illustreerde nogal
eens boeken over de boerenoorlog,

Andere interessante rubrieken voor

en door bezoeken aan diverse landen

de liefhebber zijn:

in Zuidelijk Afrika ontstond mijn

Internet

belangstelling voor literatuur over

www.bol.com m Nederlandse
Internetboekhandel van Bertelsmann

Zuid-Afrika, de boerenoorlog en het

Centraal Bestand Kinderboeken en

Online, met 150.000 boeken, zoeken

tijdperk Krüger.

LM-Collecties.

op trefwoord, titel, isbn, browsen

Binnenkort wordt het voor iedereen

door 22 interessegebieden,

Vanaf n november staat weer een

met een internetaansluiting veel

www. drf.nl /org/kameleon/i ndex.htm

gedeelte van de collectie in het

gemakkelijker orn informatie over

www.boekweb.nl = alle Ned. online

museum Elisabeth Weeshuis in

kinderboeken te vinden.

boekhandels, met mogelijkheden tot

Culemborg. Thuis zullen we daar-

Het Centraal Bestand Kinderboeken

doorklikken naar antiquariaten

door niet veel meer ruimte hebben.

en het bestand LM-Collecties (waarin

www.eBay.com = veiling van voor-

De vorige keer verzuchtte mijn

informatie over jeugdliteratuur} wor-

werpen (ook boeken, 'rare') met

vrouw dat ze er niets van merkte:

den toegankelijk gemaakt via de web-

beschrijvingen en afbeeldingen
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Mengelwerk

De archieven gaan meer samen-

tionering en openlegging van het

werken. Om die reden is de Stichting

culturele erfgoed op het gebied van

De Koninklijke Bibliotheek, waar de

Forum voor Samenwerking van het

de illustratie. Hopelijk kan de redac-

grootste collectie kinderboeken in

Nederlands Archiefwezen en Docu-

tie in het decembernummer iets

Nederland wordt beheerd, moet

mentaire Informatievoorziening

meedelen over de resultaten van

gebruiksvriendelijker en publieks-

opgericht. Dit kan voor onderzoekers

deze bijeenkomst.

gerichter worden. Een commissie

van de geschiedenis van kinder- en

van externe deskundigen heeft dat

jeugdliteratuur ook van belang zijn,

In nummer 18 van de 'Berichten...'

aanbevolen.

want een van de eerste zaken die

stond een overzicht van organisaties

(De Volkskrant 13-7-1999)

men op het programma heeft staan

die zich bezighouden met (een

is een uniforme landelijke bezoekers-

aspect van) de geschiedenis van de

De Stichting Kalander organiseert in

pas. Verder wordt gedacht over een

jeugdliteratuur: Tussen fanclub en

samenwerking met het Museum van

kwaliteitshandvest voor dienstver-

genootschap'. Aan die opsomming

het Boek in Den Haag drie lezingen

lening aan bezoekers en wil men het

kan weer een club worden toege-

over de waarde van het boek, waarbij

aanbieden van archievenoverzichten

voegd: op 25 april werd het Hergé

zowel de historische en culturele als

op Internet gaan stimuleren.

Genootschap opgericht. Er wordt

de economische waarde aan de orde

Adres: Archiefkoepel, p/a DIVA,

een tijdschrift uitgegeven: 'Duizend

komen. Data: 51 okt., 14 en 28 nov.

Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam,

bommen' en een Nieuwsbrief.

Afsluitend is er op t2 dec. een taxa-

tel, 020-4627722.

Adres: Tijmgaarde 5, 2803 RK

tiedag, waarbij boeken en prenten

Internet: www.divakoepel.nl.

Gouda. Tel. 0182-536499 / 020-

kunnen worden ingebracht voor

6523229 (overdag).

taxatie door diverse specialisten.

De Stichting Geschiedschrijving

De meest bijzondere boeken zullen

(Bron: Vrij Nederland 24-4-1999}

Illustratie Nederland (GIN)

in een openbaar forum worden be-

(zie'Berichten...' 19 en 21) heeft op

Op 20 november vindt in Veenen-

sproken. Prijs: f 10,- per bijeenkomst.

15 juni in samenwerking met het

daal alweer de vierde Ouwe-Bram-

Meer informatie: tel/fax 07^5321149.

Instituut Collectie Nederland een

dag plaats. Thema; de illustratie; met

studiedag georganiseerd voor ver-

een tentoonstelling en toespraken

tegenwoordigers van instellingen,

van de zoon van Henk Poeder en

over een meer systematische collec-

de dochter van W.G. van de Hulst Jr.
Informatie: tel. 0318-555266.
Mede-donateur Joke Thiel-Sehoonebeek werkt voor de Kringloopwinkel
in Sassenheim. Daar komen regelmatig oude (twintigste-eeuwse)
kinderboeken binnen, die tegen
acceptabele prijzen worden verkocht,
Open: wo-mi r3.30-16.30 en za-mo
9.30^3.00 u. Buiten openingstijden
op afspraak: tel. 0252-212372.
Dat de klassieken nog steeds zeer
in de belangstelling staan, is op te
maken uit het grote aantal bewerkingen in de vorm van theatervoorstellingen. Het afgelopen jaar zijn
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Tijl Uilenspiegel, Pinokkio, De
Kleine Prins, Alleen op de wereld,
Alice, 20.000 mijlen onder zee en
Ot en Sien bewerkt. En eind juli
was in de Stadsschouwburg van
Amsterdam 'Shockheaded Peter' te
zien: een Engelse 'junk opera' over
het lot van ongehoorzame kinderen,
naar het boek van Heinrich HofFmann
'Der Struwwelpeter' uit 1845.
Martyn Jacques schreef de liedjes
voor de show en zingt met zijn trio
'The Tiger lillies' De Volkskrant
(29-7-1999) noemt het een samensmelting van 'het vooroorlogse
variété, de Brechtiaanse muziekcultuur en de Victoriaanse horror, (...)
trekzakmuziek in een groteske fanta-

Tentoonstellingen

siewereld, (...) heerlijk leedvermaak

literatuur. De leden ontmoeten elkaar

om kinderlijk lijden', voor volwasse-

zesmaal per jaar en driemaal per jaar

nen. Jammer dus dat deze Engelse

verschijnt een nieuwsbrief. Jaarlijks

hit hier maar drie dagen te zien was.

wordt een bundel gepubliceerd:

Museum: 'Willy Sluiter (1873-1949),

Maar er is een cd verschenen:

'Occasional Papers'; tot nu toe over

gentlem a n -kuns te naar*,

'Tiger Lillies: Shockheaded Peter' bij

vroege abc's, Peter Pan, volksboeken,

Overzichtstentoonstelling met schil-

Warner Music.

en illustraties in de jaren zestig van

derijen, tekeningen, affiches, een

Tot 17 oktober in het Dordrechts

de negentiende eeuw. Meer infor-

selectie uit de politieke spotprenten,

De 'Children's Books History

matie in: Carousel no. 11, lente 1999,

boekbanden, illustraties voor jeugd-

Society' uit Engeland is het zusje/

p. 18.

boeken, omslagen voor bladmuziek
en ander illustratief werk. Adres:

broertje van onze Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. De

In Engeland wordt gewerkt aan de

Museumstraat 40, tel. 078-6482148.

leden zijn mensen met nostalgische

opzet van een National Center for

Open: di-zo ir-17 u. Er is ook een

belangstelling, studenten en mede-

the Children's book. Uit een artikel

boek over Willy Sluiter verschenen,

werkers van universiteiten en be-

in 'Books for keeps' van jan. 1999

zie bij Publicaties.

heerders van collecties kinderboeken.

blijkt dat daar nog geen centrum

Voorbeelden van interessegebieden:

bestaat waar origineel werk van

Tot 17 oktober in het Vduws Museum

poppen in kinderboeken, beweegbare

auteurs en illustratoren wordt verza-

in Harderwijk: 'Meesterschilder

boeken, sprookjes, mythen en legen-

meld, Men heeft al honderd toezeg-

Cornelïs Koppenol (1865-1946):

den, fabels, schoolboeken, illustraties

gingen voor origineel werk binnen-

zijn werk, zijn schilderende vrouw

en specifieke auteurs.

gekregen. Er wordt ook gedacht aan

en kinderen'. Bij deze expositie is

De Society is opgericht in 1969 door

een bibliotheek, galerie, theater,

een brochure verschenen (15 p.) met

Brian Alderson na een bezoek aan

workshops, een 'model' boekhandel

biografieën en illustraties. Vader

de Osborne-collectie in Toronto. Zij

en een café. Projectleider Elizabeth

Cornelis en zoon Willem Hendrik

ondersteunen kinderboekencoUecties

Hammill verwacht in 2002-2003

(Wim, 1891-1959) illustreerden

en bekronen eenmaal per twee jaar

een centrum te kunnen openen in

kinder- en schoolboeken. Adres:

het beste boek over (een aspect) van

Newcastle upon Tyne.

Donkerstr. 4, tel. 0341-414468.

de geschiedenis van de Britse jeugd-

Open: ma-vr ro-r7, za 13-16 u.
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Vanaf 30 september tot en met 30

gebaseerd op materiaal uit de collec-

oktober is in de Openbare Bibliotheek

tie van mededonateur Henk van der

van Roden een tentoonstelling te zien

Lee (Zie Berichten., no. 21).

over Daan Hoeksema, die daar werd

Opening met toespraken op 30 sept.

geboren. Tel. 050-5018940.

om 14.00 uur. Adres: Ijsseldijk 312,
tel. 0180-514866. Open: di-za 14-17 u.

Tot en met 9 januari in Museum
Kinderwereld in Roden: 'Jetses in

Tot 6 februari in het Singer Museum

sprookjessfeer', een tentoonstelling

in Laren 'Piet Klaasse, aquarellen,

uit de collectie van verzamelaar

tekeningen en grafiek'.

Fred van der Mey. Adres: Brink 31,

Adres: Oude Drift 1, tel. 035-5315656.

tel. 050-5018851. Open: di-vr EO-13 en

Open: dï-za 11-17,

zo I 2 _ I

7 u-

14-17 u, za-zo 13-17 u.
Van 13 december tot en met 18 februTot en met 31 oktober in het Museum

ari in de Koninklijke Bibliotheek in

van de Twintigste Eeuw in Hoorn:

Den Haag: 'Boek & Zopie', met boe-

'Krijgertjes, van Flipje tot Flippo',

ken over schaatsenrijden, prenten

Met geliefde reclame-figuren als

en zeer bijzondere schaatsen uit de

Arretje Nof, Piet Pelle en Flipje uit

collectie van privéverzamelaar Anrie

Tiel. Adres: Bierkade 4, tel. 0229u

214001. Open: di-zo 10-17 -

Van 7 oktober tot 21 november is

Broere. Ook vele kinderboeken die

in het Nationaal Schoolmuseum in

zich afspelen op en rond het ijs.

Rotterdam de tentoonstelling 'Onze

Er zal een bescheiden catalogus te

Tot en met 31 oktober in het Fries

vroolijke klas en andere schoolverha-

koop zijn, voor ca. f20,-.

Natuurmuseum in Leeuwarden

len' te zien, met illustraties uit oude

Adres; Prins Willem Alexanderhof 5

'Het theaterdier : tentoonstelling van

kinderboeken over school en school-

(naast het Centraal Station),

kostuums en poppen uit het jeugd-

leven. Ook friezen (wandplaten die

tel. 070-3140911. Open: ma-vr 9-17 u.

theater'. U vindt er dieren uit 'Alice

als versiering in de klas of de kinder-

in Wonderland', Nijntje, Winnie de

kamer hingen) van ].(. Midderigh

Van 2 oktober tot en met 12 maart

Poeh, dieren uit de televisieserie

zijn te bekijken.

in het Letterkundig Museum in Den

'Otje' naar Annie M.G. Schmidt en

Adres: Nieuwemarkt ia,

Haag: 'En de groeten van Jacques

anderen.

tel. 010-4045425. Open: dï-za 10-17,

Vriens : school verhalen'. Met veel

Adres: Schoenmakersperk 2,

zo 13-17 u.

originele illustraties, manuscripten,
brieven en foto's.

tel. 058-2129085. Open: di-za 10-17,
zo 13-17 u.

In het Veluws Museum 'Nairac' in

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5,

Bameveld is van 14 oktober tot en

tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

Tot en met 31 oktober in het

met 29 januari 2000 te zien:

za-zo 12-17 u- Leeszaal di-vr 10-17 u-

Nederlands Museum van Knipkunst

'Juweeltjes van knipkunst'. Ook met

in Schoonhoven een expositie met

papieren theatertjes. Adres:

Tot en met 12 mei 2000: 'Mijn hoepel,

de titel: 'Schimmen en schaduwen'.

Langstraat 13, tel. 0342-415666.

mijn ptiktol verruil ik voor boeken ;

Schimmenspelen uit eigen collectie.

Open: di-za 10-17 u.

jeugdlektuur van 1780-1900.
Een expositie uit de collectie van de

onder andere van Ko Doncker en
Frans ter Gast, en uitvoerige docu-

In Streekmuseum Crimpenerhof'm

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

mentatie over de geschiedenis van

Krimpen a/d IJssel is van 1 okt. tot

te Winsuni.

het schimmenspel.

en met 12 februari 2000 een

Adres: Hoofdstraat 4,

tentoonstelling te zien 'Kwartet:

tel. 0595-443663. Open: di-vr 10-17.

Adres: Stadhuisstr. 7, tel. 0182u

387000. Open: di-zo 12-17 -
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geschiedenis van het kwartetspel',

Publicaties

tel. 071-5613816, e-mail Billy@tref.nl,

Delft: Raadgeep, 1999. -160 p. : UI. ;

voor ƒ'45,- ing. en f 85,- gebonden ah

30 cm. - ISBN 90-802424-3-8 (ring-

'blauwe band'.

band) ; f35,-.

kundig Museum in Den Haag. Mocht

Een ketting van boeken : handleiding

bibliografie monnikenwerk; een opsom-

een bepaald hoek daar niet zijn, dan

voor Karl May boeken verzamelaars,

ming van alles wat Annie M.G. schreef

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

met bibliografisch karakter / J.C,

en publiceerde, met oplagecijfers, edities,

in welke bibliotheek in Nederland het

Oosterbaan. - Rrabbendijke : Van

illustratoren, vertalingen en wat ze zelf

wel aanwezig is.

Velzen, 1999. - 272 p . : 111.; 25 cm.

vertaalde, hewerkte en redigeerde. Ook

Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het letter-

Volgens Reinold Kuipers is deze

Door een verzamelaar en échte lief-

NEDERLAND

alle literatuur over haar leven en werk is

hebber in eigen beheer uitgegeven fraai

opgenomen. Te bestellen door overma-

gebonden boek met een zeer compleet

king van f 42,50 op postbanknummer

overzicht van de in Nederland versche-

$576565 t.n.v. Marcel Raadgeep, Delft.

Naar de vatbaarheid der jeugd : de

nen vertalingen van het werk van Karl

Nederlandstalige kinder- en jeugd-

May. Vanaf de oudste vertaling uit 1S90

The thildren's world of learning

boeken in de periode 1800-1840 ;

tot 1995 worden de titels grotendeels

1480-1880 : Part Seven / Forum

een bibliografische catalogus / Frits

gerangschikt per uitgever behandeld.

antiquarian Booksellers. - Houten :

Huiskamp ; onder red. van ATanka

Bij elke titel wordt een titelbeschrijving,

Forum, 1999. - p. 839-1022 : zw. en

van der Borgh, Frederieke Demmer

korte inhoud, oorsprong, nadere bijzon-

gekl. ill. ; 30 cm, (Catalogue ; 100J. -

en Astrid van der Schee. - Leiden :

derheden en een notitie voor verzame-

f50,-.

Primavera Pers, 1999. - ca. 600 p.,

laars gegeven. Veel zwart-wit illustraties

en een katern met 64 gekl. UI. -

van titelpagina's en andere bijzonder-

riaatscatalogus met uitgebreide beschrij-

ISBN 90-74310-42-7 ; geb., ca, f175,-.

heden, en een kleurkatern met 82 (en

vingen en buitengewoon hoge prijzen

Dit zevende deel van deze antiqua-

meer) ajbeeldingen van omslagen. Geeft

bevat: 'Nalural history, science, encyclo-

zal verschijnen, bevat zo'n 4500 titels,

tevens een beeld van soms wonderlijke

pedie school books, learning professions,

met aandacht voor illustratietechnieken

uitgeverspraklijken en van verzame-

picture books, emblem books, alba ami-

en drukkerskenmerken, veel biografische

laarsvreugde en -leed. De auteur ver-

corum and scrapbooks'. Bevat ook een

informatie over auteurs, uitgevers en

zamelt al meer dan veertig jaar en heeft

aantal buitenlandse boeken, en nogal

illustratoren, en een algemene inleiding

nu zijn kennis vastgelegd, waarbij voor-

wat boeken die niet voor jeugd zijn

over de jeugdliteratuur in het begin van

al het achterhalen van de oorspronkelij-

bedoeld.

de negentiende eeuw.

ke Duitse uitgaven van de Nederlandse

De bibliograjie die in oktober 1999

Karl May hoeken geen sinecure zal zijn

Jan en Casper Luyken te boek gesteld

De Jules Veme bibliografie 1864-

geweest. Daarvoor is een gedegen kennis

/ catalogus van de boekencoUecrie

2000 / samengesteld door Kees Waij

van inhoud en verschijningswijze nodig.

Van Eeghen in het Amsterdams

voor het Jules Veme Genootschap. -

Het is ook een boek waarin persoonlijke

Historisch Museum / samengesteld

200 p . : 30 p. geld. 111. ; 21 cm,

meningen worden gespuid, niet alleen

door Nel Klaversma en Kiki

Opgenomen zijn alk Nederlandse

over Karl May's werk, maar ook over

Hannema. - HUversum : Verloren,

uitgaven, chronologisch per wilgever

de wereld zoals de auteur die ziet. Te

1999. - 576 p. : UI. ; 26 cm. - ISBN

geordend, met per titel jaar van uitgave

bestellen bij drukkerij/boekhandel Van

90 6550 581 4 ; f125,-.

(ook van herdrukken), bindwijze, prijs

Velzen, Krabbendijke, tel. 0113-501402 a

toendertijd, illustrator, drukker enzo-

f 42,50 plus verzendkosten.

voorts. Met navolgers en stripbewer-

Cataiogus van hel werk van illustrator
en dichter Jan Luyken (1649-1712 J en
zijn zoon Casper Luyken (1672-1708).

kingen, een alfabetische lijst van de uit-

Ik krijg zo'n drang van binnen...:

Bevat uitvoerige beschrijvingen van zo'n

gaven, en op de 30 kleurenpagina's

bibliografie van Annie M.G. Schmidt

1000 banden.

ajbeeldingen van boekbanden.

1911-1995 / Marcel Ra ad geep ; met

Te bestellen via Gerard Voogt,

een voorw. van Reinold Kuipers. -
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'Mijn hoepel, mijn priktol, verruil ik
voor boeken...' : catalogus antiquarische jeugdboeken Stichting Kinderboek Cultuurbezit: periode 17801900 / voorw. en ini. door Toos
M. Saal-Zuurveen. - Winsum :
St, Kinderboek Cultuurbezit, 1999- 88 p. ; 30 cm.
Catalogus van zeldzame antiquarische jeugdboeken, alfabetisch geordend,
met korte beschrijvingen en veel geschatte jaartallen.
Willy Sluiter 1873-1949 : gentlemankunstenaar / red. : Moniek Peters,
Peter Marijnissen, - Dordrecht:
Dordrechts Museum, 1999. -159 p- '•
ill. ; 28 cm. - ISBN 90 71722090 ;
f49,50.
Rijk geïllustreerde catalogus van de
gelijknamige tentoonstelling van z6juni
t/m 17 oktober 1999, met alle affiches in
kleur en zeven artikelen over leven en.
werk van de kunstenaar.

•waardoor hij vele klassieken leerde ken-

Uitgegeven ter gelegenheid van de

nen. Hij is van mening dat 'deflisters

tentoonstelling 'Mediakids : de mooiste

Autobiografieën en dagboeken /

die zulke voorbereidende lectuur scham-

kinderprogramma's op radio en televisie'

onder red . van ProBiblio. - Den Haag

per bejegenen (...) moeten meegenomen

tot Cf januari 2000, met overzicht van

: Biblion, 1999. - (Documentatie

worden naar de bovenste verdieping van

honderd televisieseries en radioprogram-

jeugdlectuur in thema's ; jrg. 21,

het hoogste postmoderne gebouw en dan

ma's uit de afgelopen 75 jaar, zoals

nr. 2).

naar beneden gelazerd.'

Swiebertje, Pipo en de Fabeltjeskrant.

kelen uit binnen- en buitenlandse tijd-

Een zomer met Rie Cramer : van

BUITENLAND

schriften, en een literatuurlijst met 71

n juni tot 11 september 1999 in het

titels. Met algemene artikelen en bij-

Gemeentemuseum van Weesp /

Das illustrierte Fabelbuch / hrsg, von

dragen over Anne Frank, Beatrix Potter,

tekst A.J. Zondergeld-Hamer ; ill.

Wolfgang Metzner und Paul Raabe. -

Michael Bond en anderen.

Rie Cramer. - Weesp : Gemeente-

Frankfurt am Main : Metzner, 1998.

museum, 1999. [18] p . : zw. en geld.

2 dl. : ill. ; 31 cm. -

ill.; 21 cm.

ISBN 3-9806207-0-0.

Map met overdrukken van 13 arti-

Etalage : uit het leven van een lezer
•*

I ].]. Oversteegen. - Amsterdam :
MeuIenhofT, 1999. - 285 p. : ill.;

Brochure bij helaas al weer afgelopen
tentoonstelling.

Twee kloeke banden, met in deel 1:
'Spiegel Kultureller Wandlungen' artikelen over beelden, motieven, functie en

20 cm. (Meulenhoff editie ; 1765). Dag lieve kijkbuiskinderen : 75 jaar

dieren in fabelboeken vanaf de 15e eeuw

kinderprogramma's / Meerten

tot heden, met veel illustraties van Doré,

inneringen aan de lectuur uit zijn jeugd,

Welleman. - Naarden : Strengholt,

Tenniel, Grandville, Rackham e.a. en

zoals aan de reeks 'Boeken voor jongens

1999. -128 p. : ill.; 23 cm. -

met Franse, Duitse en Engelse voorbeel-

en meisjes' van uitgeverij Hepkema,

ISBN 90 60109708 ; f19,90.

den. La Fonlaine is de meest besproken

ISBN 90-290-5927-3.
Bevat een hoofdstuk met warme her-
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auteur. Met een register op dier. Band 2
is een geïllustreerde catalogus van fabel-

vertaald, (bron: Beitrage Jugendliteratur
und Medienjrg. 51, no. z, 1999J

boeken van 1461-1990, chronologisch
geordend, met uitgebreide beschrijvingen
van 586 titels.

van lectuur op de vorming van kinderen
die opgroeiden in het Derde Rijk.
Ook verschenen als proefschrift, (bron:

Keiner blickt dir hinter das Gesicht:

Bookbird, no. z, 1999)

das I,eben Erich Kastners / Sven
Hanuschek, - München : Hanser,

Building a special collection of child-

Die Grosse Welt in kleinen Bildern ;

1999.-493 p. : ü l ;23cm. -

Berliner Bilderbogen aus zwei

ren's literature in your library : iden-

ISBN 3-446-19565-3 ; DM 49,80.

tifying, maintaining and sharing rare

Jahrhunderten : Katalog zum

Biografie van de kinderboeken-

or colleclible items / ed. Dolores

S ond era uss teil ung vom 19. Marz bis

schrijver, romanschrijver en dichter.

4. Juli 1999 im Markisches Museum,

Met verrassende ontdekkingen uit

Am Köïnischen Park 5, 10179 Berlin-

Library Association, 1998. - 208 p. -

documenten gevonden in de onlangs

Mitte. ISBN 3-910029-23-X,

ISBN 0838907261; $ 40.

vrijgegeven nalatenschap, en verslagen

Tel. 0049-30-24002162. Ca. 200 p.,

Bevat tien essays van experts op

van ontmoetingen met mensen die hem

150 zw. en gekl. ill. Prijs tijdens de

dit gebied, zoals van de redacteur die

gekend hebben.

beheerder is van de DeGrummond

tentoonstelling 48, DM.
Resultaten van onderzoek naar

Blythe Jones. - Chicago ; American

Collection, van Justin G. Schiller,
Einil, Loltchen und der kleine Mann

Berlijnse prentendrukkers en beschrij-

Murgaret Maloney en Mary Bogan.

: Erich Kastners Kinderwelt / bearb.

vingen van circa 1000 voornamelijk

Ook van belang voor particuliere

von Ute Harbusch ; mit einer

ige-eeuwse prenten uit de collectie van

verzamelaars, (bron: Bookbird, no. z,

Geschichte von Jutta Richter und

1999)

het museum.

einem Beitrag von Andreas^ Bode ; in
Zusammenarbeit mit der Internatio-

Out of the woods : the origins of the

Böse Kinder : kommentierte Biblio-

nalen Jugendbibliothek München. -

grapltie vort Struwwelpetriaden und

literary fairy tale in Italy and France /

Marbach am Neckar etc. : Deutsche

Max- und Moritziaden / Reiner

ed. Nancv L. Canepa. - Detroit:

Schillergesellschaft etc, 1999. • 95 p.

Rühle. - Osnabrück : Wenner, 1999. -

Wayne State University Press, 1997. -

: ill.; 21 cm. (Marbacher Magazin ;

735 p. ; M9 afb. - DM 380,-.

363 p. - ISBN 0814326870 ; $ 44,95,

86/1999) " ISBN 3933679184.

Artikelen, gebaseerd op lezingen

Meer dan 2000 titels met uitvoerige

Uitgegeven naar aanleiding van

beschrijving en toelichting, systematisch

de honderdste geboortedag van Erich

geordend. Bevat ook titels van Neder-

Italiaanse (Straparola en Basile)

Kastner ^£99-1974/-

en Franse sprookjes (Perrault en

landse smeerpoetsverhalen. (bron: Theo
delen)

tijdens een conferentie over vroege

d'Aulnoy) tol aan de latere ïSe-eeuwse
Kinderliteratur als Zeitdokument:

bewerkingen (Hamilton, Gozzi,

Alllagsnormalitat der Weimarer
Hermynia Zur Mühlen : eine

Casanova), (bron: Bookbird, no. 1,

Republik in Erich Kastners Kinder-

Biographie / Manfred Altner. - Bern :

*999)

romanen / Susamme Haywood. -

Lang, 1997. - 257 p . : ill. ; 23 cm. -

Frankfurt am Main : Lang, 1998. -

ISBN 3906756076 ; DM 53.

235 p. - (Kinder- und Jugendlcultur, -

Hermynia Zur Mühlen

(ïSSyi^i),

de 'antifascistische rode gravin' schreef

literatur und -medien ; Bd. 1). ISBN 3-631-33735-3.

een omvangrijk oeuvre, waaronder werk

Children's literature : annual of the
Modern Language Association / ed.
Richard II.W. Dillard en Elisabeth
Lennox Keyser. - New Haven etc. :
Yale University Press. - Vol. 27. -

voor kinderen, zoals de bestseller met

Lesen und Biographie : eine

illustraties van Georg Grosz: 'Was

1999.-319 p. :ill. ; 2 i a n . -

Empirische Fallstudie zur Lektüre

Peterchens Freunde erzahlen', 1921.

1SBN 0-300-07776-9.

der Hillerjugendgeneration. -

Dit werk past in de 'deutsche proleta-

Tübingen : A. Francke, 1997. - 219 p.

risch-revolutionaren Kinder- und

- ISBN 3772021808 ; DM 68,-.

Jugendliteratur' en werd in vele talen

Bijdrage tot de discussie over de rol

Bevat 9 essays over Amerikaanse
jeugdliteratuur, zoals overige eeuwse
bewerkingen van 'Paradise Lost', een
jeugdtijdschrift, de beschrijving van
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zwarte Amerikanen in kinderboeken,

George Alfred Henty and the

Louise Alcott en Dr. Seuss, Vadertje

Victorian mind / Leonard R.N.

L'heure joyeuse et dans les bibliothè-

Langbeen en Charlotte's web.

Ashley. - San Francisco etc. :

ques fran^aises : catalogue en forme

International Scholars Publications,

de dictionnaire des illustrateurs /

No go the bogeyman : scaring, lul-

1999. - XXVI, 365 p. : ill. ; 24 cm. -

par Francoise Lévèque et Serge

ling, and making mock / by Marina

ISBN 1573092703.

Piantureux. - Paris : Agence

Warner. - New York enz. : Farrar,

Studie over de Engelse auteur (1832-

Cultuxelle de Paris. 1997. - 309 p. ;

Straus, and Giroux ; Chatto and

1902,1 van meer dan tachtig avontuur-

ill.; 27 cm. (Les plus beaux livres

Windus, 1999. - 448 p. -

lijke jongensboeken met historische

d'enfants du monde). F 190. -

ISBN 0-7011-6593-6 of 0-374-22301-7

achtergrond, waarvan er een aantal in

Omslagtitel: 'Dictionnaire des illu-

; £ 25.00 hbk. (Importeur Nilsson &

het Nederlands vertaald werden.

strateurs de livres d'enfants russes

Lamm, f59,15 geb.

(

(1917-1945} dans les collections de

1917-1945'.

De auteur behandelt vanuit een

Hans Chrislian Andersen : the fan

Boek over Russische illustratoren,

brede culturele visie verschijnselen als

dancer / AJison Prince. - London :

met biografie, bibliografie en zwart-wit

boemannen en kinderschrikken, men-

Allison & Busby, 1998. - 401 p., 16 p.

illustraties.

seneters en kannibalen, 'giants, child-

pi.; 24 cm. - ISBN 0749003464 ;

killers, paedophiles and other monsters'.

£19.99.

Om Nils Holgersson fiugit ut over

liet boek gaal over angst, om en voor

De kinderboekenschrijver Alison

varlden...: svenska bamböcker i

kinderen en de vele manieren waarop

Prince ging op zoek naar de schrijver

översattning : Kungl. Biblioteket

volwassenen en kinderen angsten

van de sprookjes die hem als kind

2/11-31/12 1998 / katalog: Gallie Eng,

opwekken en trachten te beheersen.

fascineerden. Wie was deze zoon van

Lillemor Torstensson, - Stockholm :

De recensent noemt het een opwekkend

een wasvrouw en een schoenlapper?

Svenska Barnboksinstitutet, 1998. -

wetenschappelijk boek, met een zeer

Bestudering van biografieën, autobio-

35 p. : ill. - ISBN 91-7000-179-0.

frappante en originele bijdrage over

grafieën en brieven laten homoseksuele

(Kungliga Bibliotekets utstallningska-

wiegeliedjes.

neigingen zien, en via een interview

talog ; 126; Svenska bamboksinstitut-

wordt de mogelijkheid naar voren

ets utstallningskatalog; 10).

gebracht dat Andersen een onecht kind

Met samenvatting in het Engels.

(bron: Books for keeps, mei 3999,)
Dictionary of British comic artists,

van Koning Christian VIII zou zijn.

writers and editors / Alan Clark -

(bron: Carousel, zomer 1999)

London : British Library, 1998. 196
p. : ill. ; 26 cm, - ISBN 0-7123-4521-3.
Alfabetisch geordende informatie over
Britse stripmakers.

Tentoonstellingscatalogus van vertalingen van Zweedse kinderboeken van
1751-1998.

Tricentenaire Charles Perrault: les
grands contes du XVHe siècle et leur
fortune littéraire / sous la direction

Bijzondere uitgaven

de Jean Ferrot. - Paris : In Press,
American book and magazine illu-

1998. - 389 p. : ill.; 25 cm.. -

Reynaert de Vos / Kris de Roover

strators to 1920 / ed. by Steven E.

(Collection lectures d'enfance).

[tek] ; Marcel Ryssen [tekst; eindred,

Smifh, Catherine A. Hastedt and

Publié avec Ie concours du Centre

Rik van Daele... et al]. - Hulst:

Donald H. Dyal. Detroit: Gale

National du Livre. - Met lit.opg,

Intergemeentelijk project 'Het land

Research, 1998. XVIII, 450 p. : ill. ;

ISBN 2-912404-05-3.

van Reynaert', 1999. - 47 p . : gekl. ill.

29 cm. - { Dictionary of literary bio-

Verzameling essays waarin de oor-

; 30 cm.

graphy ; vol 188} -

sprong van en de voortdurende interesse

Mooi geillustreerde bewerking in

ISBN 0-7876-1843-8.

in de grote ïye-eewwse Franse sprookjes

kolomstripvorm, naar het Comburgse

onderzocht wordt, (bron: Bookbird,

Reynaerthandschrijl, 'met hier en daar

no. 1, 1999)

de nodige vrijheden' en bedoeld voor 8

Bevat informatie over een aantal
illustratoren van jeugdboeken zoals

lot 88-jarigen. Te bestellen voor f 10,-

Howard Pyle, W.W. Denslow, Jessie
Willcox Smith en N.C. Wyeth.
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Livres d'enfants russes et soviétiques

enportokosten via tel nr. 0114-389-48.

Uit de tijdschriften

scrapbooks uit de collectie van de
Landwehrs met verklaring van de

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

herkomst van veel illustraties erin:
uit kinderboeken.

bij het Letterkundig Muswm.

De Negentiende Eeuw {jrg. 23, no. 2,
juni 1999) is geheel gewijd aan
negenriende-eeuwse etiquette boeken,
waarvan een aantal voor de jeugd
bedoeld is. Met bibliografie,

NEDERLAND

De Ganzenveer (jrg. 2, no.3, juli
1999) bevat o.a. een stuk over een
rekenboek van Willem Bartjens.

De Bob Evers Nieuwsbrief (jrg, 7,
no. 2, no. 14, juli 19951) bevat onder
andere een verslag over vondsten uit
het verleden van Willem Waterman.

Kunstschrift (jrg. 43, no. 5, 1999)

eeuwse abc-boelcen, opvattingen over
het beeldverhaal in de jaren vijftig,
[ohannes Blinxma/Max van Amstel,

'De dansende lijn, Erich Kastner en

1898 van Mevr. H. Stuten van
Ifsselstein.

Raster (no. 85) is gewijd aan Stefan
en Franciszka Themerson die onder
andere kinderboeken maakten.

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

(Meneer Bruis bouwt zijn huis, 1983).

(afl. 50, juni 1999) bevat lemma's
over Francijntje de Boer, Louise
Boerlage, de Fflantropijnen en
A.C.C. de Vletter.

Suske en Wiske vroeger en nu, over
Willy Sluiter en over een boek uit

en Rie Reinderhoff.

bevat een artikel met de titel;

Boekenpost (jrg. 7, no. 42, juïi/aug.
den van Bert Bouman, de X in 19e-

1999) bevat informatie over Jeanne
Marie, Jaap Veenendaal, Piet Prins

Waiter Trier'.
1999) bevat artikelen over houtsne-

Ouwe Bram leeft nog! (no. 15, zomer

Literatuur zonder leeftijd {no, 49,
zomer 1999) bevat leesherinneringen aan 'beslissende boeken', een

Het volgende nummer (43, sept./okt.

artikel over de nieuwe vertaling van

1999) zal bijdragen bevatten over het

'Alleen op de wereld', een kritische

thema School in kinderboeken, over

recensie over 'Helden zonder zee'

Daan Hoeksema (zie ook bij de

van Paul Steenhuis (over de

rubriek tentoonstellingen), over twee

Kameleon-serie) en veel meer.

Traditie (jrg. 5, no. 3, herfst 1999)
za] een artikel bevatten over Chris
van Abkoude.
De Verniaan (no, 16, juli 1999) is
gewijd aan 'Het zwarte goud', met
inhoudsbeschrijving, overzicht van
uitgaven en veel illustraties.

BUITENLAND
In Beitrage Jugendliteratur und
Medien (jrg. 51, no. 2,1999) een
stuk over het beeld van meisjes en
vrouwen in nationaal-socialistische
meisjesboeken.
Bookbird (jrg. 37, no. 1 en 2, 1999).
Nummer 1 is een special over jeugdliteratuur uit Austrabë en NieuwZeeland, met enkele historische
terugblikken en werk van aboriginals.
Nummer 2 bevat onder andere een
artikel over Indiase jeugdliteratuur
door de eeuwen heen.
Children's Literature Association
Quarterly (jrg. 24, no. 1, lente 1999)
heeft als thema jeugdliteratuur en
religie, met bijdragen over Kipling's

Berichlen uit de wereld van het oude kinderboek
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II

Vragen

Colofon

teksten en Chinese religieuze ver-

Bij het Letterkundig Museum in Den

halen. Ook besprekingen van boeken

I laag worden uit alle landelijke en

over Lucy Maud Montgomery.

regionale kranten en uit de landelijke

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededei in gen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

bijbelse paradoxen, godsdienstige
gesprekken in Australische koloniale

opiniebladen artikelen geknipt over
Eselsohr (no. 5, mei 1999) bevat

kinder- en jeugdliteratuur. Artikelen

een terugblik op 150 jaar uitgeverij

uit plaatselijke kranten over auteurs

Thienemann.

van jeugdboeken zijn ook welkom.
Het Letterkundig Museum stelt het

Julit (jrg. 25, no. 2, 1999) bevat een

zeer op prijs, wanneer u dergelijke

bijdrage over voorlezen, met enkele

artikelen toestuurt; graag ter attentie

terugblikken naar de 19e eeuw.

van Jeannette Kok, adres zie Colofon.

Marvels &Tales (jrg. 13, no. i, 1999)
bevat artikelen over 19e en 20eeeuwse versies van het sprookje 'Jack
and the beanstalk', en over Engelse

Verantwoording
illustraties

sprookjesachtige verhalen waarin
commentaar op Koningin Victoria

De afbeeldingen van vogels (en een

wordt verweven.

vlinder) met passagier(s) zijn
gemaakt door:

Mitteilungen des Instituts für
Jugendbuchforschung (no. 1, 1999)

- G, Bosch van Drakestein, in:

bevat informatie oveT het Kastner-

Tommie en Tim op reis / D.A.

symposium.

Cramer-Schaap, 1936.
- Bert Bouman, in: Rijmpjes en vers-

La Revue des livres pour enfants
(no, 187, juni 1999) heeft als thema
sprookjes en culturele identiteit.

jes uit de oude doos / S. Abramsz,
1971.
- Faith Jaques, in: De vuurvogel en

Bevat onder meer een bijdrage over

andere Russische verhalen /

Elisabeth Ivanovsky, een Russische

Arthur Ransome, 1985.

van geboorte, die vanaf 1935 in
België en Nederland illustreerde.

- B. Midderigh-Bokhorst, in:
Zwaanwitje / Chr. Doorman, 1928.
- Anton Pieck, in: Duco's gevleugel-

Signal (no. 89, mei 1999) bevat een

de dromen / H.J. van Nijnatten-

artikel over de publicatie- en verta-

Doffegnies, 1957.

lingsgeschiedenis van Erich

- W. Pothast, in: Kijkjes in de

Kastner's 'Emil und die Detektive' in

kinderwereld / Minet van Hasselt,

het Engels en over Beatrix Potter.

1905.
- Arthur Rackham, in: Moeder de

Tausend und ein Buch (no, 2, mei
1999) bevat onder meer een artikel
over Erich Kasüier.

Gans : baker- en kinderrijmpjes /
Marie Hildebrandt, 1915.
- Jan Sluyters, in: Rijmpjes en versjes uit de oude doos / S. Abramsz,
1911.
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Bestuur
Netty van Rotterdam (voorzitter),
Jaap ter Linden (secretaris), Adriana
Balke (penningmeester), Jannekevan
der Veer, Reinder Storm.
Donaties naar gironummer 2348552
t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en
jeugdliteratuur, Heer Halewijnburg 20,
2907 HC Capelle a/d IJssel. Tel. 0102849527
Samenstelling:
Jeannelte Kok & Nel Teeuwen.
Informatie kan men sturen aan:
Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 9051;
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339624
Fax. o7o-347794r
e-ma il: jeannette.kok@nlmd.nl
of tel./fax. 020-6251915
Bezoekadres Letterkundig Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5,
Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar vijfendertig gulden)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van bet oude
kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3on HP Rotterdam (010-4045425)
Coördinatie 'Kinderhoekencafé':
Netty van Rotterdam (0180-487128)
& Theo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Anne de Vries (070-3140215: werk
ma-di-wo, 071-5176745: thuis)
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Van de voorzitter
Per 1 januari 2000 treed ik af als voorzitter. Een aantal
jaren geleden heeft het bestuur een rooster van aftreden
gemaakt en ik ben de laatste van het oude bestuur die gaat
vertrekken. Dertien jaar is een lange tijd. Een aantal van
u heeft de start van de Stichting {voorheen Werkgroep)
meegemaakt. Tijdens onze jubileumbijeenkomst op
22 november 1996 heb ik uitgebreid stilgestaan bij 'onze'
geschiedenis. Van een kleine groep enthousiaste donateurs
zijn we gegroeid naar een Stichting die een belangrijke
plaats in de wereld van het kinderboek heeft verworven.
Maar er is nog veel werk te doen. Wat denkt u bijvoorbeeld
van een website van de Stichting? En het bieden van ondersteuning bij de tentoonstelling die de Koninklijke Bibliotheek

Van het bestuur

in het jaar 2002 heeft gepland?

Na het succesvolle symposium op i en 2 oktober 1999

blijven volgen. Niet als voorzitter, maar als deelnemer.

kunnen wij weer twee studiedagen voor het jaar 2000

En dat lijkt me ook een uitstekende positie.

Natuurlijk hoop ik de bijeenkomsten van de Stichting te

aankondigen. Op 1 april 2000 zijn we te gast bij het

Graag wil ik iedereen danken voor de medewerking die ik

Meerten si nstituut in Amsterdam. Naast een rondleiding

altijd heb ondervonden. En vanzelfsprekend wens ik Frits

zullen er ook lezingen gehouden worden. Wij zijn nog in

en de andere bestuursleden veel succes.

onderhandeling met enkele sprekers.
Op 30 september 2000 gaan we naar Rotterdam, waar we

Netty van Rotterdam

een tentoonstelling rond het werk van Henriéfte Willebeek
Le Mair zullen bekijken. Ires Holthuysen zal spreken over
Wilïebeek Le Mair en Saskia de Bodt over illustratoren uit
het begin van de twintigste eeuw.

Van de redactie
Tijdens de voorjaars bij eenkomst willen wij onze nieuwe
voorzitter, de heer Frits Booy, bij u introduceren. Netty van

In dit nummer veel internet-nieuws; de redactie is namelijk

Rotterdam gaat met ingang van 1 januari 2000 na dertien

geheel volgens de tijdgeest online gegaan. Ter compensatie

jaar haar voorzitterschap beëindigen. Frits Booy is voor de

een verslag van een van onze donateurs van een (niet

meeste donateurs geen onbekende. Op het symposium

virtuele) speurtocht naar informatie over Rie Reinderhoff

'Tot volle waschdom' hebben de aanwezigen aldaar zijn

en een mening van een lezer/recensent uit r868 over een

lezing en slotgedicht{!) kunnen beluisteren. Wij zijn ervan

bewerking van een sprookje van Moeder de Gans.

overtuigd in hem een goede opvolger te hebben gevonden

En verder het gebruikelijke nieuws en enkele opgeloste en

en wensen hem veel succes toe.

nieuwe vragen.

Het bestuur

De samenstellers
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Tot volle waschdom

Wonderland

allerlei publicaties zullen verschijnen
voor verschillende doelgroepen. Ook

Het symposium, georganiseerd in

Het symposium werd geopend door

zullen er diverse activiteiten worden

een vruchtbare samenwerking door

mevrouw Els van Eijck van Heslinga,

georganiseerd, zoals een symposium.

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

plaatsvervangend directeur van de

Zij benadrukte dat de KB het niet

Jeugdliteratuur en de Nederlandse

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

alleen wil doen: er zal met diverse

Boekhistorische Vereniging, was een

Zij is daarnaast ook verzamelaar van

organisaties, zoals met de NBV en

groot succes. Honderd vijftig mensen

maritieme kinderboeken en werkte

onze Stichting worden samengewerkt,

kwamen op i en 2 oktober bijeen in

mee aan de tentoonstelling 'Roek

evenals met particuliere verzame-

de Gertru dis kapel in Utrecht, om

Ahoy' in i992-'93 in het Nederlands

laars.

daar zestien lezingen en een slot-

Scheepvaartmuseum. Zij kondigde

synthese aan te horen, en contacten

nèg een vervolg op de Bibelebontse

te leggen en te onderhouden. De

berg en 'Tot volle waschdom' aan,

Excursie

organisatie verliep perfect, en ook

want de Koninklijke Bibliotheek zal

voor de locatie en de catering was

in 2002 een nationale kinderboeken-

Op vrijdag 19 mei kunnen (maximaal

veel waardering.

tentoonstelling organiseren.

50) donateurs in het Maritiem

Het succes van 'Het wonderbaarlijk

Museum in Rotterdam de tentoon-

hier niet nodig; in augustus 2000

alfabet', de expositie van schatten uit

stelling 'Ketelbinkie en kornuiten :

verschijnt 'Tot volle waschdom' bij

de Koninklijke Bibliotheek in 1998

maritieme avonturen in jeugdboeken'

uitgeverij Biblion met de teksten van

in De Nieuwe Kerk in Amsterdam,

bezoeken. Henk Visser zal een lezing

alle lezingen en zo'n 60 illustraties.

was zo groot dat men besloten heeft

geven over 'De invloed van het socia-

Kosten: f69,50.

elke vier jaar een dergelijk evenement

lisme op jeugdboeken aan het begin

te doen plaatsvinden. Als eerste

van de 20e eeuw'.

komen de kinderboeken 'in het lichf.

Tijd: 14.00 uur. Opgeven bij Janneke

Booy het symposium verrassend

De plaats is nog niet bekend, wel is

van der Veer vóór 1 mei, via tel. 0570-

met een gedicht in de trant van

er al een werktitel: Wonderland. Els

629343.

Hieronymus van Alphen, waarvan

van Eijck van Heslinga vertelde dat

Zie ook de rubrieken 'Lezingen' en

hier een kleine proeve:

er in het kader van de tentoonstelling

'Tentoonstellingen'.

Een verslag van de lezingen is

Na de slot-synthese door Helma
Van Iierop-Debrauwer besloot Frits

Berry, Janneke, Jeroen en Netty,
't was uitstekend voor elkaar.
Had ik nu een doos confetti,
'k strooide die in jullie haar.
Maar ik wil fatsoenlijk blijven
en niet strooien, snap je wel?
Al dat papier op jullie lijven,
dat past niet in een kapel!
Ik spreek, denk ik. namens allen:
veel dank dat jullie dit wilden doen.
Het is ons ontzettend goed bevallen,
Janneke, Netty, Berry, Jeroen'.!!
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Mr. van Veen-kring
Op 23 oktober 1999 werd in Utrecht
de zesde bijeekomst van de Mr. C.F.
van Veen-kring gehouden. Iris van
Daalen (antiquariaat Acanthus) die
de kring sinds kort onderdak verleent, hield een korte inleiding over
het antiquariaat - en vooral over liet
antiquarische kinderboek - die uit-

niet erg druk bezocht (gemiddeld

Lezingen

mondde in een lange en zeer geani-

acht mensen), maar de vaste bezoe-

meerde gedachtenwisseling.

kers rijn erg enthousiast en willen

Het Maritiem Museum In Rotterdam

Daarna hield Jeroen Salman een

deze informele bijeenkomsten dan

organiseert ter gelegenheid van de

inleiding over de kinderalmanak in

ook graag voortzetten. Het Kinder-

tentoonstelling 'Ketelbinkie en kor-

de achttiende eeuw. De almanak

boekencafé is ontstaan uit een be-

nuiten'\iei lezingen. Tijd: 10 tot 12

werd aanvankelijk gezien als een

hoefte aan meer 'wandelgangen';

uur; eerst kan men de tentoonstelling

'zedenbedervend' genre, dat zeker

op studiedagen bleek de tijd voor

bekijken, daarna volgtom n . 0 0 uur

niet geschikt was voor de jeugd. Dat

ontmoetingen vaak te kort. In het

de lezing. Twee weken van te voren

veranderde toen er aparte kinderal-

jaar 2000 gaat het café dus door;

opgeven via tel. nr.010-4132680.

manakken kwanten. De eerste voor-

op de volgende woensdagavonden

Adres: Churchillplein,

beelden, omstreeks 1760, waren nog

om 19.00 uur: 16 februari in Utrecht,

Woensdag 9 februari: Netty van

nauwelijks afgestemd op de nieuwe

19 mei na de excursie naar het

Rotterdam met 'De geschiedenis van

lezersgroep. Ze bevatten wel veel

Maritiem Museum in café Cambrinus

het jeugdboek, van Van Alphen tot

plaatjes, maar de onderschriften

in Rotterdam en op 25 oktober weer

Annie M.G.Schmidt'.

waren in weinig kinderlijke taal

in Utrecht. En iedereen is welkom

Vrijdag 18 februari: Henk Visser met

gesteld. De latere kinderalmanakken

om aan te schuiven!

'De invloed van het socialisme op

werden geleidelijk meer aangepast,

jeugdboeken aan het begin van de

en bevatten bijvoorbeeld kinderge-

20ste eeuw'.

dichten. Omstreeks 1800 verschenen

Mini-excursies

de eerste Prentjesalmanakken van de

Vrijdag 17 maart: Edith Zuiderent
met 'Bulletje & Bonestaak, schoffies

firma Houtgraaff: een esthetisch

Op vrijdag 5 november werden acht

in tekst en tekening'.

hoogtepunt, dat door het ontbreken

donateurs ontvangen ten huize van

Vrijdag 14 april: Sjoerd de Meer met

van de geijkte almanakinformatie

de heer en mevrouw Buijnsters, waar

'Chris van Abkoude en maritiem

overigens dichter bij het prentenboek

zij vroeg in de avond met veel moois

Rotterdam'.

dan de almanak staat.

in hun hoofden en warmte in hun

Zie ook de rubriek 'Excursie'.

De volgende bijeenkomst vindt plaats

harten weer vertrokken. Voor het

in maart of april 2000. Verdere

komende jaar staan weer een aantal

inlichtingen: Anne de Vries.

mini-excursies op het programma:
op 10 of 17 maart een excursie naar

'Verfilmde'
kinderboeken

de kinderboekencollectie van de Uni-

Kinderboekencafé

versiteitsbibliotheek van Amsterdam,

De redactie hoorde dat bij de Koninklijke

op 16 juni naar het Streekmuseum

Bibliotheek nieuwe regels zijn ingevoerd

Op 15 september waren zes dona-

Jan Anderson in Vlaardingen en op

wat betreft het inzien van 'verfilmde'

teurs in café Lofen in Utrecht bijeen.

10 november naar het Speelgoed-

kinderboeken, en vroeg Anne de Vries

De bijeenkomsten worden meestal

museum in Deventer.

om meer informatie.
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Sinds enkele jaren loopt in de grote

Speurtocht

Nederlandse bibliotheken het project

Meningen uit
vervlogen dagen

Metaniorfbze, dat bedoeld is als eer-

Zoals velen van u ondervonden

ste fase in de conservering van boeken

hebben, is het niet eenvoudig om

In De Gids van 1868 (jrg. 32, derde

uit de periode van 1840 tot 1950, die

informatie te vinden over wat minder

serie, 6e jrg., vierde deel) staat een

grotendeels op vergankelijk hout-

bekende auteurs en illustratoren van

bespreking van het boek van Jan

houdend papier zijn gedrukt.

jeugdboeken. Het vergt vaak een

Pieter Heije: De gelaarsde kat: een

Metaniorfbze is niet gericht op de

creatieve aanpak en veel vasthoudend-

sprookje uit de oude doos. Met

fysieke conservering van de boeken

heid. Het leek de redactie een goed

Nederlandse en Duitse tekst (van

zelf, maar op het behoud van de

idee om af en toe ervaringen van

H. Heinze-Berg) en bijzondere

tekst en eventuele illustraties door

speurders door te geven, ter lering

illustraties: ets-photogrammen vol-

middel van microverfilming. De

en soms vermaak.

boeken worden pagina voor pagina

Toen Jenny Spaargaren-Veldmeijer

gens de vinding van Mr. E.J. Asser.
Verschenen bij G.L. Funke in
Amsterdam in 1867,

op microfilm gezet (in het jargon van

bij het Letterkundig Museum om

de conserveerders heet het dan; 'het

informatie vroeg over de illustratrice

boek wordt verfilmd')

Rie ReinderhofF (waarover zij voor

De redactie vond enkele passages uit

'Ouwe Bram leeft nog!' een stuk zou

de recensie (9 p.) van S. Gorter over

den in het kader van Metamorfoze

schrijven) werd zij onder meer door-

dit sprookje van Moeder de Gans zo

S.000 a 7.000 kinderboeken ver-

verwezen naar de Universiteit van

treffend, dat zij hier afgedrukt worden.

In de Koninklijke Bibliotheek wor-

filmd. Tijdens de verwerking zijn

Amsterdam. Er was namelijk vaag

(Voor de volledige tekst even bellen naar

deze boeken niet beschikbaar,

bekend dat daar materiaal zou zijn.

Jeannette Kok).

Daarna kunnen de gebruikers in

De redactie was benieuwd naar de

principe alleen nog de microfilms

toegankelijkheid ervan. Om bij deze

Berg steken met hunne vertelling

raadplegen. De boeken zelf worden

bibliotheek informatie te krijgen

niet terstond in zee; zij verhalen

verpakt in zuurvrije enveloppen of

moet men vasthoudend zijn: tot drie

liever, dat een ander in zee stak. Zij

dozen, waar ze alleen in bijzondere

maal toe werd Jenny verteld dat men

(...) schuiven een derde, een kinder-

gevallen uit worden gehaald.

nog nooit van Rie Reinderhoff had

vriend, een goedigen oom, eene oude

Overigens wordt in heel Nederland

gehoord. Uiteindelijk wist iemand

baker of een vader in goeden luim

maar één exemplaar van elk boek -

wel iets; er zou geen archief zijn,

tusschen het sprookje en zijne kleine

of elke editie - verfilmd: als andere

alleen een collectie geïllustreerde

lezers in. (...) Dit achten wij eene

bibliotheken het boek ook bezitten,

boeken. Na wat schriftelijke om-

misgreep: eene zonde tegen het hei-

blijft het daar beschikbaar.

zwervingen bleek de conservator van

lig recht van onze kleinen om zoo

de afdeling oude handschriften een

dicht mogelijk bij, als het kan, te

schappelijk onderzoek kan een uit-

map te hebben met gegevens, waarin

midden van de heerlijke gebeurtenis-

zondering worden gemaakt op deze

een brief van een neef van Rie

sen gebracht te worden, om die met

regels. Voor de kinderboeken in de

Reinderhoff. Er is ook nog een groot

eigen oogen te zien en in de kamer

KB kunt u daarover contact opnemen

aantal originele tekeningen aanwezig,

van Blauwbaard zelve te beven van

met de vakreferent kinderboeken,

die Jenny niet gezien heeft, omdat

ontzetting. (...) Heeft Dr. Heije ont-

Anne de Vries. Correspondentie-

daar weer een aparte afspraak voor

dekt, dat de maagjes en zenuwen

adres: Koninklijke Bibliotheek,

gemaakt moest worden. Toen Jenny

van onze kinderen te zwak geworden

Postbus 90407, 2509 LK Den Haag.

eenmaal de juiste persoon te pakken

zijn voor de onvervalschte Moeder

Tel. (070) 3140 215, ma t/m wo. Bij

had, werd ze heel vriendelijk ontvan-

de Gans en moesten daarom hare

afwezigheid kunt u contact opnemen

gen. Uiteindelijk leverde een gesprek

schrikverhalen aangelengd worden?

met Theo Vermeulen, medewerker

met de neef de meeste gegevens op.

Voor tentoonstellingen en weten-

'Dr. Heije en mevrouw Heinze-

(...) De prachtuitgave van de

van de afdeling Bijzonder Collecties,

Gelaarsde Kat (...) heeft ten doel: (...)

Tel. (070) 3140 332.

den Gelaarsden Kater te vervormen
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Ransome, Antoine de Saint-Exupéry,
Louisa May Alcott, Mark Twain, de
Struwwelpeter en vast nog veel meer.
Ook Nederlandse auteurs en kinderboekfiguren kunt u proberen: Bob
Evers (www.bobevers.nl) en de
Kameleon (www.drf.nl/org/kameleon) hebben sites. Zoekend op Pietje
Bell en Dik Trom vond de redactie
wel het een en ander, maar niet hetgeen verwacht werd.,.
Intikken van 'mapje en papje' leverde ook nog iets op: het boek van
Marie Hildebrandt en Sibylle van
tot een "echt Hollandschen Kater,

Internet

Olfers wordt vermeld in de online
catalogus van antiquariaat De

zijn meester tot een echt

Kandijn in Bredevoort voor f225,-.

Hollandschen jongen" (...) [die] wel

Www.lelmus.nl. Hebt u de website

door 't vernuft en de trouw van zijn

van het Letterkundig Museum al

Gelaarsde Kat - maar toch, meer nog

eens bezocht? Het bestand LM-

Informatie Professional (nov. 1999}

door zijn eerlijk en onkreukbaar

Collecties (met vakliteratuur óver

bevat gegevens over een onderzoek

gemoed een PRINS is geworden (...),

jeugdboeken) is daar gratis beschik-

naar zoekmachines. Conclusie: zoek-

een Prins -— der WAARHEID! -

baar; aanklikken via de 'collecties

machines zijn onbetrouwbaar. Goede

Laat ons adem scheppen. (...)

online'. Het Centraal Bestand Kinder-

raad: gebruik steeds meer dan één

boeken zal binnenkort ook op deze

zoekmachine. Www.search.nl kwam

om godsdienst en moraal als eene

manier te bereiken zijn, maar dat

er goed uit, evenals www.northern-

roos om verzenmaken. Zij zijn er

was z8 november nog niet mogelijk.

light.com en www.lycos.com. Met

Maar sprookjes denken evenmin

www.vindex.com, www.snap.com en

misschien te slechter om. (...) Doch
zoolang Moeder de Gans bestaat, laat

Er zijn verschillende zoekmachines

www.hotbot.com werd ook veel

haar ongeschonden. Dwing haar niet

op internet, zoals www.ilse.nl, of

gevonden.

jufvrouw te worden in een

www.altavista.com, waarbij u een

Christelijke bewaarschool. (...) Dr.

zoekterm kunt intikken en zo infor-

Aangekondigd als 'available in the

Heije zet nieuwe lappen op een oud

matie kunt verkrijgen. Vaak wordt

coming days': een zoekmachine van

kleed; de lappen zijn misschien van

dan veel minder relevant materiaal

een nieuwe generatie die wachten

het kostelijkste laken, maar oud en

gevonden. Bij zoekmachine

overbodig zou maken:

nieuw passen niet bij elkander. (...)

www.surfboard.nl, waarin tien ande-

www.surfnomore.coTn. (Informatie

Waar wij intusschen met alle kracht

re zoekmachines worden gecombi-

Professional, nov. 1999)

tegen protesteeren is Moeder de

neerd, kunnen meerdere zoektermen

Gans pasklaar gemaakt, met kritiek

tegelijk worden ingetikt en kan aan-

Informatie over collecties kinderboeken

en gezond verstand opgevoed en op

gegeven worden welke woorden er

in Nederland:

haar ouden dag aan het preeken

echt in moeten staan. Op die manier

www.inn.nl/kinderboek: Stichting

gezet. Deze boom is te oud gewor-

wordt voorkomen dat bij een vraag

Kinderboek Cultuurbezit.

den om, zoo hij krom is, nu meer

naar 'jules verne' ook alle bronnen

www.zebi.nl: de Zeeuwse Bibliotheek

rechtgebogen te worden. Ga haar

met alleen 'jules' worden getoond.

met een collectie kinderboeken en

voorbij zoo gij wilt en zie niet naar

Via www.surfboard.nl is informatie

kinderprenten.

haar om; vergeet en begraaf haar,

te vinden over verschülende buiten-

www.schoolmuseum.nl: aan deze

maar beleedig hare grijze haren

landse auteurs en/of kinderboekfigu-

site van het Nationaal Schoolmuseum

niet'

ren zoals Lewis Carroll, Atthur

wordt gewerkt,
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Collecties oude kinderboeken in het
buitenland zijn te vinden op:
o www-dept.usm.edu/~engdept/
ri nderelta / degrummo nd .h t ml;
bevat informatie (7 pagina's) over
de 'De Grummond Collectie'; een
belangrijk onderzoekscentrum van
oude en actuele Amerikaanse en
Britse jeugdliteratuur.
* www.tpl.toronto.on.ca/osbome/
home.htm geeft informatie over de
Osborne Collection in de Toronto
Public Library, U kunt er doorklikken naar de website van de
Cliildren's Books History Society.
o www.princeton.edu/~cotsen is het
adres van de website van de
Cotsen Cliildren's Library bij de
Princeton University Library. Zij
laten ook afbeeldingen zien van

sumgSchild.htm): speciaal voor

Nog enkele antiquarische sites:

bijzondere boeken.

verzamelaars. Met links naar de

o www.rockingstone.com/boeken-

o www.nal.vam.ac.uk/bgmcbc.html
is de site van de Children's Book

vondst; met adressen van Neder-

tie over conservering en bescher-

landse antiquariaten. Zoeken op

ming van boeken enzovoorts.

Collections in het Bethnal Green
Museum, een afdeling van het

Arthur Rackham Society, informa-

e ebbs.english.vt.edu/chla/mterna-

specialisatie 'kinderboeken'.
O www.biblioflnd.com. Zoekvraag

Victoria en Albert Museum. De

tional.html bevat informatie over

naar Willebeek Ie Mair leverde

Renier collectie (80.000 boeken)

buitenlandse centra voor onder-

meer dan 30 aanbiedingen inter-

zoek naar jeugdliteratuur.

is daar gehuisvest.
9 web.uflib.ufl.edu/spec/baldwin/

o

www.club.innet.be/~yearj339/

nationaal.
o www.bookfinder.com. Gaf 50

baldwin.html: over de Baldwin

belgcom.htm geeft informatie

titels op de vraag naar Willebeek

Library of Historica! Children's

over strips, met een doorklikmo-

Ie Mair.

Iiterature aan de Universiteit van

gelijkheid naar 'European Comks

Florida. Met opgave van zoek-

on the web'.

mogelijkheden in de catalogus.
o www.library.unt.edu/exhibits/

o www.ping.be/brabantstrip: hier is
een databank op CD-ROM te zien

popup: over beweegbare boeken;

met Matla's Negende Dimensie

negentiende-eeuwse paper-doll

compleet en méér. De basisversie

books, met afbeeldingen en video-

kost f 130,-.

baar met auteursnamen en/of
titelwoorden. Zoeken per antiquariaat kan ook.

Mengelwerk

opnamen van beweegbare boeken.
ö www.sc.edu/library/spcoll/kidlit/

o www.antiqbook.com: doorzoek-

Antiquariaten

kidlit/lddlit.html: informatie over

Via de zoekmachine www.surf-

Op 19 november 1999 is loke

een collectie ige-eeuwse kinder-

board.nl zijn door intikken van 'anti-

Linders gepromoveerd op een onder-

boeken in de Thomas Cooper

quariaten' diverse sites beschikbaar.

zoek naar het werk van Annie M.G.

Library van de Universiteit van

Soms kan men een auteur of titel

Schmidt. Haar proefschrift is ver-

South Carolina.

intikken, soms moeten catalogi

schenen onder de titel: 'Doe nooit

online worden doorgekeken.

wat je moeder zegt: Annie M.G.

o www.rarebooks.org/childrens/

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
december 1999 no. 2;

Schmidt, de geschiedenis van haar

kleur verfilmd en op cd-rom gezet.

schrijverschap'. (Zie bij Publicaties).

Er wordt gewerkt aan toegang via

door Tamara Bos voor televisie be-

Joke l i n d e n kreeg van Annie

Internet. In 2000 heeft men een

werkt. en na de film 'Abeltje', die

Schmidt geen toestemming om haar

tentoonstelling gepland.

vanaf januari 2000 als tv-serie op

leven te beschrijven, en beperkte zich

Zie ook www.zebi.nl.

de buis komt, wordt nu 'Minoes'

tot het werk. Parool-redacteur Hans

populair: Pluk van de Petteflet wordt

van Annie M G . Schmidt verfilmd.

Vogel was de uitverkoren biograaf,

De Stichting Geschiedschrijving

maar hij overleed in april van dit jaar,

Illustratie Nederland (GIN) streeft

Kerst 2001. En 'fa zuster nee zus-

voordat hij het werk kon voltooien.

naar meer samenhang in de ge-

ter' wordt bewerkt tot een musical

Emeritus hoogleraar Cultuurweten-

schiedschrijving van het illustreren,

schap Hans van den Bergh gaat nu

en het redden van dit facet van het

de tekst van Hans Vogel voor publi-

cultureel erfgoed (zie 'Berichten...'

van Charles Dickens wordt geregi-

catie gereed maken.

no. 2.1, p. 5). In samenwerking met

seerd door Ken Caswell en gepro-

het Instituut Collectie Nederland

duceerd door Joop van der End e.

Op 15 oktober 1999 werd in

(ICN) werd op r5 juni een bijeen-

Er zijn 280 voorstellingen gepland.

Wormerveer, tegenover buurthuis

komst georganiseerd voor vertegen-

'De Lorzie', het beeld 'Keteltje' ont-

woordigers van archieven en andere

dec. 1999 door Jeugdtheater

huld, naar de Keteltjeboeken (1921)

verzamelende instellingen. Daaruit

Hofplein uit Rotterdam op de

van Cor Bruijn die zich afspelen aan

kwam een opdracht voort voor de

planken gebracht onder regie van

de Zaan. Het was een feestelijke

stichting GIN om 'een beginpunt

gebeurtenis, waarbij Margreet Bruijn

voor oriëntatie te zijn (waar ligt wat

een dankwoord sprak en vertelde

en wie doet wat, etc.) en een gids-

meldt de Volkskrant op 14 okt.

over het werk van haar vader.

functie in het netwerk van musea,

1999, Het duurt echter nog wel

De stad geurde naar chocolade, de

collecties, UB's etc. in te vullen.' Er

even, want de première is gepland

burgemeester had zijn ambtsketen

zal een plan worden gemaakt waar-

op r5 september 2001. Het scena-

om, de bakker had Kereltje-gebakjes

door collecties toegankelijker worden

rio wordt geschreven door Seth

gemaakt, het Verkade-orkest speelde,

en een werkgroep zal richtlijnen voor

Gaaikema.

er waren honderden mensen en

werkstukken (illustraties) formuleren.

Kereltjes benen staken fier omhoog

Alle aanwezigen zegden toe dat zij,

verfilming van het boek van Edgar

uit de boot, ontworpen door de kun-

bij het beschrijven van items uit hun

Rice Burroughs.

stenaars Axel en Helena van der

collecties, meer aandacht zullen

Kraan.

besteden aan het benoemen van de

Nieuws van Nijntje: het Dick Bruna-

illustratie en de maker ervan.

huis dat in Utrecht zou komen gaat

Het archief van uitgeverij en drukkerij H.A.M, Roelants gaat na ruim 150

De première wordt verwacht voor

voor de hele familie.
o De musical 'Oliver' naar het boek

o Alice in Wonderland wordt vanaf

Louis Lemaire.
o De musical'Kuifje'komt eraan,

o Disney's Tarzan is de zoveelste

niet door vanwege het onverwacht
Er zijn weer verschillende jeugd-

uitblijven van een Europese subsidie.

jaar weg uit Schiedam, naar de biblio-

boeken bewerkt voor theater, televisie

Er komt echter wel een Bruna zolder:

theek van de KVB (Vereeniging) in

en film.

in het Centraal Museum wordt een

de Universiteit van Amsterdam,

o De film'Kruimeltje', naar het boek

speel gel e genheid voor kleuters in-

Het laatste boek werd uitgegeven in

van Chr. van Abkoude, onder regie

de jaren vijftig. Meer informatie:

van Maria Peters, is vanaf 9

ningen ondergebracht. De gemeente

020-5252056.

december in de bioscopen te zien.

heeft een miljoen gulden uitgetrok-

o Jeugdtheater De Wip speelt'Pietje

gericht, en wordt een collectie teke-

ken. (Spits r5-ir-i999). Volgend jaar

In het kader van het conserverings-

Bell en de Zwarte Hand', geba-

wordt een grote overzichtstentoon-

project 'Metamorfoze' zijn rioo

seerd op de figuur van Chris van

stelling georganiseerd.

centsprenten uit het bezit van de
Zeeuwse Bibliotheek ontzuurd, in

Abkoude.
o Annie Schmidt is onveranderd
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zal een bescheiden catalogus te koop

worden klassiek geworden Neder-

zijn, voor ca. f20,-.

landse kinderboekhelden gepresen-

Tot en met 10 januari in het Elisabeth

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5

teerd, aangevuld met speelgoed.

Weeshuis te Culemborg: 'Van Sinter-

(naast het Centraal Station),

Adres: Rozengracht 3,

klaas tot Santa Claus', een tentoon-

tel. 070-3140911. Open: ma-vr 9-17 u.

tel. 0575-516878.

Tentoo ns tellingen

Open: di-vr 11-17, za-zo 13.30-17 u.

stelling over populaire winterheiligen
en ga venbrengers, o,a. uit de collectie

Tot en met 5 maart 2000 bij de Aflos

van het Sint Nicolaas Museum van

van Stolk in het H is tori s ch Museum

Tot 2 juli 2000 in het Stedelijk

Jan Wasmus. Tel. 0345-513912.

'Het Schielandhuis' in Rotterdam een

Onderwijsmuseum leper een tentoon-

Adres: Herenstraat 29.

tentoonstelling over almanakken en

stelling over schoolplaten: 'Barbaren

Open: di-vr 11-17, za-zo 14-17 u.

kalenders: 'Met de tijd mee': kalen-

in de klas : confrontatie met vreemde

ders (uit eigen collectie) van 1600 tot

culluren in wandplaten voor vader-

Tot en met 6 februari in Gemeente-

het nieuwe millennium. Adres:

landse geschiedenis.' Te zien: 40

museum Den Haag een tentoonstel-

Korte Hoogstr. 31, tel.: 010-2176767.

wandplaten, leerboekillustraties en

ling over Theo van Hoytema, met toe-

Open: di-vr 10-17, za-zo 11-17 u.

chromoprenten, didactisch en ideologisch gekleurd, in trefzekere selectie

gepaste grafiek {affiches, kalenders,

(De Morgen, i7"9-'99)- Adres:

prenten en boeken), bladen vrije gra-

Van 16 januari tot en met 19 maart

fiek, geschilderde kamerschermen,

2000 is in Streekmuseum Jan Anderson

Gustave de Stuerstraat, 8900 leper.

versierde meubelen en keramiek.

een tentoonstelling te zien van

Tel. 0032-57-228582. Open: di-zo

Elke zondag om 14.00 uur rondlei-

'300 jaar Cents- en Volksprenten uit

10-12.30 en 14-17 u. (Zie ook bij

ding. Adres: Stadhouderslaan 41.

de collectie van het Streekmuseum'.

Publicaties)

Tel. 070-3381111. Open: di-za 11-17U.

Adres: Kethelweg 50, Vlaardingen.

Daarna gaat deze tentoonstelling naar

Tel. 010-4343843, Open: zaterdags,

Van 5 februari tot en met 14 mei in

het Drents Museum in Assen, van

en de eerste zondag van de maand

het Goois Museum een tentoonstel-

19 februari 2000 tot 4 juni. Adres:

van 14-16 uur.

ling over schrijvers en illustratoren
van kinderboeken uit het Gooi in 19e

Brink 1-5, tel. 0592-312741. open:
Tot en met 28 april 2000 in de

en 20e eeuw, zoals Cor en Margreet

Universiteit van Maastricht: 'Een kast

Bruijn, Nienke van Hichrum, Jan 'l

Tot en met 13 februari in het Museum

vol prijzen : twee eeuwen bewust

Feith, Truida Kok, Freddie Langeler

van het Boek: 'De vercierders : boeken

belonen in hel onderwijs' aan de hand

en anderen. Adres: Kerkbrink 6, tel.

van een eeuw oud'. De expositie

van prijsboeken uit de Jezuïeten-

035-6292818, Open: di-zo 13-17 u.

geeft een gevarieerd beeld van

collectie van de Universiteitsbiblio-

Er zal een brochure te koop zijn met

Nieuwe Kunstboeken, waarbij werk

theek. Geeft een beeld van de peda-

de teksten van de tentoonstelling.

van Wenckebach en Van Hoytema.

gogiek en wedijver op de Latijnse

Tel: 070-3462700.

scholen vanaf eind 16e tot eind 19e

Van 5 februari tot en met 18 juni

Adres: Prinsessegracht 30, Den Haag.

eeuw. Adres: Miderbroedersberg 4-6.

2000 in het Maritiem Museum in

Tel. 043-3883434- Open: tijdens kan-

Rotterdam: 'Ketelbinkie en kornuiten

di-zo 11-17 u. (Zie ook bij Publicaties}

u

Open: di-vr n-17, za-zo 12-17 -

tooruren.

: maritieme avonturen in jeugdboeken'. Met Ketelbinkie, Kruimeltje,

Van 13 december tot en met 18 februari in de Koninklijke Bibliotheek in

Van 5 februari tot 14 mei in het

Pietje Bell, Bulletje en Bonestaak,

Den Haag: 'Boek & Zopie', met boe-

Stedelijk Museum van Zutphen de ten-

Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop.

ken over schaatsenrijden, prenten en

toonstelling 'Jongens en meisjes...! :

Er zijn ook lezingen gepland en een

zeer bijzondere schaatsen uit de

Nederlandse kinderboeken uit de

speciale excursie: zie bij de desbe-

collectie van privéverzamelaar Anrie

20ste eeuw'. In samenwerking met

treffende rubrieken. Adres:

Broere. Ook vele kinderboeken die

de Zutphense vestiging van de

Churchill plein, tel, 010-4132680.

zich afspelen op en rond het ijs. Er

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

Open: di-za 10-17, zo 11-17 u-
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I

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het Letterkundig Museum 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

Ironisch boek over Kwik, Kwek en

BUITENLAND

Kwak als opvoeders van de post-babyTheo van Hoylema : 1863-1917 /

boomgeneratie. Hun invloed gaat teloor

The Oxford dictionary of nursery

Marjan Boot... [et al.) ; Jan Jaap Heij

als ze in de jaren '70 concurrentie krij-

rhymes / ed. by Iona and Peter Opie.

(red.). Uitgegeven in samenwerking

gen van strips en kinderboeken waarin

- New edirion. - Oxford etc.: Oxford

met het Gemeentemuseum Den

het ouderlijk gezag wordt aangetast.

University Press, 1997. - XXIX, 559

Haag en het Drents Museum in

p. : ill. ; 21 cm. - Oorspr. uitg, 1951. -

Assen. - Zwolle : Waanders, 1999. -

In de ban van het ras : aardrijkskun-

144 p. : ill. ; 28 cm. -

de tussen wetenschap en samenle-

ISBN 90-400-9387-3 ; f49,50.

ving, 1876-1992 / Ineke Mok. -

500 geliefde en minder bekende baker-

Beeld van een veelzijdige kunstenaar,

ISBN 0-19-860088-7.
Uitgebreide herdruk met meer dan

Amsterdam : ASCA Press, 1999. -

rijmen, liedjes en versjes die traditioneel

die zijn inspiratie uit de natuur haalde

422 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 90

aan jonge kinderen worden doorgegeven,

en invloeden van de art nouveau en de

9012770-4 : f35,-. Proefschrift

Met een beroemd geworden inleiding,

Japanse kunst op eigen wijze verwerkte.

Universiteit van Amsterdam.

historische bijzonderheden bij elk vers,

Met een apart hoofdstuk over de prentenboeken.

De onderzoekster, die het materiaal
in de kelders van het Nationaal School-

vergelijkingen met andere talen en bijna
100 illustraties.

museum bestudeerde, toont aan dat
Barbaren in de klas : catalogus / Karl

leerlingen van middelbare scholen - van-

Digging for treasure : an adventure

Catteeuw ; medew. van Angelo van

af de allereerste hbs tot in 1992 toe - in

in appraising rare and collectible

Gorp...[et al], - leper :

de aardrijkskundeles is bijgebracht dat

children's books / Justin G. Schiller.

Onderwijsmuseum, 1999. 64 p. : 27

de blanke Europeanen vertegenwoordi-

- Bloomington : Indiana University,

afb. ; 24 cm. - Tel. te bestellen via

gers zijn van het mooiste en beste ras.

Friends of the Lilly Lïbrary, 1998.

Stedelijke Musea leper: 0032-057
22,85.82 voor 250 BF, ca. f15,-.
Catalogus bij een tentoonstelling over

Verrukkelijk verhaal van een
J Doe nooit wat je moeder zegt: Annie

Amerikaanse antiquaar over bijzondere

M,G. Schniidt, de geschiedenis van

vondsten die hij deed bij het schatten

schoolplaten, leerboeken en strips over

haar schrijverschap / joke Linders. -

van een enorme collectie oude kinder-

geschiedenis waaruit blijkt dat op vele

Amsterdam : Querido, 1999. - 480 p.

boeken. De eigenares, Elisabeth Ball

schoolbanken het verleden werd her-

: ill. Tot 1 januari f85,- daarna f125,-.

schonk haar verzameling aan de Lilly

schreven. (Zie ook hij de rubriek Tentoonstellingen)

Mooi uitgegeven proefschrifi van de
Universiteit van Utrecht met ontstaans-

Library. Zij bezat bijna de hele collectie
Gumuchian (catalogus 1930).

geschiedenis en receptie van het werk
Het Duckdenken : de invloed van

van Annie Schmidt en de ontwikkeling

Kwik, Kwek en Kwak op onze samen-

van haar populariteit. Met schets van

Burroughs, creator of Tarzan / John

leving / Michiel Hegener. - Contact,

de literaire, historische en sociale om-

Taliaferro. - Simon & Sdiuster,

1999. - 96 p. f17,90.

standigheden.

1999. - 400 p. f75,-.

Tarzan forever : the life. of Edgar Rice
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In 1912 verscheen 'Tarzan of the

From Mother Goose to Dr. Seuss :

apes'. Het was een instant succes. De

children's book covers, 1880-1960 /

voor zijn kleindochter. Het manuscript

auteur van 'Tarzan forever' verdedigt

by Harold Darling ; forew. by

werd enkele jaren geleden herontdekt in

het onverhulde racisme in de boeken

Seymour Chwast. - San Francisco :

een kluis. Volgens de uitgever is het boek

niet. Het geeft een indringend beeld van

Chronicle books, 1999. - 173 p. : 31. •

in Frankrijk een even groot succes als

de tijd waarin Burroughs (1875-1950)

ISBN 0-8118-1898-5.

'Alleen op de wereld'.

leefde en schreef. (NRC 8-io-iggq).

'Nakomertje' van Malot, geschreven

Over boekomslagen van kinderboeken
uit de 19e en 20e eeuw.

Uit de tijdschriften
Bijzondere
(her) uitgaven

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn
bij het Letterkundig Museum.

Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaar-

NEDERLAND

heid der jeugd / door Gerrit Paape
en Maria van Schie ; Negentien

Boekenpost (jrg. 7, no, 44, nov./dec.

gedichten uit een verdwenen boekje,

'99} bevat artikelen over Leonard

uitgegeven en ingeleid door Anne

de Vries, natuurlijke historie voor

de Vries. Amsterdam: Stichting

kinderen en Sinterklaas als bijthema

Mouse entertainment: de geschiede-

Neerlandistiek VU; Munster: Nodus

in kinderboeken.

nis van Walt Disney & Company /

Publikationen, 1999. - ca. 60 p. •

Rein van Willigen. - Nijmegen :

f13,90 + f 2,50 verzendkosten.

SUN, 1999. -194 p. : ill. ; 23 cm. ISBN 90 6168 573 7 : f29,50.
Disneyverzamelaar en journalist over

Heruitgave van een in 1779 verschenen bundeltje kindergedichten,

In Concept (jrg, 13, no. 3, sep. 1999}
een essay over de ironie in de verhalen van Heer Bommel.

gereconstrueerd aan de hand van een

een van de lucratiefste mediaconcerns

in 1782 verschenen bloemlezing:

De Ganzenveer (jrg. 2, no. 4, okt.

uit de wereldgeschiedenis, groot gewor-

'Verzameling van gedichtjens ten dien-

1999) bevat aitikelen over reken-

den met een eend en een muis, (NRC

ste der schooien'. Voor zover bekend is

boeken en over Ivo Groothedde.

™-9-'99)

van het bundeltje zelf geen exemplaar
bewaard gebleven. De bundel bevat

In Indische Letteren (jrg. 14, no. 3,

Tintin chez Jules Verne / Jean-Paul

negentien gedichten, ingeleid met een

sep. 1999) jeugdherinneringen van

Tomasi en Michel Deligne, -

verslag van de speurtocht en verlucht

F. Springer aan Tarzan, Flash

Bruxelles : Claude Lefrancq, 1998. -

met portretten van de auteurs.

Gordon en andere helden, en een

163 p . : ill.; 24 cm. -

Besteladres: Stichting Neerlandistiek

artUcel over de Indische jeugdboeken

ISBN 287153579-5.

VU, Faculteit der bitteren, Vrije

van Diet Kramer.

Volgens deze studie zou Hergé zich
bij het maken van Kuifje veelvuldig

Universiteit, De Boelelaan 1105, 10S1
HV Amsterdam.

Leesidee Jeugdliteratuur {jrg. 5, no.
7, sept. 1999) bevat een artütel over

hebben laten inspireren door de boeken
van Jules Veme. Hergé ontkende dit

Het scheepsmaatje / Hector Malot;

Danid Charms, de Russische dichter

altijd, maar het onderzoek van Tomasi

vertaald uit het Frans door Theo

en kinderboekenschrijver wiens

en Deligne 'toont zijn schatplichtigheid

Buckinx. - Baarn : De Fontein, 1999.

gedichten 50 jaar na zijn dood pas

echter ondubbelzinnig aan', (bron:

- 220 p . ; 22 cm. - ISBN 90 611 435 4.

konden verschijnen.

Stripschrift jrg. j i , no.g).

Vert. van Le Mousse, 1997.
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Het Lexicon van de Jeugdliteratuur

(1955-1959). In no. 2, aug. 1999 een

( afl. si, okt. 1999) heeft lemma's

artikel over het vermeende plagiaat

over Erich Kastner, C S . Lewis,

artikel over auteurs van de generatie

van Hergé, naar aanleiding van het

van Erich Kastner, die door zijn

Margreet Velsen-Quast en anderen.

boek 'Tintin chez Jules Verne' van

immense populariteit overschaduwd

Michel Deligne en Jean-Paul Tomasi.

werden.

Julit (jrg. 25, no. 3, 1999) bevat een

Literatuur (jrg. 16, no. 4, juli/aug.

In no. 4, okt. 1999 een artikel over

1999) bevat een bijdrage over Jo van

het ontstaan en de opkomst van het

Ammers-Küller tijdens het PEN-

beeldverhaal n.a.v. het boek 'Forging

congres in 1933. (bron: Neder-L)

1999-2000) bevat hoofdstukken over

a new medium' van Djerick en

het Sinterklaasfeest, Dick Bruna,

I.efèvre,

Edgard Tytgat en veel meer.

The Low Countries (7th yearbook

In Literatuur zonder Leeftijd (no. 50,
najaar 1999) onder meer artikelen

VakTaal, tijdschrift van de landelijke

over het bewerken van klassiekers

Orana (jrg. 35, no. 2, juli 1999) bevat

vereniging van neerlandici (jrg, 12,

en over Erich Kastner als de 'echte'

een bijdrage over de ontwikkeling van

no. 1/2, 1999) is een themanummer

(voornamelijk 20e eeuwse) prenten-

vader van Annie M.G.Schmïdt.

jeugdliteratuur, en bevat artikelen

boeken.

In Ons Erfdeel (jrg. 42, no. 4,

kenmuseum en over de scriptie van

sep/okt. 1999} twee besprekingen

Sandrijn Wiebenga over Goeverneur.

over de fdm Abeltje, het Kinderboe-

van boeken overTijl Uilenspiegel.
BUITENLAND

typeringen) van 'Lirtle black Sambo'
van Helen Bannerman, oorspronke-

1999) bevat artikelen over de

In Antiquarian Book Monihly

illustratoren Jaap Kramer en Rie

(november 1999) een artikel over

Reinderhofï".

Kenneth Grahame.

Raster (jrg. 33, no. 86+87, '999)

Beitrage Jugendlileratur und Medien

is een dubbel themanummer over

(jrg. 51, no.3, 1999) bevat artikelen

lijk verschenen in 1899.
Something about the author (no. ro6,
1999) bevat onder andere een biogra-

dieren en bestiaria, met onder andere

over fantasieverhalen {Carroll,

een artikel over Bruintje Beer.

Tolkien) en over Erich Kastner.

De School Anno (herfst 1999),

In Children's Literature Review (no.
54' r 999) artikelen over Tolkien en
Walter Crane.

Nationaal Schoolmuseum, bevat

bevat een artikel over twee nieuwe
versies (zonder de racistische stereo-

Ouwe Bram leeft nog! (no. 16, nov.

het blad van de vrienden van het

Signal (jrg. 30, no. 90, sep. 1999)

fisch artikel over Howard Fast.

Vragen

regelmatig artikelen over oude

In 'Berichten ...' no. 20, september
1998 waren illustraties opgenomen
van J.H. Isings, en werd gevraagd

schoolboeken, in dit nummer een

In Eselsohr (jrg, 18, no. 10, okt.

artikel over Jan Amos Comenius en

naar meer informatie over het boek:

1999) besprekingen van een nieuwe

een pagina uit 'De Trap der Jeugd'.

'De jongens van Oudenoord' uit

Duitse vertaling van Alice in

1907, door D. Dijkstra. Het boek

Wonderland en een artikel over Alke-

bevatte namelijk zeer explicite

variaties.

beschrijvingen van een dorp en

stripmusea in Frankrijk, België en

The Hom Book Magazine (jrg. 75,

Nederland.

atlas voorkomt. Een van onze dona-

no. 5, sep/okt. 1999) staat in het

teurs, W, Mateboer, heeft het boek

De School mediatheek (jrg. 22, no. 2,
mei 1999} bevat een bijdrage over

streek, terwijl Oudenoord niet in de

teken van 75 jaar Horn Book, en

nader bestudeerd en de oplossing

Stripschrift (jrg. 3a, no. r, juli 1999)

bevat een essay van illustrator Feodor

gevonden: het is een beschrijving van

bevat een artikel over het failliet

Rojankovsky en een artikel over

het Groningse dorp Leek in het

gegane miniatuurstadje Rommeldam

jeugdboekhandelaren vroeger.

Westerkwartier! Alleen daar wordt bij

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
december 1999 no. zj

het ijsschots springen de kreet 'louter,

algemeen karakter. Het gaat niet om

louter' gebezigd. (Nieuw Gronings

studies, reclameteksten e.d. en kin-

Woordenboek / K. ter Laan, 1952)

derboeken waarin de Sint even voor-

Er was daar een Polvertoren, afge-

komt. Frits Booy zou het zeer op

beeld door lsings, een landgoed

prijs stellen, als bezitters of kenners

Boschkamp zoals beschreven in het

van minder bekende sinterklaasboe-

boek, en het dorp Heylstede uit het

ken en/of-teksten uit algemene ver-

boek heet nu buurtschap ter Heyl.

zamelbundels, zich tot hem willen

Onze attente mededonateur heeft

wenden. Adres: Ferd. Huycklaan 36,

nog twee boeken van Dijkstra, die

3743 AN te Baarn, tel. 035 - 5417336.

zich ook in Leek en omstreken afspelen, In Leek is een belangrijk landgoed: Nienoord, het vroegere riddergoed de Nijenoord. U ziet waar de

Verantwoording
illustraties

plaatsnaam in de titel vandaan
komt...

Mededonateur Joke Triiel stuurde ons

De directeur van het Nationaal

kopieën uit een fraai 19e eeuws boek:

Rijtuigmuseum in Leek liet weten

Kinderliederen / G.Chr. Dieffenbach

dat Leek en Nienoord van omstreeks

: nagezongen door C.S. Adama van

1900 goed herkenbaar zijn in 'De

Scheltema J met 43 platen. -118 p . :

jongens van Ou denoord', en dat men

ill. ; 27 cm. Amsterdam : Koning

het gaat gebruiken voor een project

Willemshuis-uitgave, L.J. Ecke), [1871]

met het middelbaar onderwijs, in het

(Amsterdam : Metzier & Basting).

kader van de om geving s geschiedenis.

Brinkman vermeldt het jaartal, en dat
de illustraties bestaan uit houtsnee-

In 'Berichten...' no. 22 stond een

figuren. De KB heeft een exemplaar,

vraag naar een incompleet oud boek-

gedateerd ca. 1880. Enkele illustraties

je over Amstels dierentuin. Chris

zijn gesigneerd met F,W., J.T.sc. en

Kleiss loste het raadsel op: het blijkt

X.A. Trambauer,

te gaan om 'De dierentuin in 8

Speurwerk leverde het volgende op:

plaatjes', uitgegeven door G.B. van

het betreft een vertaling van Georg

Goor in Gouda. Het wordt niet in

Christian Dieffenbach's 'Kinder-

Brinkman genoemd en is niet via

Lieder1 uit 1854, waarvan in 1870 een

de computerbestanden te vinden.

2e druk verscheen: 'Mit 44 in den

Schatting Frits Booy: i$6X.

Text gedruckten Holz schrift ten von
Friedrich Wilhelm Wanderer

Frits Booy is bezig met een bibliogra-

(Prof. an der Königl. Kunstschule

fie van Nederlandse sinterklaas tek-

in Nürnberg), geschnitten von J.L.

sten, bestemd voor de jeugd, tot het

Trambauer'. (bron: Alte Deutsche

jaar 2001. Het gaat om zelfstandig

Kinderbücher 1851-1900 / Wege-

uitgegeven lange verhalen, bundels

haupt). Dieffenbach (1822-1901) was

korte verhalen, gedichten c.q. liedjes

theoloog, priester en leraar, en

en toneelstukjes (intocbtspelen bijv.)

schreef theologische verhandelingen

over het sinterklaasfeest, maar ook

en gedichten. Adema van Scheltema

om minder bekende sinterklaastek-

(1815-1897) was predikant en schreef

pten uit verzamelbundels met een

en vertaalde poëzie en proza.
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Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339624
Fax. 070-3477941
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Berichten uit de wereld
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Van het bestuur

•w
r

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

)

Het bestuur wil op die dag op feestelijke wijze afscheid
nemen van ex-voorzitter Netty van Rotterdam, maar dankt

Met bestuur wenst alle donateurs een bruisend 2000 met

haar op deze plaats al heel hartelijk voor alles - en dat is

vele goede contacten over boeiende kinderboeken en aan-

heel veel! - wat zij voor de Stichting heeft gedaan, en voor

verwante zaken. Zoals u weet hebben we per 1 januari een

haar goede wensen voor het vernieuwde bestuur.

nieuwe voorzitter, Frits Booy, en een nieuwe penningmees-

Adriana Balke wordt ook bedankt voor het werk dat zij als

ter, Henk van der Lee, in ons midden,

penningmeester heeft verricht.

Frits Booy is leraar Nederlands aan Het Baarnsch Lyceum

De voorbereiding van de eerstvolgende studiedag op 1 april

en een verwoed verzamelaar van oude kinderboeken,

is afgerond. Wij hopen en verwachten zeer velen van u

waarover hij regelmatig publiceert en lezingen houdt. Hij

op die dag te begroeten. Onze tweede studiedag is op 30

is ook bestuurslid van de Stichting NationaaJ Sint Nicohas

september in Rotterdam. Noteert u het alvast in uw agenda.

Comité, verantwoordelijk voor lezingen, historische infor-

Verder wijzen wij u met nadruk op een brief van de

matie en tentoonstellingen.

penningmeester met nieuwe richtlijnen betreffende het

Henk van der Lee beheert nu onze penningen. Hij was voor

betalen van de donaties.

zijn pensionering werkzaam in de chemische industrie.
Hij is geïnteresseerd in illustraties, illustratie technieken en

Het bestuur

illustratoren, en is bezig een verzameling van geïllustreerde
boeken, waaronder kinderboeken, op te bouwen. Daarnaast
heeft hij een collectie kwartetspellen, vooral van oudere

Van de redactie

datum. Samen hopen ze met bestuur en donateurs op
dezelfde positieve wijze als hiervoor verder te gaan en velen

De redactie ziet tot haar genoegen dat er veel activiteiten in

te inspireren tot het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe

het land zijn, zoals de tentoonstellingen van kinderboeken

initiatieven. Daarover hoort u onder andere op de komende

in Winsum, Zutphen, Hilversum en Rotterdam. En dan

studiedag van I april a.s.

hebben we een veelbelovende studiedag op 1 april in het
vooruitzicht en diverse mogelijkheden voor excursies en
lezingen. In dit nummer het gebruikelijke nieuws en een

'M

3

tegendraadse mening, dit keer uit het nabije verleden.
De illustraties zijn van de geheimzinnige Meester Maarten.
De samenstellers

Studiedag
De studiedag op 1 april wordt gehouden in het Meertens
Instituut in Amsterdam. Het instituut is ontstaan in 1926
en behoort sinds 1952 tot de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Het Instituut onderzoekt
en documenteert de verscheidenheid van taal en cultuur in
Nederland. Er zijn momenteel 60 medewerkers werkzaam.
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Eén van de publicaties is 'Van

Kinderboekencafé

Excursies
Op 28 april kunnen donateurs het

Ataddin tot Zwaan kleef aan ; lexicon
van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling,

Op 16 februari was weer een aantal

variaties', uitgegeven bij SUN in

donateurs in café Djfen in Utrecht

Stedelijk Museum in Zutphen en de

1997. Het Meertens Instituut is voor-

bijeen. Er was weer een levendige

Zutphense vestiging van de Stichting

al bekend geworden uit de romans

uitwisseling van nieuwtjes en ideeën,

Kinderboek Cultuurbezit bezoeken,

van ].(, Voskuil over 'Het Bureau'.

nieuwe boeken over beweegbare

De tentoonstelling 'Jongens en meis-

Meer informatie en een virtuele wan-

boeken werden getoond, evenals

jes...! : Nederlandse kinderboeken uit

deling kunt u vinden op Internet via

bijzondere oude kinderboeken.

de 20ste eeuw' is door beide organi-

www .meertens.knaw.nl.

Dit jaar zijn er weer bijeenkomsten

saties samengesteld. Het Stedelijk

Op het programma voor de studie-

op de volgende data: op 19 mei na

Museum heeft ook centsprenten en

dag staan lezingen van twee mede-

de excursie naar het Maritiem

een grote collectie van Jo Spier.

werkers van het Meertens Instituut:

Museum in café Cambrinus in

De Zutphense vestiging van de SKC

drs. Eveline Doelman zal vertellen

Rotterdam en op woensdagavond

beschikt over 35.000 kinderboeken.

over de achtergronden van I april,

25 oktober weer in café Lofen in

Start bij het Stedelijk Museum om

en dr. Louis Grijp over orale kinder-

Utrecht om 19.00 uur. Iedereen is

14 uur, Rozengracht 3. Opgeven bij

literatuur: 'Van Boekenoogen tot

welkom om aan te schuiven!

Pien Pon van de SKC, tel. 0575-545117.

Frater Remigius'.
Drs. Marcus van der Heide geeft een
toelichting op de tentoonstelling in

Op vrijdag 19 mei kunnen (maximaal

Mini-excursies

het Goois Museum in Hilversum:

50) donateurs in het Maritiem
Museum in Rotterdam de tentoon-

'Honderd jaar Gooise kinderboeken'.

Dit jaar staan nog twee mini-excursies

stelling 'Ketelbinkie en kornuiten:

En dan is er nog een rondleiding

{op vrijdagmiddag van 14.00 tot

maritieme avonturen in jeugdboeken'

door het instituut georganiseerd, en

17.00 UUT) op het programma:

bezoeken. Henk Visser zal een lezing

staan we stil bij het afscheid van

o 9 juni (NB: de datum was 16 juni,

geven over 'De invloed van het socia-

Netty van Rotterdam als voorzitter

maar is veranderd!) naar het

lisme op jeugdboeken aan het begin

van onze Stichting.

Streekmuseum jan Anderson in

van de 20e eeuw'.

Vlaardingen

Tijd: 14.00 uur. Adres: Churchill-

o 10 november naar het Speelgoedmuseum in Deventer.

plein. Opgeven bij [anneke van der
Veer vóór 1 mei, via tel. 0570-629343.

Mr. Van Veen-kring

A.u.b. tijdig aanmelden bij Theo

Zie ook de rubrieken 'Lezingen' en

Gielen (zie colofon), want het aantal

'Tentoonstellingen'.

De vorige bijeenkomst vond plaats

deelnemers bij deze mini-excursies

op 23 oktober 1999, en daarvan is in

is beperkt.

het vorige nummer verslag gedaan.
De volgende bijeenkomst is gepland
op 25 maart 2000, bij antiquariaat
Acanthus, Achter Sint Pieter 180 in
Utrecht. Op het programma staat
een lezing door föhn Landwehr:
'Merkwaardige geheugenboekjes uit
de kinderwereld'.
Meer informatie bij Anne de Vries,
zie Colofon.
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Lezingen

Meningen uit
vervlogen dagen

Op 15 april wordt de bibliografie van

Er was ene Wijntje, die psalmen
zong tot het laatste toe. Haar voeten
waren al verkoold, heur haar was

Frits Huiskamp: Naar de vatbaarheid

In ftet vorige nummer stond in deze

afgeschroeid, een laatste halleluja

der jeugd : Nederlandstalige kinder-

rubriek een mening uit 1868 over

voordat het vuur het zakje buskruit

en jeugdboeken 1800-1840 gepre-

bewerkingen van Moeder de Gans,

op haar borst bereikte, een korte knal

senteerd in het Nationaal School-

Die recensent nam geen blad voor de

en haar ziel vlood in de armen van

museum in Rotterdam, tijdens de

mond. Dat doet Annie M.G. Schmidt

haar Heiland. Dat was andere koek

jaarvergadering van de 'Vrienden van

ook niet in het volgende stukje, dat veel

dan Rie Cramer. Het was schokkend

het Schoolmuseum'. Frits Huiskamp

minder langgeleden werd geschreven.

en heerlijk. En omdat Wijntje een

geeft om n.30 uur eert inleiding op

'De plaat) es makers uit mijn jeugd

bigotte zeur was, gunde ik haar het

zijn werk.

waren Rie Cramer en Daan Hoek-

vuur van harte.'

sema. 2e vergiftigden sprookjes-

Citaat uit: 'Dat was nog eens lezen :

Het Maritiem Museum in Rotterdam

boeken, jeugd rubriek en en kinder-

40 auteurs over boeken uit hun

organiseerde ter gelegenheid van

tijdschriften. Bij elke verjaardag

kinderjaren'. Singel 262,1972.

de tentoonstelling Ketelbinkie en

kreeg ik prentenboeken van die twee.

kornuiten vier lezingen. De laatste

Waarom ik ze haatte, kon ik toen

daarvan kunt u nog bijwonen.

niet verklaren. Nu weet ik het: ze

Tijd: 10 tot 12 uur; eerst kan men

gaven geen lucht af, ze stonken noch

de tentoonstelling bekijken, daarna

geurden en ze lieten geen enkel

Via de website van het Letterkundig

volgt om 11.00 uur de lezing. Twee

deurtje open, ze sneden domweg

Museum, www.letmus.nl kunt u zoe-

weken van tevoren opgeven via tel.

iedere pas af. Precies zo levenloos,

ken naar vakliteratuur óver kinder-

010-4132680. Adres: Churchillplein.

althans voor mij, waren de boeken

boeken in het bestand LM-Collecties,

Vrijdag 14 april: Sjoerd de Meer met

van Schuil, die van Osselen van

en nu dan ook naar gegevens van

'Chris van Abkoude en maritiem

Delden, van Osenburggen en al die

kinderboeken zelf, in het Centraal

Rotterdam'.

reeksen boeken met zinnetjes als:

Bestand Kinderboeken. Het CBK is

Zie ook de rubriek 'Excursies'.

'Zij lachten en grapten tot de ande-

een gezamenlijke catalogus waarin

Internet

ren zich bij hen voegden'. Van de

zes bibliotheken gegevens over de

zondagsschool kreeg ik op gezette

kinderboeken uit hun bewaarcollec-

tijden dikke, christelijke boeken in

ties hebben opgenomen. Op dit

slappe gele omslag. Ze gingen over

moment bevat het bestand al meer

ketters die werden verbrand. Eerst

dan 100.000 titels. U kunt er in

gemarteld, daarna de brandstapel op.

zoeken op auteursnaam (waaronder
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ook illustratoren, bewerkers, vertalers

Mengelwerk

worden gerekend), op woorden uit

op microfilm (voor de lange termijn
en overzetbaar op andere media) en

de titel, op uitgever, drukker, jaar

Op 17 december 1999 hield professor

de originelen worden zo goed moge-

van uitgave, trefwoord, genre en op

doctor Helma van Lierop haar inau-

lijk beschermd en verpakt in zuur-

woorden uit de annotatie (indien aan-

gurele rede als bijzonder hoogleraar

vrije dozen.

wezig).

in de kinder- en jeugdliteratuur.

De beschikbaarstelling wordt beperkt,

Het bestand is nog tang niet vol-

Zij bezet de Annie M.G. Schmidt-

maar er zijn allerlei uitzonderingen

maakt; pas bij de helft van de titels

leerstoel in Leiden, en wil vooral

denkbaar: bijvoorbeeld voor tentoon-

zijn trefwoorden en/of genres toe-

werk maken van de geschiedenis

stellingen, maar ook als men kleuren-

gevoegd. Ook het jaar van uitgave is

van de kinder- en jeugdliteratuur;

illustraties of band ontwerpen wil

niet altijd correct. Maar er wordt

wat ook blijkt uit de titel van haar

bekijken. Dit is de verantwoordelijk-

gestaag aan gewerkt door de deel-

oratie: 'Perspectief op het verleden :

heid van de beherende instelling.

nemende organisaties: Koninklijke

over jeugdliteratuur, volwassenen-

De medewerkers van Metamorfoze

Bibliotheek, Gemeentebibliotheek

literatuur en hun geschiedschrijving.'

hebben er begrip voor dat de liefheb-

Rotterdam, Stadsbibliotheek Haarlem,

ber van oude kinderboeken hier niet

Stads- of Athenaeumbibliotheek

In het kader van het behoud van de

gelukkig mee is. Eén troost: er wordt

Deventer, Dienst Openbare Biblio-

Nederlandse boekproductie worden

altijd maar één exemplaar van elke

theek Den Haag en Openbare Biblio-

via het project Metamorfoze (al eer-

titel geconserveerd. Andere exempla-

theek Amsterdam. Het Letterkundig

der beschreven in Berichten.., no. 25

ren blijven dus gewoon beschikbaar.

Museum beheert het CBK.

en daarvoor) kinderboeken uit de

De collecties profiteren er van: er

periode 1840-1950 geconserveerd

worden kleine reparaties verricht, en

door ze op microfilm te zetten.

er is een betere berging. Ontzuring

De redactie vond nog een aantal interessante sites:

De boeken zelf worden in zuurvrije

zal in de toekomst ook meer worden

www.a Iephbet.com

dozen in de magazijnen geplaatst, en

toegepast.

Antiquariaat Aleph-bet books uit

zijn alleen nog op speciale aanvraag

Ook archieven worden geconser-

New York heeft een mooie website

(zie het vorige nummer) in te zien.

veerd: bij het IIAV in Amsterdam

met informatieve artikelen voor de

De volgende collecties zijn/worden

wordt het archief van Nellie van Kol

verzamelaar over Meggendorfer,

geconserveerd in het kader van

verfilmd.

Rackham, en een lijst met titels van

Metamorfoze:

(Met dank aan Dennis Schouten,

de belangrijkste kinderboeken uit

* Gemeentebibliotheek Rotterdam:

projectcoördinator Metamorfoze).

de periode 1863-1963. Verder een

7000 kinderboeken, waarvan 250

online-catalogus, op diverse manieren

prentenboeken in kleur verfilmd

In januari 2000 is opgericht: de

doorzoekbaar.

en gedigitaliseerd,

Stichting Restauratoren Register.

www.a bebooks.co m/home/treasure

o Koninklijke Bibliotheek: circa

Het restauratoren register is een

Dit is een zoekservice voor "out-of-

6000 kinderboeken uit de KB-

geautomatiseerd bestand met namen

print children's books', zeer uitge-

collectie en de Blauwe Banden-

en adressen van restauratoren in

breid, ook met Nederlandse titels.

collectie (voorheen Landelijke

verschillende disciplines en speciali-

www, esgallery .co m

Bibliotheek Centrale); 200 prenten-

saties. Op het internet zijn ze te

Een galerie die 100 bekende illustra-

boeken daarvan worden in kleur

vinden via www.restaurator.nl.

toren vertegenwoordigt.

verfilmd en gedigitaliseerd,
o Openbare Bibliotheek Amsterdam:

Een nieuwe gecombineerde zoekmachine, die heel redelijk lijkt te
werken is: www.baldie.nl
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ca. 3500 kinderboeken,
o Stads- of Athenaeumbibliotheek
Deventer: ca. 600 kinderboeken.

De personen die in het register zijn
opgenomen zijn beoordeeld op deskundigheid, opleiding en ervaring.
2e zijn verplicht hun werkwijze en
materiaalkeuze te documenteren.

Metamorfoze volgt een tweesporen-

Elke restauratie moet ongedaan

beleid: de inhoud wordt vastgelegd

gemaakt kunnen worden. Er is een

beoordelingscommissie en om de

het sprookje 'Bonte-pels' van de ge-

zoveel jaar wordt er opnieuw beoor-

broeders Grimm actief meebeleven,

deeld. Het beroep restaurator is niet

met prachtig uitgevoerde reusachtige

beschermd, dus deze registratie geeft

sprookjesfiguren en een kleurrijk

meer zekerheid over de deskundig-

sprookjeslandschap. Daarna gaat

heid van degene die het kostbare

deze expositie van 14 april tot en met

papier, de prent of de boekband gaat

28 augustus naar Kasteel Groeneveld

restaureren. (Vrij Nederland,

in Baarn en naar Museum Natura

26-3-2000) Bij 'boeken' zijn op dit

Doce.t in Denekamp van 10 september

moment 12 deskundigen te vinden,

tot en met 7 januari 2001. Tel. 010-

en bij 'papier' 17.

4364222. Adres: Westzeedijk 345.
Open: di-za 10-17,

zo II_I

7 u'

Veilingnieuws van Bubb Kuyper:
tijdens de veiling in juni 1999 werd

Tot en met 28 april 2000 in de

een engelstalige stripje van 16 pagi-

Universiteit van Maastricht: Een kast

na's van Marlen Toonder: 'Tom Puss
and the Loch Ness monster' uit 1949

vol prijzen : twee eeuwen bewust
woordvoerster van de Shooting Star

belonen in het onderwijs aan de hand

verkocht voor f3600,-. De eerste

Filmcompany op 14 februari mee-

van prijsboeken uit de Jezuïetencol-

uitgave van de Lucky Luke strip

gedeeld. Maria Peters gaat bekijken

lectie van de Universiteitsbibliotheek.

'Dick Diggers goudmijn', ook uit

of de diverse boeken over Pietje Bell

Geeft een beeld van de pedagogiek

1949 bracht f 550,- op en de eerste

in één scenario kunnen worden

en wedijver op de Latijnse scholen

uitgave van 'Uit het leven van Dik

opgenomen. (Spits, 15-2-2000)

vanaf eind 16e tot eind 19e eeuw.

Trom' f 1100,-.
In het nieuwste boek van Gerrit Krol:

Adres: Minderbroedersberg 4-6.
In Duitsland wordt de 100ste geboor-

Tel. 043-3883434.

tedag van de Weense kunstenares

Open: tijdens kantooruren.

Missie Novgorod spelen herinnerin-

Ida Bohatta-Morpurgo (1900-19 92)

gen van de auteur aan zijn vroegere

gevierd met een tentoonstelling van

Tot 5 mei in de Koninklijke Bibliotheek

lectuur een rol. Het boek 'is een

haar werk. Achtereenvolgens worden

in Brussel een expositie van werk

lichtvoetige novelle, merkwaardig

in Duitsland (Troisdorf), Oostenrijk

van illustrator Etisabeth Ivanovsky

van opzet en, vanwege al die ver-

en Zwitserland 200 originele krnder-

(1910-). In het Centraal Bestand

wijzingen naar kinder- en jeugdlite-

boekillustraties geëxposeerd. Een

Kinderboeken zijn 66 titels van haar

ratuur, een soort jongensboek met

symposium op 22 januari ging er

te vinden. Adres: leeszaal van

parodistische trekken'. (Aldus Tom

aan vooraf. Meer informatie en data

'Archives et Musée de la Litterature',

van Deel in Trouw van 11-12-1999)

in Bulletin Jugend und Literatur, jrg.

Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg,

31, no. 1, 2000. In Nederland werd

1000 Brussel. Open: ma-vr 9-17 uur.

Het verhaal van Roodkapje is door

werk van haar vertaald: zo'n 20 titels

Imme Dros als Rood hap je bewerkt

van merendeels godsdienstige boek-

De tentoonstelling in Kasteel

tot een muziektheatervoorstelling,

jes staan in het Centraal Bestand

Groeneveld in Baarn: Heer Bommel

'waarin alles net even anders' is. Het

Kinderboeken vermeld,

en de natuur, is wegens succes

werd gespeeld door Teneeter onder

verlengd tot r4 mei 2000. Adres:

regie van Anny van Hoof.

Groeneveld 2,161.035-5420446,

Te n too n s tellingen

Open: di-vr 10-17, za-zo t2-i7 u,

'Kruimeltje' (al meer dan een miljoen

Tot z april in Natuurmuseum Rotter-

Tot en met 12 mei 2000: 'Mijn

bezoekers) gaat Maria Peters nu

dam een tentoonstelling met de titel

hoepel, mijn priktol verruil ik voor

Pietje Bell verfilmen. Dat heeft een

Kruip uit je huid. Kinderen kunnen

boeken ; jeugdlektuur van 1780-1900.

Na het grote succes van de film
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Een expositie uit de collectie van de

toren van kinderboeken die woonden

Tot en met 11 juni in de Fraeylema-

Stichting Kinderboek Cultuurbezit te

en werkten in het Gooi, zoals Cor

borg in Slochteren: Een kleurrijk

Winsuni. Adres: Hoofdstraat 4,

en Margreet Bruijn, Nienke van

verleden ; J.H. Isings (1884-1997),

tel. 0595-443663. Open: di-vr 10-17.

Hichtum, )an Feith, Truida Kok,

school platen en boek illustraties.

Freddie Langeler en anderen.

{Deze tentoonstelling gaat ook nog

Een reizende tentoonstelling: Met

Adres: Kerkbrink 6, tel, 035-

naar Veluws Museum Nairac in

een kwartje de wereld rond... : geld

6292818. Open: di-zo 13-1711.

Barneveld, van 24-6 tot en met 30-9).

boeken uit de verzameling van de

Tot en met 14 mei kunnen kinderen

Tel. 0598-421568. Open: di-do ro-17,
vr-za-zo 13-17 uur.

en goud in het jeugdboek. Honderd

Adres: Hoofdweg 30.

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

(en volwassenen) in het Historisch

reizen, gesponsord door de ABN-

Museum in Den Briel een tentoon-

Amrobank, van bank tot bank. In

stelling bekijken Door bos en zee:

Tot en met 18 juni 2,000 in het

maart te zien in Groningen, in april

over het werk van twee Brielse schrij-

Maritiem Museum in Rotterdam:

in Harlingen en in Franeker, in mei

vers: Toon Tellegen en Johan Been.

Ketelbinkie en kornuiten : maritieme

en de eerste helft van juni in Delfzijl.

Met aandacht voor Paddeltje en

avonturen in jeugdboeken. Met

(Zie ook bij de rubriek Publicaties).

andere zeelieden. Adres: Markt 1,

Ketelbinkie, Kruimeltje, Pietje Bell,
Bulletje en Bonestaak, Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop. Er zijn ook
lezingen gepland en een speciale
excursie: zie bij de desbetreffende
rubrieken. Adres: Churchil 1 plein,
tel.010-4132680. Open: di-za 10-17,
zo 11-17 u.

Tot 14 mei in het Stedelijk Museum

Brielle, tel. 0181-475475. Open: di-vr

Tot 2 juli 2000 in het Stedelijk

van Zutphen de tentoonstelling

12-16, za 10-16 uur. Vanaf 1 april

Onderwijsmuseum leper een tentoon-

Jongens en meisjes...! : Nederlandse

di-vr 10-17,

za

10-16, zo 12-16 uur.

kinderboeken uit de 20ste eeuw. In

stelling over schoolplaten; Barbaren
in de klas : confrontatie met vreemde

samenwerking met de Zutphense

Tot 4 juni in het Drents Museum in

culturen in wandplaten voor vader-

vestiging van de Stichting Kinder-

Assen een tentoonstelling over Theo

landse geschiedenis. Te zien: 40

boek Cultuurbezit worden klassiek

van Hoytema, met toegepaste grafiek

wandpkten, leerboekillustraties en

geworden Nederlandse kinderboek-

(afïkhes, kalenders, prenten en

chromoprenten, didactisch en ideolo-

helden gepresenteerd, aangevuld met

boeken), bladen vrije grafiek, geschil-

gisch gekleurd, in trefzekere selectie.

speelgoed. Adres: Rozengracht 3, tel.

derde kamerschermen, versierde

(De Morgen, i7-g-'99)

0575-516878. Open: di-vr n-17, za-zo

meubelen en keramiek. (Deze ten-

Adres: Gustave de Stuerstraat,

13.30-17 u.

toonstelling was eerder in Den Haag

8900 leper. Tel. 0032-57-228582.

te zien.)

Open: di-zo 10-12.30 en 14-17 u.

Tot en met 14 mei in het Coois

Adres: Brink 1-5, tel. 0592-312741.

Museum: 100 jaar Gooise Kinder-

Open: di-zo n-17 u.

Van 28 mei tot en met 12 augustus

boeken: 1897-1997, een kleurrijk

in de Koninklijke Bibliotheek de ten-

overzicht van schrijvers en illustra-

toonstelling De boerderij als inspin)-
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nebron en onderzoeksobject. Er zul-

Frederieke Demmer en Asrrid van

krijgbaar zijn:

len ook een aantal prentenboeken te

der Schee. - Leiden : Primavera Pers,

o Schoolboeken in bezettingstijd, een

zien zijn.

2000. - ca. 600 p., en een katern

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5

met 64 ill. in zwart-wit en kleur. -

(naast het Centraal Station),

ISBN 90-74310-42-7 ; geb,, ca, f175,-.

tel. 070-3140911. Open: ma-vr 9-17 u.

De bibliografie bevat zo'n 4500 titels.

terugblik, 1995
o 'Kun je nog zingen, zing dan mee!'
als lieu de mémoire, 1998.
De drie hier genoemde titels zijn niet

met aandacht voor illustratietechnieken

in de handel, maar de auteur heeft

Van 29 april tot en met ty september

en drukkersken me rken, veel biografische

nog een beperkt aantal exemplaren

in het Letterkundig Museum in Den

Informatie over auteurs, uitgevers en

over, die tegen kostprijs te bestellen

Haag een tentoonstelling over jacob

illustratoren, en een algemene inleiding

zijn, door overmaking van f 12,50

van Lennep (1802-1868 : vijand van

over de jeugdliteratuur in fiet begin van

per deel (incl. porto) op postbank-

ledigheid). Hij schreef ook voor

de negentiende eeuw.

rekening nummer 801639, t.n.v.

kinderen; in het Centraal Bestand

J. de Groot, Schaepmanlaan 24,

Kinderboeken zijn 19 verschillende

Petronella Moens (1762-1843) : de

titels opgenomen.

vriendin van 'l vaderland / Ans J.

Adres: Prins Willem-Alexanderhof 5,

Veltman-van den Bos. - Nijmegen :

Met een kwartje de wereld rond...:

tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

Vanrilt, 2000. - 520 p. : ill.

geld en goud in het jeugdboek :

za-zo 12-17 uur. De leeszaal is open

ISBN 90-75697-36-8 geb. ; f49,90.

keuze uit de verzameling van de

van di-vr 9-17 uur.

Proefschrift dat verdedigd wordt op JO

9722 NT Groningen.

Stichting Kinderboek-Cultuurbezit /

april aan de Katholieke Universiteit van

[teksten: Toos M. Saal-Zuurveen ;

Van 17 maart tot en met I oktober in

Nijmegen. Cultuurhistorische studie,

eindred. R. Staats]. - Assen : Van

het Rijksmuseum voor Oudheden in

met een biografische schets van de blinde

Gorcum, 1999. 127 p . : ill. ; 24 cm. -

Leiden: Asterix en Europa. Over hoe

schrijfster, die deelnam aan literaire

ISBN 9023235290 : f35,-.

Europa er 2000 jaar geleden echt

genootschappen en rederijkerskamers,

Tentoonstellingscatalogus met be-

uitzag. Adres: Rapenburg 28,

een uitgebreide vriendenkring had en

schrijving van honderd kinder- en jeugd-

tel. 071-5163163.

vele letterkundigen kende, Haar grote

boeken die de afgelopen twee eeuwen in

Open: di-vr 10-17, za-zo 12-17 u-

en gevarieerde oeuvre, waarin politieke,

het Nederlandse taalgebied zijn versche-

godsdienstige en opvoedkundige onder-

nen en waarin geld. goud of edelstenen

werpen aan de orde komen, kan worden

een belangrijke rol spelen. Met 'En dat

gezien als een spiegel van haar tijd.

voor twee dubbeltjes' van Kurt Held uit

Publicaties

1956, veel boeken over goudzoekers,
Bijna alle boeken die hieronder worden

'Het boek voor de jeugd' : een goud-

millionairs, verborgen schatten en reken-

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

mijn uit de jaren dertig / Jan de

boeken. Het titelboek 'Met een kwartje

kundig Museum in Den Haag. Mocht

Groot. - Groningen, 1999. - 47 p . :

de wereld rond' verscheen in 1S95 en

een bepaald boek daar niet zijn, dan

ill. ; 20 cm. - Verschenen ter gelegen-

werd geschreven door H, Chabrillat en

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

heid van de jaarwisseling als nieuw-

Paul d'lvoi. (Zie ook bij de rubriek

in welke bibliotheek in Nederland fiet

jaarsgroet aan familie, vrienden en

'Tentoonstellingen')

wel aanwezig is.

relaties,

NEDERLAND

'Het boek voor de jeugd' uit 1937, met

werk van de AJC 1918-1959 / Jan

een korte geschiedenis van De Arbeiders-

Meilof. - Amsterdam : St. Beheer

Naar de vatbaarheid der jeugd :

pers, informatie over de samenstellers en

IISG, 1999. - 648 p . : ill.; 25 on.-

Nederlandstalige kinder- en jeugd-

de medewerkers aan dit succesboek.

ISBN 90 686r 1 7 9 8 ^ 6 9 , 9 0 .

boeken 1800-1840 ; een bibliogra-

Jan de Groot heeft nog meer publica-

fische catalogus / Frits Huiskamp ;

ties gemaakt over kinder- en jeugd-

Arbeiders jeugd Centrale, dejeugd-

onder red. van Aranka van der Borgh,

literatuur, waarvan er nog twee ver-

beweging van de rode familie NVV,

Publicatie in fraaie vormgeving over

Een wereld licht en vrij : het culturele

'Over het culturele werk dat de
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SDAP en VARA verichtte'. Onder meer

Sandrijn Wiebenga over J.J.A. Goever-

Marijke Spies over De Romantische De

over zang en lekenspel, en een apart

neur en zijn uitgevers.

Ruyter : 'Vlissinger Michiel' in negentiende-ee uwse jeugdl i te rat u ur.

hoofdstuk over lezen en een over de eigen
uitgaven. Jan Ligthart, Cor Bruijn,

Van Mafeking tot Robbeneiland :

A.M. de Jong, Margot Vos en Fré Cohen

Zuid-Afrika in de Nederlandse litera-

Liefhebbers en gewoonlelezers : lees-

spelen een rol in deze geschiedenis.

tuur, 1896-1996 / Wilfred

cultuur in Den Haag in de achttien-

Jonckheere. - Nijmegen : Vantilt,

de eeuw / José de Kruif. - Zutphen :

Democratisering van de schoonheid :

1999. - 224 p . : ill. ; 25 cm. -

Walburg Pers, nov. 1999. 368 p. :

twee eeuwen scholing in de kunsten

ISBN 90 75697 21 X ; f39,90.

UI. ; 25 cm. - ISBN 90 5730 080 X ;

/ Jozef Vos. - Nijmegen : SUN, 1999.

Analyse door hoogleraar Nederlands

f79,50.
Geeft een intrigerende en nieuwe

- 431 p. : ill., muz. ; 24 cm.-

aan de Universiteit van Natal, honderd

ISBN 9061686865 ; f49,50.

jaar na de Boerenoorlog, van het beeld

kijk op de vraag: wie las wat in de 18e

dat de Nederlandstalige letteren schil-

eeuw? Aan de hand van boedelbeschrij-

de geschiedenis van de 'kunstzinnige

deren van Zuid-Afrika tot en met

vingen van overledenen werden hypo-

volksopvoeding' in Nederland, van de

Adriaan van Dis. (NRC 8-JO-1999J

thesen over lees- en koopgedrag getoetst.

door de Verlichting gestimuleerde pogin-

Met aandacht voor teksten van liedjes en

Er is ook gekeken naar de categorie

gen de kerkzang te verbeteren tot de

de jongensboeken van Louwrens

kinderboeken en -tijdschriften.

invoering van fiet verplichte schoolvak

Penning.

'Eerste vergelijkende onderzoek naar

Culturele en Kunstzinnige vorming.

De avonturen van Hergé / tekenin-

Met vooral veel aandacht voor fiet twee-

Honderd jaar geleden jong zijn in

de deel van de twintigste eeuw.' (NRC

gen van Stanislas ; teksten van

Den Haag : de Haagse boeken van

Bocquet en FromentaJ; uit het Frans

jo-iz-ga.) Bevat ook informatie over

Nannie van Wehl / Suus Boef-van der

vert. door Mat Schifferstein. - Oog &

kunst voor de jeugd: liedjes, versjes en

Meulen.

Blik / De Harmonie, 1999. - 62 p.

In: Jaarboek 1999 Geschiedkundige

f29,95.

tekenonderwijs.

Vereniging Die Haghe / red. G.J.M.
Nederlandse industriële boekbanden :
een keuze uit de collectie A.S.A.

van Baarsel [et al...]. Pag. 38-67.
Met vele illustraties verluchte beschrij-

Kritische biografie van Georges
Prosper Remi (1907-1953,) in de vorm
van een stripboek. Vormt een aanvul-

Struik in de Universiteitsbibliotheek

ving van Haagse straten en buurten als

ling op 'Essay RG' van Huib van

Amsterdam / samengesteld door

sfeerbepalende elementen in twaalf kin-

Opstal en 'Hergé' van Pierre Assouüne.

A.S.A. Struik en Marja Keyser. -

derboeken van Nannie van Wehl (1880-

Tevens pastiche op de Kuifje-albums.

Amsterdam : Universiteitsbiblio-

1944). Haar boeken vormen een combi-

(De Volkskrant 25-11-1999,)

theek, 2000. -103 p. : gekl. ill, ; 24

natie van fictie, historische beschrijving

cm. - ISBN 90 6125 094 3 ; f30,-,

en egodocumenten.

De jeugd van Eric de Noorman /

helaas al weer afgelopen tentoonstelling,

De as van de Romantiek : opstellen

van Eijck. - Den Haag : Panda, 1999.

met 280 beschrijvingen en afbeeldingen

aan prof. Dr. W. van den Berg bij zijn

- 203 p. : ill. ; 31 cm. -

in kleur van boekbanden van 1830 tot

afscheid als hoogleraar Moderne

ISBN 90-6438-331-6. - f iro,-. (De

1940, waarbij ook kinderboeken.

Nederlandse Letterkunde aan de

avonturen van Erik de Noorman ; 1).

Chronologisch en thematisch ingedeeld.

Universiteit van Amsterdam / red.

Oorspronkelijk verschenen in het

Mooi uitgegeven catalogus bij een

Hans G, Kresse, Hans Mada, Rob

K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-

weekblad Pum Pum tussen 1951 en

Jaarboek Letterkundig Museum S /

Verkooijen, G.F.H. Raat. -

1955. Bevat: Tocht naar het graf van

redactie Sjoerd van Faassen {et ai...].

Amsterdam : Vossiuspers AUP,

Eric de Veroveraar.

- Den Haag : Letterkundig Museum,

1999. - 320 p . : ill.; 24 cm. -

•999- • '76 P- : i'1- I 25 c m - •
ISSN 0928-8023.

ISBN 90 5629 077 o ; f59,90.

Bevat onder meer een bijdrage van
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DeeJ 1 van de volledige werken, die
in 23 delen van elk 160 pagina's zullen

Beschouwingen over letterkunde en

verschijnen. Met een uitgebreide inlei-

romantiek, waaronder een bijdrage van

ding - met veel foto's en illustraties in

kleur en zwart-wit - op leven en werk

Press, 1998. - 449 p . : UI.; 28 cm.

van Hans G. Kresse (1921-1992^ en een

$100,-.

overzicht van (ie door hem getekende

Verschenen in beperkte oplage, ter

stripverhalen.

gelegenheid van de honderdste verjaardag van 'The story of Little Black

BUITENLAND

Sambo'van Helen Bannerman. Hel

Kinder- und Jugendliteratur in

beruehtheid in verband met racistische

Deutschland 1840-1950 : Gesamt-

stereotypen. Met kritische geschiedenis

verzeichnis der Veröffentlichungen

en uitgebreide bibliografie van meer dan

in deutscher Sprache / Aiga Klotz. -

600 edities, bewerkingen en vervolgen

Stutrgart: Metzier, 1990-2000.- 6 dl.;

in hel Engels en in andere talen.

verhaal is levend gebleven, ondanks de

30 cm. - (Repertorien zur deutschen

De auteur beschrijft de feministische

Literaturgeschichte). - ISBN 3-476-

manier van het kritisch lezen van

Quando Alice incontró Pinocchio : Ie

00701-4. DM 328 per deel.

sprookjes en verhalen, met als voorbeeld

edizione italiane di Alice tra testo e

o.a. 'Little Women' van Louise Alcott.

contesto / ed. Pompeo Vagliani. -

Alfabetisch op auteur geordende
bibliografie met titeh uit het hele Duitse

Torino : Trauben Edizionj, 1998. -

taalgebied. Beval meer dan Wegehaupt

Enid Blyton : a celebration and reap-

en Düsterdieck (Sammlung Hobrecker).

praisal / ed. by Nicholas Tucker with

Bijvoorbeeld van Amalia Schoppe-Weisse

Kimberley Reynolds. - London :

ven van Alice, waarvan de eerste ver-

65 titels, en vanjohann Christoph

National Center for Research in

scheen in 1&J2. Met bibliografie, en

Schmid 921. Deel 5 is onlangs versche-

Children's Literature, 1997. - 134 p. ;

inleiding over de invloed van Engelse

nen, en deel 6 met register deel 1.

21 cm. - (NCRCL paper ; 2)

kinderboeken en illustraties in Italië.

In te zien in de leeszaal Pedagogie van
de Koninklijke Bibliotheek.

166 p. : ill. - 32,000 Lire.
Publicatie over de Italiaanse uitga-

Veertien, meest vrij positieve bijdragen van critici en collega-auteurs aan

Svensk-Polska liHerara motten : tema

een conferentie gewijd aan het werk van

: barnlideratur / Ewa Teodorowicz-

Chtldhood remembered : proceedings

deze nog steeds zeer populaire schrijfster

Hellman. - Stockholm : Svenska

Trom the 4th annual 1BBY/MA child-

<i897-i968).

Institutet, 1999. -175 p. ; 21 cm.

ren's literature conference at

(Skrifter utgivna av Svenska

Roehampton Institute London / com-

White supremacy in children's litera-

Bamboksinstitutet; 69). - ISBN

piled and ed. by Kimberley Reynolds .

ture : characterizations of African

9197031194. - Met Engelse samen-

- London : National Center for Re-

Americans, 1850-1900 / Donnarae

vatting.

search in Children's Literature, 1998.

MacCann. - New York : Garland,

- 172 p. ; 21 cm. (NCRCL paper ; 3).

1998. - XXXIV, 274 p. ; 23 cm. -

van Zweedse jeugdboeken (o.a. van

ISBN 0815320566. - ( Garland refe-

Elsa Beskow, Selma Lagerlöf, Astrid

Congresbundel met 16 neerslagen van

Studie over de populariteit en invloed

lezingen over de geschiedenis van de

rence library of soctal science ; vol.

Lindgren) op de Poolse jeugdliteratuur

jeugdliteratuur, (o.a. over 'Punch and

1043 ; Children's literature and cultu-

en omgekeerd.

Judy', poppenverhalen, de Renier-collec-

re ; vol. 4)

tie), over theoretische aspecten, over
schrijvers en illustratoren en over litera-

Over racisme in Amerikaanse jeugdboeken uit de negentiende eeuw.

tuur uit andere landen (zoals naziliteratuur).

Lesegleder i bamekammeret:
Norske bameböker 1798-1998 /
Norsk Barnebokinstitutt. - Osio :

The Pictus Orbis Sambo, being a

Norsk Barnebokinstitutt, 1998. -

publishing history, checklist and

64 p. ; 21 cm.

Reading othenvays / Lissa Paul. -

price guide for the story of Little

Stroud : Thimble, 1998. - 96 p. : UI.;

Black Sambo / Phyllis Settecase

jeugdboeken uit de negentiende en twin-

22 cm.

Barton. - California : Pictus Orbis

tigste eeuw.

Tentoonstellingscatalogus van Noorse
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Bijzondere
(her)uitgaven

Uit de tijdschriften

In De Boekenwereld (jrg. 15, no. 5,
aug 1999) een artikel onder de titel

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

'De prijsuitreiking van een Latijnse

Er zijn twee nieuwe uitgaven van

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

school in beeld'.

Alice in Wonderland verschenen:

bij het Letterkundig Museum.
De Groene Amsterdammer (2-2-

o De avonturen van Alice in
Wonderland / door Lewis Carroll;

NEDERLAND

van Pietje Bell en Kruimeltje: Chris

in een nieuwe vertaling van Sofia
Engelsman; met illustraties van

Armada (no. 18, mrt. 2.000) zal

Helen Oxenbury. - Gottmer;

gewijd zijn aan 'discipline, angst,

9 Alice in Wonderland / door Lewis
Carroll ; in de vertaling van

Windstreken; f39,90.

van Abkoude.

erotiek, vriendschap en verraad in de

Leesgoed (jrg. 26, no. 6) is gewijd

klas' in het werk van o.a. Top Naef'f

aan poëzie, ter gelegenheid van een

en Edrnundo de Amicis,

symposium in januari in Tilburg.

De Bob Evers Nieuwsbrief (jrg. 8, no.

rijm. Ook een artikel over het Franse

1 (15), jan. 2000) bevat een recensie

onderzoeksinstituut Charles Perrauït.

Onder meer over bloemlezen en

Nicolaas Matsier ; met illustraties
van Lisbeth Zwerger. - De Vier

2000) bevat een artikel over de vader

van deel 46, een verhaal over een
Olie Kapoen / Phiny Dick.

locatie, en de drukgeschiedenis van

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.

Heruitgave. - Zutphen ; Boumaar,

de Bob Evers-serie van 1-32.

52, febr. 2000) bevat lemma's over

2000. - In 12 gebonden delen, met

Boek & Jengd, Gouden boekjes,

elk 6 verhalen, 144 p. Prijs per deel

Boeken post (jrg. 8, no. 45, jan/feb.

Daan Hoeksema, Han G. Hoekstra,

f69,50. Voor het hele pakket: f695,-.

2000) bevat een artikel over een

Wim Hora Adema, Hans Pennarts

Eerste volledige heruitgave van de

visueel hulpmiddel om bijbelteksten

en Jacob Stamperius.

zeventig stripverhalen over het 'wortel-

te kunnen onthouden in een kinder-

mannetje' Olie Kapoen, gemaakt tussen

bijbel uit 1682, over vrijzinnige zon-

De Verniaan (no. 16 en 17, 1999) is

1954 en 1964 voor het 'Algemeen

dagsschoolboekjes, Arthurverhalen

gewijd aan 'Het zwarte goud' en aan

Handelsblad'. De vooroorlogse spelling

en veel meer.

'Een kapitein van 15 jaar'.

wordt aangepast. (NRC 12-7-2000)

o (jrg. 8, no. 46, mrt/apr. 2000)
bevat voornamelijk artikelen over

In Volkskundig Bulletin (jrg. 25, no.

Naamregister van de bekendste en

jeugdliteratuur: over Jan Schenk-

2/3, 1999) een bijdrage over 'Berend

meest in gebruik zynde Neder-

man, Hans Pennarts, papieren

Botje in Lombok', traditionele Neder-

duitsche boeken / door Reinier

aankleedpoppen en antiquariaat

landse liedjes en versjes als bron van

Arrenberg. - Fotomechanische her-

Dik Ramkema, een interview met

inspiratie voor kinderen van alloch-

druk van de uitgave van 1788. -

Helma van Lierop, en informatie

tone afkomst.

Rotterdam : Lindenberg, 1999. -

over vier tentoonstellingen, in

XXXV, 598 p.- ISBN 90 70355 16 7 :

Winsum, Zutphen, Hilversum en

Vooys (jrg, 17, no.3/4, dec. 1999)

f175.Een eerdere facsimile-uitgave van

Rotterdam.

bevat een artikel over Anne Frank en

deze eerste 'Brinkman' van 1600-17S7

o (jrg 8, no. 47 (mei/juni) belooft

haar dagboeken.

artikelen over boekenleggers

verscheen in 11065 b'J Sijthoff. (Bron:

gemaakt door Freddie I.angeler

Reformatorisch Dagblad 8-12-1999,)

voor Kluitman in de jaren twintig,
en over de waardering voor Karl
May in Nederland.

BUITENLAND
Bei tra ge Jugendliteratur und Medici 1
(jrg. 51, no. 4,1999) bevat artikelen
over detectiveverhalen voor kinderen
en over Karl May in Bohemen, Het
'10, Beiheft 1999' is een speciale af-
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levering over 'Die Darstellung der

'The little engine that could' en een

Lindgren, en een bijdrage over 50

Holocaust in der Kinder- und

artikel over 'Little Black Sa mbo'.

jaar Internationale JugendbibKothek

Jugendliteratur'.

in München.
Children's Literature Association

Bam & Bager (jrg 52, no. 8, dec.

Quarterly (jrg. 24, no. 3, herfst 1999)

1999) bevat een artikel over Vilhelm

is gewijd aan kinderen en geld, kin-

Lexikon (afl, 8,1999) bevat onder

Hansen en zijn boeken over Pol uit

derarbeid en -spel. Bevat ook een

andere lemma's over Charlotte

de jaren vijftig.

artikel over Browning's Pied Piper.

Kinder- und Jugendliteratur : ein

Bühler, David Friedrich Weinland en
Kinderlyrik.

Canadian Children's Literature

Children's Literature in education

(jrg. 25, no. 2, no. 94, zomer 1999)

(jrg. 30, no. 3 {114), sept. 1999) b e v a t

The Lion and the Unicorn (jrg. 23,

bevat een artikel over Lucy Maud

een vergelijking van Alice en

no. 3, sept. 1999) is een speciaal

Montgomery.

Pinokkio, die beiden neigen tot

nummer over seksualiteit en jeugd-

gezagsondermijning.

literatuur en bevat artikelen over een

(de Engelse versie van onze

Childrens Literature Review (band 57

over Oscar Wilde en Victoriaanse

De Children's Books History Society

Italiaans prentenboek uit de 15e eeuw,

Stichting) heeft in nov. 1999 een

en 58) bevat uitgebreide besprekingen

sprookjes, over travestie in 19e eeuw-

'Occasions] Paper' uitgegeven,

van het werk van Arthur Rackham

se jeugdboeken, over het 'temmen'

geheel gewijd aan de Osborne

(1867-1939) en MarkTwain (1835-

van een opstandig meisje in een boek

Collection. De Newsletter (64, juni

1910).

van Louise Alcott, en over trans seksu-

1999) bevat nieuwtjes, vragen, recen-

aliteit in (ook oudere) jeugdliteratuur.

sies (o.a. van een Italiaans boek over

Eselsohr (dec. 1999) is een speciaal

Alice en Pinokkio) en altijd nieuws

nummer over sprookjes en fantasy.

uitToronto (Osborne Collection}. In

In Mitteilungen des Instituts fiir
Jugendbuchforschung (2/99) een

no. 65 (okt. 1999) een verslag van

Julit (jrg, 25, no. 4, 1999) bevat arti-

verslag van een lezing waarin wordt

een lezing over 'Penny Dreadfuls', de

kelen over vertalen van onder andere

aangetoond dat de Struwwelpeter nog

herkomst van het 19e eeuwse verhaal

Milne, Bond, Kastner, Lear en

steeds bekend en geliefd is vanwege
de vormgeving die kenmerken van
een stripverhaal heeft. Verder een
bericht dat het Institut verrijkt is met
een collectie meisjesboeken uit de
periode 1880-1948.
Onnimanni (3/1999), het biad van
het Fins Instituut voor kinderliteratuur bevat onder meer een artikel
over Erich Kastner.
De Voikacher Bote (no. 68, dec.
1999) bevat artiketen over de Kinderbuchsammlung Arthur Rümann, de
Sammlung Historisclier Kinder- und
Jugendbücher 'Hubert Göbels', en
een recensie van 'Böse Kinder', de
bibliografie van Struwwelpetriaden
en Max & Moritziaden.
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Vragen

Hopelijk weet een van onze dona-

Colofon

teurs meer? Informatie graag naar
Op oudere boeken (uit de jaren veer-

Jeannette Kok.

tig en vijftig van deze eeuw) staan op
voor- of achterplat soms afkortingen.

Zie voor een vraag over Mr. Maarten

Theo Gielen en Jeannette Kok weten

bij 'Verantwoording illustraties' hier-

niet wat deze letters betekenen. Hier

onder.

volgen enkele voorbeelden:
GRP.-53-90 Dit staat op het boek:
'n Heel jaar rond in een boekje bont!
's Gravenhage : Van der Horst, 195X.
GRCZ No. 9 f 0,95 Achterop

Verantwoording
illustraties

'Het radioventje vertelt' door E.
Lathouwers, 195X. Uitgever onbe-

De illustraties in dit nummer bestaan

kend; maar met logo waarop de

uit 'Prentjes van Mr. Maarten'. In de

woorden 'Immer Flink en Zakelijk'

Koninklijke Bibliotheek bevinden zich

herkenbaar zijn.

drie boeken, alle drie uitgegeven bij

G.R.C.S.-20 Victory-spelen 60 et.
Achterop 'Lotgevallen van een kater'.
194X, collectie Frits Booy.
De letters G.R... komen ook op

S.L. van Looy in Amsterdam in 1903:
Elf versjes van Bertha. De versjes
betreffen 7 ondeugden en 4 deugden
van jongens; zoals De Meisjesplager

kwartetten voor.

en Het goede F rits je.

Theo Gielen vond in het Nieuwsblad

Drie fabels van Berta. Over ijdelheid,

voor de Boekhandel van 27 januari

snoepzucht en ongehoorzaamheid.

1944 een bericht dat met deze af-

Versjes voor de jeugd van Noord en

kortingen te maken kan hebben: 'De

Zuid / door J[. van Dyck ; met slot-

prijsstelling van grafisch vervaardigd

prentjes van Mr. Maarten.

speelgoed'. Dat betreft een regeling

Met teken voorbeelden bij de versjes.

voor 'gezelschapsspellen, kaartspel-

Het merkwaardige bij deze exem-

len, legpuzzels, kleur- en prenten-

plaren is, dat de (pen?(tekeningen op

boeken. Op verzoek van den fabri-

een fraaie manier met de hand zijn

kant-uitgever wordt voor dit speel-

ingekleurd. Dat was in het begin van

goed door den Gemachtigde voor de

de twintigste eeuw ongebruikelijk.

Prijzen een kenteeken ên een gebrui-

Over Mr. Maarten was bij het Letter-

kersprijs (verkoopprijs voor het

kundig Museum geen informatie te

publiek vastgesteld.)' Datum van

vinden. We hopen dat één van onze

ingang 20 december 1943,

donateurs iets meer kan vertellen

De betekenis van een aantal soort-

over deze Mr. Maarten en over het

gelijke - uit Duitsland afkomstige -

inkleuren van zijn tekeningen, en

afkortingen zijn wel bekend:

over Berta/Bertha.

GDRM - Gesammt Deutsches

Informatie graag naar Jeannette Kok.

Reichs Muster
DRPM • Deutsches Reichs Patent
Muster
DRP a = Deutsches Reichs Patent
angemeldet
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur

-w
[

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR.

)

Beleidsplannen

De studiedag van i april op het Meer-

Het bestuur heeft in zijn vergadering

tens Instituut verliep prima mede

van 19 mei een koers voor de toe-

dankzij de goede organisatie en ver-

komst uitgezet. Dit zijn de plannen:

zorging van dit Instituut. De lezingen

1 Ontwikkeling van een website;

waren boeiend en gaven veel infor-

2 Nauwere contacten met:

matie. Dankzij het lovenswaardig

- Stichting Kinderboek Cultuurbezit

initiatief van onze secretaris was een

(Winsum en Zutphen);

van de verzamelaars van orale kinder-

- Musea en bibliotheken met een

liedjes, frater Remigius, persoonlijk

groot kinderboekenbezit, o.a. via

aanwezig, een extra dimensie.

het overleg van beheerders van

In de huishoudelijke vergadering

bewaarcollecties kinderboeken;

deed de penningmeester een beroep

- Universiteiten en hogescholen;

op die donateurs die hun bijdrage(n)
nog moesten betalen, en gaf de

- Vergelijkbare buitenlandse stichtoewijding veel dank verschuldigd.

tingen en instellingen met betrek-

voorzitter een overzicht van plannen

Reinder Storm is bereid gevonden

king tot oude kinderboeken, vooral

en ideeën van het bestuur voor de

voorlopig als secretaris te fungeren.

met Vlaanderen.

komende jaren (zie hierna).

Verder blijft alles hetzelfde, dus ook

3 Periodiek bundelen van reeds

Het hoogtepunt was het afscheid

het adres van de Stichting.

verschenen publicaties over oude

van onze eerste voorzitter, Netry

Reinder Storm zit namens onze

kinderboeken uit tijdschriften, jaar-

van Rotterdam, die als eerste de

Stichting in de voorbereidingscom-

boeken e.d. plus eventuele nieuwe

zojuist door het bestuur ingestelde

missie van de Koninklijke Biblio-

artikelen in boekvorm;

Hieronymus van Alphen Prijs met

theek, die een grote kinderboeken-

4 Meer aandacht van media vragen;

oorkonde ontving. Daarna werd haar

tentoonstelling met aanverwante

5 Kritisch volgen van ontwikkelin-

een liber amicorum aangeboden,

attracties voor 2002 gaat organiseren.

gen met betrekking tot het beschik-

waarvoor - dankzij de inzet van

Wij feliciteren Ans Veltman met

baar stellen van informatie over

Janneke van der Veer en onze

haar gedegen proefschrift over

(de geschiedenis van) jeugdliteratuur

secretaris - ruim 40 donateurs iets

Petronella Moens en Frits Huiskamp

via de databanken LM-Collecties en

persoonlijks hadden ingestuurd,

met zijn zeer informatieve biblio-

Centraal Bestand Kinderboeken,

Netty van Rotterdam toonde zich

grafische catalogus van kinder- en

en andere bestanden;

hierdoor verrast en keek met vreugde

jeugdboeken 1800-1840!

6 Donateurs meer betrekken bij ini-

terug op de contacten in en de resul-

Graag tot ziens op onze studiedag

tiatieven en activiteiten (commissies,

taten van de Stichting.

op 30 september a.s. in de Openbare

redacties e.d.).

Bibliotheek Rotterdam. Op deze dag

Het is allemaal nogal ambitieus,

[aap ter Linden is wegens toenemen-

zal de symposium bundei Tot volle

maar nu is iedereen op de hoogte

de drukke werkzaamheden afgetre-

waschdom worden gepresenteerd,

van onze aandachts- en discussie-

den als secretaris van het bestuur,

punten voor de komende tijd.

maar hij blijft wel bestuurslid. Wij

Frits Booy

zijn hem voor zijn grote inzet en

Voorzitter

Hel bestuur
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Van de redactie

Studiedag

Het gaat goed met het onderzoek

Een gedenkwaardige studiedag, op

naar de geschiedenis van de jeugdli-

deze eerste april. Zo'n vijftig dona-

Voskuils tijd miste. Vooral het enor-

teratuur in Nederland. Sinds decem-

teurs wisten het Meertens Instituut

me magazijn, en de nog aanwezige

ber 1999 is er weer een hoogleraar

te vinden en genoten van een goed

ruimte daarin, maakte indruk.

in de kind er- en jeugdliteratuur;

verzorgde dag.

hoewel het gebouw (een vroegere
Coca Cola fabriek op een industrie-

Helma van Lierop-Debrauwer, die

De eerste lezing maakte de dona-

terrein) natuurlijk de sfeer van

Na de huishoudelijke vergadering,

in haar oratie het belang van de

teurs wijzer over de achtergronden

geschiedschrijving benadrukte. En

van 1 april. Eveline Doelman bekeek

komstplannen ontvouwde (zie elders

in de afgelopen maanden zijn er twee

in jeugdboeken de manieren waarop

in dit nummer) en de penningmees-

doctoren bijgekomen, gepromoveerd

deze dag wordt beschreven, en ging

ter aandrong op spoedige betaling

op een onderwerp over de geschiede-

daarna terug naar verschillende bron-

van de donatie-penningen, werd de

nis van de jeugdliteratuur: Joke

nen om de mogelijke herkomst van

dag besloten met de viering van het

Linders over Annie M.G. Schmidt

de 1 april grappen te achterhalen,

afscheid van Netty van Rotterdam

en Ans Veltman-van den Bos over
Petronella Moens. Bovendien is

Daarna wist Louis Grijp (musico-

waarin de nieuwe voorzitter de toe-

als voorzitter van de Stichting. De

loog) de toehoorders te boeien met

nieuwe voorzitter richtte welgekozen

een overzicht van in het Meertens

woorden tot haar, en reikte de eerste

Instituut aanwezige collecties kinder-

Hieronymus van Alphen Prijs aan

liedjes, afkomstig van verschillende

Netty uit. Een oorkonde en een beeld-

verzamelaars, zoals G.J. Boeken-

je (geïnspireerd op de pruimenboom

oogen, J. van Vloten, Nynke van

van Jantje's vader) vergezelden zijn

Hichtum, Anne de Vries ST. en Frater

woorden. Netty keek nog even terug

Remigius. Niet alleen de schriftelijke

op dertien jaar voorzitterschap, een

neerslag van varianten van teksten

tijd waarin veel gebeurd is, veel

zojuist de 'bibliografische catalogus'

van versjes en liedjes uit de regio's,

bereikt is en veel op de rails is gezet.

over de periode 1800-1840 van Frits

maar ook bandopnamen worden in

De nieuwe voorzitter verloochende

Huiskamp verschenen en staan er

de magazijnen bewaard. Passend bij

zijn relaties met Sinterklaas niet en

nog wat interessante werken op sta-

de rijd van het jaar waren palmpasen-

dichtte de scheidende voorzitter als

pel: een boek over 19e eeuwse jeugd-

liedjes te horen.

volgt toe:

literatuur van de heer en mevrouw

De middaglezing werd verzorgd

Buijnsters, een bloemlezing van

door Marcus van der Heide, de

'Netly's werkgroep werd een stichting,

kinderpoëzie door Arme de Vries

samensteller van de tentoonstelling

die bloeide onder haar ferme hand.

en de bundel met lezingen van het

over honderd jaar Gooise kinder-

Zelfs aandacht van 't ministerie

symposium 'Tot volle waschdom'!

boeken in het Goois Museum in

kregen zij in dit verband.

Blijft u alstublieft nieuws aan de

Hilversum. Na een algemene inlei-

Dertien jaar heeft ze gestreden

redactie sturen, want ook wij zien

ding ging de spreker in op zijn speur-

voor 't behoud van 't kinderboek

niet alles. Uw medewerking voor

tocht naar Gooise schrijvers waar-

en ze werd steeds meer tevreden

de illustraties is ook zeer welkom.

onder fan Feith, Hans de la Rive Box,

over waardering en onderzoek.

Graag goede zwart-wit kopieën van

A.F. Pieck, Sani van Bussum, Kees

Neltty heeft erg veel bijgedragen

illustraties, liefst uit één boek, van

Valkestein, Hermanna, Eelco ten

aan dit alles, zonder meer.

één illustrator of over één kinder-

Harmsen van der Beek en Freddie

Ze verdient een hoed vol pluimen

boekfiguur. Voor dit nummer was

Langeler,

voor leiding, inzet en beheer!'

Tijl Uilenspiegel de inspiratiebron.
De samenstellen
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De rondleiding door het Meertens
Instituut riep bij lezers van 'Het

En toen was er drank en werd er nog

Bureau' wel enige herkenning op,

veel nagepraat.

Naar de vatbaarheid
der jeugd

Tenslotte reikte de auteur het eerste

had al eerder aangegeven zijn plaats

exemplaar van zijn degelijk uitge-

gaarne aan een ander af te staan en

geven en zeer informatieve boek uit

als gewoon deelnemer bij de groep te

Op zaterdag 15 april werd in het Na-

aan de heer H. Lunenborg, bibliothe-

blijven. Staande de vergadering gaf

tionaaJ Schoolmuseum te Rotterdam

caris bij Het Nederlands Openlucht

de nieuwe voorzitter van de Stichting

een lang verwachte publicatie over

Museum, een van de velen die hem

Geschiedenis Kinder- en Jeugdlitera-

kinder- en jeugdboeken van 1800-

zo zeer van dienst waren geweest. In

tuur, Frits Booy, aan ook de leiding

1840 ten doop gehouden, namelijk

een reactie stelde Lunenborg echter

over de Van Veenkring te willen aan-

Naar de vatbaarheid der jeugd, een

nadrukkelijk dat hij juist Huiskamp

vaarden. Unaniem werd aldus beslo-

bibliografische catalogus van dona-

moest bedanken voor de vele infor-

ten en Anne de Vries werd bedankt

teur Frits Huiskamp. Allereerst

matie die deze door zijn catalogus

voor het door hem verzette werk.

bedankte de auteur al diegenen die

aan hem en zijn bibliotheek heeft

föhn Landwehr gaf een inleiding over

hem financieel en anderszins hadden

verstrekt. Het spreekt vanzelf dat

Merkwaardige boekjes voor geheugen-

geholpen met het tot stand komen

ook talloze anderen dankbaar van

training. Het oefenen van het geheu-

van deze broodnodige catalogus.

Huiskamps catalogus gebruik zullen

gen is een kunst die de mensheid al

Daarna schetste hij op geestige wijze

maken.

zijn 'queeste' van acht jaren zoeken,
ordenen, studie en schrijven. Dit is

sinds de oudheid bezighoudt. Een
voorlopige indeling in boekjes ter

F rits Booy

geheugen-training zou kunnen zijn:

geen sinecure geweest, zeker als

catechismussen, abecedaria, boeken

men beseft dat het hier gaat om ruim

met rebussen of beeldraadsels, didak-

4650 boeken, waarvan Huiskamp de

tisch werk zoals boekjes ten behoeve

meeste zelf in handen heeft gehad!

van doven, en bundels met emblema-

Een volgende catalogus zou volgens

ta of zinnebeelden.

hem dan ook door een groep auteurs

De volgende bijeenkomst vindt plaats

samengesteld moeten worden. Het

op 28 oktober 2000, om 10.00 uur

bestuur van de Stichting zal zijn

bij antiquariaat Acanthus,

gedachten hierover laten gaan.

Achter Sint Pieter 180 te Utrecht

Aan de hand van twee schoolmees-

De heer P.J. Buijnsters zal een inlei-

ters vertelde de auteur vervolgens

ding verzorgen. Meer informatie bij

boeiend over hun leven, het onder-

Frits Booy, zie Colofon.

wijs, de leermethodes en de schoolboeken in het eerste kwart van de 19e

Frits J. Huiskamp

eeuw. Duidelijk bleek dat ook toen
onderwijsvernieuwing en -controle
hard nodig waren en dat onderwij-

Kinderboeken-café

zers moesten woekeren met hun
inkomen en uit bittere noodzaak

Op 19 mei, na de excursie naar het

eigen lesmethodes en schoolboeken

Maritiem Museum, werd nagepraat

gingen ontwikkelen en uitgeven.
Hopelijk gaat Huiskamp over deze
en andere (bijna) vergeten schoolmeesters en -boeken zijn volgende
boek schrijven, want toon en informatie van dit gedeelte van zijn voordracht deden vele aanwezigen naar
meer verlangen!

bij café Rotterdam op de Kop van

Mr. van Veen-kring

Zuid. Er waren ongeveer twaalf
mensen, en het was zeer geanimeerd.

Op 25 maart vond de zevende bijeen-

Dit jaar is er nog één bijeenkomst: op

komst van de Mr. C.F. van Veenkring

woensdagavond 25 oktober weer in

plaats in antiquariaat Acanthus te

café Lofen in Utrecht om 19.00 uur.

Utrecht. Veertien donateurs waren

Iedereen is welkom om aan te schui-

aanwezig. Voorzitter Anne de Vries

ven!
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Mini-excursies
F tieronder vindt u een verslag van de
twee excursies in de afgelopen maanden. Dit jaar staat nog één miniexcursie (op vrijdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur) op het programma:
op 10 november naar het Speelgoedmuseum ïn Deventer.
A.u.b. tijdig aanmelden bij Theo
Gielen (zie colofon), want het aantal
deelnemers bij deze mini-excursie is

landse vertalingen). Er is een Circus-

beperkt.

collectie, een collectie boekbanden

gaven zien van boekenhelden uit de

De tentoonstelling laat diverse uit-

van verzamelaar A.SA. Struik, met

twintigste eeuw zoals Okki en Daan-

AMSTERDAM

in beide collecties ook kinderboeken.

tje, Joop ter Heul en Arendsoog,

De excursie (op 10 maart) naar de

In de algemene collectie zijn ook kin-

Pietje Bell, Kruimeltje en de Olijke

Bibliotheek van de Universiteit van

derboeken opgenomen, bijvoorbeeld

tweeling. Het geeft een beeld van de

Amsterdam trok tien donateurs.

over Amsterdam. Voor inlichtingen

inhoud van de collectie van de SKC,

Marja Keyser liet prachtige boeken en

kan men zich het beste wenden tot

en is aangevuld met informatieve

prenten zien uit de diverse collecties.

de afdeling Zeldzame en Kostbare

artikelen en affiches.

Een deel van de aanwezige jeugd-

Werken, of tot Marja Keyser persoon-

boeken is gecatalogiseerd, deels via

lijk. Kort geleden is bekend geworden

Museum is één kast vol oude kinder-

de computer te doorzoeken, deels via

dat Roelof fansma is benoemd tot

boeken aanwezig waarin de ene na

kaartcatalogi, Een groot deel is echter

conservator van de (school) boeken uit

de andere verrassing werd gevonden,

nog niet beschreven, zoals de boeken

de Paedagogische Bibliotheek van het

zoals een aantal vroeg-negentien de-

die zich in de uitgeversarchieven be-

Nederlandsch Onderwijzersgenoot-

eeuwse bandjes. Verder heeft men

vinden, Er wordt gewerkt aan invoer

schap en het Schoolmuseum.

van alle gegevens uit kaartcatalogi in
de computer.
In de universiteitsbibliotheek

In het depot van het Stedelijk

zo'n 110 volks- en kinderprenten in
de collectie, en ook wat speelgoed.

ZUTPHEN

De SKC is gevestigd in een sfeervol

De excursie op 28 april naar het

pand in een rustig gedeelte van de

bevindt zich onder meer de collectie

Stedelijk Museum in Zutphen en de

stad. Kasten vol mooie banden, een

van de Paedagogische Bibliotheek

vestiging van de Stichting Kinderboek

etalage met bekende en geliefde recla-

van hel Nederlandsch Onderwijzers-

Cultuurbezit (SKC) aldaar trok slechts

me-uitgaven, en binnen meer vitrines

Genootschap, de collectie van het

twee donateurs. Mogelijk was de dag

met bijzondere boeken. Zoals we zelf

vroegere 'Schoolmuseum' en de

(vóór Koninginnedag) slecht gekozen,

constateerden is de SKC een zéér

bibliotheek (waarin schoolboeken)

want aan de bestemming zelf kan

laagdrempelige voorziening, waar

van de ABOP. Er zijn veel archieven

het niet gelegen hebben. Beide be-

oud en jong binnenloopt, grasduint

van uitgevers, bijvoorbeeld van

zoekers hebben genoten van een

in de kasten en kennis maakt met

Vlieger, Van Goor, Van Breda, ten

VlP-behandeling, bestaande uit een

veel moois uit de verleden rijd.

Brink & De Vries, Becht, Wereld-

persoonlijke rondleiding door de

Met dank aan Pien Pon van de

bibliotheek en sinds kort H.A.M.

tentoonstelling 'Jongens en meisjes!:

Stichting Kinderboek Cultuurbezit,

Roelants. Er zijn archieven /collecties

Nederlandse kinderboeken uit de 20e

die met haar twaalf vrijwilligers dit

van illustratoren zoals H.G. Kresse,

eeuw', gevolgd door een kijkje in het

cultureel erfgoed beheert en beschik-

Mazure, Rie ReinderhofT, Willy

depot van het Museum, en een be-

baar stelt.

Schermele, Edward Ardizzone (met

zoek aan de Zutphense vestiging van

buitenlandse uitgaven en Neder-

de Stichting Kinderboek Cultuurbezit.
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Ketelbinkie
en kornuiten

verslavingsverschijnselen. Er waren

roman Aardenburg, of de onbekende

ook verzamelaars uit Engeland en

volkplanting in Zuid-Amerika van

Duitsland, en de sprekers mochten

Petronella Moens, dra. Isabella

De excursie naar het Maritiem

er zijn: paper-engineers Ron van der

Desmith over Nils Holgerssons wonder-

Museum in Rotterdam op ig mei

Meer (met rode puntschoenen), Kees

bare reis doorheen de Nederlandse en

trok zo'n twintig belangstellenden.

Moerbeek en Carla Dijs showden hun

de Duitse taal, en dr. Marjoke Rietveld

Na het bekijken van de kleine maar

produkten en maakten achtergronden

over Joodse jeugdtijdschrijlen vóór de

aardige tentoonstelling Ketelbinkie en

en problemen zichtbaar. Verzamelaar

Tweede Wereldoorlog,

kornuiten • maritieme avonturen in

Aernout Borms sprak over 'beweeg-

Meer informatie bij: Prof. Dr. Heidy

jeugdboeken gaf historicus Henk

bare prenten' en de heer en mevrouw

Margrit Muller, Vrije Universiteit

Visscher een lezing getiteld Overpein-

Wagenaar gaven een prachtige

Brussel, Germaanse talen, Pleinlaan 2,

zingen over het decor, de sociale realiteit,

demonstratie van de twee uiterst

B-1050 Brussel, Tel. 0(032)2 /

het socialisme en de jeugdliteratuur aan

zeldzame delen van I.othar Meggen-

629 26 47 of 629 26 65.
E-mail: hmuller@vub.ac.be.

het begin van de 20e eeuw. De lezing

dorfers 'Bewegliche Schattenbilder'.

was interessant, maar ging voor-

Tot slot werd de video 'Zauber der

namelijk over de sociaal-economische

Verwandlung' van Ivan Steiger

geschiedenis van Rotterdam in de

vertoond. Meer informatie over de

eerste helft van de 20e eeuw, over

Movable Book Society op internet:

de verzuiling en over de realiteit van
straatschoffies zoals Kruim eitje en

www, rei.rutgers.edu/-montanar/mbs.
html

Pietje Bell. Het laatste deel van de

de werkelijkheid weergaven of een
soort romantisch heimwee naar

www.letmus.nl De website van het
Letterkundig Museum; catalogi aanklikken en kiezen: voor al uw vragen

lezing werd toegespitst op de jeugdboeken, met de vraag of die boeken

Internet

over kinder- en jeugdboeken (CBK)

Symposia

en literatuur daarover (LM-Collecties)
www.zebi.nl Bevat een gedichten-

Op 25 en 26 augustus vindt in

catalogus, met 12.000 gedichten,

Brussel aan de Vrije Universiteit een

doorzoekbaar op woorden uit de titel

internationaal congres plaats over

en de beginregel, en op auteur, en

Jeugdliteratuur in Europa : mulrJ-

een liedjescatalogus met 8000 klas-

culturaliieil in de jeugdliteratuur.

sieke, levens- en liefdesliederen en

Het doel van dit congres is 'na te

schlagers. Bij de website aanklikken:

gaan of en hoe aan kinderen - de

catalogi: nederlands talige versie

volwassenen van morgen - culturele

vu bis web: gedichtencatalogus /lied-

tegenstellingen en spanningen (bij-

jescatalogus.

Nederland kent geen aparte vereni-

voorbeeld de uitsluiting van minder-

(Inf, Prof. No, 4, 2000, p 8)

ging van verzamelaars van beweeg-

heden of rassistische vooroordelen)

www.bmbiek.net Site van Stripanti-

bare boeken, maar een aantal leden

voorgesteld worden.' De meeste

quariaat Lambiek in Amsterdam,

van de internationale Movable Book

lezingen hebben hedendaagse jeugd-

waarop de eerste digitale stripency-

Society onderhoudt contacten in

literatuur als onderwerp, maar ook

clopedie is gezet. Stiipliefhebbers

de regio. Op 8 april was een bijeen-

de geschiedenis wordt niet vergeten.

kunnen hier informatie krijgen over

komst in Amersfoort georganiseerd

De tentoonstelling: Kleine Verbündete

hun favoriete tekenaars, aldus Kees

door Annie Baats en Theo Gielen,

- Litüe Allies, over Oostenrijkse jeugd-

Kousemaker. De 'comidopedia' kan

waar men elkaar kon ontmoeten. In

literatuur in ballingschap, is naar

dagelijks worden aangevuld.

een uitgebreide kennismakingsronde

Brussel gehaald. (Zie 'Berichten' no.

(Volkskrant 22 mei 2000) Het is een

liet iedere aanwezige een of meer

23; publicaties) Enkele voorbeelden:

mooie engelstalige site met veel plaat-

schatten uit zijn of haar verzameling

Dr. Ans Veltman-van den Bos houdt

jes en informatie.

zien en vertelde over de bijbehorende

een lezing over de exotisch-utopische

de verloren tijd. Tot slot was er een
levendige discussie over de invloed
van socialistische auteurs op de
samenleving.

Pop-up
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www.stripschap.nl Bevat informatie

Mengelwerk

oude kinderboeken in Engeland. Er
kan maar één onderzoeker tegelijk

over evenementen, lezingen, exposities, stripwinkels en prijzen.

In het vorige nummer van de

worden toegelaten, en andere voor-

www.boekweb.com Met veel doorklik-

'Berichten' werd de inaugurele rede

zieningen zijn er niet. Kim Reynolds

mogelijkheden naar allerlei boeken-

van hoogleraar Helma van Lierop-

verzoekt iedereen die ook slechte

sites.

Debrauwer genoemd: Perspectief op

ervaringen heeft te reageren. Haar

www.ijb.de Geeft informatie over

het verleden : over jeugdliteratuur,

brief kunt u opvragen bij Jeannette

collecties en studiezaal, en toegang

volwassenenliteratuur en hun geschied-

Kok, zie colofon.

tot de catalogus van de Internationale

schrijving. De tekst van deze rede is

Jugendbibliothek iti München

nu verschenen in Literatuur zonder

Onlangs is een Nederlands-Vlaamse

www . rei. ru l ge rs. edu / - m j oseph / ne w-

Leeftijd, no. 51, voorjaar 2000.

werkgroep opgericht van gepromoveerden en promovendi die onder-

bery.html Een site genaamd Newbery
Classroom Home' waarop zeer veel

Op 10 april promoveerde Ans

zoek doen op het gebied van de

aanklikbare sites bijeen zijn gebracht

Veltman-van den Bos op een disser-

(kinder- en} jeugdliteratuur. De werk-

over kin der- en jeugdliteratuur.

tatie over Petronella Moens. De pas

groep organiseert twee studiedagen

www.lib.virginia.edu/exhibits/popup

opgerichte Stichting 'Petronella

per jaar, met als vaste onderdelen:

Tentoonstelling van pop-up-boeken

Moens, De Vriendin van 't Vaderland'

twee presentaties over lopend promo-

uit de Brenda Forman-collectie, die

zal in Aardenburg in Zeeuws Vlaan-

tie-onderzoek en één presentatie over

van 12 mei tot 18 augustus in de

deren een buste van Moens plaatsen,

onderzoek en onderwijs aan telkens

Verenigde Staten op de Universiteit

Het proefschrift is verschenen bij

één universiteit. Deze werkgroep

van Virginia te zien is. Met doorklik-

uitgeverij Vantilt, zie het vorige

houdt zich naast de geschiedenis ook

mogelijkheden naar soorten pop-up-

nummer van de 'Berichten'.

bezig met het hedendaagse kinderen jeugdboek. Inlichtingen bij Anne

boeken, en veel afbeeldingen van

de Vries, Koninklijke Bibliotheek.

boeken, die ook vergroot kunnen

In de 'Newsletter' (no, 66, april

worden.

2000) van onze Engelse zusterorga-

www.na 1. vam. ac. u k /bqmc bc. htm 1

nisatie 'The children's books history

De Stichting Vrienden van de

Bevat informatie over de Renier

society' was een oproep bijgesloten

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

collectie.

van Kim Reynolds van het National

(Amersfoort) is opgeheven. Het

http://digitaLHbrary.rjitt.edu/nietz/ni

Center for research in children's lite-

vriendenblad 'De Ganzenveer' wordt

etz2.html

rature, het Roehampton Institute in

voortgezet als 'De Berichten van

negentiende-eeuwse Amerikaanse

Londen. Zij spreekt haar bezorgdheid

Moeder de Gans' en wordt uitgegeven

schoolboeken.

uit over de beperkte toegankelijkheid

in Winsum. Donateurs (vanaf f 35,-)

www.popupbooks.net Geeft informa-

van de Renier Collection of historie

zijn automatisch Hd van 'De Club

tie over 20e eeuwse pop-up boeken,

children's books in het Victoria en

van Moeder de Gans'. Er zal worden

verzamelaars, winkels, titels met de

Albert Museum in Bethnal Green.

bericht over het wel en wee van de

waarde erbij, berichten enzovoorts.

Hier bevindt zich de grootste collectie

St. Kinderboek Cultuurbezit, over

Aardigewebsiteover

jeugdboeken en auteurs, over tentoonstellingen enzovoorts.
I Iet leven van Nynke van Hichtum
wordt verfilmd door regisseur Pieter
Verhoeff. Deze zomer beginnen de
opnamen. Monique Hendrickx zal
de rol van Nynke van Hichtum spelen
en Jeroen Willems de rol van haar
echtgenoot Pieter Jelles Troelstra.
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De film wordt deels in het Fries op-

Tot medio augustus in de Stads-

Tot en met 29 oktober in het

genomen. Mogelijk komt er ook een

bibliotheek in Haarlem een tentoon-

Openluchtmuseum in Arnhem:

driedelige televisie-serie.

stelling over Het Buschiaanse beeld-

De Amerikaanse droom, Nederland

(Leeuwarder Courant, 28 maart 2000)

verhaal. Een samenwerking van de

1944-1969. Ook aandacht voor de

bibliotheek met Wilhelm Busch-

komst van Amerikaanse prenten-

Tentoonstellingen

kenner en -verzamelaar Gerard

boeken en voor strips, die door peda-

Jaspers. Adres: Doelenplein 1, ingang

gogen als verderfelijk werden gezien.

Gasthuisstraat, tel. 023-5157600.

Adres: Schelmseweg 89, tel. 026-

Een reizende fototentoonstelling over

Open: tijdens openingstijden biblio-

3576111. Open: dagelijks 10-17 u-

Antoine de Saint-Exupéry, naar aan-

theek.

leiding van zijn honderdste geboorte-

Tot 1 mei 2001 is bij de Stichting

dag: tot 2 juli bij boekhandel Brosse

Tot en met 27 augustus in de Kunst-

Wristers in Utrecht, tot 17 juli in

halm Rotterdam Overal is Duckstad.

de tentoonstelling te zien: Bij oliepitje

De Bijenkorf in Amsterdam, tot 12

Een gezinstentoonstelling over het

en noodkachelrje : het jeugdboek in

augustus bij boekhandel Jansen si

beroemde geslacht van de Ducks met

oorlogstijd. Een selectie uit de collec-

de Feijter in Velp, van 4 tot 24 sep-

levendige diorama's. Adres:

tie van de SKC van tijdens de tweede

tember bij boekhandel Marechal

Westzeedijk 341, tel. 010-4400301.

wereldoorlog, al dan niet met toe-

in Brugge, van 1 tot 16 oktober bij

Open: di-za 10-17, 2 ° [1 "'7 u -

stemming van de bezetter uitgegeven

boekhandel Los in Bussum en van
30 november tot 8 januari in de
Openbare Bibliotheek in Ede.

Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

jeugdboeken. Adres: Hoofdstraat 4,
Tot en met 17 september in het

tel. 0575-545117. Open: ma-vr 10-17,

Letterkundig Museum in Den Haag;

za 10-12 u. (Zie ook bij Publicaties)

Jacob van Lennep (1802-1868}, vijand
In de Openbare Bibliotheek in

van ledigheid. Van Lennep schreef

Harlingen is van 4 tot en met 8 juli

ook voor kinderen, in het Centraal

een tentoonstelling te zien:

Bestand Kinderboeken zijn 19 ver-

Voortschrij{v)end Harlingen over

schillende titels van hem te vinden.

Bijna alle boeken die hieronder worden

schrijvers van (jeugd)boeken die een

Vanaf eind november zal de RVU een

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

speciale band hadden met Harlingen,

documentaire-reeks (9 delen) uitzen-

kundig Museum in Den Haag. Mocht

zoals J.B. Schuil, P.f.S. Zwart, Cees

den: 'Geert Mak in de voetsporen van

een bepaald boek daar niet zijn, dan

Wilkeshuis, Francijntje de Boer,

Van Lennep'. Adres: Prins Willem-

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

Reinder Blijstra en Klaas Norel.

Al exanderhof 5, tel. 070-3339666.

in welke bibliotheek in Nederland het

Meer informatie bij Gerry Kuijper,

Open: di-vr 10-17, za-zo 12-17 u u r -

wel aanwezig is.

tel. 0517-414083.

Leeszaal open van di-vr 9-17 u.

Publicaties

NEDERLAND
Tot en met 12 augustus in de

Van 24 juni tot en met 30 september

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag:

in Veluws Museum Nairac in

Naar de vatbaarheid der jeugd :

Van stal gehaald ... de boerderij als

Barneveld Een kleurrijk verleden :

Nederlandstalige kinder- en jeugd-

inspiratiebron en onderzoeksobject.

J,H. Isings (1884-1977) schoolplateii

boeken 1800-1840 : een bibliografi-

Een tentoonstelling opgezet in

en boekillustraties. Voornamelijk ori-

sche catalogus / Frits Huiskamp ;

samenwerking met de Stichting

ginele aquarellen en pentekeningen

redactie: Aranka van der Borgh,

Historisch Boerderij-onderzoek. In

uit het archief van Wolters-Noord hoff,

Frederieke Demmer en Astrid van

het kader van 'de boerderij in de lite-

in combinatie met geschiedenis wand-

der Schee. - Leiden : Primavera Pers,

ratuur' wordt ook aandacht besteed

platen en boeken.

2000. - 56S p. : ill, ; 25 cm. -

aan prentenboeken. Adres: Prins

Adres: Langstraat 13,

ISBN 90-74310-42-7; f149,-.

Willem-Alexanderhof 5, tel. 070-

tel. 0342-415666.

3140351. Open: ma-vr 9-17 u.

Open: di-za 10-17 u-

De bibliografie bevat zo'n 4500 titels,
met aandacht voor illustratietechnieken
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Deze klassiek geworden Robinsonade

en drukkers-kenmerken, veel biografische

andere Nederlandse kinderboeken -

informatie over auteurs, uitgevers en

vooral van Friese schrijvers - in de

verscheen circa 200 jaar geleden en was

illustratoren, en een algemene- inleiding

Provinciale Bibliotheek van Friesland

in eerste instantie alleen bedoeld voor de

over de jeugdliteratuur in het begin van

'Vermaak der jeugd' en andere

opvoeding van de vier zonen van predi-

de negentiende eeuw.

Nederlandse kinderboeken in de

kant Wyss. Daardoor is het een literair

Provinciale Bibliotheek van Friesland

document dat inzicht geeft in de pedago-

Van Hieronymus tol heden : beknopt

: aanvulling op 'De bibliothecaris van

gische opvattingen van die tijd. Met bio-

overzicht van de jeugdliteratuur in

Franeker1 /beide lijsten bewerkt

grafie, ontstaansgeschiedenis en het com-

Nederland / Anne de Vries. - Den

door M.H.H. Engels. - Leeuwarden :

plete handschriji.

Haag: Letterkundig Museum/

Provinciale Bibliotheek Friesland,

Kinderboekenmuseum, 2000. - 64 p.

2000.

Vergessene Jugendschriftsteller der
Erich Kastner-Generarion / Gudrun

Publicatie (bijgewerkt met de nieuwste gegevens) van de tijdbalk aan de

Bij oliepilje en noodkacheltje : het

Wilcke. - Frankfurt am Main usw. :

wand van het kinderboekenmuseum.

jeugdboek in oorlogstijd. - Winsum :

Peter Lang, 1999. - DM 89,-. (Kinder-

Te koop bij het Letterkundig Museum

Stichting Kinderboek Cultuurbezit,

und Jugendkultur, -literarur und -

voor f 12,50.

2000. - 70 p. : ill.; 30 cm.

medien ; Bd. 4)

Morele verbeelding : normen en

toonstelling (tot 1 mei 2001}, met een

ren tussen 1889 en ïgn worden voor-

waarden in de jeugdcultuur : bijdra-

inleiding van Petra Hofman en een

gesteld. Ze waren in hun tijd succesvol,

gen aan het gelijknamige symposium

alfabetische lijst van in de tweede wereld-

maar hebben nu slechts een marginaal

gehouden op zo januari 1999 aan

oorlog in Nederland uitgegeven kinder-

plekje in de geschiedschrijving.

de Katholieke Universiteit Brabant /

en jeugdboeken.

Catalogus bij de gelijknamige ten-

Tien auteurs van jeugdboeken, gebo-

Familienszenen : die Darstellung

red. P. Mooren, H. van LieropDebrauwer, A. de Vries. - Tilburg :

Antoine de Saint-Exupéry / Paul

familialer Kindheit in der Kinder-

Tilburg University Press, 2000. -158

Webster ; vert. in het Nederlands. -

und jugendliteratur / hrsg. Hans-

p . : ill.; 24 cm. - ISBN 90-361-9650-7.

Ad Donker, 2000. - Oorspr. Engelse

Heuno Ewers und inge Wild. -

uitgave 1993 .

Weinheim usw. : Juventa, 1999. -

Bevat een artikel van Anne de Vries
met de titel: 'het kinden het badwater',

Biografie van de schrijver van 'Le

(Jugendliteratur - Theorie und
Praxis).

met een terugblik naar de moralistische

petit prince' die honderd jaar geleden

traditie sinds Van Alphen.

geboren werd. (Zie ook bij Bijzondere
(her) uitgaven voor de nieuwe vertaling

kinder- en jeugdliteratuur vanaf 1800

Jaarboek voor de Nederlandse Boek-

van 'De kleine prins'.)

tot heden. (1001 und 1 Buch, dec. 1999)

BUITENLAND

A handbook to the Osbome

Het gezin als centraal thema in de

geschiedenis no. 7. - Leiden: Nederlandse Boekhistorische Vereniging,

Collection / by Leslie McGrath. -

2000.

johann David Wyss,"Schweizerischer

Children's Books History Society,

over de drukgeschiedenis van Van

Robinson" : Dokument padagogisch-

nov. 1999. - 24 p . : ill.; 21 cm.

Alphen's 'Kleinegedichten voorkinde-

Iiterarischen Zeitgeistes an der

ren' uit 1821,

Schwelle zum 19. fahrhundert / von

gebruik, facsimiles ('exploiting tfte col-

Hannelore Kortenbruck-Hoeijmans.

lection') en rafelt te rat uur.

Bevat een artikel van Louis Saalmink

Geschiedenis van de collectie, inhoud,

In de Provinciale Bibliotheek van

- Baltmannsweiler: Schneider-Verl.

Friesland bevinden zich kinderboe-

Hohengehren, 1999. - 267 p. : ill. ;

Becoming I-aura Ingalls Wilder : the

ken. In de magazijnen is een inventa-

23 cm. - (Schriftenreihe der

woman behind the legend / John E.

risatie gedaan, en dat heeft geleid tot

Deutschen Akademie für Kinder- und

Miller. - Columbia ; London :

de publicatie van twee catalogi;

Jugendliteratur Volkach e.V ; Bd. 23).

University of Missouri Press, 1998.

- ISBN 3896761137 : DM 36,-.

306 p, : ill. ; 25 cm. - (Missouri bio-

1

'De bibliothecaris van Franeker en

X Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
itini 2 0 0 0 no. 27

graphy series). - ISBN 0826211674.
(bron: Signal; no. 89)
Na diverse andere biografie-Én is dil
een belangrijke publicatie waarbij de
nadruk ligt op haargroei als schrijfster
vanaf haar middelbare schooltijd, en op
de moeilijke relatie met haar dochter
Rosé. (The lionand the unicomjrg. 24,
no. s.jan. 2000,1
The Enid Blvton dossier / Brian
Stewart. - I.ondon : Hawk, 1998. 96 p. : col. ill. ; 33 cm. - ISBN
1899441700 : / 2 1 , - .
Uitgebreid werk met veel feiten, biografie en bibliografie, honderden afbeel-

titels opgenomen, en in hel bestand LMCollecties staan 16 artikelen of boeken
óver haar.

dingen in kleur van boekbanden en
foto's van merchandisingprodukten en

Comment 011 fait peur aux enfants ;

een lijst met zo'n driehonderd illustra-

Les Croquemitaines, une mythologie

toren. (bron: Newsletter no. 66, april

de 1'enfance? / Nicole Belmont. -

laatste werk van de in 1999 overleden
vertaler. (Zie ook bij Publicaties voor
de biografie van de Saint-Exupéry.)

Onderzoek

2000, van de Children's hooks hisiory

Mains honteuses / Sandor Ferenczi.

society)

- Mercure de France, collection Le

fie van Nellie van Kol. Haar zwaarte-

Petït Mercure, 1999. - 91 p. - 22 F.

punt ligt niet bij de jeugdliteratuur,

Fia Dicteren is bezig met een biogra-

La comtesse de Ségur et la maltrai-

Klein boekje met drie elkaar aanvul-

tance des enfants / Isabelle Papieau,

maar bij haar feministische en reli-

lende artikelen, twee van Nicole Belmont

- Paris : L'Harmattan, 1999, - 176 p.

gieuze opvattingen. Het archief van

met 20 jaar verschil tussen het schrijven

; 22 cm. - (Logiques sociales). -

Nellie van Kol is ondergebracht bij

ervan en een van de psycho-analiticus

het IIAV (IntemationaaJ Informatie-

ISBN 2738480748.

Ferenczi uit de jaren '20. Over hel

La comtesse de Ségur et ses illustra-

centrum en Archief voor de

gebruik van angst in sprookjes (kinder-

teurs :cataloguedel'expositionde la

Vrouwenbeweging) in Amsterdam.

schrikken en boemannen) als opvoe-

BM de Rennes. Bibliothèque muni-

Adres Fia Dieteren: Joris tvenslaan 9,

dingsmiddel. (La Revue des livres pour

cipale de Rennes. - 80 F. (Bron: La

1325 LV Almere.

enfants, no. 191, febr. 2000).

revue des livres pour enfants, no.
190.)
In september 1999 was het 200 jaar
geleden dat la Comtesse de Ségur (in

Bijzondere
(her) uitgaven

Frankrijk de meest verkochte auteur

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

in 150 jaar) werd geboren. In Frankrijk

De kleine prins / Antoine de Saint-

werd daaraan aandacht besteed met

Exupery ; in een nieuwe vertaling van

een internationaal symposium en een

Ernst van Altena ; uitgegeven ter gele-

tentoonstelling. Meer Informatie in 'La

genheid van de honderdste geboorte-

revue des livres pour enfants', no. 191,

dag van de auteur. - Rotterdam : Ad

bij het Letterkundig Museum.

NEDERLAND

febr. IOOO, p. 88-91. In Nederland is

Donker, 2000. -

deze katholieke auteur niet populair

De achttiende eeuw (jrg. 31, no. 1,

ISBN 90 6100 482 9 ; f25,-,

1999) bevat een artikel van Ans

geworden. In het Centraal Bestand
Kinderboeken zijn 22 verwijzingen naar

Een eeuw na de geboorte van de auteur
(1900-1944) een nieuwe vertaling: het

Veltman-van den Bos over Petronella
Moens en haar vriendenkring.
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Armada (no. 18, mrt. 2000) is een

(naast veel meer} de illustratiege-

In Bookbird (jrg. 37, no. 3, 1999) een

themanummer over school Het bevat

schiedenis van Hans Brinker in

korte geschiedenis van de Spaanse

een artikd over verschillen en over-

beeld en de herontdekking van Wim

jeugdliteratuur en de avonturen van

eenkomsten tussen 'School-idyllen'

Bijmoer. Verder een artikel over het

Alice herverteld in Frans-Canadese

van Top Naeffen 'De kleine repu-

'nerveuze gestel' bij Top Naeffen

kinderboeken. No. 4 is een specia]

bliek' van Lodewijk van Deyssel.

Cissy van Marxveldt, en de tekst van

over Scandinavische jeugdliteratuur,

Ook een artikel over 'Cuore' (Jongens-

de inaugurele rede van hoogleraar

met artikelen over nationale karakte-

leven) van Edmondo De Amicis.

Helma van Lierop-Debrauwer:

ristieken en over de geschiedenis

'Perspectief op het verleden'.

van de Noorse en IJslandse jeugd-

Berichten van Moeder de Gans
(jrg, 1, no. 1, april 2000) is de op-

literatuur.
Oorlogsdocumentatie '40-'45 : tiende

volger van 'De Ganzenveer'.

jaarboek / van het Nederlands Insti-

In dit nummer onder meer artikelen

tuut voor Oorlogsdocumentatie, 1999.

bevat een artikel van Quentin Blake

over Ivo Groothedde en Jan Feith.

Bevat een artikel over het dagboek

over de geschiedenis van de kinder-

van Anne Frank en haar liefde voor

boekillustratie.

Boekenpost (jrg. 8, no. 47, mei/juni

Books for keeps (no. 121, mrt 2000)

de boeken van Cissy van Marxveldt.

2000} bevat artikelen over Karl May,
Edgar Rice Burroughs, f,F. Ohmans,

In Stripschrift (jrg. 32. no. 8, 1999 )

Suske en Wiske, een fondscatalogus

een artikel over de discussie rondom

uit ca. 1920 van A.W. Bruna & Zoons,

een Gronings Stripmuseum en/of

kinderboeken van uitgeverij P.H.Trap,

een Haarlems Centrum van het

bladwijzers van Kluitman en meer.

Beeldverhaal.

Boekenpost (jrg. 8, no. 48, juli/aug

De Verniaan (no. 18, 2000) is gewijd

2000) zal bijdragen bevatten over de

aan 'Het fortuin van de Begum' ook

sprookjes van Duizend en één nacht

genoemd 'Eldorado en het monster

en over ie petit prince en Antoine de

van Staalstad'. Bevat ook informatie

Saint-Exupéry.

over Gerard Keiler.

Leesgoed (jrg. 27, no. 1, jan 2000)

BUITENLAND

bevat onder andere een artikel over
het boek 'Kom binnen in het huis

1001 und 1 Buch (no. 1, febr. 2000)

Bulletin Jugend & Literatur (jrg. 31,

van El Pintor' en informatie over

bevat een artikel over een symposium

no. 3 en 4, 2000) bevatten artikelen

de Internationale Jugendbibliothek

in Wenen, gewijd aan het belang van

over Ida Boharta en Edgar Rice

in München. In no. 2 een bijdrage

particuliere kinderboekverzamelingen

Burroughs. No. 4 bevat een katern

over het Instirut für Jugendbuch-

voor onderzoekers.

met 8 pagina's informatie over pop-

forschung in Frankfurt ara Main.

ups, met veel internetadressen.
Aus dem Antiquariat (no. 2, feb.

Literatuur (jrg. 17, no. 2, mrt/apr.

2000) is een speciaal nummer over

Carousel (no, 14, lente 2000) bevat

2000) bevat een bijdrage van Jeroen

oude kinderboeken, met artikelen

een interview met Dick Bruna en een

Salman over kinderalmanakken in

over Hans Heinz Ewers, Russische

artikel over Edward Ardizzone.

de achttiende eeuw.

kinderboeken en kunst, het symposium in Wenen over verzamelen van

Children's Literature Association

Literatuur zonder Leeftijd (no. 51,

kinderboeken, Struwwelpeter in

Quarterly (jrg. 24, no. 4, winter

voorjaar 2000} is een themanummer

Princeton en diverse recensies van

1999/2000} bevat artikelen over het

over illustraties in jeugdboeken, met

vakboeken.

19e eeuwse sprookjesdebat en de

IO Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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ontwikkeling van kritiek in Duitsland,

lezing van het Grï mm-sprookje van

over 'De zaak Zonnebloem' van

de stukgedanste schoentjes, en een

Hergé, en over nonsensliteraruur.

boek: 'Van kinderen' door H. Dietz

stuk over problemen bij het vertalen

en K. Leopold. - Groningen : G.

van de sprookjes van Perrault.
In de Dime novel round up : a maga-

Wie heeft een exemplaar van het

Römelingh & Co., 1909. De titel staat
in de Brinkman en in het Nieuwsblad

zine devoted to the collecting, preser-

Newsletter Children's Books History

vation and study of old-time dime

voor de boekhandel, maar in geen

Society (no. 66, april 2000} bevat

and nickel novels, popular story

enkele openbare collectie is een

informatie over nieuwe vakliteratuur,

papers, series books, and pulp

exemplaar gevonden. Informatie

verslagen van bijeenkomsten en

magazines (jrg. 69, no.2 (662), april

graag (met spoed) naar:

lezingen over C S . Lewis en Narnia,

2000) staat een artikel van onze

Mevr. S. Meeder - Weteringlaan 148 -

Struwwelpeter, Little Black Sambo

mededonateur uit Canada: Mary

5032 XV Tilburg, tel. 013-4636524.

en over armoede en rijkdom in Victo-

Eggermont-Molenaar. Ze toont aan

riaanse kinderboeken.

Ruud Groothedde, zoon van de

La revue des livres pour enfants (no.

samenwerking met Co Winnips een

dat Gustave Aimard niet het pseudoniem was van OÜver Gloux, maar
zijn echte naam.
Journal ofcbildren's literarure (jrg.

auteur Ivo Groothedde, is bezig in
191, febr. 2000) bevat een bijdrage

brochure over leven en werk van zijn

over (vooral moderne) schutbladen

vader samen te stellen. Om de oplage

en over 'Babar' van Jean de Brunhoff.

te kunnen bepalen, wil hij graag

26, no. 1, lente 2000) bevat bijdragen

weten wie geïnteresseerd is in een

over de jeugdliteratuur van het laatste

De Volkacher Bote (no. 69, april

millenium en over tien belangrijke

uitgave die zo'n f 25,- zal gaan kosten,

2000} bevat artikelen over de kinder-

boeken uit de 20e eeuw.

en circa 90 pagina's A4 zal omvatten.

boekenverzameling van Johanna

Adres: Mopertingerbank 24,

Monschein, die geveild is bij

6213 JN Maastricht.

Julit (jrg. 26, no. 1, 2000) bevat een

Sotheby's, over de collectie van de

terugblik op de jeugdliteratuur van

Sachsische Landesbibliothek in

de afgelopen eeuw.

Aernout Borms is wegens een onder-

Dresden en een herlezing van het

zoek naar het (kinder)prentfonds van

weekblad 'Der gute Kamerad' (vanaf

A.W. Sijthoff (verschenen tussen

In Kinder- und Jugendliteratur : ein

1887).

Lexikon (9, Erganzungslieferung)
lemma's over J.C. Adelung , H.Chr.
Andersen, Johartn Amos Comenius

door A.W. Sijthoff te Leiden, waar-

Vragen

en over de Internationale Jugendbibliothek.

1851 en ca. 1870), op zoek naar de
volgende prentenboeken, uitgegeven
voor mogelijk dezelfde houtblokken
zijn gebruikt:

Helaas geen reacties op de vragen

- Prentenboek, verzameling van meer

uit het vorige nummer naar de afThe lion and the unicorn (jrg. 24,

dan 200 houtgravuren. -1851.

kortingen achterop boeken en naar

no. 1, jan. 2000) bevat artikelen over

- Prentenboek uitgegeven door de

illustrator 'Mr. Maarten'. Wel enkele

twee jeugdboeken uit de Verenigde

Maatschappij tot Nut van het Alge-

nieuwe kwesties waarvoor we uw

Staten rond 1900, over de invloed

meen - gekleurd/ongekleurd. -1855.

aandacht vragen.

van Engelse volksboeken op laat-acht-

- Prentenboek tot Nut van het
Algemeen, -1855.

tiende-eeuwse jeugdliteratuur, over

Janneke van der Veer is op zoek naar

de filmversies van 'Little Women'

oude kinderboeken waarin het feest

van Louise Alcott, over kolonialisme

van Sint Maarten (11 november)

in Disney's Mary Poppms en over

voorkomt. Informatie graag naar:

- Prentenboek voor de jeugd - ie en

- SijthofFs prentenboek - kinderbibliotheek • huisboek voor jongens
en meisjes. -1855.

een Engels kostschool verhaal uit 1871,

Oerdijk iC, 7433 AE Schalkhaar,

Marvels & Tales (jrg. 13, no. 2,1999)

2e stuk - met zwarte platen of met

tel. 0570-629343 of

bevat onder meer een feministische

gekleurde platen. - 1856.

e-maii: j.vaiiderveer@wxs.nl.

- Prentenboek voor jongens en meis-

Berichten uil de wereld van hel oude kinderboek
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Colofon

jes - No 1-30 - met platen, -1856.
• De plaat) es-koopman - platen met

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder' en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977}

bijschriften voor de lieve jeugd. 1858.
- Het leven in de wereld - verzameling van ambachten, beroepen en
bedrijven - platen met bijschriften geschenk voor jongens en meisjes. 1862.
- Nuttig allerlei - plaatjes met bijschriften voor de jeugd - 3 stukjes. 1S65.

naar oude oorkonden verteld / door

Verzoek aan verzamelaars: hebt u een

George Paijsen Petersen ; vertaald

van deze boeken in bezit, neem dan

door Mevrouw Bakker Korff-Hooge-

a.u.b. contact op met Aemout Borms,
Laan van Nieuw Oosteinde 275,

boom. - C.A.J. van Dishoeck, 1908.
roemruchte leven van Tijl Uilen-

fax 070-3873429,

spiegel in Vlaanderen / opnieuw

email: agjmborms@dataweb.nl.

verteld door Jan Mens. - 'Margriet'jeugdbibliotheek, ca. 1956.
• J.H. Ramberg, in: Tijl Uilenspiegel,

script van onze Canadese mededona-

zijn kluchtig leven en bedrijf/ in

teur Mary Eggennont-Molenaar?

knittelverzen naverteld door den

Het is een 'beschouwing over leven,

bewerker van 'De Jobsiade'; met

werk (veertig boeken in Nederlandse

printverbeeldingen. - Gebr. E. & M.

vertaling en een Frans reisverslag)

Cohen, 1899.

en receptie van de verguisde, vergeten Franse schrijver Gustave Aimard

• Roothciv, in; Tijl Uilenspiegel /
Thomas Murner ; door P. de Zeeuw

(1818-1883), gevolgd door een verge-

J. Gzn. - G.B. van Goor Zonen, 1941.

lijkend verslag over een reis naar Rio

• W.J. Rozendaal, in; Tijl Uilenspiegel

de Janeiro {1880 en 1999}'. Adres:

/ door P. de Zeeuw J. Gzn. - 10e dr. -

1416 - 29Ü1 Str. N.W. / CALGARY,

Van Goor Zonen, 1966.

Alberta / Canada T2N 2V1. Tel. (00)
(i) 403 2843952,
e-mail: memo@cadvision.com.

• Victor Sruyvaert, in: Het vrolijke
leven van Tijl Uilenspiegel / Eugeen
Bosschaerts ; met houtsneden. - 10e
dr. - L. Opdebeek, 1976.
• Walter Trier, in: Tijl Uilenspiegel;

Verantwoording
illustraties

twaalf van zijn avonturen vrij
bewerkt en naverteld / door Ben van
Eysselsteijn ; naar de oorspronkelij-

Vele kunstenaars hebben Tijl Uilen-

ke uitgave van Erich Ostner ; met

spiegel uitgebeeld. Een keuze uit

tien gekleurde platen en vele teke-

bewerkingen van het verhaal voor

ningen. - 3e dr. - H.P. Leopold, 1955.

de jeugd:
- H. Grobet, in: Tijl Uilenspiegel's
jongensjaren (bij de Schildburgers)
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Donaties naar gironummer 2348552
t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinderen Jeugdliteratuur, Amersfoort.

• H.G. Kresse, in: Het vrolijke en

2274 GE Voorburg, tel. 070-3869167,

Wie weet een uitgever voor het manu-

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
Reinder Storm (secretaris),
Henk van der Lee (penningmeester),
(anneke van der Veer,
Jaap ter Linden.

• Jan Wiegman, in; Tyl Uilenspiegel /
naverteld door Hermanna.- 2e dr. H. Meulenhoff, 1919,

Samenstelling:
Jeannette Kok & Nel Teeuwen,
Informatie kan men sturen aan:
Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339661
Fax. 070-3477941
e-mail: jeannerte.kok@nImd.nl
of tel./fax. 020-625191;
Bezoekadres Letterkundig Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5,
Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar vijfendertig gulden)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek.
Aanmelden ah donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
Coördinatie 'Kinderboekencafé':
Netty van Rotterdam (0180-487128)
& Theo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336)

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

•w
*

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

J

De studiedag in het voorjaar van 2001 zal eind maart
plaatsvinden en waarschijnlijk uitgeverij Kluitman te
Alkmaar als onderwerp hebben. In het Stedelijk Museum
aldaar zal in die periode een tentoonstelling Kluitman te
zien zijn.
Frits Booy
Voorzitter

Van de redactie
Ook onze donateurs passen zich steeds meer aan de veranderende tijden aan. Men 'gaat online' en wisselt per e-mail
informatie uit. De redactie ontving een verzoek om e-mail
C Ë H J A S &-tt t e E r * M ö t O UiT V A O £ « $ K A S
I . e 0 6 » ZJE.T &AT H E T M Ë K ï S i f e t P & S T ,
J A « LWKT r*U W E L E E f * E-CMTE. F A T ,
P f e r E£« f e ö g . # ? , p ( ë G A A T NA,A£> S T A O
•

adressen van donateurs uit te wisselen. In het volgende
nummer kan een lijstje worden opgenomen, dus als u
daarin vermeld wilt worden, mail uw adres dan naar:
jea nnettekok@ com pu serve.com
De illustraties in dit nummer zijn afkomstig uit de bundel
Tot volle waschdom, waarin de lezingen van het succesvolle

Van het bestuur
Zoals eerder vermeld is onze studiedag op 30 september

symposium op 1 en 2 oktober vorig jaar zijn gebundeld.
De samenstelkrs

aanstaande voornamelijk gewijd aan de illustratrice
Henriëtte Wülebeek Le Mair en haar tijd. Heel toepasselijk
zullen drie vrouwelijke kunsthistorici een aantal facetten

Mr. van Veen-kring

van haar persoon, haar werk en haar tijd belichten.
We besluiten de dag met de presentatie van de symposium-

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober 2000,

bundel Tot volk waschdom. Het eerste exemplaar zal worden

om 10.00 uur bij antiquariaat Acanthus, Achter Sint Pieter

aangeboden aan mevrouw Els van Eijck van Heslinga,

180 te Utrecht. De heer P.J. Buijnsters zal een inleiding

plaatsvervangend directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

verzorgen. Meer informatie bij Frits Booy, zie Colofon.

Als gasten voor deze studiedag zijn alle auteurs van de
bundel uitgenodigd. Voor het programma verwijs ik u naar
de uitnodiging.

Kinderboeken-café

Het plan bestaat om op enigerlei wijze de inventarisatie en
beschrijving van achttiende- en negentiende-eeuwse kinder-

Dit jaar is er nog één bijeenkomst: op woensdagavond

boeken, de bibliografieën van het echtpaar Buijnsters en

25 oktober weer in café Lofen in Utrecht om 19.00 uur.

Frits Huiskamp, voort te zetten. Nadere informatie hierover

Iedereen is welkom om aan te schuiven!

volgt.
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Mini-excursies

wezigen, Drie uur later stonden we

Voor donateurs die vóór de studiedag

weer buiten, het hoofd vol nieuwe

al wat meer over haar willen weten

Dit jaar staat nog één mini-excursie

indrukken. Voor de andere verzame-

heeft de redactie een kleine speur-

op het programma: vrijdagmiddag to

lingen hadden we helaas geen tijd.

tocht ondernomen. Het Lexicon van

november (van 14.00 tot 17.00 uur)

Een kort bezoek aan antiquariaat

de jeugdliteratuur bevat een lemma

naar het Spee!-goedmuseum in

lievredoor besloot het bezoek aan

over Willebeek Ie Mair, geschreven

Deventer. A.u.b. tijdig aanmelden

Vlaardingen, mengeling van haven

door Peter Zunneberg. Dit Lexicon is

bij Theo Gielen (zie colofon), want

en stad, oud en nieuw.

in te zien bij grotere openbare biblio-

het aantal deelnemers bij deze mini-

Het museum is op zaterdagmiddag

theken, en kopieën kunnen bij het

excursie is beperkt.

geopend. Voor studiedoeleinden is

Letterkundig Museum worden opge-

de heer Anderson graag bereid een

vraagd.

Hieronder volgt een verslag van de

aparte afspraak te maken. Adres:

vorige excursie.

Kethelweg 50, 3135 GM Vlaardingen.

literatuur die te vinden is via het

Tel/fax. 010-4343843.

bestand LM-Collecties, zoals een

Dat laatste geldt ook voor andere

Jan Anderson Museum

bibliografie (met levensschets) door

Op 9 juni 2000 klopten zeven

de Oostenrijker Friedrich C. Heller

donateurs aan bij Streekmuseum Jan
Anderson in Vlaardingen. We werden

Henriëtte Willebeek
Ie Mair

zeer vriendelijk ontvangen door de

uit 1996. Een aantal artikelen verscheen naar aanleiding van tentoonstellingen van haar werk, In het

'generalist' fan Anderson, die 150

De studiedag op 30 september is ge-

knipselarchief van het Letterkundig

verzamelingen bijeenbracht en

wijd aan Henriëtte Willebeek Ie Mair

Museum zitten ook knipsels over

beheert. Verschillende musea weten

(1889-1966). Gemeente bibliotheek

eerdere tentoonstellingen. Haar werk

Jan Anderson dan ook te vinden voor

Rotterdam heeft een tentoonstelling

blijkt geëxposeerd te zijn in 1974 in

bruiklenen ten behoeve van hun

gewijd aan deze illustratrice, waarvan

het Historisch Museum in Rotterdam

tentoonstellingen. Een deel van het

de bibliotheek materiaal beheert,

en in het Arnhems Museum, en in

materiaal in het Anderson Museum

onder meer verkregen via een legaat

1975 in de Zonnehof in Amersfoort

is permanent uitgestald in winkeltjes

van verzamelaar mevrouw A.C.A.

en in Museum Meermanno -

en werkplaatsjes, een ander deel

Drost.

Museum van het Boek in Den Haag.

wordt wisselend in vitrines ondergebracht.
Onze belangstelling ging uit naar de
prenten en kinderboeken die zich
hier zouden bevinden. En die collecties bleken buitengewoon interessant!
Er was veel moois te bewonderen:
scrapbooks, al ba amicorum, centsprenten en prentenboeken uit de
i$e, 19e en 20e eeuw. Er waren ook
boekjes met prenten gemaakt van
houtblokken van kinderprenten,
drukproeven van prentenboeken uit
de 19e eeuw en onbekende beweegbare boeken. Jan Anderson kwam
met aparte dozen met Sinterklaasboeken en liedjesboeken tegemoet
aan de speciale wensen van de aan-
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In het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) staan 14 Engelse,
1 Franse en 17 Nederlandse titels
(waaronder herdrukken en vertalingen), die in zes Nederlandse bibliotheken, die samen het CBK vormen,
ingezien kunnen worden. Voor de
internet-gebruikers: zie bij de rubriek
&•**.

'Internet'.
Via internet was ook informatie

'yrS

Si-:::": .*>'K- /s--?SJ*ïa-&,'
J » : ^ , : - . • . , - : - • . . - : .

', *&X - .

over Willebeek Ie Mair te vinden via
zoekmachine www.surfboard.nl en

Internet

Mengelwerk

intikken van + willebeek +le +mair
(de plussen zorgen ervoor dat niet

Mogelijk ten overvloede, maar dan

Omdat de collecties documenten

ook nog alle sites van eventuele wille-

voor alle nieuwe gebruikers van

(brieven, handschriften e.d.) bij het

beeks en mair's apart worden gese-

internet: www.1etmus.nl is de web-

Letterkundig Museum de laatste jaren

lecteerd}. U krijgt dan een aantal sites

site van het Letterkundig Museum;

aanzienlijk groeien, is een verbou-

voorgeschoteld, waarvan de eerste

catalogi aanklikken en kiezen: voor

wing van het depot nodig. Daarom zal

met adres:

al uw vragen over kinder- en jeugd-

de documentencollectie van 1 oktober

http://homepage. fcgnetwo rks. net/

boeken het CBK (Centraal Bestand

tot 31 december niet geraadpleegd

tortakales/I llustra tors/ LeMa ir.html

Kinderboeken) en voor literatuur

kunnen worden. Knipsels, foto's en

de meest gerichte informatie geeft.

óver kinderboeken: LM-Collecties.

de vakcollectie met tijdschriften en
boeken over jeugdliteratuur blijven

Andere sites geven soms een of meer
titels van haar boeken, al of niet anti-

http://etext.lib.virginia.edu/railton/ in

wèl beschikbaar. De leeszaal is ge-

quarisch te bestellen.

dex2.html en

opend van dinsdag tot en met vrijdag

http: // ma rktwat n.tniningco.com/art/

van 9 tot 17 uur. De toegang bedraagt

ken levert op dat zij 'een bijzonder

ma rkt wain/libra ry /text/bl

f 6,00, met Museum jaarkaart f3,75.

begaafde kunstenares' was (Scheen),

Twee interessante sites over Mark

dat Rie Cramer de 'Eleganz und

Twain met veel informatie en door-

Anmut' van Willebeek Ie Mair 'nicht

klikmogelijkheden.

Een korte blik in enkele naslagwer-

erreichte' (Lexikon der Kinder- und

Bij het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG) wordt
een bijzondere collectie kinderboeken

(ugendliteratur, lemma Rie Cramer),

http://faIcon.jmu.edu/-ramseyil/bio

beheerd. In het archief van de Ver-

en dat zij 'een geval op zich zelf is

childhome.htm Een index op inter-

eniging Nederland-Nieuw Rusland

met 'de door haar nobel in kleur ver-

netsites met informatie over honder-

bevonden zich namelijk circa 375

luchte boeken, prentenboeken eigen-

den angelsaks ische auteurs zoals

Russische prentenboeken uit de jaren

lijk' (De hele Bibeïebontse berg),

Alcott, Andersen, Ardizzone, Blyton,

twintig en dertig. Vooral de periode

Haar werk toont een 'Tendenz zu

Burnett en veel meer.

van 192S tot 1932 is daarbij interes-

einer symmetrischen Darstellung,

sant vanwege experimenten met de

zur Wiederholung der Motive, zur

http://hca.gilead.org.il Een site over

vorm en de stijl die dan uitgevoerd

Vereinfachung kindlicher Formen

Hans Christian Andersen.

worden. Bij het tot stand komen van

und einer im allgemeinen dezenten

deze als brochure uitgegeven boeken

Farbgebung', maar men vindt dat ze

http://members. tri pod.lycos.nl/luiker

werden kunstenaars, dichters en

humor mist, en dat haar werk soms

waal Een zeer fraaie site over een

pedagogen ingeschakeld. Bovendien

gekunsteld lijkt.

toverlantaarnverzameling, met veel

werd een heel netwerk opgezet om de

(Die Bilderwelt im Kinderbuch,

informatie en prachtige platen,

mening van kinderen over deze pren-

no. 2639).

tenboeken te achterhalen. Na 1932
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was de vrijheid van de kunstenaars
voorbij en moesten (kinder)boeken
worden voorzien van illustraties in
de stijl van het socialistisch-realisme.
Een klein aantal van deze avantgardistische prentenboeken is in
1929 en 1930 door de Vereniging De
Baanbreker in Nederlandse vertaling
uitgegeven, bij uitgeverij Servire in
Den Haag,
Adres IISG: Cruquiusweg 31,
1019 AT Amsterdam,
tel. 020-6685866. Beherend conservator: Els Wagenaar.
De collectie oude kinderboeken van
het Nederlands Openluchtmuseum

jaar. Ivo de Wijs schrijft de teksten

in Arnhem staat opgesteld in een

en de muziek. De productie zal een

Minkoff) is gebaseerd op de wijs-

aantal theaters aandoen.

neuzerige muis uit het boek van

depot zes kilometer van de biblio-

De film 'Stuart Little' (regie Ron

theek verwijderd, hetgeen niet be-

(Metro, 21-7-2000} Zie ook bij

E,B. White (1S99-1985). Het boek

paald gebruiksvriendelijk is. Gelukkig

Tentoonstellingen,

verscheen in 1945 en werd door

komt er verandering in deze situatie,

Godfried Bomans in 1972 vertaald

want bij de aanstaande nieuwbouw

Weer diverse bewerkingen van (klas-

als Tom Trikkelbout,

komen de boeken weer onder hand-

sieke) kinder- en jeugdboeken voor

Teigerjes film' van Jun Falkenstein

bereik te staan. Bibliothecaris Herms

het theater: Koning van Katoren van

is een bewerking uit de Disney-studio

Lunenborg verwacht dat het in sep-

Jan Teriouw wordt gespeeld onder

van A.A. Milne's boek over Winnie

tember 2001 zover is,

regie van Peter de Baan en gaat tot

de Poeh. (Volkskrant 29-6-2000)

en met januari 2001 op tournee.

Van het boek Kruimeltje wordt (na

Met liedjes van Ivo de Wijs.

de film} ook een musical gemaakt,

Beeldverhaal zou voorjaar 2O0O in

Meer informatie bij De Nationale

de regie is in handen van Wim Serlie.

Haarlem zijn deuren voor het publiek

Theaterkassa, 0900-0191.

Première ca. november 2000.

haald, en het stichtingsbestuur heeft

Het Chileense Theatro di Silencio

In Frankrijk is een symposium

laten weten dat er een begrotings-

speelde eind augustus 'Alice Under-

gewijd aan Hector Malot (1830-1907),

tekort van drie ton is. De Raad voor

ground' een combinatie van theater,

die behalve kinderboeken als 'Alleen

de Kunst heeft negatief geadviseerd

mime, circus en muziek, gebaseerd

op de wereld' ook nog zo'n vijftig

over subsidiëring, zodat het de vraag

op Alice in Wonderland,

romans schreef. Er werden diverse

Het Nederlands Centrum voor hel

openen. Die doelstelling is niet ge-

is of en wanneer het instituut er

lezingen gegeven, met onderwerpen

komt. (Volkskrant 5-6-2000)

Jeugdtheater Sonnevanck speelde

als: vergelijkingen met Heidi, 120

'Fantasten' gebaseerd op Don Quichot.

Japanse edities, de invloed van het

De viering van het 45-jarige bestaan

Annie Schmidf s boek Minoes wordt

boek in Frankrijk, navolgers en lees-

van Nijnlje Pluis wordt afgesloten

nog dit jaar verfilmd en zal in 2001

ervaringen. Er bestaat een vereniging:

met een permanente tentoonstelling

in de bioscopen te zien zijn. Het

'D^s amis d'Hector Malot'. La revue

van Bruna's werk in het Utrechts

ministerie van OC en W betaalt mee

des livres pour enfants (no. 192, april

Centraal Museum en met een musi-

aan de financiering.

2000) doet er verslag van.

cal voor kinderen van drie tot zes

(de Volkskrant 30-3-2000)
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Tentoonstellingen

Van 15 september tot en met 18 okto-

tentoonstelling over Schrijvers van de

ber in de Universiteitsbibliotheek van

rode familie, Theo Thijssen en A.M.

Vanaf 5 oktober is een permanente

Amsterdam: Lezen in rangen en

de Jong.

overzichtstentoonstelling te zien van

standen: negentiende-eeuwse biblio-

Adres: Eerste Leliedwarsstraat 16,

het werk van Dick Bruna in de Riet-

theken opnieuw bezocht Hierbij

tel. 020-4207119. Open do-zo 12-17 u-

veldvleugel van het Centraal Museum

wordt ook aandacht besteed aan de

in Utrecht. De gemeente heeft een

Paedagogische Bibliotheek waarin veel

Tot en met 29 oktober in museum

miljoen gulden beschikbaar gesteld

kinder- en jeugdboeken waren opge-

In 't Houten Huis in De Rijp een ten-

voor het inventariseren, fotograferen

nomen. De teksten van lezingen over

toonstelling van centsprenten en

en digitaliseren van de collectie Dick

negentiende-eeuwse bibliotheken

antiek speelgoed: Voor de brave

Bruna, het opslaan onder optimale

worden gepubliceerd in het tijdschrift

jeugd. Met prenten uit de eigen col-

condities en het presenteren ervan.

De negentiende eeuw, no. 3/4.

lectie met onderwerpen aJs geschie-

Adres: N kol aaskerkhof 10.
Tel. 030-2362362. Open: di-zo n-17 u.

denis, aardrijkskunde, sprookjes,
Tot en met 29 oktober in het Theo

kinderspelen, opvoedkunde, bijbel,

Thijssen Museum in Amsterdam een

spreekwoorden, spoken, dieren,

Tot en met 1 oktober in Bibliotheek
Rotterdam: Kinderleven verbeeld :
illustraties van Henriëtte Willebeek Ie
Mair, De tentoonsteüing is tot stand
gekomen in samenwerking met het
Instituut Kunstgeschiedenis en
Muziekwetenschap van de Universiteit van Utrecht en de Stichting
Inayat Sirdar. Adres: Hoogstraat 110,
tel. 010-2816100. Open: tijdens
openingsuren bibliotheek.
Tot en met 15 oktober drie tentoonstellingen over historische atlassen.
Daarmee worden verzamelingen
met prenten, tekeningen en foto's
bedoeld, die betrekking hebben op
de geschiedenis. Onder de titel
Geschiedenis in beeld laat het Rijksmuseum in Amsterdam een selectie
zien van materiaal uit de atlas van
Frederik MulJer, het Schietandshuis
in Rotterdam (tot 1 oktober) uit de
atlas van Abraham van Stolk en het
Dordrechts Museum uit de atlas van
Simon van Gijn. Er zijn ook kinderprenten te zien. Er verschijnt een
boek bij de tentoonstellingen met
dezelfde titel, bij uitgeverij Waanders
in Zwolle, voor f49,50.
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zangkunst en spelletjes. Adres:

Van 7 oktober tot april 2001 is in het

fan Boonplein 2, tel. 0299-671286.

Letterkundig Museum in Den Haag

Open: za-zo 11-17 u.

een tentoonstelling te zien over

Inhoudsopgave

Remco Camper!: al die jaren dromen.
Tot en met 31 oktober in museum de

Hij schreef ook een aantal kinder-

Rita Ghesquiere

Burghse schoolt in Burgh-Haamstede

boeken.

Tussen droom en daad!

de tentoonstelling Aap, noot, mies...

Adres: Willem Alexanderhof 5,

De hele Bibelebontse berg tien jaar later

meer dan een eeuw leren lezen.

tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

Met leesplankjes en leesboekjes van

za-zo 12-17 u-

AUTEURS

Van 17 december tot eind maart 2001

Anne de Vries

is in het Stedelijk Museum in Alkmaar

Van Proeve tot genre. Kinderpoëzie aan

een tentoonstelling te zien: Van Dik

het eind van de achttiende eeuw

EN

GENRES

vroeger en nu.
Adres: Kerkstr. 3, tel. 0111-651529.
Open: di-za 13.30-16.00 u.
Van 1 september tot 19 november in

Trom, Marjoleintje en Kippenvel:

Theo Meder

het Comeniusmuseum in Naarden een

boeken van Kluitman sinds 1864.

Nederlandse sprookjes in de negentiende

tentoonstelling met de titel Onderwijs

Een beeld van meer dan een eeuw

en twintigste eeuw.

uit de tijd van griffels en ganzen-

leescultuur, met ontwikkeling van

Verteld, verzameld, gedrukt

veren, met de historische schoolklas

grafische vormgeving en illustratie-

Aukje Holtrop

van meester Roelof Egberts uit de

technieken, bedrijfsgeschiedenis, en

'Denk nooit: een kinderhand is gauw

Gouden Eeuw. Adres: Kloosterstr. 33,

de neerslag van veranderende opvoe-

gevuld'. Over leven, werken en opvattingen

tel. 035-6943045. Open: di-za 10-17,

dingsidealen. Adres: Canada plein 1,

van Nienke van Hichtum

zo 12-17 u -

tel. 072-5110737. Open: di-w 10-17,

Hans Malla

za-zo 13-17 u.

Van centsprent tot album. De ontwikkeling
van het stripverhaal 1800-2000

Tot en met 6 januari 2001 in het
Drukkerijmuseum in Meppel een

Tot 1 mei zooi is bij de Stichting

expositie: fip en Janneke / Jippus et

Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

fannica in Druk. Met boeken, foto's,

de tentoonstelling te zien: Bij oliepitje

uitgaven van Jip en Janneke in ver-

en noodkacheltje : het jeugdboek in

Jeroen Salman

schillende talen en kopieën van

oorlogstijd. Een selectie uit de collec-

'Om tot presentjes aan kinderen te geven'.

werk van Fiep Westendorp. Adres:

tie van de SKC van tijdens de tweede

Het kinderboek in de achttiende-eeuwse

Kleine Oever 11. Tel. 0522-242565.

wereldoorlog, al dan niet met toe-

boekhandel

Open: di-za 13-17 u.

UITGEVERS

EN

BOEKVERKOPERS

stemming van de bezetter uitgegeven

Pieter Boekholt

jeugdboeken. Adres: Hoofdstraat 4,

Op zoek naar de kinderlectuur

Vanaf 4 december tot eind februari is

tel. 0575-545117. Open: ma-vr 10-17,

van rond 1800

in de Koninklijke Bibliotheek in Den

za 10-12 u. (Zie ook bij Publicaties)

Berry Dongelmans

Haag de tentoonstelling: Tijdgebonden : almanakken en kalenders in de

De mislukte drooglegging.
Tot en met 27 mei in het Natuur-

De kinderboekenuitgevers G.B. van Goor

Koninklijke Bibliotheek te zien. Over

museum in Groningen Heer Bommel

& Zonnen en Gebrs. Kluitman rond 1910

de rol van de kalender en de almanak

en de natuur. Een zwart-wit 'strip'

Frank de Glas

in de Nederlandse samenleving door

tentoonstelling over de natuur van

Een jeugdboekenfonds verschiet van kleur.

de eeuwen heen. Hierbij wordt ook

Maarten Toonder.

De ontzuiling van uitgeverij Malmberg in

aandacht besteed aan kinderalmanak-

Adres: Praediniussingel 59.

de periode 1945-1965

ken. Adres: Prins Willem

Tel. 050-3676170.

Alexanderhof 5, tel. 070-31409111.

Open: di-vr 10-17, z a " z o 13-17 u.

Open: ma-vr 10-16.30.
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Onderzoek

onderzoek naar Francijntje de Boer,

Tot volle w a s c h d o m

vooral (breed) naar haar leefomgeving.
Op 20 oktober 2000 promoveert

Deze dichteres was dienstmeisje, wat

fant van der Weg op haar proefschrift
ILLUSTRATIES EN ILLUSTRATOREN

over Friese baker- en kinderrijmen.

Leontine Buijnsters-Smels

het decembernummer volgt meer

Onvermoede rijkdom. De illustratie

informatie.

De publikatie ligt bij de drukker, in

van kinderboeken tussen 1780 en 1840

zeer ongewoon genoemd kan worden.
^/

Adres: Pieter de Hoochlaan 112,
7312 PN Apeldoorn. Tel. 055-3553250.
Neerlandicus Gé Vaartjes is al enkele
jaren bezig met een proefschrift over

Theo Gieten

Saskia de Bodt, kunsthistorica aan

Top NaefT. Het wordt een biografie

Ziet hier Piet de Smeerpoets staan.

de Universiteit van Utrecht, heeft een

waarin leven en werk worden behan-

Een illustratiegeschiedenis van een klassiek

werkgroep opgericht die bezig is met

deld. De (jeugd)romans en de beïn-

kinderboek ïn de negentiende eeuw

een onderzoek naar prentenboeken

vloeding door Tine van Berken en

Margreet van Wijk-Sluyterman

uit de eerste helft van de twintigste

de vele - minder bekend gebleven -

Ambacht en kunst.

eeuw in Nederland en België. De

toneelkritieken die ze schreef worden

Leesbevordering avant la lettre: Jannie

bedoeling is om de boeken te bestu-

behandeld. Gé Vaartjes heeft al een

Daane

deren in relatie tot de kunststroming-

aantal artikelen aan Top NaefT gewijd,

en uit die periode. Daarbij worden

onder andere in het Biografie

ook mode, reclame, vormgeving en

Bulletin (1997, no. 2) over zelfcen-

Illustraties van kinderboeken rond
de eeuwwisseling {1880-1920}
Truusje Vrooland-Löb
Ik stond erbij en ik keek ernaar.
Een persoonlijke kijk op vernieuwende
illustratoren tussen 1950 en 1960
LEESCULTUUR

Arianne Baggerman
Otto van Eek en de anderen. Sporen
van jonge lezers in schriftelijke bronnen
Frits Booy
Waardering en gebruik van negentiendeeeuwse kinderboeken
Jacques Dane
Een veelzijdig evangelisatiemiddel.
P rotesta nts-chri steli j ke kinderboeken,
circa 1850-1925
Piel Mooren

SYNTHESE

volkskunst betrokken. Kornewal 3,

suur in de herinneringen van Top

Helma van Lierop-Debrauwer

4116 BJ Buren. Tel. 0344-572329.

NaefT, en in de Parelduiker (1997.

Op weg naar een nieuwe geschiedenis

E -m ail saskia .debodt @ Iet. u u. nl

no. 2} over de vriendschap van Top

van de jeugdliteratuur. Ontwikkelingen
na de De hele Bibelebonlse berg

NaefT met Mari Bosland.
Jacqueline van Alphen studeerde in

Adres: Burgemeester Colijnstr. 64,

1996 bij Professor Lia van Gemert

2771 GK Boskoop. Tel. 0172- 213086.

(Universiteit van Utrecht) af. Zij doet
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Voor meer informatie dient men 'Een
ketting van boeken' te raadplegen.
(Zie 'Berichten' no. 24).
Prijsboeken op de Latijnse school:
een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse
scholen in de Noordelijke Nederlanden (ca. 1585-1876): met een
repertorium van wapenstempels /
fan Spoelder. - Amsterdam enz. :
APA-Holland University Press, 2000,
- 853 p. - ISBN 90-302-1222-5 geb.;
f282,-. Proefschrift Katholieke
Universiteit Nijmegen.
De Latijnse school, vooropleiding voor
de universiteit, was een kleine competitiemaatschappij, waarin het belonen
door middel van prijsboeken een centrale
rol speelde: de pedagogie van de wedijver.
Ook over de soorten prijsboeken (bijna
altijd Latijnstalig), de uiterlijke kenmerken ervan, de Europese context en de
reden voor de afschaffing in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Met 260
afbeeldingen, waarvan 33 platen.

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden

in de loop der tijden voor de jeugd

Tussen salon en souterrain : gouver-

hebben geschreven.

nantes in Nederland 1800-1940 /
Greddy Huisman. - Amsterdam :

vermeld zijn aanwezig bij het Letterkundig Museum in Den Haag. Mocht

Kart May verzamelaars compendium

Bakker, 2000. - 247 p . : ill.; 23 cm. -

een bepaald boek daar niet zijn, dan

bij Een ketting van boeken / door

ISBN 903512183X.;

kan men tame-lijk eenvoudig opzoeken

J.C Oosterbaan en F.C. Roest, 2000.

in welke biblio-lheek in Nederland het

- 51 p. : geld. ill. ; 21 cm. - Met een

zoek naar een onderbelicht gebleven be-

wel aanwezig is.

Codelijst van de Nederlandse Karl

roepsgroep, De auteur bestudeerde tal-

May uitgaven, 12 p.

loze egodocumenten, familiearchieven,

Zeer compleet overzicht van alle - nu

NEDERLAND

Proefschrift met weerslag van onder'

romans èn meisjesboeken.

bekende - Karl May uitgaven in Nederland, met afbeeldingen van ftet voorplat,

Een heer van afstand : ervaringen van

Van Alphen tot Zonderland : de Ne-

titel, druk, aantal pagina's, jaar, en

een bommelfan / Seb van der

derlandse kinderpoëzie van alle tijden

soms verdere bijzonderheden. Onzeker-

Kaaden. - [S.l.j: Personalia, 2000. -

/ verzameld door Anne de Vries. *

heden over al dan niet werkelijk ver-

ISBN 90 805575 1 X ; f29,90.

Amsterdam : Querido, okt. 2000. -

schenen titels zijn met rood aangegeven.

512 p. - ISBN 90 214 8647 4 ; f65,-.

Gids voor verzamelaars bij hun speur-

als hoogtepunt een ontmoeting met

tochten in antiquariaten, op boeken-

Marten Toonder in Ierland. Bevat

markten en verzamelbeurzen.

nooit eerder gepubliceerde brieven en

Bloemlezing met ruime keus uit hetgeen Nederlandse en Vlaamse dichters
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Avonturen van een bommelfan, met

een nawoord van zoon Eiso Toonder.

korte samenvatting van de inhoud van

al.] - Valencia : IVAM Centre Julio

Met uniek beeldmateriaal.

elk boek en Informatie over de illustra-

Gonzalez. • 391 p. : ill; 29 cm. - ISBN

toren,
Kapitein Rob & Terschelling : een

8448219422, • Met samenvatting van
de hoofdstukken in het Engels.

wandeling in West-Te rschell ing langs

Zeilend door de eeuwen heen : korte

Rijk geïllustreerde catalogus naar

de locaties die in de diverse Kapitein

handleiding voor het verzamelen van

aanleiding van een tentoonstelling over

Rob-uitgaven een rol spelen. -

Nederlandse historisch-maritierne

Europese avantgarde-kunst voor kinde-

Terschelling; Stichting Zeestroom,

jeugdboeken / [samengesteld door

ren. Met bijdragen over Duitsland,

2000. - f io,- in de plaatselijke boek-

N.J. Wagemaker], 3e herz. dr. -

Nederland, hall', Spanje, Frankrijk,

handels.

Nieuwe Niedorp : Ventje Vijfhaar,

Rusland en Tsjecho-Slowakije. Dit boek

[2000]. - 93 p., 40 p, pi. - ie dr.

geeft voor hel eerst een gezamenlijk over-

r 9 98.

zicht van werk van kunstenaars voor

Geïllustreerd met de tekeningen van
Pieter Kuhn (IC)20-IQ66) uit de jaren
vijftig en met foto's uit die lijd. Zie ook
www. kapiteinrob.nl

Een zeer bruikbare en verzorgd uit-

kinderen in het interbellum, wat betreft

gegeven gids voor hel verzamelen van

boeken (enkele worden geheel gereprodu-

zeeverhalen, spelend in de tijd van de

ceerd), speelgoed, affiches, architectuur

De Navorscher (1851-1960) / voor

zeil-vaart, van 1600 tot ca. 1850, ver-

en meubilair. Petra Timmer schreef een

Windows en Apple. 3 cd's voor f 99,-,

schenen van ca, 1S90 tot 1990. Bevat

hoofdstuk over de Nederlandse avantgar-

Te bestellen bij Stichting Historie

114 pagina's en yo afbeeldingen van

de en het kind, met daarin de rol van

Future, postbus 5163, 1410 AD

boekomslagen in kleur en zwart-wit,

winkelbedrijf Metz <£ Co, organisaties als

Naarden.

en meer dan 400 titels. Te bestellen bij

'Kunst aan het Volk' en mensen als

N.j. Wagemaker, Zaagmolenstraat 49,

Wllllam Penaat, B.W. Wlerink, H.P.

55.000 pagina's tekst. Het blad geniet

'7U VB Nieuwe Niedorp, tel. 0226-

Bertage, Cerrit Rietveld en Otto van

onder historici en historisch-letterkun-

413418.

Tussenbroek, Kinderboeken worden in

BUITENLAND

Meubilair, (ADO)speelgoed, architec-

welen, iets te vragen hebben of iets kun-

The Oxford companion to children's

school), de opvattingen over creativiteit

Tijdschrift op drie cd-roms, met

digen een grote reputatie. Het was een
middel 'tot gedachtenwisseling en letter-

dit hoofdstuk maar zijdelings belicht.

kundig verkeer tusschen allen, die iets

tuur (de Amsterdamse Openlucht-

nen oplossen'. Soms werden vragen pas

literature / Humphrey Carpenter and

(Werkschuil), en het onderwijs komen

jaren later beantwoord. Onderwerpen

Mary Prichard. - Repr. • Oxford ;

aan de orde.

onder meer: geschiedenis van de letter-

New York : Oxford University Press,

kunde, kunstgeschiedenis en volkskunde.

1999. - ISBN 0-19-860228-6 pbk ;

Pictures of innocence : the history

£ 14.99. - 608 p, : ül.; 23 cm. - ie dr.

and crisis of ideal childhood / Anne

Herdrukken van twee verzamelaarsgidsen:

1984.
Herdruk als paperback van de, ge-

Higonnet. • London ; New York :
Thames & Hudson, 1998. • 256 p . :

bonden uitgave uit 15)84, enigszins aan-

ill. ; 24 cm. - ISBN 0500280487 ;

C. Joh. Kieviet / [N.J. Wagemaker]. -

gepast, Vooral voor geïnteresseerden in

ca. f55,-.

3e geheel herz. ed. - Nieuwe Niedorp

oudere Angelsaksische jeugdliteratuur

: Ventje Vijfhaar, [2000]. - 74 p. :

en de vertalingen daarvan een bron van

44 p. pi. - Op de omslag: Korte hand-

informatie. (Bespreking in Leesgoed

auteur onderzoekt dit idee aan de hand

leiding voor het verzamelen van

2000 no. 3, p, 127)

van de meest alledaagse, de meest heilige

boeken geschreven door C. Joh.
Kieviet. - ie dr. 1997.

Het begrip kinderlijke onschuld Is in
de westerse wereld onaantastbaar. De

en de meest controversiële afbeeldingen
Infancta y arte modemo : IVAM

van kinderen vanaf de achttiende eeuw.

Centre Julio Gonz-Iez, 17 diciembre

Daarbij worden schilderijen, illustraties

brochure over C. Joh. Kieviet, met in-

1998/ 8 marzo 1999 / [coördinación:

(onder meer van Kate Creenaway en

formatie over alle bekende drukken tot

Maria Casanova ; colab.: Josep

Jessie Willeox Smith) en foto's (onder

1945, met jaar van uitgave. Met een

Hortola ; trad.: Karel Clatshaw ... et

andere van Ixwis Carroll) belrokken,

In zwart-wlt en kleur geïllustreerde

Berichten uil de wereld vsn het oude kinderboek
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en wordt misbruik van afbeeldingen van
kinderen voor commerciële doeleinden
bekeken. Higonnet waarschuwt tegen de
tendens in de Verenigde Staten om élke
ajbeelding van èlk kinderlichaam te zien
als verdacht, omdat sommige kijkers er
pornografische fantasieën bij zouden
kunnen hebben. Zij pleit voor beschermingvan kinderen tegen misbruik èn
voor het recht op vrije expressie van de
kunstenaar.
I- rit li Kastner als Kinderbuchautor :
eine erzahl theoretische Analyse /
Esther Steek-Meier. - Bern : Lang,
' 9 9 9 - " 474 P-

; 2

3 c m - " (Narratio ;

Bd. 14). - ISBN 3906762335 ; sfr
85.00.
Proefschrift met wetenschappelijke
analyse van de twaalf kinderboeken
van Kastner op basis van een literair
beschrijvingsmodel. (Beitrage jugendliteratur und Medien,jrg. 52, no. 2,
2000)

Children's literature in China : from
Lu Xun to Mao Zedong / by Mary
Farquhar. - Armonk, N.Y. : M.E.
Sharpe, 1999- - 335 p- ; 24 cm. (Studies on modern China). - ISBN
o7Ö56o3454*pbk.
De eerste Engelstalige geschiedenis

Press, 2000. - ISBN 0817309950.
Hernieuwd onderzoek in het licht van
nagelalen geschriften van slaven om vast
te stellen of de figuur Jim een stereotype

De ongelofelijke avonturen van Bram

geplaatst in de context van de sociale en

is of dat hij zich als zodanig gedraagt

Vingerling / Leonard Roggeveen. -

politieke ontwikkelingen; vanaf het werk

als overlevingsstrategie.

11e dr. - Van Goor, 2000. - ISBN ;

van de Chinese jeugdliteratuur,

f25,-.

van Lu Xun (1881-2936) in het begin
van de twintigste eeuw, waarna het

Inside picture books / Ellen Handler

Dank zij Harry Mulisch is deze

Marxisme en de revolutie van Mao Tse

Spitz. - New Haven : Yale University

klassieker weer herdrukt. De spelling is

Toeng de inhoud van de jeugdliteratuur

Press, 1999. - 224 p. : ül.; 24 cm. -

aangepast en de tekst hier en daar ge-

bepaalden. (Bookbird, jrg. 37, no. 3,

ISBN 0300076029 ; $ 25.-.

moderniseerd. Helaas zijn de oorspron-

*999)Black, white and Huckleberry Finn :

IO

Bijzondere
(her) uitgaven

Analyse van motieven en sekse-stereotyperingen in hedendaagse en oudere

dwenen. De uilgever heeft gekozen voor

prentenboeken, zoals Beatrix Potters

het omslag uit de jaren vijftig.

re-imagining the American dream /

'Peter Rabbit' en 'Little Black Sambo'

Elaine Mensh and Harry Mensh. -

van Helen Bannerman. f Bookbird jrg.

TuscaJoosa : University of AJabama

37.no. 3, 1999;
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kelijke tekeningen van Felix Hess ver-

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

onder meer een artikel over het

den bekend zijn uit het begin van de

Zweedse kinderboekeninstituut

negentiende eeuw, iets om eens te

Svenska Bambokinstifutet.

bekijken.

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

Traditie (jrg, 6, no. 2, zomer 2000)

(aanvulling 53, juni 2000) bevat

bevat een artikel over een verzame-

lemma's over onder andere Clara

ling meisjesboeken uit de periode

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn
bij het Letterkundig Museum.
NEDERLAND

Asscher-Pinkhof, Annie Gebhard

1900-1940 waarin studie- en beroeps-

Berichten van Moeder de Gans (jrg i,

(pionier jeugdbibliotheekwerk) en

keuze een rol spelen.

no. 2, juli 2000) bevat bijdragen over

Kwartjes boeken.

de eerste wereldoorlog in het jeugdboek en over Truus van Arnhem.

De Verniaan (no. 19, juli 2000) bevat
Literatuur {no. 3, 2000} bevat een

onder meer informatie over fules

artikel over de Enkhuizer dichter

Verne's De wonderlijke avonturen

De Bob Evers Nieuwsbrief (jrg. 8,

Cornelis Pietersz. Biens (1590/95-

van een chinees,

no. 2, juli 2000) bevat onder meer

[645) die boeken schreef met nuttige

informatie over een milleniurnbijeen-

lessen voor gereformeerde jongeren.

BUITENLAND

Literatuur zonder Leeftijd {no. 52,

1001 und 1 Buch (no. 3, juli 2000}

Boekenpost (jrg. 8, no. 48, juli/au g.

zomer 2000) bevat onder meer een

bevat een artikel over Poolse kinder-

2000) bevat artikelen over verhalen

artikel over de lotgevallen van Puk en

boekillustraties van de laatste vijftig

uit Duizend-en-één-nacht, 19e eeuwse

Muk van Frans Fransen, en een ver-

jaar.

boeken met gedaanteverwisselingen,

gelijking tussen het boek en de film

Saint Exupéry, D.L. Daalder, kwartjes-

Kruimeltje van Chris van Abkoude.

In Antiquarian Book Monthly (feb.

Ouwe Bram leeft nog! (no. 17 en 18,

Caldecott (1846-1886).

komst in november,

boeken en veel meer.

2000) een artikel over Randolph

In Boekenpost (jrg. 8, no. 49,

2000) No. 17 bevat een artikel over

sept/okt. 2000) staan bijdragen over

leven en werk van Hesba Stretton

centsprenten, walvis va art, Willy

(1832-1911), met bibliografie en ver-

(jrg, 52, no. 2, 2000) bevat onder

Pétillon, uitgever Fuhri, en over fules

talingen. No. 18 is een speciaal num-

meer een artikel over het verbodene

Verne en de muziek.

mer over Nel Verschoor-van der Vlis.

in sprookjes.

In De Boekenwereld (juni 2000)

De School Anno (jrg. 18, no. 2, zomer

In Bookbird (jrg. 38, no. I, 2000) een

staat een artikel over Moeder Hubbard

2000) bevat artikelen over Pieter

bijdrage over de veranderingen in het

en haar wonderhond in Holland. Het

Nicolaas Muyt (1785-1824) onder-

sprookje Sneeuwwitje in verschillen-

is een voorpublicatie uit het nog te

wijzer en auteur van schoolboeken,

de media.

verschijnen: Geschiedenis van het

en over de Gedichtjes voor behoejiige

Nederlandse kinderboek in de negentien-

kinderen van Francyntje de Boer uit

de eeuw door P.J. Buijnsters en

1824.

L. Buijnsters-Smets.

Beitrage Jugendliteratur und Medien

Children's Literature {jrg. 28) bevat
een artikel over de Golliwog's en
andere poppen zoals de Dutch dolls

Tirade (no. 2, 2000) bevat verspreid

in het werk van Bertha en Florence

Het Contactblad Historische Kring

in het nummer een Droomrevue van

Upton en de invloed van de avant-

Bussum (september 2000} bevat een

gevierendeelde wezens door Harriët

garde kunst beweging op hun werk,

artikel over Clinge Doorenbos 1884-

Van Reek en Geerten Ten Bosch.

over Black Beauty van Anna Sewell,

1978 r rijmend door het leven,

Voor liefhebbers van de zogenaamde

en over een onlangs ondekt zeer

' heads -bod ies - Ie gs' o f' kop- romp-

vroeg essay over Engelse kinder-

benen' boeken, waarvan al voorbeel-

boeken uit 1790.

Leesgoed (jrg. 27, no. 3, 2000) bevat
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The bon and the

Colofon

unicorn (jrg. 24, no. 2,
april 2000) heeft als

%am w?/
•11

thema volksverhalen en
jeugdliteratuur, met bijdragen over Assepoester
in Zuid-Azië, een vergelijking tussen Japanse
en Europese sprookjes,

ïeK <*** wfT \ > >-****<ftr ffe A
XM&Pv

sterke vrouwen in
Amerikaanse volksverhalen en een artikel over
Ruth Sawyer, die sprookjes en volksverhalen bewerkte.
Marvels & Tales (jrg. 14,
no. 1, 2000} is gewijd
aan feministisch onderzoek naar sprookjes.

Children's Literature Association

Onnimanni (no. 2, 2000) bevat

Quarterly (jrg. 25, no. 1, lente 2000)

artikelen (in het Fins) over Feodor

bevat bijdragen over een Engels mis-

Rojankovsky (189T.-1970) en

sieverhaal uit 1934, over Mary

Zacharias Topelius (1818-1898).

Norton's Borrowers, over föhn
Ruskin, Kate Greenaway and the

Orana (jrg, 36, no.i, mrt 2000} bevat

Erotic Innocent Girl, en over Robin

een stuk over Australische science-

Hood voor Amerikanen.

fiction voor kinderen van 1940-1980.

Children's Literature in Educarion

La Revue des livres pour enfants (no.

(jrg. 31, no. 2, 2000) bevat artikelen

193/194, juni 2000} is een special

over de rol van varkens in kinder-

over klassieke kinderboeken: Une

boeken, zoals in Charlotte's web van

patrimoine a partager, met definities,

E.B. White, en een bijdrage over

artikelen over heruitgeven van klas-

series kleine geïllustreerde boeken in

sieken, en over auteur Margaret Wise

Engeland van 1939-1948.

Brown (hier bekend van haar Gouden

Children's Literature Review (jrg. 62)
bevat een bijdrage over Mary Mapes

Verantwoording
illustraties

The Horn Book Magazine (jrg. 76,
no. 4, juli/aug. 2000) bevat onder

De illustraties komen uit de symposi-

meer een artikel over 100 jaar Ame-

umbundel Tol volle wmehdom.

rikaanse non-fktie voor kinderen.
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

)

Een kleine groep donateurs met bibliografische ervaring
en belangstelling heeft een eerste brainstorm gehouden
over voortzetting van bibliografisch werk na het verschijnen
van de Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken
1700-1800 en Naar de vatbaarheid der jeugd 1800-1840.
Dat leverde voorlopig meer vragen dan antwoorden op.
Wordt vervolgd.
De datum voor de volgende studiedag is al bekend:
24 maart 2001. De plaats wordt Alkmaar, in verband
met de tentoonstelling in het Stedelijk Museum aldaar
over uitgeverij Kluitman. Sprekers zijn onder andere
onze donateurs Margreet van Wijk en Berry Don ge) mans.

Hij vermaakt zich met de maan
Il s' amuse avec la lune

Wij feliciteren Jant van der Weg-Laverman met haar
proefschrift over Friese kinderpoëzie, Janneke van der
Veer met het vijftigste nummer van de Boekenpost en
Anne de Vries met het verschijnen van zijn bloemlezing

Van het b e s t u u r

met kinderpoëzie.
Tot slot wenst het bestuur alle donateurs een verrassend

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de studiedag

kinderboekenjaar 2001 toe!

van 30 september in Rotterdam. De lezingen waren interessant en de tentoonstelling was klein maar fijn. Wij wensen

Frits Booy

onze donateurs Saskia de Bodt en haar werkgroep veel

Voorzitter

succes met hun project. De symposium bundel Tot volle
waschdom stemde tot grote tevredenheid: het is een boeiend
en mooi uitgevoerd boek geworden. Mevrouw Els van Eijck
van Heslinga kreeg het eerste exemplaar aangeboden.

Van de redactie

In haar dankwoord verwerkte zij veel informatie over de
landelijke tentoonstelling van kinderboeken in 2002.

Op de oproep om e-mail adressen door te geven is ge-

Wel was het heel erg jammer dat er geen exemplaren voor

reageerd: in de rubriek Internet is een lijst opgenomen.

de aanwezige auteurs door de uitgever waren meegenomen.

Waaruit maar weer blijkt dat de Berichten goed worden

Daarna werd de redactie van de bundel hartelijk bedankt

gelezen, hetgeen de redactie deugd doet.

voor de vele tijd, energie en aandacht die zij eraan heeft

De illustraties zijn dit keer afkomstig van een prent uit de

gegeven. Ook vormgeefster Mirjam Villerius willen we

collectie van Aernout Borms, die in dit nummer daarover

voor haar aandeel dankzeggen.

een korte toelichting geeft.

Penningmeester Henk van der Lee deelde mee dat de

In het volgende nummer zal aandacht worden geschonken

achterstand in de contributie is ingelopen en dat in 2001

aan twee schenkingen van boeken en originele tekeningen

de penningen zullen worden geïnd via acceptgirokaarten.

van Jan Rinke.

Twee vrijwilligers gaven zich op als kascommissie:
M, Schuddeboom en C. Winnips.

De samenstellen
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Lust en leering

van der Hoek voor een afspraak.
Aan deze mini-excursies, op vrijdag

Op donderdag 22 februari vindt in

van 14 tot 17 uur, kunnen maximaal

het Letterkundig Museum in Den

acht mensen deelnemen. Wie het

Haag de presentatie plaats van Lust

eerst komt, het eerst maalt! In 2001

en Leering : geschiedenis van het

zijn er weer 3 mini-excursies gepland:

Nederlandse kinderboek in de negen-

op 26 januari naar de collectie van

tiende eeuw, door P.J. Buijnsters

Frits Huiskamp in Rotterdam, op

en Leontine Buijnsters-Smets en

11 mei naar de tentoonstelling van

uitgegeven door Waanders in Zwolle
met 350 illustraties. Naar verwachting

Hij leert hem loopen
II lui apurend k mareher

Sjoerd Stevan in Wedde, en op
3 november naar de collectie van

zal Kees Fens bij deze gelegenheid

Aemout Borms.

spreken. Alle donateurs krijgen nog

Aanmelden bij Theo Gielen, zie

een aparte uitnodiging, maar noteert

Kinderboekencafé

colofon.

u deze datum alvast in uw agenda!
Een voorpublicatie van een van de

De laatste bijeenkomst van dit jaar

hoofdstukken kunt u vinden in

vond plaats op 25 oktober in café

De Boekenwereld (juni 2000): Moeder

Lofen in Utrecht. Voor 2001 zijn

Hubbard en haar wonderhond in

de volgende woensdagavonden (van

Op zaterdag 30 september kwamen

Holland.

19-21 uur) vastgesteld: op 7 februari,

vijftig donateurs bijeen in de foyer

30 mei en 24 oktober. Doel: uitwis-

van het bibliotheektheater van de

selen van nieuwtjes, aanwinsten

Gemeentebibliotheek in Rotterdam.

showen en problemen aan anderen

De lezingen op deze studiedag

voorleggen. Iedereen is welkom om

stonden in het teken van een nieuw

Op 28 oktober kwamen veertien

aan te schuiven!

en veelbelovend onderzoeksproject

donateurs naar antiquariaat Acanthus

Meer informatie bij Theo Gielen, zie

van kunsthistorici verbonden aan de

in Utrecht. Dr. P.J. Buijnsters gaf een

Colofon.

Universiteit van Utrecht. Een werk-

Mr. van Veen-kring

Studiedag

inleiding over uitgever Houtgraaf,

groep onder leiding van dr. Saskia

de ontwikkeling van het prentenboek

de Bodt gaat prentenboeken uit de

ten tijde van de overgang van de acht-

Mini-excursies

eerste helft van de twintigste eeuw
in Nederland en België onderzoeken.

tiende naar de negentiende eeuw en
Acht donateurs waren op 10 novem-

De bedoeling is om de boeken te

de bijeenkomst is op 17 maart 2001;

ber te gast bij Nynke Spahr van der

bestuderen in relatie tot de kunst-

spreker is de heer Chr. Kleiss.

Hoek, conservator van het Speelgoed-

stromingen uit die periode. Daarbij

N.B. Er worden geen aparte uitno-

en Blikmuseum in Deventer. Nynke

worden ook mode, reclame, vorm-

digingen verstuurd voor deze bijeen-

gaf een inleiding over de geschiedenis

geving en volkskunst betrokken.

komsten.

en het verzamel beleid van het muse-

Saskia de Bodt vraagt uitdrukkelijk

Plaats: antiquariaat Acanthus in

um. Daarna mochten de aanwezigen

om steun vanuit onze stichting.

Utrecht. Men is welkom tussen

een kijkje achter de schermen nemen

U kunt haar bereiken op haar adres

10 en 10.15 u u r -

bij de collectie van ongeveer 2000

Kornewal 3, 4116 Bf in Buren, via

Meer informatie bij Frits Booy, zie

kinderboeken die in het museum

telefoon 0344-572329 en via e-mail

Colofon.

beheerd worden. De kinderboeken-

sa ski a .debodt @ let.uu ,nl

het werk van F.f. Berruch. De volgen-

collectie is beschreven maar alleen
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in het museum zelf via de computer

Henriëtte Willebeek Ie Ma ir

te doorzoeken. Onderzoekers kunnen

De eerste lezing werd verzorgd door

contact opnemen met Nynke Spahr

drs. Iris Holthuizen, die onder be-

geleiding van Saskia de Bodt een af-

Engeland op een hoger niveau, wat

gaan onderzoeken. Daartoe is een

studeerscriptie schreef over Henriëtte

voor de subtiele aquarelkleuren beter

werkgroep opgericht waarin op dit

Willebeek Le Mair (1889-1966). Aan

was; in Engeland was het gebruikelijk

moment deelnemen: Iris Holthuizen,

de hand van dia's van illustraties liet

royalty's te geven, terwijl uitgevers in

Jeroen Kapelle, Carin Schnitger

de spreekster zien hoezeer Willebeeks

Nederland hun illustratoren eenmalig

(mode), Astrid Kwakernaak (techni-

eerste boek Premières rondes enfantines,

afkochten; er was geld in Engeland

sche aspecten), Berteke Waalwijk

verschenen in 1905, was beïnvloed

en Amerika voor dure boeken en het

(vrouwengeschiedenis) en onze

afzetgebied was groter.

mededonateur en deskundige op

door het werk van de Franse illustrator Maurice Boutet de Monvel. Deze

het gebied van kinderboekillustraties

adviseerde haar toen om privéles te

Margreet van Wijk-Sluyterman.

nemen in anatomie en perspectief.

De plannen gaan uit van onderzoek,

In 1911 verscheen Eerste levensjaren

dat zal resulteren in een wetenschap-

waarin vijf tekeningen zijn opgeno-

pelijke publicatie met daarin een

men, die een persoonlijker stijl laten

overzicht van Nederlandse illustra-

zien. Via een opdracht voor de om-

toren van 1890 to 1940, vanuit kunst-

slag van een Duitse muziekuitgave

historisch oogpunt bekeken. Prenten-

kwam zij in contact met de in

boeken zijn het kernmateriaal. Zij

Engeland werkende uitgever Willy

willen uitgaan van de totale produc-

Strecker. Hun correspondentie is

tie, niet alleen van het werk van de
bekende figuren zoals Rie Cramer,

bewaard gebleven en geeft een beeld
van de manier van werken van deze

(lij rijdt schaatsen
II palirje

illustratrice en haar uitgever tot aan

B. Midderigh-Eokhorst, Theo van
Hoytema en Nelly Bodenheim. Ook

de Eerste Wereldoorlog. Willebeek

Het archief van Henriëtte Willebeek

Willy Schermelé, Nans van Leeuwen,

Le Mair kreeg ook andere opdrachten

Le Mair wordt beheerd door de Soefi-

Bep jordens, Kees Valkenstein en

zoals een wandschildering voor een

Stichting in Den Haag. De daaraan

vele anderen zullen bestudeerd wor-

kinderkapel in Asselt in Limburg

gelieerde uitgeverij East-West Publi-

den. De artistieke kwaliteit zal zeker

en reclamewerk voor Amerikaanse

cations verzorgt herdrukken van haar

een rol spelen,

uitgevers. Tijdens een reis naar

werk. Bij uitgeverij Frederick Warne

De publicatie zal 3 delen omvatten:

Marokko kwam zij in contact met

(Londen) verscheen recent een aantal

1. een algemene inleiding met defini-

het Soefisme, een beweging waarin

herdrukken (en nieuwe versies) van

ties, afbakening, uitgangspunten

grote wereldreligies zijn geïntegreerd.

het werk van Willebeek Le Mair.

en de Nederlandse productie in

Liefde, harmonie en schoonheid zijn

Helaas is hier niet meer ruimte om

voor de volgelingen belangrijk.

verder op het werk van Henriëtte

Willebeek Le Mair en haar echtgenoot

Willebeek Le Mair in te gaan, maar

stelden hun leven in dienst van de

de scriptie van Iris Holthuizen kan

Soefileer, en openden een kerkzaal

in de leeszaal van het Letterkundig

in hun Haagse huis.

Museum ingezien worden.

Men kan Willebeek Le Mair plaatsen

bredere context;
2. biografieën, met veel illustraties
en boeken;
3. analyse en conclusie; thema's zoals
vrouwelijke illustratoren.
Veel vragen doemen al op: wat is een
prentenboek, wat is een geïllustreerd

in de Nederlandse, maar ook in de

Prentenboeken uit de eerste helft

boek, zijn prentenboeken gebonden

Engelse traditie. Het meeste werk is

van de twintigste eeuw

aan leeftijd? Hoe ontstaan rond 1890

in Engeland en Amerika verschenen.

Saskia de Bodt was de tweede spreek-

vernieuwingen? Wat is de invloed van

Het is bijzonder dat een Nederlandse

ster van deze studiedag. Zij heeft het

de Engelse prentkunst rond 1890,

illustratrice zoveel kansen kreeg op

initiatief genomen voor een project,

van de Russische vormentaal uit het

deze markt, die vergeleken met de

waarbij kunsthistorici aan de Univer-

eind van de jaren twintig?

Nederlandse praktijk een aantal voor-

siteit van Utrecht prentenboeken uit

Thema's om uit te diepen zijn: illu-

delen bood: de kleurendruk was in

de eerste helft van de twintigste eeuw

stratoren en hun beweegredenen,
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de sociale en economische positie,

veren) en voor andere vormen van

stelling tot opname van onderzoek

de receptie van plaatjes, de rol van

schoonheid. Ze werden beïnvloed

naar jeugdliteratuur binnen de 'ge-

vrouwen, de verhouding met uitge-

door Darwinistische ideeën over ver-

wone' literatuurwetenschap: het rijk

vers, de boodschap van de illustraties

betering van het mensenras en door

der letteren. Zijn argumenten daar-

zelf, de vormgeving, de relatie met

het werk van de Pre-Rafaëlieten,

voor zijn dat jeugdliteratuur te

speelgoed en kleding, 'citaten' in de

die vrouwen schilderden gekleed

maken heeft met opvoeding, met

afbeeldingen enzovoorts.

in soepele stoffen. Toen de gewone

onderwijs én met beeldende kunst.

Vergeleken met ander onderzoek

mode de ideeën overnam, verloor

Hij schetste de huidige situatie in

staat dit project verder van de opvoed-

de Reform beweging haar invloed.

Nederland, waar eerst een apart

kunde af, de moraal moet bij deze

Opvallend is, dat bekende kinder-

kinderboekeninstituut bestond: Boek

wijze van kijken uit het beeld te halen

boekillustratoren ook voor mode-

& feugd. De toegankelijkheid van

zijn. Vergelijking met beoordelingen

bladen tekenden, zoals B. Midderigh-

de kinderboeken collectie die nu bij

in andere landen kan van belang zijn.

Bokhorst, Walter Crane en C. Jetses.

de Koninklijke Bibliotheek wordt

Uit onderzoek naar het prentenboek

In illustraties voor kinderen zijn de

beheerd, liet naar zijn mening veel

Hansje in hessenland van Elsa Beskow

ontwikkelingen op modegebied te

te wensen over. Bij het Letterkundig

blijkt dat Zweedse recensenten meer

herkennen.

Museum kwam een kinderboekenmuseum. De collectie met vaklitera-

over het beeld schreven en Nederlandse recensenten vooral op de tekst

Kinderleven verbeeld

tuur en documentatie van Boek &

ingingen.

Een prachtige aanvulling op de

Jeugd leek daar in eerste instantie ver-

Er is veel enthousiasme bij de toe-

lezingen van deze studiedag werd

dwenen te zijn. Herman Verschuren

hoorders voor de plannen, vooral om-

gevormd door de tentoonstelling

meldde nieuwe ontwikkelingen: in

dat onderzoek vanuit kunsthistorisch

Kinderleven verbeeld, gewijd aan

een gesprek met Aad Meinderts

oogpunt nog nauwelijks is gedaan.

Henriëtte Willebeek Le Mair. In de

(adjunct-directeur) was het gebleken

grote hal van de Gemeentebibliotheek

dat wordt nagedacht over meer aan-

Reformkleding in kinderboeken

in Rotterdam was de expositie te be-

dacht voor de collecties en de docu-

Carin Schnitger is kunsthistoricus

kijken van boeken, prentbriefkaarten,

mentatie.

met als specialisatie kostuumgeschie-

originele tekeningen en persoonlijke

Na dit pleidooi werd de bundel over-

denis. Aan de hand van dia's liet zij

documenten. Mensen van de jeugd-

handigd aan dr. Els van Eijck van

zien dat er overeenkomsten zijn in de

afdeling van de bibliotheek, met

Heslinga, plaatsvervangend directeur

manier van tekenen voor modebladen

name Hans Veldhorst en Ria Hus-

van de Koninklijke Bibliotheek.

en voor prentenboeken voor kinderen.

meijer, werkten hiervoor samen met

De kleding op de illustraties van

Iris Holthuizen.

Wonderland

Henriëtte Willebeek Le Mair werd in

Els van Eijck van Heslinga sprak voor

de vergelijking betrokken.

Tot volle waschdom

de tweede maal voor donateurs van

De mode voor vrouwen in de laatste

De studiedag werd om 16.00 uur

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

helft van de negentiende eeuw was

voortgezet met de presentatie van

jeugdliteratuur. Bij het symposium

ongezond en onhygiënisch. Op de

de symposium bundel Tot volle wasch-

Tot volle waschdom op 1 en 2 oktober

tentoonstelling over vrouwenarbeid

dom. Herman Verschuren van uitge-

1999 kondigde zij de plannen van

in 1898 werd een oproep gedaan voor

verij Biblion maakte van de gelegen-

de Koninklijke Bibliotheek vooreen

het ontwerpen van meer doelmatige

heid gebruik om enkele zaken naar

grote kinderboekententoonstelling

en mooiere kleding voor vrouwen

voren te brengen. Naar aanleiding

in 2002 aan. Zij ontvouwde bij deze

en kinderen. De Vereniging voor

van zijn bezoek aan de zojuist ge-

gelegenheid de verdere voortgang.

Reformkieding werd een jaar later

opende tentoonstelling over Rindert

Van 29 september 2002 tot en met

opgericht en kreeg veel aanhang.

Kromhout in het Letterkundig

5 januari 2003 zal in de Kunsthal

Zij ijverden voor gezondere kleding.

Museum pleitte hij voor aparte aan-

{grote zaal) te Rotterdam Wonderland

vermijden van dierenleed {bont,

dacht voor jeugdliteratuur, in tegen-

te beleven zijn.
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Marjoke Rietveld-van Wingerden:

Een aankondigingsfolder van Konin-

m.rietveld@psy.vu.nl

klijke Bibliotheek en Kunsthal is in

Ronald Rijkse:

de maak. Het doel is een grotere be-

rrij@mail.zebi.nl

kendheid van de Koninklijke Biblio-

Netty van Rotterdam:

theek en haar taken als nationale
bibliotheek, en een grotere bekendheid van de grootste kinderboekencollectie van Nederland. De KB zal

galerie@tref.nl

Wij houdt winkel
J Kient boutique

zich profileren als een vernieuwend

Jeroen .salman@IeLuu.nl
Miep Slager-Mantel:

centrum van kunst en cultuur en het

wsla germantel@hetnet.nl

E-mail adressen

Sjoerd Stevan:

De tentoonstelling zal zich richten

Hierbij het resultaat van de oproep

Nel Teeuwen:

op een groot publiek, gefocust op

in het vorige nummer: een lijst met

het gevoel dat lezen teweegbrengt:

e-mailadressen van donateurs.

iedereen heeft leren lezen en heeft

Voor gegevens over het verzamel- of

j. va nderveer @ wxs .nl

daar herinneringen aan. De werktitel

interessegebied kunt u de ledenlijst

Ans Veltman-van den Bos:

Wonderland bleek zo goed de lading

van juni 1999 raadplegen.

te dekken dat deze titel gehandhaafd

Saslda de Bodt:

aloude imago van saai en stoffig van
zich afwerpen.

zal blijven.
Het thema van de tentoonstelling is
helden; jonge helden, vergeten helden,
auteurs als held, Europese kinderboekhelden enzovoort. Het wordt
een van de twee toptentoonstellingen
van de Kunsthal in 2002 en het streven is minimaal 66.000 bezoekers.
Informatietechnologie zal een grote
rol spelen.
Er is contact met de CPNB in verband
met de kinderboekenweek in 2002,
er zullen publicaties verschijnen, in
elk geval een prachtboek met veel
illustraties van de KB en een Kinderkunstboek van de Kunsthal, en er
zal met vele instellingen worden
samengewerkt. De vormgeving van
de tentoonstelling is in handen van
dezelfde mensen als bij Het wonderbaarlijk alfabet in de Nieuwe Kerk in
1998. Begin 2001 start de KB met
een spons orplan.
Leanne Selles is projectleider van
Wonderland. Haar e-mail adres staat
/' open voor suggesties:
y

Jeroen Salman:

Leanne.selles@kb.nl

5 js teva n @hetn et.nl

sa ski a .debod t@let.uu.nl
Suus Boef-van der Meulen:
po5tbu5@c5bc.demon.nl
Ellen Boonstra-de Jong:
eboon stra@soneramail.nl
Frits Booy (m.i.v. 10-12-2000):
fjbooy @ zon net nl
Aernout Borms:
a gj mborms @ da ta web. nl
Theo Gielen:
theogielen@wan3doo.nl

teeu wen.ophei j@worldonline.nl
Janneke van der Veer:

a.veltman-vandenbos@ wxs. nl
Hans Visser:
hvisser@kabelfoon.nl of
visser@deb.uminho.pt
Anne de Vries:
anne.devries@kb.nl of
a na k.devries @ pla n e t nl
fan Wasmus:
nicolaas @worldonline.nl
Jant van der Weg-Laverman:
j la verma n @ ncrvnet.nl
Margreet van Wijk-Sluyterman:
van wijk@wxs.nl

W. Gielen uit Hulst:
sao16257@worldonline.nl
H.W.Groenevelt:

Internet

h.w.groenevelt@s30.hv3.nl
Frits Huiskamp:
fj.huiskamp@planet.nl
Jeannette Kok (thuis):
jea n nettekok@co 111 puserve.com
John Landwehr:
j. h .la nd weh r@wxs.nl
Jaap ter Linden:
jaa pterli nden @ schoolmu seu in.nl
Aad van Maanen:

Mogelijk ten overvloede, maar dan voor
alle nieuwe gebruikers van internet:
www.letmus.nl is de website van het
Letterkundig Museum; catalogi aanklikken en kiezen: voor al uw vragen
over kinder- en jeugdboeken het CBK
(Centraal Bestand Kinderboeken) en
voor literatuur over kinderboeken: LM
Collecties.

4-

maanen@antiqklikspaan.demon.nl
Dik Ramkema:
ramke ma@zonnet.nl

www.zebi.nl/zb/c3ta1ogi/tndex.htm

^

Fraaie site van de Zeeuwse Biblio-
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theek. Trefwoord Kinderprenten

Het verhaal van Pinokkio van Carlo

intikken, en met enig geduld kan

Collodi is bewerkt tot een familie-

dan gekeken worden naar (voorlopig

musical onder regie van Jan Verbist,

60, later meer) prachtige prenten, in

en wordt tot 7 januari 2oor in

kleur, met mogelijkheden om details

Nederland opgevoerd. Meer informa-

te vergroten.

tie: tel. 0900-9203 of 0900-0191.

www.kb.nl

Koninklijke Bibliotheek: klikken op

Tentoonstellingen

Zij toont hare prijzen
Elle montre sea prix

Collecties - Zeldzame en kostbare
werken uit de 19e en 20e eeuw -

Tot 3 december in het Stedelijk

Tot en met 31 december in het

kinderboeken.

Museum in Zutphen een tentoon-

Frans Halsmuseum in Haarlem:

stelling van 62 originele aquarellen

Kinderen op hun mooist: het kinder-

www. kb.nl/deteclive/

van Piet van der Hem onder de titel

portret in de Nederlanden 1500-1700,

Cursus van de Koninklijke Bibliotheek

Snoet's wilde jaren. De titel is af-

Van 21 januari tot en met 22 april

in het beoordelen van de kwaliteit van

komstig van een reclame-uitgave

2001 is deze tentoonstelling in het

internetbronnen. Kost 2 uur om door

van Haust, verschenen in i932-'33.

Koninklijk Museum voor Schone

te werken.

De expositie is gemaakt in samen-

Kunsten Antwerpen te zien.

werking met de Stichting Kinderboek

Open: ma-za 11-17, zo 12-17 u-

http://erp.fls.utoronto.ca/-easun/look
in g-glass/i ndex. htm 1.

na te zien zijn in het jan Voerman-

Vanaf 4 december tot en met 23

Canadees, voornamelijk Engelstalig

museum in Hattum en vanaf mei

februari is in de Koninklijke Biblio-

elektronisch tijdschrift: 'The looking

200I bij de Stichting Kinderboek

theek in Den Haag de tentoonstelling:

glass, new perspectives on children's

Cultuurbezit in Winsum. Meer infor-

Tijdgebonden : almanakken en kalen-

books'. Bevat onder meer artikelen

matie: tel. 0575-545117.

ders in de Koninklijke Bibliotheek te

Cultuurbezit in Zutphen en zal hier-

over Alice in Wonderland.

Mengelwerk

zien. Over de rol van de kalender en
In antiquariaat Lievredoor in Vlaar-

de almanak in de Nederlandse

dingen is tot en met 23 december een

samenleving door de eeuwen heen.

tentoonstelling met de titel Van moe-

Hierbij wordt ook aandacht besteed

der op dochter en van vader op zoon :

aan kinderalmanakken.

In de Dime Novel Raud Up (jrg. 69,

honderd jaar jeugd sentiment. Er is

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5,

no. 5, okt. 2000) wordt een mystifi-

een selectie te zien uit de collectie

tel, 070-31409111. Open: ma-vr 9-17 u.

catie opgehelderd. De scalpjagers

drukwerk van kinderboekenuitgevers

van Gustave Aimard, uitgegeven in

van Janneke van der Veer. Adres:

Van 17 december tot eind maart 2001 f/

Rotterdam bij D. Bolle in 1886 blijkt

Hoogstr. 53, tel. 010-4347152.

is in het Stedelijk Museum in Alkmaar

niet van Aimard te zijn. Onze

een tentoonstelling te zien: Van Dik

Canadese donateur Mary Eggermont-

Tot en met 30 december is in de

Trom, Marjoleintje en Kippenvel:

Molenaar ontdekte dat de tekst van

Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg

boeken van Kluitman sinds 1864.

Edward S. Ellis was. getiteld Seth

een tentoonstelling te zien van

Een beeld van meer dan een eeuw

Jones or The Captives of the Frontier.

Nederlandstalige kin der- en jeugd-

leescultuur, met ontwikkeling van

Verschenen in 1860 in de reeks

boeken van r8oo-i840. Dit is het

grafische vormgeving en illustratie-

Beadle's Dime Noveh, no, 8,

eerste deel van deze expositie, het

technieken, bedrijfsgeschiedenis, en

Waarschijnlijk zag Bolle een grotere

tweede deel is te zien van 9-4 tot

de neerslag van veranderende opvoe-

winst in het verschiet als hij het aan

2-6-2001. Adres: Kousteensedijk 7,

dingsidealen. Adres: Canada plein r,

Aimard, die toen drie jaar dood was,

tel. 011S-630300. Zie ook bij de inter-

tel. 072-5110737. Open: di-vr 10-17,

toeschreef...

net-rubriek voor de kinderprenten.

za-zo 13-17 u.
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Tot i april in het Nationaal Oorlogsen Verzetsmuseum in Overloon een

Tentoonstellingen
in wording

expositie gewijd aan de tekenaar

Jeroen Salman is bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling
over Luilekkerland, in het Museum

Alfred Mazure. Zijn bekendste creatie

Voor nieuws over Wonderland zie

is de naoorlogse stripheld Dick Bos.

van het Boek in Den Haag, van eind

elders in dit nummer bij het verslag

Onder meer zijn de oorspronkelijke

april tot eind juli 2001. Daarbij ook

van de studiedag.

kinderboeken en -prenten.

tekeningen uit 'Een natie onder de
nazi's' (1971} te zien. Adres:

Onze mededonateur Sjoerd Stevan

Museumpark 1, tel. 0478-641820 of

uit Wedde is bezig met voorberei-

641250. Open: dagelijks 10-17 u.

dingen voor de tentoonstelling: Van

Tot en met 13 mei in het Maritiem

prentenboeken in Nederland.

Museum in Rotterdam: Maritieme

vermeld zijn aanwezig bij hel Letter-

Het betreft kinder- en prentenboeken

geschiedenis aan de wand. De

kundig Museum in Den Haag. Mocht

van circa 1780 tot 1930, waarbij het

scheepvaartgeschiedenis verteld aan

een bepaald boek daar niet zijn, dan

accent ligt op de rijk geïllustreerde

de hand van diverse schoolplaten.

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

boekjes. Dus de periode van abeceda-

Tot 16 september is daar te zien:

in welke bibliotheek in Nederland het

ria tot Daan Hoeksema en alles wat

Alle haaien! Striphelden op zee.

wel aanwezig is.

daartussen zit. Uitgever B. Jacobs

Haneboek tot Hoeksema : 150 jaar

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden

Met Popeye, Kapitein Rob, Kappie en

krijgt de nodige aandacht, evenals

andere helden. Adres: Leuvehaven 1,

tekenaar Daan Hoeksema en het

tel. oio - 4132680. Open: di-za 10-17,

anonieme prentenboek. Er komt een

zo 11-17 u.

geïllustreerde catalogus uit, waarin

portret in de Nederlanden 1500-1700

de circa 250 exemplaren uitgebreid

/ onder red. van fan Baptist Bedaux

worden beschreven. De expositie

en Rudi Ekkart. - Gent; Amsterdam

loopt van 15 april tot en met 31 mei

: Ludion, 2000. - 319 p. : UI. ; 30 cm.

2001 in het voor deze gelegenheid

- ISBN 90 76588112 ; Pbk f59,50.

ontruimde naaldkunstmuseum in

Catalogus bij de tentoonstelling van

Wedde.

NEDERLAND
Kinderen op hun mooist: het kinder-

y oktober t/m 31 december 2000 in het
Frans Halsmuseum in HaaAem, en

De muiikiHt

U mwieiei

Ook bij de Gemeentebibliotheek

in het Koninklijk Museum voor Schone

Rotterdam zijn grootse plannen in

Kunsten, Antwerpen 21 jan. - 22 april

de maak. Na de tentoonstelling over

2001. Met kleurenillustraties van alle

Henriétte Willebeek Le Mair dit jaar

tentoongestelde werken en hoofdstukken

volgt in 2001 een tentoonstelling over

over opvoedkundige aspecten, speelgoed

Nans van Leeuwen, in samenwerking

en sieraden, en historische kinderkleding.

met Marieke Damhuis van de Univer-

Niet over hun lectuur, maar het geeft

siteit van Utrecht. In 2002 volgt een

wel een beeld van kindercultuur.

Tot en met 27 mei in het Natuur-

expositie over Jan Lutz, en in 2003 is

museum in Groningen Heer Bommel

het onderwerp de typografie van kin-

en de natuur. Een zwart-wit 'strip'

Een lot uit de loterij: familiebelangen

derboeken door de jaren heen, met

tentoonstelling over de natuur van

en uitgeverspolitiek in de Dordtse

medewerking van Dingenus van de

Maarten Toonder.

firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823 /

Vrie, die hier ook een publicatie aan

Adres: Praediniussingel 59,

Arianne Baggerman. - Den Haag :

zal wijden. Meer informatie bij Hans

Tel. 050-3676170. Open: di-vr 10-17,

SDU Uitgevers, 2000. - 502 p. : UI. ;

Veldhorst van de Gemeente biblio-

za-zo 13-17 u.

24 cm. - (Nederlandse cultuur in

theek: tel. 010-2816215.

Europese context; 17}. ISBN 90 12088550 : f59,90.
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O

Proefschrift, waarvoor de auteur de

Laverman. - Ljouwert: Fryske

zijn in aparte tekstblokken 'Nadere

inhoud van een 84 dozen tellend archief

Akademy, 2 0 0 0 . - 204 p. : ill. ; 24

berichten bij de ze druk' toegevoegd.

van de uitgever nauwkeurig heeft onder-

cm. - TSBN 90 61719046 ; f30,-.

Zie voor een beschrijving van de ie druk

zocht. Het boek geeft tevens een beeld

Proefschrift, op 20 oktober verdedigd

'Berichten...' no. 24,

van het hele intellectuele leven in de

aan de Katholieke Universiteit Brabant,

achttiende eeuw, Blussé gaf'voorname-

over Friese kinderpoëzie van 1900 tot

lijk non-fictie uit, maar er verschenen

1983. Tot aan de jaren vijftig waren de

M.C. Schmjdt: haar leven en werk

ook kinderboeken, zoals 'Korte verhalen

motieven om deze poëzie te schrijven en

voor theater, radio en tv / Hans Vogel;

voor kinderen' van P. Beels, 'Galerij

uit te geven van taalpolitieke (de Friese

bewerkt door Hans van den Bergh, -

van beroemde kinderen' van A. Freville,

Beweging) en pedagogisch-didactische

Amsterdam : Theater Instituut

en 'De schatkamer voor kinderen' van

aard. Daarna wordt steeds meer poëzie

Nederland ; Strengholt, 2000. -

P. Blanchard,

aangeboden met artistielc-literaire oog-

414 p. : ill. ; 22 cm. -

merken. Met Nederlandse en Engelse

ISBN 90 5860014 9 : f49,90.

samenvatting.

Wacht maar tot ik dood ben: Annie

Na het proefschrift van joke Linders
is nu het niet voltooide werk van de in

Eigen waarde : herinneringen van

1999 overleden biograaf Hans Vogel

Nynke van Hichtum / Tineke

na bewerking verschenen. Annie M.G.

Steenmeijer-Wielenga ; vertaling

Schmidfs werk voor kinderen wordt niet

Femke Bijlsma. -. Leeuwarden: Friese

behandeld, en ook haar jeugdjaren niet.

Pers Boekerij, 2000. - Vert. van:

Het boek begint in 1947 want de auteur

De oare helte: Nynke fan Hichtum,

vond haar in 1992 verschenen jeugd-

de frou fan Piter felles, 1997.

herinneringen "Wat ik nog weet' vol-

De auteur (conservator bij het Fries

doende. In 2002 wordt nog een werk

Letterkundig Museum en Documentatie-

over Schmidt verwacht, geschreven door

Zij gehoomim bare moeder

centrum) heeft in deze oorspronkelijk

Annejet van der Zijl.

Elta obtiil ik umèra

in het Fries geschreven roman een vorm

A

gekozen waarbij Sjoukje Troelstra-

Van Alphen tot Zonderland : de

Bokma de Boer (1860-igjg) op hoge

Nederlandse kinderpoëzie van alle tij-

Volkscultuur : een inleiding in de

leeftijd terugblikt op haar leven, vooral

den / verzameld door Anne de Vries.

Nederlandse etnologie / red. Ton

op haar relatie met Pieterjelles Troel-

- Amsterdam : Querido, okt. 2000. -

Dekker, Herman Roodenburg en

stra, de revolutionaire politicus, met

512 p, - ISBN 90 214 8647 4 ; f 65,..

Gerard Rooijakkers. - Nijmegen :

wie ze in 1888 trouwde en van wie ze

SUN ; Amsterdam : Meertens

in 1907 scheidde.

Instituut, 2000. - 445 p, : Bk ;
24 cm, - ISBN 90 61686 34 2.

Kloeke gebonden uitgave met verrassende en ruime keus uit hetgeen Nederlandse en Vlaamse dichters in de loop

Kar] May : een ketting van boeken /

der tijden voor de jeugd hebben geschre-

Met hoofdstukken over Vertelcultuur,

J.C. Oosterbaan. - 2e dr. • Krabben-

ven. Eerste overzicht van de Nederlands-

met informatie over volksverhalen, vroe-

dijke : Van Velzen, 2000. • 272 p . ;

talige kinderpoëzie vanaf 1624. Met

ge verzamelingen, duidingen, oorsprong

ill.; 25 cm. Te bestellen bij drukkerij/

register op titels, beginregels en refreinen,

en verspreiding, vertellers, typen verhalen

boekhandel Van Velzen, Krabben-

enzovoort, en over Zangcultuur, met

dijke, tel. 0113-501402.

gegevens over volksliederen en bronnen,
Feroaring yn byld en ban : Fryske
yj bernepoëzij yn de tweinnchsle ieu =

Tweede druk binnen eenjaar, waarin

Captain W.E. Johns catalogus :
biografie en bibliografie van William

de auteur informatie en correcties op-

Earl johns 1893-1968 : auteur van

nam, die hem door vele verzamelaars

o.m. Biggles, Worrals en Gimlet /

in Nederland en Duitsland werden toe-

door Marvel M. Wagenaar-Wilm. -

Verandering in beeld en band : Friese

gestuurd. De tekst van de ie druk is gro-

kinderpoëzie in de 20 5 , e eeuw / Jant

4e geactualiseerde dr. - Zaandam :

tendeels gehandhaafd; nieuwe inzichten

International Biggles Association,
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2ooo. - 221 p. ; iU. ; 30 cm. - ISBN

een beeld van pogingen om een historisch

9080142719 ; f49,90.

bewustzijn te creëren bij de opgroeiende

Zeer volledige bio- en bibliografie,

jeugd, en het gebruik van het genre voor

met onder meer compleet overzicht van

een vaderlandslievende en nationalisti-

de Nederlandstalige Bigglesboeken, met

sche opvoeding, met alle uitwassen daar-

jaartallen bij alle drukken, zwart-wit

van. Met een keuzelijst van 250 histori-

afbeeldingen van omslagen en annota-

sche jeugdboeken en vele afbeeldingen.

ties van de inhoud.
Stories for linie comrades : revolutio- '*
Classics Prijscatalogus / door Klaas

nary artisfs and the making of earh/

de Krijger en Adrie Nooij. - 5e editie.

Soviet children's books / Evgeny

- Midwoud: De Papieren cirkel, 2000.
- 146 p. - ISBN 90 805478-2-4.

Hij spijst zijne hennen
Il nourit ses poules

Steiner ; translated from the Russian
by fane Ann Miller. - Seattle :

Informatie over bestelwijze:

University of Washington Press,

tel. 0229-201927.

1999. - 214 p . : ill. ; 23 cm. -

Bevat alle stripuitgaven van uitgeverij

(bron: [nformationsmittelfür Bibliothe-

Classics: ruim 5000 titels met alle gege-

ken (IPB)jrg. 8, no. i-2, 2000 - via

vens over de drukken en hoe ze te her-

Internet)

kennen zijn, en de huidige marktwaarde.
BUITENLAND
'Fitzebutze': 100 fahre modemes

ISBN 0295977914 ; $ 30.00,.
De auteur was werkzaam bij uitgeverij Iskusstvo in Moskou, maar woont nu
in New York. Hij baseert dit onderzoek

Geschichts-Bilder: historische

naar vroege post-revolutionaire construc-

Jugendbücher aus vier Jahrhunderten;

tivistische kinderboeken op eigen naspeu-

Ausstellung Staatshibliothek zu

ringen in de Russische staatsbibliotheek,

Berlin - Preussischer Kulturbesitz,

privé-colleclies en uitgeversarchieven.

Kinderbuch : eine Ausstellung des

Haus unter den Linden, 15-6 tot 15-7

Het boek laat de motivatie zien van

Schiller-Na tionalmuseums und des

2000 ; Forschungsstelle Kinder-

schrijvers en kunstenaars in de Sovjet-

Deutschen Literaturarchivs /

und Jugendliteratur der Carl von

unie in de jaren twintig, voordat de

[Ausstellung und Katalog: Roland

Ossietzky-Universitat Oldenburg,

zuiveringen van Stalin de vernieuwin-

Stark. Unter Mitw. Von Silke Becker-

5-11 tot 3-12 2000 / [Ausstellung und

gen terugdraaiden, (bron: Bookbird, jrg.

Kamzelak...]. - Marbach am Neckar :

Katalog: Carola Pohhnann ; Rüdiger

}8, no. 2, 2000)

Deutsche Schillergesellschaft, 2000,

Steinlein], - Berlin : Staatliche

- 319 p . : ill.; 21 cm. - (Marbacher

Museen zu Berlin - Preussischer

Le siècle d'Or du livre d'enfants et

Kataloge ; 54). - ISBN ï-933679-33-8 :

Kulturbesitz, 2000. - 366 p . : ill. ;

de jeunesse, 1840-1940 / fean-Marie

DM 3 0 . 0 0 .

27 cm. - (AusstelIungskataJoge /

Embs et Phihppe Mellot. - Paris ;

Uitgebreide geïllustreerde catalogus

Staatshibliothek zu Berlin - PK ;

Éditions de 1'Amateur, 2000. - 285 p:

bij een tentoonstelling samengesteld door

N.F., 39). - ISBN 3-89500-182-1:

ill. ; 33 cm. - ISBN 2859172793 ;

een verzamelaar. 'Struwwelpeter' wordt

DM 92,00. - (Reichert-Verlag,

490 F.

beschreven als nieuwe ontwikkeling

Wies baden)

midden 19e eeuw en daarna wordt aandacht besteed aan Busch, Pocci en

"jO** -

Catalogus bij een tentoonstelling over
vier eeuwen Duitse, Oostenrijkse en

In kleur geïllustreerd boek, ook als
naslagwerk te gebruiken, met 14 hoofdstukken over onder meer illustratietech-

Meggendorfer. Het boek 'Fitzebutze',

Zwitserse historische verhalen voor de

nieken, abécédaires, sprookjes, dierenver-

van Paula en Richard Dehmel met pla-

jeugd. Bevat 15 bijdragen over verschil-

halen, koloniale verhalen, met gegevens

ten van Ernst Kreidolf uit 1900 wordt

lende tijdperken, over thema's als bijbel-

over illustratoren, bibliografische infor-

door Reformpedagogen gezien als het

se vertellingen, oorlog en vrede, histori-

matie en een apart hoofdstuk over Jules

eerste moderne prentenboek. Ook andere

sche verhalen voor meisjes, in tijdschrif-

Veme en uitgever Hetzel. (Informatie

in de 20e eeuw verschenen uitzonderlijke

ten en in strips, en over illustraties bij

van mevrouw Gielen, Hulst)

prentenboeken worden voorgesteld,

historische verhalen. Deze bundel geeft
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Bijzondere
(her)uitgaven

Holthuizen. - Utrecht: Rijksuniver-

Bouterbode (no. 7 en 8, mrt. en aug.

siteit, 1999. - 116 p. : ill. ; 30 cm.

2000) bevat informatie over [ean

Doctoraalscriptie onder begeleiding

Dulieu en Paulus de Boskabouter.

Reinaert de Vos / Paul Biegel; illus-

van Saskia de Bodt.

traties Ludwig Richter. - 6e herz. dr.

Leesgoed (jrg. 27, no. 5, 2000) bevat

- Haarlem : Holland, 2000. - 92 p, :

een artikel over Petronella Moens en

Uit de tijdschriften

il!.; 20 cm. - ISBN 90 2510839 3 ;
ca. f20,-.

een beschrijving van jeugdliteratuurinstituten in Groot-Brirtannië, waar

Heruitgave met illustraties van

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

men streeft naar een nationaal cen-

Ludwig Richter (1803-1884) uit een

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

trum.

oude bewerking van het verhaal, en

bij het Letterkundig Museum.

een omslagillustratie van Wilhelm von

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

Kaulhach uit Reineke Fuchs van Goethe

NEDERLAND

uit 1S69. De heer en mevrouw Gielen

(54e aanvulling, okt. 2000) bevat
onder meer lemma's over Lewis

uit Hulst, mededonateurs en Reinaert-

De achttiende eeuw (jrg. 31, no. 2,

Carroll, Mary Mapes Dodge en

kenners, hebben aan deze uitgave mee-

aug. 2000) bevat artikelen over Locke

Hector Malot.

gewerkt.

in Nederland en over vrouwen in

Sneeuwwitje en de zeven dwergen :

letterkundige genootschappen, onder

In De School Anno (jrg. 18, no. 3,

wie Petroneüa Moens.

herfst 2000} artikelen over M. van

als toneelstuk / bewerkt door Jules

Heyningen Bosch (1773-1821) en

Deelder. - Amsterdam : De Bezige

In de Berichten van Moeder de Gans

over een christelijke variant van

Bij, 2000. - 87 p. ; 20 cm. - ISBN

(jrg. 1, no. 3, sept/okt 2000) artikelen

de Hoogeveen-leesmetbode.

90 234 3978 3 ; f25,-.

over reclame-uitgaven, El Pintor en

Vrije, speelse bewerking van het

A.F. Pieck.

sprookje als toneelstuk voor kinderen,
herschreven op verzoek van het jeugdtheater Hofplein in Rotterdam.

»/

Boekenpost (jrg. 8, no. 49, sept/okt
2000) bevat artikelen over de collectie centsprenten en beweegbare

Assepoes ; een lied van vertrouwen /

boeken van verzamelaar Aernout

Pamela Koevoets ; ill. Micbiel

Borms, over uitgever Fuhri, Willy

Romeyn. - Amsterdam : De Bezige

Pétillon, fan Luyken, fules Verne en

Bij, 2000. - 107 p . ; ill.: 22 cm. -

de muziek,

ISBN 90 234 6206 8 ; f39,90.
Vrije navertelling waarbij de auteur

Boekenpost (jrg. 8, no. 50, nov/dec

'oude symbolische motieven nieuwe

2000} bevat bijdragen over Jan

waarden'gaf. (NRC 29-9-00^

Schenkman, over uitgaven bedoeld

Het vriendje der peren
L'ami tles poires

om het geheugen te trainen, een

Scripties
De hieronder genoemde scripties zijn

interview met John Landwehr, een

Traditie (winter 2000J bevat een stuk

artikel over een verzameling

over Sint Maarten in 19e en 20e

(kinder) boeken en -prenten over

eeuwse kinderboeken.

hoenders, en meer.

ter inzage in de leeszaal van het Letterkundig Museum.

IO

j

De Zonnebloem (jrg. 37, no. 5, okt.
Boekenpost (jrg. 8, no. 51, jan/febr

2000) bevat artikelen over Roodkapje

200 r) zal in elk geval aandacht be-

en over striphelden en een interview

Henriëlle Willebeek Le Mair : illu-

steden aan de tentoonstelling over

met on2e voorzitter Frits Booy.

stratrice van prentenboeken / Iris

uitgeverij Kluitman.
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BUITENLAND

De Newsletter of the Children's
Books History Society (no, 67, aug.

Antiquarian Book Monthly (nov.
2000) bevat een artikel over Robert
Louis Stevenson en zijn leven in
Bournemouth van 1884-1887.

2000) bevat veel over klassieken,
tentoonstellingen en ander nieuws,
een bespreking van een bibliografie
van Alice B. Woodward, en in de
rubriek 'Ongewone kinderboeken'

Aus dem Antiquariat (no. 7, 2000)
bevat twee beschrijvingen van kinderboektentoonstellingen: 'Vom ABC
und grünen Hüten' in Esslingen/
Nackar en 'Fitzebutze'in Marbach.
Beitrage Jugendliterarur und Medien
(jrg. 52, no. 3, 2000) bevat nieuws
over een interactief Erich Kastner
Museum in Dresden.
Canadian Children's Literature (no.
96, jrg. 25, no. 4) bevat artikelen
over de blijvende populariteit van

een beschrijving van een boek uit
1S49. Uit een verslag van een bijeenkomst over de 'Renier Collection'
blijkt dat een groot deel van de collectie zal verhuizen naar Kertsington.

George Hutchinson, die Treasure
Island' illustreerde in r894-'95,

een scriptie over Anna Hers. Alles
wat in het Letterkundig Museum
aanwezig is, heeft ze al gezien. Alle
verdere informatie is welkom, zoals
interviews, artikelen en recensies van
Het beugdjong, Frouwientjes levenskansen, Hanseltjes advent, Barbara Rens,
De oude hoeve en Het heilige leven.
Haar adres is:
Leonard van Vechel straat 9,
5014 HD Tilburg, tel. 013-5422967,
e-mail: s.e,vbruinisse®kub.nl

De Volkacher Bote ( no. 70, aug,
2000) bevat onder meer informatie
over een symposium gewijd aan de
sprookjes van Grimm, en een bijdra-

Theo Gieten vond in het Nieuwsblad
voor de Boekhandel van 1840 de volgende oproep van Robidé van der Aa:

ge over de collecties Kar! Hobrecker

'De ondergeteekende zich onledig hou-

en Arthur Rümann in het Institut für

dende met het verzamelen van bouwstof-

Jugendbuchforschung in Frankfurt.

fen tot het geven van een beredeneerd
overzigt, van in de laatste vijftig jaren,

R.L Stevenson's *A child's garden of
verses', 1885, en over illustrator

Sandra van Bruinisse is bezig met

Vragen

als uitspannings lectuur, ten dienste der
Nederlandsche jeugd, uitgegevene boekjes, noodigd alle H.H. Uitgevers en

Sjoerd Stevan doet onderzoek naar

Boekhandelaren uit, om aan hem

het fonds van de Groningse boekChildren's Literature Association
Quarterïy (jrg. 25, no. 2, zomer 2000)
heeft als thema de psycho-analytische
benadering van jeugdliteratuur, met
onder andere een herlezing van
Heidi, culturele waarden in twintig.
ste-eeuwse abc-boeken en de vaderfiguur in Disney's Pinokkio.

drukker en uitgever B. Jacobs. Jacobs
was werkzaam in de stad Groningen
van ongeveer 1880 tot 1920. Meestal
staat de naam van de uitgever op de
boekomslag, maar soms alleen een
vignet BJG in een cirkel of een kleine
zwart/wit afbeelding van een mannetje, dat een stapel boeken draagt.
Mocht u kinder- en prentenboeken in

The Hom Book Magazine (jrg. 76,
no. 5, sep/okt 2000) bevat een artikel
over het tijdschrift St. Nicholas, opgericht in Amerika in 1873.

uw collectie hebben die aan B. Jacobs
Groningen kunnen worden toegeschreven, wilt u dan zo vriendelijk
zijn om de titel, eventuele auteur
en uitgever (of diens kenmerk), en

Kinder- und fugendliteratur : ein
Lexikon (10e aanvulling, sept. 2000)
bevat onder andere lemma's over
E.T.A. Hofhnaiin, Jules Verne en
Jean Webster, en over onderzoeker

de lengte en breedte van het boek in
millimeters door te geven aan Sjoerd
Stevan, Hoofdweg 8 9698 AE te
Wedde. Tel. 0597-562614.
E-mail: sjstevan@hetnet.nl

Klaus Doderer.
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Colofon

(onder adres van de H.H. G.J.A.
Beijerink te Amsterdam ofjs. An.
Nijhoffte Arnhem) een naauwkeurige

Berichten uit de wereld van hel oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
jeugdliteratuur {ISSN 1384-5977)

Lijst te doen toekomen van alle de
kinderwerkjes van welke zij het regt
van kopij bezitten, zooveel doenlijk
van een Exemplaar van ieder derzelve
vergezeld, ten einde hem in slaat te
stellen, dit overzigt zoo volledig mogelijk te maken, om daaruit te juister

Het kalfje ia dorstig
Le veau a soif

gevolgtrekkingen te kunnen afleiden,

eeuwenlang één cent of het equiva-

omtrent den voor- of achteruitgang, in

lent daarvan; terwijl de winst voor

dit voor de vorming en opleiding der

drukker en verkoper aantrekkelijk

jeugd zoo hoogst belangrijke gedeelte

bleef.

onzer Letterkunde. Arnhem, 7 october

Op goedkoop houthoudend papier

1S40.'

drukten zij met houtgravures op snel-

Wat wij nu zo graag zouden willen

persen, zoals Schuitemaker en

weten, is of Robidé van der Aa dit

Snthoff, of in de meer aantrekkelijke

overzicht heeft gemaakt, en waar zich

(kleuren)lifhografie zoals Funke.

dat zou kunnen bevinden. Informatie

Desondanks was de concurrentie uit

graag naar Jeannette Kok of Theo

Frankrijk, DuitsJand en België groot.

Gielen.

Eén van de Belgische uitgevers was
Beersmans uit Turnhout die van
1866 tot 1902 ruim honderd verschil-

Verantwoording
illustraties

lende prenten uitgaf. Franciscus
Anthonius Beersmans begon pas laat
met het uitgeven van kinderprenten

De illustraties in dit nummer zijn

en werkte nog traditioneel. Zijn pren-

afkomstig van een prent uit de collec-

ten zijn meestal gedrukt met oude,

tie van Aemout Borms, die ook

overgekochte houtsnee-blokken en

onderstaand stuk schreef.

met schabionen door vrouwen en
kinderen als huisvlijt gekleurd. Zijn

Vermakelijke kinderoefeningen

prenten werden hier goed verkocht;

Rond 1800 was naar de huidige

er zijn er dan ook veel in verzamelin-

maatstaven de bloei van de volks- en

gen overgebleven.

kinderprent in artistiek opzicht voor-

Kinderspelen en -bezigheden waren

bij; met de populariteit van deze

een geliefd onderwerp voor deze

prenten was dat allerminst het geval.

prenten. Op Beermans' prent

In de tweede helft van de negentien-

Vermakelijke Kinderoefeningen, nr

de eeuw werd de Nederlandse markt

56 staan er vierentwintig afgebeeld.

overstroomd met miljoenen cents-

De prentjes zijn charmant, maar

prenten. Nederlandse drukkers waren

onbeholpen en naïef gesneden; ze

overgeschakeld op de industriële pro-

zijn vermoedelijk van Franse her-

ductie van de prenten en konden

komst.

daardoor goedkope prenten leveren.
Zo bleef de prijs voor deze prenten
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Aemout Borms

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
Reinder Storm (secretaris),
Henk van der Lee (penningmeester),
(anneke van der Veer,
Jaap ter Linden.
Donaties naar gironummer 2348552
t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinderen Jeugdliteratuur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok & Nel Teeuwen.
Informatie kan men sturen aan:
Letterkundig Museum
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
Tel. 070-3339661
Fax, 070-3477941
e-ma il: jeannette.kok@nlmd.nl
of tel./fax. 020-6251915
Bezoekadres Letterkundig Museum:
Prins Willem Alexanderhof 5,
Den Haag
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar vijfendertig guiden)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
Coördinatie 'Kinderboekencaje':
Theo Gielen (030-2319162)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits 8007(035-5417336)

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

w
'

STICHTING

GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

)

Van het bestuur

gebracht, te inventariseren en te beschrijven. De verkregen

De studiedag in het Stedelijk Museum te Alkmaar op zater-

zodat belangstellenden deze in de toekomst kunnen raad-

dag 24 maart is zo goed als rond en besprekingen over een

plegen.

studiedag in Amersfoort, waarschijnlijk op 29 september,

Wij hopen velen van u op de studiedag in Alkmaar te zien.

zijn gaande,

Het belooft een boeiende dag te worden.

gegevens zullen op enigerlei wijze worden vastgelegd,

Zoals velen van u al weten, is onze redacteur van de
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek, Jeannette

Frils Booy

Kok, vakreferent kinderboeken van de Koninklijke Biblio-

Voorzitter

theek geworden, waarvoor onze gelukwensen. We zijn
ervan overtuigd, dat zij ook in haar nieuwe functie veel

Van de redactie

en goed werk zal verrichten.
Het echtpaar Buijnsters wensen wij geluk met het verschijnen van Lust en leering. De presentatie van deze fraai

In dit nummer zijn illustraties opgenomen van fan Rinke,

uitgevoerde en zeer informatieve studie was een onder-

ter gelegenheid van de schenkingen van boeken en origine-

houdende en gezellige gebeurtenis. Het bestuur was zeer

le tekeningen aan Koninklijke Bibliotheek en Letterkundig

vereerd dat deze publicatie door de heer Buijnsters aan

Museum. Meer daarover elders in dit nummer. Verder een

haar voorzitter werd aangeboden. Tot onze grote voldoening

kort verslag van de presentatie van Lusten Leering, veel

neemt het aantal boeken, artikelen en

nieuwe vakliteratuur en het gebruikelijke nieuws.

manifestaties over het oude kinder-

N.B. Er is een nieuw redactie-adres, namelijk Koninklijke

boek toe en wordt onze Stichting daar

Bibliotheek, t.a.v, Jeannette Kok, Postbus 90407, 2509 LK

steeds meer bij betrokken. In dit verband

Den Haag. Al uw nieuws is zoals altijd zéér welkom!

overweegt het bestuur een reeks kleine uitgaven over kinderliteratuur te starten, waarvan

De samenstellers

elk jaar een deel zou kunnen verschijnen.
Het groepje donateurs met bibliografische ervaring
is van plan om prentenboeken voor de jeugd van

Mr. van Veen-kring

1840 tot rg5o die nog niet in kaart zijn
De volgende bijeenkomst is op 17 maart 2001; spreker is
de heer Chr. Kleiss.
N.B. Er worden geen aparte uitnodigingen verstuurd voor
deze bijeenkomsten. Plaats: antiquariaat Acanthus in
Utrecht. Men is welkom tussen 10 en 10.15

uux

-

Meer informatie bij Frits Booy,
zie Colofon.

in-
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Kinderboekencafé

waren bij deze feestelijke gebeurtenis

geslaagd om de singulier opererende

aanwezig. Na de opening door Anton

liefhebbers tot samenwerking te

Op 7 februari was een aantal dona-

Korteweg, directeur van het Letter-

brengen.

teurs bijeen in Café Lofen in Utrecht.

kundig Museum, nam Kees Fens het

Frits Booy sprak daarna een dank-

De volgende bijeenkomsten zijn

woord. Hij deed een aantal pogingen

woord uit, waarin hij zei het een eer

gepland op de woensdagavonden (van

tot verklaring van hetgeen de Buijn-

en een groot genoegen te vinden om

19-21 uur) van 30 mei en 24 oktober.

stersen dreef tot het verzetten van

als eerste Lust en leering in ontvangst

Doel: uitwisselen van nieuwtjes, aan-

zo ontzettend veel werk. Behalve 'een

te mogen nemen, en dat dat ook voor

winsten showen en problemen aan

goede smaak voor slecht-aflopende

bestuur en donateurs gold. Hij gaf

anderen voorleggen. Iedereen is wel-

geschiedenissen' zag hij bij hen een

nog een andere reden om blij te zijn

kom om aan te schuiven!

grote interesse in mensen en bekoring

met deze publicatie, want wanneer

Meer informatie bij Theo Gieien, zie

van alle zinnen bij het bekijken en

wetenschappers als de heer en me-

Colofon.

lezen van de kinderboeken.

vrouw Buijnsters zoveel tijd, energie
en deskundigheid in zo'n studieboek
steken, dan vergroot dat niet alleen

Mini-excursies

de kennis van en het plezier in oude
kinderboeken, maar het verhoogt ook

Op 26 januari werden de donateurs

het aanzien

gastvrij ontvangen door Frits Huis-

van dit soort

kamp in Rotterdam. Ze bekeken zijn

boeken en dat

collectie met boeken uitgegeven van

van de

1800 tot 1840. Frits gaf een inleiding

Stichting.

over deze tot nu toe erg onderbelichte

Volgens Frits

periode.

Booy ontbrak

Aan de mini-excursies, op vrijdag van

er in de titel

14 tot 17 uur, kunnen maximaal acht

nog een woord,
want uit een kijkje

mensen deelnemen. Wie het eerst

achter de scher-

komt, het eerst maalt! Dit jaar zijn
er nog twee mini-excursies gepland:

Piet Buijnsters noemde Professor

men was hem gebleken dat dit boek

op n mei naar de tentoonstelling

Brüggemann en verzamelaar Van

ook Lust, last en leering had kunnen

van Sjoerd Stevan in Wedde en op

Veen als inspirators voor het werk

heten. Dat 'last' slaat op de admini-

} november naar de collectie van

van de laatste tien jaar. Hij benadruk-

stratieve en financiële rompslomp

Aernout Borms. Aanmelden bij Theo

te dat Lust en Leering helemaal geza-

die bij een dergelijke publicatie komt

Gieien, zie Colofon.

menlijk voorbereid en geschreven is.

kijken, op de verschillende vergoe-

Ook noemde hij de moeilijkheden

dings-, beheers- en ontsluitingssyste-

die ze op hun speurtochten tegen-

men bij instellingen en op conser-

kwamen, zoals in 'lijkzakken' ver-

veringsprojecten waardoor boeken

pakte boeken, die in het kader van

lange tijd niet beschikbaar zijn.

Lust en Leering
Op donderdag 22 februari werd in

het conserveringsprogramma

Dit in tegenstelling tot de vele par-

het Letterkundig Museum in Den

Metamorfoze niet altijd beschikbaar

ticuliere verzamelaars die zonder

Haag het boek Lust en Leering :

waren.

speciale formulieren, gratis en op

geschiedenis van het Nederlandse

Tot veler verrassing bood Piet

de gekste tijden te raadplegen zijn.

kinderboek in de negentiende eeuw,

Buijnsters het eerste exemplaar aan

geschreven door P.J. Buijnsters en

de voorzitter van onze Stichting aan,

Leontine Buijnsters-Sm ets, gepresen-

en als reden daarvoor gaf hij aan dat

teerd. Meer dan honderd mensen

de Stichting er sinds 1986 in is
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Internet

In Boekenpost januari/februari 2001,
p. 22-23

staat e e n

artikel over websi-

Voor alle nieuwe gebruikers van inter-

tes van antiquaren.

net: www.letmijs.iil is de website van

Enkele adressen (www. toevoegen):

het Letterkundig Museum; catalogi aan-

bookfinder.com - antiqbook.nl -

klikken en kiezen: voor al uw vragen

rockingstone.com - nwa.nl - abaa.org-

over kinder- en jeugdboeken het CBK

bookavenue.com - oudeboeken.nl -

(Centraal Bestand Kinderboeken) en

klondyke.nl - charbo.nl - deslegte.nl -

voor literatuur óver kinderboeken:

roelants.com - de-boekenmarkt.nl -

LM-Collecties.

maremagnum.com (toegang tot catalogi van 250 Europese antiquaren) -

Wilt u behalve in beide bovengenoem

snark.nl - justbooks.de. -

de catalogi ook van thuis uit in ande-

kinderboekenwereld.nl (Eland)

re Pica-bestanden zoeken, zoals de
NCC of PICARTA, dan moet u lid

www. boekenvondst.nl

zijn van de Koninklijke Bibliotheek,

Hier kunt u een gratis advertentie

een van de universiteitsbibliotheken

plaatsen voor gevraagde boeken, en

of van de openbare bibliotheek in

zien wat aangeboden wordt.

Amsterdam, Arnhem, Deventer,

van illustratoren, nieuw en oud, met

Maastricht, Rotterdam of Tilburg.

www.Iambiek.nl

Bij deze instellingen kunt u een

Website met een omvangrijke Neder-

IBL-accovmt aanschaffen; dat is een

landse strip geschiedenis met veel

http://home5.worldonline.nl/

tegoed waarmee u kopieën van tijd-

plaatjes, opgezet door Kees Kouse-

-bergsm/i ndex.html

schriftartikelen kunt aanvragen, en

maker van stripantiquariaat Lambiek

Dit is een site van Paulus de Bos-

met behulp van het daarbij horende

in Amsterdam. Al eerder zette

kabouter, met informatie, bibliografie,

toegangsnummer en een pincode

Kousemaker de Comiclopedia op het

zoeksite, curiosa enzovoort.

kunt u vanaf uw eigen computer met

net, een Engelstalig bestand met

internetaansluiting toegang krijgen

plaatjes en gegevens van honderden

http://www .bomans.demon.nl

tot de Pica-bestanden.

internationale tekenaars.

Website van het Godfried Bomans

De NCC (Nederlandse Centrale Cata-

veel plaatjes.

Genootschap. Met informatie over

logus) bevat bibliografische gegevens

www.biggles.nl

de schrijver, het genootschap, en

en vindplaatsen van circa 14 miljoen

Website over de schepping van W.E.

artikelen uit hun tijdschrift,.

boeken en bijna 500.000 tijdschrif-

Johns, met teksten van artikelen in

ten in meer dan 400 bibliotheken in

de Biggles Newsroom en veel meer.

Nederland. PiCarta Nederland integreert een aantal afzonderlijke data-

E-mail adressen
www.KS4all.nl/-mrvcnl/index.htm

Aanvullingen op de adressen in het

bases en bevat meer dan 30 miljoen

Website van de Marten Toonder

vorige nummer.

titelbeschrijvingen van allerlei mate-

Verzamelaars Club.

riaalsoorten, en ook van tijdschrift-

P.J. Burjnsters en L. Buijnsters-Smets:

artikelen. In ontwikkeling is PiCarta

www. univ-paris13.fr/ perrault.h tm

International: een Europese Centrale

Website van het Institut Charles

Catalogus.

Perrault in Parijs.

Kijk op www.pica.nl voor meer informatie.

p.bui j nsters @ 12tno ve. nl
Joke van der Meer:
joke-van-der.meer@talkline.nl
Richard van Schoonderwoerd:

www.adh .bton.ac.uk/schoolofdesign/
ma.course
Illustrator's Archive met biografieën

rvan schoonderwoe rd @ hetnet.nl
Marjan Schuddeboom:
m. schuddeboom @ nrcnet. nl

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
maart zooi na. 30

Symposia

die al bijna zijn hele leven iets met

Professor W.A.Wagenaar, rector-

Rinke heeft. Zijn liefde voor diens

magnificus van de Universiteit van

Op 7 april wordt door het Fries

werk dateert al uit z'n kinderrijd, ver-

leiden, onderzoeker van het mense-

Letterkundig Museum en Documen-

telde hij bij de opening van de Rinke-

lijk geheugen, verzamelaar van

tatiecentrum (en anderen) een sym-

tentoonstelling in Slochteren, in

beweegbare boeken en uitbater van

posium georganiseerd over Heme-

1990. Het begon met boeken die hij

een toverlantaarntheater gaat met

en jeugdliteratuer in De Skierstins in

op zijn verjaardag of met Sinterklaas

emeritaat. In het televisieprogramma

Feanwalden. Er zijn onder meer

had gekregen: Pietje Bell, Jolig strand-

Barend & Witteman van 7 februari

lezingen over de ontwikkelingen met

leven en Hoe Jaap Bekkers een fiets

liet hij weten zich te gaan bezig

betrekking tot de adolescentenroman

kreeg van Chr. van Abkoude, en Eddy

houden met onderzoek naar het

door Helma van Lierop-Debrauwer,

en Freddy van P, Koekoek. En zo

geheugen via herinneringen aan

en over Friese kinderpoëzie in de 20e

heeft hij het werk van Rinke eerst

in de jeugd gelezen boeken.

eeuw door Jant van der Weg. Meer

'gespaard' en later 'met enige ijver

informatie: tel. 0511-473937 of op

verzameld'. Dat understatement is

Illustrator Carol Voges is op 9 januari

internet: www.flmd.nl/skstoi.htm

kenmerkend voor deze verzamelaar,

2001 op 75 jarige leeftijd overleden.

dankzij wie Rinke nu min of meer

Hij werd het meest bekend door

compleet in de KB aanwezig is.

De avonturen van Pa Pinkelman, met

De boeken worden met voorrang

tekst van Godfried Bomans. Hij

verwerkt, zodat ze binnenkort ter

maakte illustraties en omslagen voor

inzage zijn.

vele jeugdboeken. In het Centraal

Mengelwerk
Anne de Vries stuurde de volgende

Bestand Kinderboeken komen maar

bijdrage:

Bijna tegelijk met deze schenking

liefst 520 titels voor. Hij werkte ook

De Koninklijke Bibliotheek heeft

voor de Koninklijke Bibliotheek ont-

aan series als Oki en Doki, Pietje Puk

onlangs een grote collectie verworven

ving het Letterkundig Museum van

en Sjors en Sjimmie.

van boeken geïllustreerd door fan

een kleindochter van Jan Rinke een

Rinke (1863-1922), Rinke is waar-

collectie originele tekeningen, onder

Op de antiquarenbeurs in Haarlem

schijnlijk vooral bekend door zijn

andere voor Jaap Snoek van Volendam,

(17-19 november 2000) werd door

illustraties in Pietje Bell, of De lotge-

Jong Holland op schaatsen, De Bremer

antiquaar Dik Ramkema een zeer

vallen van een ondeugenden jongen van

stadsmuzikanten. Hier heb je het bedrijf

bijzonder boek aangeboden dat in

Chr, van Abkoude, uit 1914. Tussen

van Jan de Wasscher en zijn wijf. Ook

geen enkele bibliotheek in Nederland

1900 en 1922 illustreerde hij werk van

een folder en tekeningen voor een

aanwezig is. Het betreft de eerste

Van Abkoude, Kieviet, Ch. Krienen,

optreden met schimmenspel door Jan

Nederlandse vertaling van Grimms

H. Vreeken en vele anderen. Hij

Rinke, reclame- en politieke tekenin-

sprookjes uit 1820. Het Brüder

maakte ook prentenboeken, in een

gen maken deel uit van de schenking.

Grimm Museum in Kassei beschikt

opvallend 'losse' stijl, waarin de tekst

(Redactie)

alleen over een fotokopie van dit

meestal bestond uit oude rijmen en
liedjes of volksverhalen, zoals Daar

boek:
De speurtocht van Richard van

zaten zeven kikkertjes al in een boeren-

Schoon derwoerd naar de raadsel-

sloot, Rakkers uit de buurt en Tijl

achtige illustratrice Adri Alindo, die

Uilenspiegel. Bovendien tekende hij

werkzaam was vanaf 1925 is afge-

bouwplaten, die als boek geleverd

rond. In nummer 19/20 van Ouwe

werden, maar dat meestal niet lang

Bram keft nog! doet hij er verslag van.

bleven: Jong Holland naar de kennis,

Zij blijkt nog in leven, en woont in

Jong Holland naar Volendam en Jong

Wenen. Haar eigen naam is Adriana

Holland op schaatsen. De collectie is

Palingdood en ze werd geboren in

een schenking van Reinold Kuipers,

1905.
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Sprookjesboek voor kinderen : uit de

Tentoonstellingen

nalatenschap van Moeder de Gans bij-

cultuur aan de hand van boeken en
originele illustraties, met aandacht

eenverzameld en uitgegeven door de

Vanaf 26 april is bij Gemeentebiblio-

voor grafische technieken, illustratie-

Gebroeders Grimm. Naar het Hoog-

theek Rotterdam een tentoonstelling

technieken, typografie en bedrijfs-

duitsch. Met platen. Te Amsterdam, bij

te zien met de titel: Van kabouters

geschiedenis. Adres: Canadaplein 1,

de Wed. G.A. Diederichs en Zoon, 1820.

tot bakvisjes ; Nans van Leeuwen,

tel. 072-5110737. Open: di-vr 10-17,

De aanbiedingstekst van Dik

Rotterdamse illustratrice 1900-1995.

za-zo 13-17 u. (Zie ook bij Publicaties).

Ramkema haalt een boekbespreking

De expositie is gemaakt in samen-

aan uit de Vaderlandsche Letter-oefe-

werking met Marike Damhuis van

Van 15 april t/m 31 mei 2001 wordt

ningen uit 1821, waarin men aangeeft

de Universiteit van Utrecht.

in de museumboerderij van donateur

'in tang geen zotter boekje met misselij-

Meer informatie bij Hans Veldhorst

Sjoerd Stevan de tentoonstelling

ker prentjes' in handen gehad te heb-

van de Gemeentebibliotheek.

Van Haneboek tot Hoeksema :

ben.

Adres: Hoogstraat 110 (bij station

Nederlandse prentenboeken van 1780

Blaak) tel. 010-2816215.

-1930 gehouden. Deze tentoonstel-

In België komt een Kuifje-museum

ling geeft een beeld van het rijk geil-

in Louvain-La-Neuve. In een gebouw

Tot en met 27 april in het Frysk Letter-

lustreerde kinderboek vanaf de abc's

van vijfduizend vierkante meter zal

kundich Museum en Dokumintaasje-

rond 1780 tot het werk van Daan

aandacht worden besteed aan het

sintrum in Leeuwarden een tentoon-

Hoeksema tussen de jaren '25 -'35

gehele werk van George Remi ofwel

stelling over leven, werk en 'voortle-

van de vorige eeuw en is rond een

Hergé. De opening wordt 'binnen

ven' van Nynke van Hichtum. Het

aantal thema's ingericht: 19e eeuwse

drie tot vijf jaar' verwacht, aldus de

sintrum kreeg in 2000 de beschik-

prent-abc's, vroege prentenboeken

Fondation Hergé, die waakt over de

king over het laatste deel van de

Tot 1850, gelithografeerde exemplaren

erfenis van de striptekenaar.

papieren erfenis van de schrijfster,

vanaf ongeveer 1860, Robinsoq.

{De Volkskrant 11-1-2001)

waaruit voorbeelden worden getoond.

Crusoe, Gulliver en Moeder de Gans.

Adres: Grutte Tsjerkestrjitte 212, tel.

Het kin der boekenfonds van de

De strip Sjors en Sjimmie wordt

058-2120834. Open: ma-vr 9-12.30

betrekkelijk onbekende uitgever B.

verfilmd onder regie van Theo van

en 13.30-17.00. Museumweekend:

Jacobs in Groningen krijgt met zo'n

Gogh. Sjors zal worden gespeeld

12-17 u -

door Paul de Leeuw en Sjimmie door

30 prentenboeken extra aandacht. Op
4 april a.s. wordt de tentoonstelling

cabaretier Eric van Sauers. Wanneer

Tot en met 30 april is in het Stedelijk

geopend door mevrouw L. Buijnsters-

dit gaat gebeuren is nog niet duideÜjk.

Museum in Alkmaar te zien: Van

Smets. Op 11 mei a.s, wordt een

(De Volkskrant 3-10-2000)

Pietje Bell tot kippenvel: boeken van

mini-excursie naar Wedde georgani-

Kluitman sinds 1864. Een eeuw lees-

seerd. (Aanmelden bij Theo Gielen:
030-2319162). Open: wo-zo 14 -17 u.
Ook op afspraak. Adres: Hoofdweg 8
9698 AE Wedde. Tel. 0597-562614.
Zie bij Publicaties voor gegevens over
de catalogus.

Van 9 april tot en met 2 juni is in de
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg
een tentoonstelling te zien van
Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken van 1800-1840. Adres:
Kousteensedijk 7, tel. 0118-654000.
Open: di-vr 10-21, za 10-13 u-
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Van 21 april tot 10 juni 2001 in het
Molenmuseum in Koog aan de Zaan

Tentoonstellingen
in wording

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden

Van Dik Trom tot Kameleon, een
expositie over beroemde Zaanse

De tentoonstelling over Luilekkerland

vermeld, zijn aanwezig bij het Letter-

kinderboekenschrijvers: Cor Bruyn,

in het Museum van het Boek in Den

kundig Museum of bij de Koninklijke

Djck Laan, Hotze de Roos en

Haag wordt enkele maanden uitge-

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

C. Johan Kieviet en anderen. Extra

steld wegens verbouwingsperikelen

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

activiteiten zijn te vinden op de web-

en zal nu gehouden worden van 20

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

site: www.zaansemolen.nl. Adres:

juli tot 14 oktober 2001. Meer nieuws

welke bibliotheek in Nederland het

Museumlaan 18, tel. 075-6288968.

in de Berichten van juli.

wel aanwezig is.

Open: di-vr 10-12 en 13-17 u (na 1 juni
van 11-17 u), za 14-17, zo 13-17 u.

NEDERLAND

Prijzen
Lust en leering : geschiedenis van het

Van 27 april tot en met 25 augustus
is in de Stadsbibliotheek Haarlem, een

De L.M. Boerlage-prijs is een twee-

Nederlandse kinderboek in de negen-

tentoonstelling te zien van telboeken

jaarlijkse prijs voor de beste scriptie

tiende eeuw / P.J. Buijnsters en

en rekenboekjes onder de titel

over jeugdliteratuur.

L. Buijnsters-Sm ets. - 504 p . : UI. ;

Welgeteld. Het is een selectie uit de

De prijs voor 2000 is toegekend aan

25 cm. - Zwolle : Waanders, 2001. -

eigen collectie prentenboeken en pop-

Thesi Schmitz (Universiteit van

ISBN 90 400 9529 9 ; geb. f125,-.

ups, met bijvoorbeeld verschillende

Nijmegen) voor haar scriptie 'Weet hij

variaties van de 'Tien kleine neger-

al datje apathisch bent?' Een onderzoek

beeldatlas van ons papieren verleden

tjes' van de afdeling Oude Boekerij

naar de vermeende 'verwantschap' tus-

met hoofdstukken over Verlichting en

& Bijzondere Collecties. Adres:

sen de meisjesboeken van Top Naeffen

Romantiek, genres als moralistische

Doelen plein 1, ingang Gasthuisstraat.

Cissy van Marxveldt en de literaire

vertellingen, prentenboeken, educatieve

Te). 023-5157600.

stroming van het naturalisme. De jury

boeken, sprookjes, sagen en legenden,

bestond uit Helma van Lierop, Saskia

vaderlandse liedjes en geschiedenisboe-

de Bodt en Gerard de Vriend.

ken, poppenboeken, abc's en telboeken,

Van 14 maart tot en met 29 decem-

Zeer informatieve en mooi uitgegeven

ber 2001 in het Literair Museum in

baker- en kinderrijmen, tijdschriften,

Hasselt in België een tentoonstelling

avonturenboeken, sinterklaasboeken,

over het kinderboek in Vlaanderen in

'uitspanningen en kunststukjes', beweeg-

de 20ste eeuw: We komen van ver,

bare boeken en andere bijzondere boek-

maar wel met grote passen. Adres:

vormen. Uitgevers zoals Maaskamp en

Bampslaan 35, tel. 0032-11-261787

Trap worden behandeld, boekfiguren als

Open: wo-za 14-17 u. en

Piet de Smeerpoets, auteurs als Jan

volgens afspraak.

Goeverneur en Jan Schenkman, Agatha,
F.H. van Leent en vele anderen, en
Engelse invloeden en buitenlandse kinderboeken voor de Nederlandse markt.
Kortom, een onmisbaar werk dat naast
lering ook heel veel genoegen zal verschaffen.
Van Haneboek tot Hoeksema : 150
jaar Nederlandse prentenboeken /

"*»3^^5fc».'
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samengesteld door Sjoerd Stevan.
Catalogus bij de tentoonstelling in

de Museumboerderij in Wedde van

Van Pietje Bell tot kippenvel: boeken

15 april t/m 31 mei 2001.

van Kluitman sinds 1864 / samen-

Alle ruim 240 kinderboeken zijn uit-

BUITENLAND

stelling en research Clara Brinkgreve,

Alte deutsche Kinderbücher III:

gebreid beschreven in deze geïllustreerde

met medew. van Leonoor van Ooster-

Bibliographie 1524-1900 zugleich

catalogus (45 pag.) met veel bronver-

zee ; tekst Clara Brinkgreve en

Bestandsverzeichnis der in bibliothe-

wijzingen en naslagmogclijkheden.

Lodewijk Wagenaar. - Alkmaar

ken und einigen Privatsammlungen

Leverbaar vanaf 1 april 2001. Te bestel-

Stedelijk Museum, dec. 2000. - 29 p.

in Berlin, Brandenburg, Mecklen-

len voor ƒ 19,50 + ƒ5,- porto via postgiro

: ill. ; 21 cm. - Voor f 5,- te koop bij

burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und

1761095 t.n.v. S. Stevan te Wedde o.v.v.

het Museum, tel. 072-5110737.

Thüringen befindlichen Kinder- und

catalogus. (Zie ook bij de rubriek
Tentoonstellingen )

Brochure, uitgegeven ter gelegenheid

Jugendbücher / Heinz Wegehaupt. -

van de tentoonstelling in het Stedelijk

Stuttgart: HauswedelJ, 2000. - VI,

Museum van 20 december 2000 tol $0

488 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN

The children's world of leaming

april 2001, met een blik op de geschiede-

3776206004.

1480-1880 : Part Eight / Forum

nis van uitgeverij Kluitman, belangrijke

Moot uitgegeven bibliografie met veel

antiquarian Booksellers. - Houten :

auteurs en series. Met veel illustraties in

kleurenillustraties van meer dan 10.400

Forum, 2000. - 156 p. : zw. en gek].

zwart-wit en kleur.

titels van kinderboeken uit de jaren 1524

ill. ; 30 cm. (Catalogue ; 100). - f 50,-.
Dit achtste deel van deze antiqua-

tot 1900, met beschrijvingen in autopsie
Er was eens... / Margreet van Wijk-

van boeken uit de Berlijnse Staatsbiblio-

riaatscatalogus met uitgebreide be-

Sluyterman. - Alkmaar ; Leiden :

theek of andere Duitse verzamelingen.

schrijvingen bevat 54j nummers met

Stedelijk Museum Alkmaar,

'Courtesy books, Music, Dance, Theatre,

De Ammoniet, 2000. - [12] p , : ül.;

Klassiker der Kinder- und Jugend-

Eloquence, Sparts, Games <£ Pastimes',

22 c m . - f 2 0 , - . Oplage: 450. Te koop

literator : ein Internationa-les Lexikon

en 61 illustraties in kleuren 100 in

bij het Museum, tel. 072-5110737.

/ Bettina Kümmerling-Meibauer. -

zwart-wil. Bevat ook een aantal buiten-

Bijzonder fraaie bibliofiele uitgave,

Stuttgart: Metzier, 1999. - ISBN

landse boeken, en nogal wat boeken die

met de hand gezet en gedrukt, bestaande

3-476-01235-2 ; DM 498,- (2 dl.).

niet voor jeugd zijn bedoeld. In 2001 zal

uil een enveloppe (met silhouet) met

Bd. 1: A-K. - 584 p. : ill.; 25 cm.

ook deel 9 (Centsprenten} en deel 10

daarin een boekje, een boekenlegger en

Bd. 2: L-Z. - p. 586-1236.: ill.; 25 cm.

(met registers en een nawoord van P.J.

vijf prentbriefkaarten. De illustraties

Buijnsters) verschijnen. Hel gehele tien-

bestaan uit silhouetten van Nelly Spoor

jeugdliteratuur bevat 534 klassieke kin-

delige werk zal dan zo'n 5000 nummers

en de tekst is een speurtocht naar de

der-boeken uit meer dan 60 landen over

omvatten.

illustratrice Comelia Spoor (18S51950J.

de hele wereld, vanaf het begin van de

J.H. Isings : historieschilder en illu-

Herinneringen aan Ivo Groothedde /

over inhoud, waarde en receptie van

strator / Jan A. Niemeijer. - Kampen:

door Ruud Groothedde. - Ivo Groot-

de boeken. Ieder artikel bevat een korte

Kok, 2000, - 224 p, : ill. - ISBN

hedde en zijn werk / Co Winm'ps.

biografie van de auteur, een overzicht

90-435-0289-8 ; f59,50.

Te bestellen bij R, Groothedde,

van diens werk, en een bibliografie van

Mopertin ge rbank 24, 6213 JN

primaire en secundaire literatuur.

#

Deze encyclopedie van ki'nder- en

18e eeuw tol heden. Met informatie

Rijk geïllustreerde biografie over deze
gedreven kunstenaar, autodidact en
didacticus (1884-1977), Hij illustreerde

Maastricht, tel. 043- 3436801.
Het leven van Ivo Groothedde

Reisen in erdachtes Land : literari-

honderden boeken, schilderde veel bijbel-

(ic/oS-igyS) beschreven door zijn zoon,

sche Spurensuche von Ort - Essays /

se taferelen, en maakte meer dan veertig

en analyse van zijn boeken door Co

Klaus Doderer. - München :

historische aquarellen voor schoolplaten.

Winnips,

ludicium, 1998. - 312 p. ; 20 cm. -

Zijn werk had een sterke educatieve
waarde. Met een uitvoerig overzicht van

ISBN 3 89129 613 4 ; DM 39.00.
De oprichter van het Frankfurter

zijn werk, verzorgd door twee verzame-

Jnstitutfür Jugendbuchforschung

laars, Ad Horst en Anko Huizinga.

beschrijft reizen in de fantasie, in de

Berichten uit de wereld van het oude kinderhoek —
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werkelijkheid en in de tijd. Hij reist van

The encyclopaedia of school stories /

de mythen van de Aboriginals naar de

ed. by Rosemary Auchmuty and Joy

geboorteplaats van Mark Tu/ain,

Wotton. - Aldershot: Ashgate, 2 0 0 0 -

beschrijft de geboorte van de Struwwel-

Vol. 1. The encyclopaedia of girls'

peter, de jeugdlectuur van Hitler en de

school stories / ed. by Sue Sims and

plaats van de zeemeermin in het leven

Hilary CJare. - 430 p. - ISBN

van Hans Christian Andersen. Verder

0 7 5 4 6 0 0 8 2 3 ; £39.50.

essays over Goethe, Bertold Breekt,

Vol. 2. The encyclopaedia of boys'

Saint-Exupéry, Anne Frank, Astrid

school stories / ed. by Robert J.

Lindgren, Erkh Kdstner en anderen.

Kirkpatrick. - 396 p. - ISBN
o 7546 0083 1.
Encyclopedie gewijd aan Engelstalige

Körperbilder in Madchenratgebem :
Pubertatslektüre zur Zeit der For-

schoolverhalen uit Engeland, Canada,

mierung bürgerlicher Kultur /

Australië en Nieuw-Zeeland. De geschie-

Susanne Pellatz. - Weinheim ;

denis, receptie, auteurs, onderwerpen en

München : Juventa Verlag, 1999. -

de fcritiefc vanaf de 18e eeuw tot heden.

244 S. - (Lesesoziahsation und

Met biografische gegevens over de

Medien). - ISBN 3779913461 ;

auteurs, bibliografische informatie en

DM 39,80.

secundaire literatuur. (Newsletter
Children's books history society}

Proefschrift met kritiek op de traditionele geschiedschrijving over meisjes-

de blik voor aspecten als volwassen-

lectuur, toegespitst op de literatuur voor

worden in de traditionele literatuur voor

Literature and the child : romantic

meisjes van 17S0 tot 1850 in Duitsland

meisjes en vrouwen. Met veel voorbeelden

continuations, postmodern contesta-

en Oostenrijk. Verborgen boodschappen

van auteurs als Bertha Clement en

tions / ed. James Holt McGavran. -

in onbekende teksten worden met behulp

Emmy von Rhoden,

lowa City : University of Iowa Press,
1999. - 269 p. - ISBN 0877456909:

van een nieuwe methode geanalyseerd.
De eerste auteurs waren overwegend
mannen, zoals Joachim Heinrich

:V Die Marchen der Brüder Grimm :
Quellen und Studiën : gesammelte

S32.95.
Tien essays over de rol van de Roman-

Campe, pas na I#JO zijn het voor-

Autsiitze / Heinz RÖlleke. - Trier :

tiek in de jeugdliteratuur en het onder-

namelijk vrouwen,

Wissenschafdicher Verlag, 2000. -

zoek naar de omstreden mythe van een

(Tausend und Ein Buch, no. 2, 2000}

292 p. : 21 cm. - ISBN 3884763903 ;

onschuldige kindertijd, een tweehonderd

DM 48.00. - (Schriftenreihe

jaar oud begrip dat nog steeds sterk in

üteraturwissenschaft; Bd 50).

onze cultuur aanwezig is. Met onder

Selbstentfaltung zwischen Autonomie und Intimi tat; literarische Dar-

Dertig essays waarin het onderzoek

meer artikelen over Kate Greenaway en

stellung weiblicher Adoleszenz in

naar de sprookjes van Grimm uit de

over productie en marketing van klassie-

Mldchenbuch und Frauenroman /

laatste vijftien jaar is vastgelegd; naar de

ke kinderboeken..

Evelyn Sauerbaum. - Frankfurt am

bronnen, bepaalde sprookjes, de receptie

Main : Lang, 1999. - VIII, 245 p . ;

en naar bovenliggende thema's. Rölleke

From mythic to tinear : time in child-

21 cm. - ISBN 363133950X ; ca. DM

bekritiseert de onderzoeken uit psycho-

ren's lilerature / Maria Nikolajeva. -

89.00. - (Kinder- und Jugendkultur,

analytisch, sociaal-historisch, marxis-

Lanham ; London : The Children's

-literatur und -medien ; Bd. 3).

tisch en esoterisch gezichtspunt, waarbij

Literature Association and The

men vaak naar believen de bij het beoog-

Scarecrow press, 2000. - ISBN

eind ïSe eeuw tot begin 20e eeuw,

de doel passende sprookjesbewerkingen

0810837137.

beschouwd als de tot nu toe onbekende

gebruikt, zonder enige tekstkritiek en

voorgeschiedenis van het moderne meis-

zonder acht te slaan op feiten uit onder-

in teksten voor kinderen, eerder wordt

jesboek. Feministisch onderzoek scherpte

zoek. (Volkacher Bote, no. yo)

gezien als 'een symbolische voorstelling

Proefschrift over meisjeslectuur uit

Q Berichten uit de wereld van hel oude kinderboek
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Onderzoek waarbij tijd, gepresenteerd

van een rijpingsproces dan als een

:

schets van L. Frank Baum, zeldzame

women were misled by their favorite

foto's en illustraties, een uitgebreid

te 'werkelijkheid". Boeken als 'De wind

books / Deborah O'Keefe. - New

notenapparaat, een bibliografie en een

in de wilgen', 'Peter Pan', 'De geheime

York : Continuüm, 2000. - 212 p. ;

facsimile herdruk van de 'Wizard' met

tuin'en 'Winnie de Poeh'worden

24 cm. - ISBN 082641236X :

de oorspronkelijke 24 kleurenplaten en

onderzocht op de uitbeelding van de

£16.99.

meer dan 100 tekeningen.

begrippen leven, dood en tijd. Andere

*

rJ Good girl messages : how young

nauwkeurige nabootsing van een concre-

Aanklacht over 2oe-eeuwse boeken die

(NRC 2902-2001J

thema's zijn onder meer de onschuld

generaties meisjes lazen en koesterden.

van de kindertijd, de volwassen visie in

De auteur toont aan hoe ze werd mis-

Correspondance inédite de Jules

kinderboeken en tijdreisverhalen. Vele

leid door de passieve, brave boekfiguren

Veme et de Pierre-|ules Hetzel (1863-

klassieken passeren de revue.

'those pale and sainlly giving/forgiving

1886) / établie par Ottvier Dumas,

role models', en lardeert dit met jeugd-

Pierre Gondolo della Riva et Volker

ervaringen. Zelfs 'tomboys' zoals Jo in

Dehs. - Genève : Slatkine, 1999-. 3 dl.

'Litlle Women'gaven hun dromen en

Tomé 1 (1863-1874). - 285 p. ; 23 cm.

I.ondon : Allen Lane The Penguin

onajhankelijkheid op. Bevat ook een

- ISBN 2051017905.

Press, 2000. - 506 p. : ül. ; 24 cm. -

discussie over jon-

tSBN 0713993251 ; £ 20.

gensboeken en in

Hans Christinn Andersen : the life of

G< a storyteller / Jackie WuUschlager. -

De auteur leerde Deens om zich te

het laatste hoofd-

kunnen verdiepen in de primaire bron-

stuk een beeld van

nen: Anderscns brieven en dagboeken,

de veranderingen

en archieven van tijdgenoten in en

in de jeugdlitera-

buiten Denemarken. Eerdere biografieën

tuur van de laat-

zijn buiten beschouwing gelaten. Ze

ste decennia.

stelde vast dat Andersen homoseksueel
was, wat nogal wat stof deed opwaaien.

The annotated

Flaptekst: 'Andersens verhalen kwamen

wizard of O z :

voort uit zijn eigen complexe persoon-

the wonderful

lijkheid: seksueel verward en gejrus-

Wizard of Oz /

Ireerd, ijdel en onzeker tegelijk, manipu-

L. Frank Baum ;

latief en toch kwetsbaar en bovenal

pictures by W.W. Denslow ; with an

Het eerste deel van deze driedelige

dodelijk eenzaam'.

introdrjction, notes and bibliography

uitgave met niet eerder verschenen cor-

by Michael Patrick Hearn, - New

respondentie tussen Jules Verne en zijn

The man who drew Pooh : the art of

York : Norton, 2000. - ca. 400 p. -

uitgever. Oplage 500 exemplaren,

E.H. Shepard / Arthur R. Chandler. -

ISBN 0393049922 ; ca. f 110,-.

West Sussex : Jaydem Books, 2000. ISBN 1903368022.
Boek bij een tentoonstelling in

Geheel herziene editie van de uitgave

{Bron; La Revue des livres pour enfants,
no. 196)

uit 1973, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de verschijning

[ules Veme, l'enchanteur / fean-Pau!

Dulwich Picture Gallery in Londen

van 'The Wizard ofOz'. Dit ongewone

Dekiss ; annoté par Voiker Dehs ;

(tot 21-1-2001} van materiaal uit het

boek, het eerste van veertien delen over

postface de Piero Gondolo della Riva.

Shepard Archive van de Universiteit van

Dorothy en het land van Oz, wilde

- Paris : Félin, 1999. 430 p. : ill.; 24

Surrey. Behalve illustraties voor 'Winnie

amuseren en niet beleren, en het behoort

cm. - ISBN 2866453115 ; FRF 120,-,

de Poeh', 'De wind in de wilgen', 'De

nu tot het Amerikaanse culturele erf-

geheime tuin' en andere kinderboeken

goed. Het verhaal liet een wereld zien

1

maakte Shepard van 1907 tot 1953

die beschouwd kan worden als een

enfants, no. 196J.

wekelijks tekeningen voor 'Punch'.

socialistische, matriarchale utopie.

(Vrij Nederland 23-12-2000)

Met een lange inleiding en biografische

Biografie van Jules Veme (18289°5)- (bron: La Revue des livres pour
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Scripties

Uit de tijdschriften

De hieronder genoemde scripties zijn

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Geert Mak over "Drie verhalen uit de

ter inzage in de leeszaal van het Letter-

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

dierentuin" (1941), kinderboekje van

kundig Museum.

bij het Letterkundig Museum.

Bijzondere
(her) uitgaven

t

Kas Molenaar, pseudoniem van zijn
vader / Geert Mak. - Amsterdam :

'Weet hij al dat je apathisch bent?'

De Buitenkant, 2000. - 15, 34 p . : ill.

Een onderzoek naar de vermeende

; 25 cm. - ISBN 907645213X ;

'verwantschap' russen de meisjes-

f24,50. - (Uitgelezen boeken; jrg. 8,

boeken van Top Naeff en Cissy van

In Berichten van Moeder de Gans

rur. 3, dec. 2000). - Speciaal nummer.

Marxveldt en de literaire stroming

(jrg, 1, no. 4, dec. 2000) wordt het

van het naturalisme / Thesi Schmirz.-

15-jarig bestaan van de Stichting

dierenverhalen van Catrinus Mak, met

Uruversiteit van Nijmegen, 1999. -

Kinderboek Cultuurbezit herdacht.

een biografische inleiding van Geert

115 p. Begeleider H. Bekkering.

Bevat tevens een artikel over

Reprint van een kinderboek mei

Mak. Verlucht met enkele brieven, in-

V

NEDERLAND

De vraagstelling voor het onderzoek

Josephine Siebe.

geplakte foto's en losse bijlagen.. Oplage

was: kan een literaire stroming zoals hef

500 exemplaren.

Naturalisme, waarvan de bloeitijd rond

In het Biografie Bulletin (jrg. 10,

1880 lag, een tweede leven gaan leiden

no. 2, 2000) onder andere een artikel

Piet de Smeerpoets of. Vrolijke verha-

in de jeugdliteratuur na 1900? Met

over Ina Boudier-Bakker en Top

len met leuke platen / Dr. Heinrich

analyse van een aantal 'bakvisboeken'

Naeff.

Hoffmann ; vertaald door Jan Kuijper

en de vrouwbeelden daarin. Deze scrip-

; vertaling nawoord Elly Schippers. -

tie werd bekroond met de Boerlageprijs.

De Bob Evers Nieuwsbrief (jrg. 9,
no. 1, jan. 2001) bevat onder meer

Amsterdam : Querido, 2000. Elsa Beskows bilderböcker och 'den

een bijdrage over de biografie (in

goda bamboken' : en receptionshisto-

wording) van W.H.M, van den Hout,

van uitgeverij Querido, volgens ket ach-

ria = De prentenboeken van Elsa

die door historicus Johan van der

terplat 'de onvoorwaardelijk echte, onge-

Beskow en 'het goede kinderboek':

Ploeg zal worden geschreven.

kuiste, onverkorte en ongemoderniseerde

een receptiegeschiedenis / J. v.d.

versie van de klassieker onder de klassie-

Oudenalder-Gepkens. - Groningen:

Boekenpost (jrg. 9, no. 51, jan/febr.

ke kinderboeken'. Opmerkelijk is dat de

Rijksuniversiteit, Faculteit der Lette-

2001) bevat artikelen over de tentoon-

platen - gekocht

ren, afdeling Scandinavisch, Zweedse

stelling over uitgeverij Kluitman, over

van uitgever

taal- en letterkunde, 2000. - Met lite-

de typografie van De drie matrozen

Rütten üj Loening -

ratuuropgaven. De Nederlandse

van Michiel de Ruijter van Johan Been,

niet eerder in een

samenvatting van 18 p. is aanwezig

over treinen in ige-eeuwse kinder-

ISBN 90-214-6678-3 ; f29,95.
Nieuwe vertaling van een redacteur

Nederlandse uitgave zijn
verschenen en dat de

bij het Letterkundig Museum.
Achtereenvolgens worden be-

boeken, over antiquaren op het internet en over Clara Asscher-Pinkhof.

vertaler de ons

handeld: de omstandigheden

Boekenpost (jrg, 9, no. 52, mrt/apr.

welbekende namen

in het begin van de 20e eeuw,

2001) bevat een interview met het

deels heefi veranderd

de ideeën van Ellen Key en

echtpaar Buijnsters over Lust en

(Theo Gieten)

Nellie van Kol over kinderboeken, aansluiting

Leering en een bijdrage over Tijl
Uilenspiegel.

daarbij van werk
van Elsa Beskow, beschrijving van
vier prentenboeken van Beskow,
en analyse van recensies in
Zweden en Nederland.
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Leesgoed (jrg. 27, no. 6, 2000J bevat
een artikel over het Parco di
Pinocchio in het stadje Collodi in
Toscane.

Literatuur (jrg. 18, no. i, jan/feb.

De School Anno (jrg. 18, no. 4, winter

The Hom Book Magazine ( nov./dec,

2001) bevat onder meer een recensie

2000) bevat onder meer artikelen

2000) is een special over de toekomst

van 'Naar de vatbaarheid der jeugd'

over Hendrik Tollens en over de

van kinderboeken, met onder meer

van Frits Hulskamp.

schoolplaat van Isings van de over-

meningen van schrijvers over boeken

wintering op Nova Zembla, en over

uit de 20e eeuw, die klassiek zouden

Literatuur zonder leeftijd {no 53,

twee Finse Haneboeken, nieuwe aan-

kunnen worden. Het volgende num-

najaar 2000} is een speciaal nummer,

winsten van het Nationaal School-

mer (jan./febr 2001) bevat onder

gewijd aan adolescentenromans.

museum.

meer een artikel over L. Frank Baum

In een bijdrage van Helma van
Lierop-Debrauwer ook iets over de

en de Wizard of Oz.
Tussen Vecht en Eem (jrg. 18, 2000)

geschiedenis daarvan. Verder over

bevat een artikel over André Rutten,

|ulit (jrg. 26, no, 3, 2000) bevat arti-

leeservaringen van Adriaan van Dis

schrijver van twee kwartjes boeken.

kelen over sprookjes als voorlopers

en de Annie M.G. Schmidt-lezing
door Imme Dros.

van Europese kinderliteratuur en over
De Verniaan (no. 20, 2000) is groten-

klassieken en de canon.

deels gewijd aan 'Het Stoomhuis'.
De negentiende eeuw (jrg. 24, no. 3-4,
dec. 2000) is gewijd aan i9e-eeuwse
bibliotheken, waaronder nuts- en

BUITENLAND

volksbibliotheken en schoolbibliotheken.

Beitrage Jugendliteratur und Medien

Ouwe Bram leeft nog! (jrg. 5, no. 19-

over Pinokkio, Bibi van Karin

20, najaar 2000) bevat een verslag

Michaëlis, en verboden lectuur

van de speurtocht naar Adri Alindo,

(jrg. 52, no. 4, 2000) bevat artikelen

in Duitsland in 1935. Het 11de

j

artikelen over het beeld van joden in

Beiheft, 2000 bevat een artikel

Gf -•

zondagschoolboeken, over illustrator

over een tentoonstelling over het

S. Pennink alias Pieter Pouwels, over

200 jaar oude papiertheater.

"*

A.G. Lam e ris-Bolt, Huub Fenijn en
E. Gerdes. Het volgende nummer

Children's Literature Association

{jrg. 5, no. 21, winter 2000) bevat een

Quarterly (jrg. 25, no. 3, herfst 2000)

The lion and the unicom (jrg. 24, no.

artikel over zondagsschoolboekjes van

bevat artikelen over sprookjes van

3, sept. 2000) heeft ais thema Geweld

Anne de Vries, Van de Hulst en Aart

d'Aulnoy, de Murat en Perrault waar-

en jeugdliteratuur. Met onder meer

Romijn, en een herinnering aan een

in travestie (cross-dressing) voorkomt

artikelen over de Eerste Wereldoorlog

boek van Aart Duyser.

en de toenmalige maatschappelijke

en overlevingsstrategieën in prenten-

betekenis daarvan; en over het boek

boeken (Wanda Gag), oorlog in

Raster {no. 91, 2000} is een wandel-

'Coral Isktnd' (1858) van R.M.

sprookjes en veel over jeugdliteratuur

nummer, en besteedt onder meer

Ballantyne, hier vertaald als Koraal-

na en over de holocaust.

aandacht aan Töpffer.

eiland.

Rotterdams jaarboekje; 2000 (uitgave

Children's Literature in education

The new review of children's literature and librarianship (jrg. 6, 2000}

Gemeentearchief Rotterdam) bevat

(jrg. 31, no. 3 (n8), sept. 2000) bevat

gaat onder meer over jeugdboeken

een artikel van F.J. Huis kamp over

bijdragen over de 'Encydopaedia of

over onbewoonde eilanden en over

Willem van den Hoonaard, onderwij-

school stories' en over onderzoek

de joodse erfenis in Russische jeugd-

zer te Hillegersberg en schrijver van

naar auteurs van schoolverhalen voor

literatuur in de 20e eeuw.

schoolboeken.

meisjes.
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Colofon

De Newsletter van de Children's

kleur. Achterop staat de vermelding:

Book History Society ( no. 68, nov.

'Verkoop verboden. Vereniging tot

2000) bevat artikelen over de

verspreiding der H. Schrift'. (Uit het

Berichten uit de wereld van het oude

Osborne collection, over een reprint

archief van deze Vereniging was geen

kinderboek. Mededel in gen-bulletin van

van een zeer zeldzame in 1943 in

informatie te verkrijgen). Wie is de

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

Calcutta gedrukte Struwwelpeter-

illustrator? Wanneer zijn ze uitgege-

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

Hitler-satire: Schickelgrüber, over de

ven? Was dit een serie van vier deel-

Engelse vertaling van Rudolf Dekkers

tjes of zijn er meer?

Bestuur:

boek 'Uit de schaduw in het grote

Informatie graag naar Chris Kleiss,

F rits Booy (voorzitter),

licht' en meldt dat de Society een

Amsteldijk Noord 25,

Reinder Storm (secretaris),

nieuwe voorzitter heeft; Brian

1422 XW Uithoorn,

Henk van der Lee (penningmeester),

Alderson is opgevolgd door Morna

tel. 0297-568505.

Janneke van der Veer.

Daniels van de British Library,

Jaap ter Linden.

Signal (no. 93, sept. 2000)) bevat een

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

artikel over een verzamelaarster van

en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

Donaties naar gironummer 2348552

boeken waarin kanalen en rivieren
een rol spelen. Het volgende num-

Samenstelling:

mer (no. 94, jan. 2001) over reizen in

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

kinderboeken: Kipling, Twain, Anne

Informatie kan men sturen aan:

Holm e.a. en over Ethell Talbot,

Koninklijke Bibliotheek

auteur van schoolverhalen voor meis-

t.a.v. Jeannette Kok

jes.

Postbus 90407

De Volkacher Bote (no. 71, dec.

Tel. 070-3140215

2000) bevat onder meer een bijdrage

e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl

over de verzameling van Friedrich C.

of tel./fax. 020-6251915

2509 LK Den Haag

Heller.
Donateurs van de Stichting (minimum

Vragen

Verantwoording
illustraties

Marjan Schuddeboom zoekt biografi-

De illustraties zijn van Jan Rinke,

Berichten uit de wereld van het oude

sche informatie over de meisjesboe-

en gekozen uit de volgende boeken:

kinderboek.

kenschrijfster Rona Lentinck.

Hein Stavast / Chr. van Abkoude;

Informatie graag naar:

Pietje Bell / Chr. van Abkoude; Jan

Aanmelden als donateur kan men bij

Veenhuizerveldweg 47,

Springers jongensjaren / J. Berkhout;

Jaap ter Linden, Nationaal School-

3881 RE Putten, tel. 0341-491578,

Gullivers reizen; Daar zaten zeven

museum, Nieuwemarkt 1 A,

e-mail m.sehuddeboom@nrcnet.nl.

kikkertjes.

j o n HP Rotterdam (010-4045425)

donatie per jaar vijfendertig gulden)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de

Wie weet iets van de volgende prote-

Coördinatie 'Kinaerboekencqfë':

stants-christelijke prentenboekjes,

Theo Gielen {030-2319162)

vermoedelijk uit 196X: God is goed ;
Dankbaarheid ; Onze vader wij dan-

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

ken u ; Naar de kerk. Formaat 14 x 17

Frits Booy {035-5417336)

cm, elk 12 pagina's, met 12 ills. in

Berichten uit de wereld van hel oude kinderboek
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

Van het bestuur

w^tt

STICHTING

GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR.

)

teurs samengesteld. Wie deze
wil hebben, moet zich melden

De studiedag in Alkmaar was

bij de penningmeester. De

een goed bezochte en genoeg-

donatie wordt volgend jaar in

lijke bijeenkomst met boeien-

euro's berekend. De kascom-

de lezingen. De geanimeerde

missie heeft haar werk gedaan

discussies droegen ook bij aan

en alles in orde bevonden.

het welslagen van deze bijeen-

Ik wens u een zomer met mooi

komst, die daardoor een echte

weer en bijzondere kinderboe-

studiedag werd.

ken toe!

Ook de tentoonstelling was
zeer de moeite waard, wat

Frits Booy

helaas van de expositieruimte

Voorzitter

niet gezegd kan worden.
Onze najaarsbijeenkomst op
13 oktober in museum 'Flehite'

Van de redactie

in Amersfoort belooft ook heel
bijzonder te worden: onze

Een vol nummer deze keer met

penningmeester vertelt over de

Het aantal kinderboekententoonstel-

informatie over de studiedag en over

Amersfoortse uitgeverij Valkhoff,

lingen is dit jaar verheugend groot,

de vele tentoonstellingen die in de

drs. G. Groeneveld, auteur van het

Wij feliciteren Sjoerd Stevan met

afgelopen periode bezocht konden

boeiende boek Zwaard van de

zijn mooie en boeiende tentoon-

woTden. Tot 30 april in Alkmaar Van

geest.Het bruine boek in Nederland

stelling en catalogus.

Pietje Bell lot Kippenvel, tot 26 mei in

2921-19.45, houdt een lezing over

Het gaat helaas minder positief met

Rotterdam Van kabouters tot bakvisjes,

nationaal-socialistische jeugd-

het secretariaat: Reinder Storm heeft

tot 31 mei in Wedde Van Haneboek

literatuur en de samenstelster van

er te weinig tijd voor. Deze functie

tot Hoeksema, en tot 10 juni in Koog-

de mooie en leerzame catalogusreeks

wordt nu door de voorzitter waar-

Zaandijk Van Dik Trom tot Kameleon.

The Children's World ofleaming 1480-

genomen.

De redactie vindt deze activiteiten

1880 van antiquariaat Forum vertelt
over het samenstellen van zo'n reeks.
De studiedag van oktober is ook bijzonder, omdat we dan ons 15-jarig
bestaan willen gedenken met als
hoogtepunt het uitreücen van de
Hieronymus van Alphen Prijs. Ik
hoop velen van u dan te ontmoeten.

Het plan voor een reeks jaarboekjes

zeer toe te juichen, en is verrast over

heeft een een vaste vorm gekregen.

de - ongetwijfeld geheel toevallige -

Janneke van der Veer en Henk van

eenvormigheid in titelgeving.

der Lee hebben zich gebogen over

De illustraties zijn gekozen naar

het vervaardigen van het eerste deel

aanleiding van de tentoonstelling in

van deze reeks. Het zal iets speciaals

Rotterdam over Nans van Leeuwen.

worden.
Er wordt een nieuwe lijst van dona-

De samenstellers
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Mr. van Veen-kring

Doel: uitwisselen van nieuwtjes, aan-

Studiedag

winsten showen en problemen aan
Op 17 maart kwamen veertien men-

anderen voorleggen. Iedereen is wel-

Op 24 maart 2001 was het weer zover

sen naar Utrecht. Het programma

kom om aan te schuiven!

en togen zo'n vijftig donateurs naar

had wegens ziekte van de spreker

Meer informatie bij Theo Gieien, zie

Alkmaar om daar de voorj aars studie-

Chris Kleiss een geïmproviseerd

Colofon.

dag van de Stichting bij te wonen.

karakter, föhn Landwehr vertelde

Het programma stond in het teken

over Indische geïllustreerde kinder-

van uitgeverij Kluitman en sloot aan

Mini-excursies

bij de tentoonstelling in het nieuwe

zoals verborgen abc-boeken en

Op 11 mei gingen zes donateurs naar

gaven zicht op de geschiedenis van

warenhuisboeken. Op 8 september

de tentoonstelling van Sjoerd Stevan

de uitgeverij, een overzicht van illu-

boeken en Frits Booy liet diverse
bijzondere boeken de revue passeren,

Stedelijk Museum. Drie lezingen

is er weer een bijeenkomst, waarop

in Wedde. Sjoerd gaf een rondleiding

stratoren in de reeks Ons Genoegen

Theo Gieien zal spreken.

met uitgebreide uiüeg langs de vitri-

en inzicht in de werking van virussen

N.B. Er worden geen aparte uitnodi-

nes, verzorgde de inwendige mens

en genen. Er werd veel gereageerd

gingen verstuurd voor deze bijeen-

daarnaast ook nog op een fantastische

op de lezingen, zodat er levendige

komsten. Plaats: antiquariaat

manier en wist aan ieders specialisme

discussies ontstonden. Na een korte

nog wat extra's toe te voegen: a] met

huishoudelijke vergadering werd

Men is welkom tussen 10 en 10.15 -

al een zeer geslaagde middag.

de tentoonstelling bezocht.

Meer informatie bij Frits Booy, zie

Aan de mini-excursies die altijd op

Colofon.

vrijdag van 14 tot 17 uur plaatsvinden,

Acanthus in Utrecht.
u

Uitgeverij Kluitman

kunnen maximaal acht mensen deelnemen, Wie het eerst komt, het eerst

Emilie Jacobi is al een aantal jaren

maalt! Dit jaar is er nog een mini-

bezig mei het ordenen en aanvullen van

excursie gepland: op 3 november naar

het archief van de uitgeverij. In de oor-

De volgende bijeenkomsten zijn ge-

de collectie van Aernout Borms.

log is namelijk 90% van het materiaal

pland op de woensdagavonden (van

Aanmelden bij Theo Gieien, zie

verloren gegaan. Ze gaf een chronolo-

19-21 uur} van 30 mei en 24 oktober.

Colofon.

gisch overzicht van de geschiedenis,

Kinderboekencafé

waarvan hier een korte weergave.
Oprichter P, Kluitman begon in 1864
met een boekhandel, drukkerij en uitgeverij. Vanaf 1895 specialiseerde hij
zich meer in kinder- en jeugdboeken.
In 1891 was de ie druk van Uit het
leven van Dik Trom verschenen, maar
dat was bepaald geen succes, dat
kwam pas bij de 2e druk in 1899,
toen de illustraties van johan
Braakensiek het boek opluisterden.
In 1904 namen de zoons het roer van
P. Kluitman over en in 1909 werd
de naam veranderd in Gebroeders
Kluitman. Kort daarna verscheen
weer een kassucces met een legendarisch geworden held: Pietje Bell
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verscheen in 1914. In 1924 namen de

Tekenen voor 'Ons Genoegen'

gebroeders een aantal titels over van

Brakman, Carmiggelt en Han
Hoekstra en van politica Jeltje van

uitgeverij Bmna, zodat ook auteurs

Margreei van Wijk-Sluyterman vertelde

Nieuwenhoven getuigde van de beïn-

als Truida Kok, Charles Krienen,

aan de hand van veel dia's en die kun-

vloeding door Kluitmanboeken. Deze

A.C.C, de Vletter en Felicie Jehu tot

nen we hier helaas niet laten zien.

boeken zijn in ons nationale bewust-

het fonds gingen behoren. Ook de

zijn verankerd en hebben generatie

Stamperius-bibliotheek werd overge-

De serie Ons genoegen begon in 1922

na generatie gevormd: het Kluitman-

nomen. Tijdens de crisis in de jaren

met Een klein klein jokkentje voorzien

gen zit in onze leesgenen. Tussen

dertig werd verlies geleden, en gedu-

van een serieband van Netty

1885 en r893 verschenen 62.000

rende de tweede wereldoorlog werd

Heyligers. De herkenbaarheid was

prentenboekjes in twaalf soorten.

op bescheiden schaal doorgewerkt.

van belang, maar in de jaren twintig

Hoe heeft het virus zich zo massaal

In 1945 werd de drukkerij afgestoten.

was er weinig relatie tussen de band

kunnen verspreiden? Dongelmans

In 1957 trad een nieuwe compagnon

en de inhoud van het boek. Daar

geeft daarvoor een aantal verklarin-

aan die een zakelijker beleid inzette

kwam in de jaren dertig verandering

gen: Kluitman had een zeer goede

met meer seriewerk. Van de Kameleon

in. De band werd toen meer een ge-

kijk op jeugdliteratuur, een goede

zijn meer dan 13 miljoen exemplaren

heel met de illustraties in het binnen-

greep wat betreft vertalingen en spe-

verkocht. In 1978 verhuisde de uitge-

werk en met de inhoud. Een aantal

cialiseerde zich. Kluitman deed goede

verij naar Heerhugowaard. Er werden

illustratoren passeerde de revue:

aankopen en overnames uit andere

veel series uitgegeven zoals Floortje

Nelly (Cornelia) Spoor, Cornelis

fondsen, zoals Ajke's tiental; was

Bellefteur en Snelle Jelk. De laatste tijd

Spoor, Netty Heyligers, Sijtje Aafjes,

goedkoop en schakelde concurrenten

is weer een koerswijziging zichtbaar:

Pol Dom, Henri Pieck, Ella

uit. Kluitman zocht aansluiting bij de

wel goedkoop, maar meer kwaliteit,

Riemersma, Greta Bosch van

actualiteit; voor de technische ontwik-

Trendy series (Kippenvel) en multi-

Drakestein, Rie Reinderhoff, Miep

kelingen leidde dat tot titels als Het

media. In juni 2000 is Kluitman

de Feijter, Nans van Leeuwen,

radio-spook. De televisiekelder, 30.000

weer teruggekeerd naar Alkmaar.

C. Oudenaarden en Hans Borrebach.

km. per seconde. Ook de historische

De website www.kluitman.nl wordt

Illustratoren verdienden weinig:

actualiteit werd in het oog gehouden

maandelijks door 18.000 bezoekers

f 20,- voor 2 platen, waarbij de rech-

met historische verhalen uit de aan-

bekeken.

ten werden afgekocht. In het arcliief

gekochte Stamperius-bibliotheek.

Er bleken nog veel vragen bij de toe-

van Kluitman is daardoor veel origi-

De uitgever opereerde neutraal, sloot

hoorders te leven, naar de prijsstelling

neel materiaal bewaard gebleven,

zich bij geen enkele zuil aan. Het GK

(men probeert goedkoop te blijven),

zoals ook in de tentoonstelling Van

virus werd ook via reclame verspreid:

series (er komt een nieuwe serie,

Pietje Bell tot Kippenvel te zien is. Niet

Goede Kinderboeken, Grootste Keur,

bekroond in de VS: Achter de maan,)

alle vragen van het publiek konden

Goedkoope Kinderboeken, Gebr.

het aantal leverbare titels (200), naar

beantwoord worden, omdat er nog

Kluitman. De illustratoren waren suc-

de kopers van Dik Trom en Pietje

veel onderzoek nodig is, bijvoorbeeld

cesvol, het serie-concept sloeg aan en

Bell (jong en oud), naar de distributie

in de bewaard gebleven fondsboeken.

was een sterk punt in de marketing.
De discussie leverde op deze dag één

(in eigen hand), naar een conflict
nissen f ohan Kieviet en Kluitman

Het Kluitman-gen

(inderdaad), naar merchandising
rond Dik Trom (gering), naar verta-

Beny Dongelmans is momenteel bezig

lingen van Dik Trom (alleen in

met een inventarisatie van het

Indonesië) en naar de relatie Alkmaar

Kluitmanfonds. Hij gaf verklaringen

- Kluitman. Dat laatste blijkt niet uit

voor hei succes van de uitgeverij.

de inhoud van de boeken, er zijn
geen titels die zich afspelen in
Alkmaar.

tegenstem op wat betreft de geliefdheid van de Kluitmanboeken. Frits
Huiskamp las aJs kind veel liever boeken van Schuil en de Arbeiderspers,
hij vond de Kluitmanboeken vreselijk,
veel te deugdzaam en netjes. Zelfs de
jongensboeken waren meisjesachtig.
Bovendien waren de boeken duur en

Een opsomming door de spreker

bedoeld voor de middenklasse.

van leeservaringen van de schrijvers
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Van Haneboek tot
Hoeksema

Van Dik Trom
tot Kameleon

Van kabouters
tot bakvisjes

Op een mooie vierde april jl. kwamen

Op 21 april werd in het Molenmuse-

Van 26 april tot en met 26 mei was

tientallen kinderboekenliefhebbers bij

um in Koog-Zaandijk de tentoon-

in de Gemeente bibliotheek in Rotter-

de familie Stevan te Wedde bijeen om

stelling Van Dik Trom tot Kameleon

dam een tentoonstelling te zien over

de opening van de tentoonstelling

op feestelijke wijze geopend. Vier

Nans van Leeuwen, de Rotterdamse

Van Haneboek tot Hoeksema ; Neder-

Zaanse schrijvers staan daarin cen-

illustratrice die leefde van 1900 tot

landse prentenboeken van ïySo - 1930,

traal: C. Johan Kieviet, Cor Bruijn,

1995. Net als bij de vorige tentoon-

samengesteld door Sjoerd Stevan, bij

Hotze de Roos en Dick Laan. Paul

stelling, over Henriëtte Willebeek

te wonen.

Steenhuis, de auteur van het boek

Le Mair, werd samengewerkt met

In haar openingswoord schetste

Helden zonder zee over de Kameleon-

de werkgroep van kunsthistorici van

Leontine Buijnsters het belang van

boeken gaf een inleiding waarin hij

de Universiteit van Utrecht onder lei-

deze expositie en prees de samen-

stelde dat men in Nederland slecht

ding van Saskia de Bodt. De opening

steller voor het vele verrichte werk.

omgaat met door kinderen zeer

werd verricht door Dingenus van de

Daarna bood Stevan de catalogus aan

gewaardeerde boeken. Uit een onder-

Vrie, conservator en grafisch vorm-

de kleindochter van de toenmalige

zoek bleek dat Dik Trom, de tweeling

gever van Museum Boijmans van

van de Kameleon en

uitgever B. Jacobs te
Groningen aan.

Pinkeltje de meest

Diens pren

geliefde

tenboeken

boekfi-

Beuningen. Daarna gaf Marike
Damhuis een lezing over Nans van
Leeuwen. Deze is vooral bekend
gebleven door haar illustraties voor

vormen

guren

het reclame-album van Van Nelle

een

zijn.

over Piggelmee. Nans kwam uit een

belang-

Hij zag

artistiek milieu, haar vader was

een trend

rijk

waarbij de

onderdeel
van deze tentoonstelling en
worden thans door Stevan

kunstschilder en meubelmaker en
haar moeder kwam uit de schilders-

interesse voor

familie Vaarzon Morel. Zij kreeg haar

populaire jeugdlite-

opleiding bij de Industrieschool voor de

ratuur groter wordt, en

Maatschappij van de Werkende Stand

onderzocht en beschreven. (Zie het

deze culturele bewustwording begon

en aan het Rijksinstituut voor Teken-

artikel in Boekenpost)

volgens hem in Zaanstad met de ten-

leraren in het Rijksmuseum. Ze ging

De expositie bevat zo'n 240 kinder-

toonstelling over Zaanse schrijvers

zelf ook lesgeven en vanaf 192,4 illu-

boeken en is thematisch Ingedeeld.

die betekenis hadden voor heel

streerde ze kinder- en jeugdboeken

Er is veel interessant materiaal te

Nederland, Steenhuis veronderstelde

voor diverse uitgevers, en werkte voor

zien, o.a. vroege prentenboeken en

dat elementen voor de populariteit

bladen als Margriet. Ze werd beïn-

abc-boeken. De vele fraaie illustraties

bestonden uit een goede verhouding

vloed door de stijlen van Rie Cramer,

zijn een lust voor het oog! Een goed

tussen rebelsheid, idealisme, humor

B. Midderigh-Bokhorst en Sijtje

verzorgde en zeer informatieve cata-

en veel water. Zaanstad besteedt veel

Aafjes. Ze werkte met eenvoudige

logus is een aanwinst. De ontvangst

aandacht aan schrijvers met stand-

lijnen, zware contouren en heldere

na de opening was uitstekend ver-

beelden en met de Hotze de Roos-prijs,

kleurige vlakken, maakte veel schet-

zorgd en zeer geanimeerd. Helaas is

een landelijke prijs voor populaire

sen vooraf en liet zich inspireren

deze tentoonstelling al weer voorbij.

schrijvers.

door beelden uit haar directe omge-

Voor informatie over de catalogus zie

Een wens van samenstelster Thea van

Berichten... no. 30.

't Loo is een Schrijvers kabinet in het
museum, als een levend monument.

b'rits Booy

Helaas slechts tot 10 juni te zien.

ving. Marike Damhuis besloot haar
toespraak met de conclusie dat Nans
van bieuwen vele generaties kijkplezier heeft verschaft en misschien
wat kunstzin heeft bijgebracht.
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geschreven boekwerk met teksten

Wonderland

van Wolff, Deken, Bilderdijk, Tollens
en anderen werd aan de Moens-

De plannen voor Wonderland, de

Stichting overgedragen.

kinderboekententoonstelling die de

Meer informatie bij Ans Veltman-

Koninklijke Bibliotheek in 2002 in

van den Bos, tel. 024-3224522.

de Kunsthal zal organiseren, nemen
steeds concretere vormen aan. Het
tentoonstellingsconcept is, op hoofd-

Schenking collectie
Annie M.G. Schmidt
aan de Koninklijke
Bibliotheek en het
Letterkundig Museum

lijnen, af. In de Kunsthal ontstaat
een door 'boekenmuren' omringde
wereld, met daarin verschillende
verrassende paviljoens. In deze paviljoens, elk met zijn thema, worden
verhalen verteld of verbeeld. Met

Petronella Moens

Reinold Kuipers, uitgever in ruste,

behulp van computers, dia's of film-

heeft dit voorjaar zijn Annie M.G.

beelden wordt de fantasie verder

Schmidt verzameling overgedragen

gevoed. De paviljoens in Wonderland

aan de Koninklijke Bibliotheek in

roepen de vervoering uit de kindertijd

Den Haag. Kuipers was vanaf het

op, toen boeken vertrouwde en span-

eerste begin in 1950 de uitgever van

nende, nieuwe werelden openden.

de boeken van Annie M.G. Schmidt.

Maar ook buiten de paviljoens is van

De collectie omvat vele tientallen eer-

alles te beleven. In de muren van

ste drukken en enkele herdrukken,

Wonderland bevinden zich speciale

in puntgave conditie. Daarnaast ver-

kijkdozen met daarin, in historische

Op 19 mei werd in Aarden burg een

zamelde Kuipers' echtgenote Tine

volgorde, kinderboeken uit alle tijden.

symposium georganiseerd rond

van Buul een hoeveelheid objecten

Door het gebruik van beeld en geluid

Petronella Moens (1762-1843). Een

met tekeningen van figuurtjes uit

worden de boeken tot leven gebracht.

bronzen buste, aangekocht door de

de boeken van Annie M.G. Schmidt:

De locatie, het onderwerp en het

gemeente met steun van de Stichting

servetjes, pakpapier, kalenders,

tentoonstellingsconcept bieden vee)

Petronella Moens, werd onthuld.

pennen en dergelijke. Dit materiaal

mogelijkheden tot het organiseren

Het programma op die dag bestond

maakte wel deel uit van de verzame-

van speciale evenementen. Hierbij

uit een rondwandeling langs de

ling, maar het is in goed overleg

denkt de KB aan voorlees sessies,

Petronella Moens-ommegang en uit

overgedragen aan het Letterkundig

theater- en muziekvoorstellingen,

lezingen over Aardenburg als

Museum.

film, televisie-uitzendingen, speur-

cultuurstad, over Moens' boek

De boeken en objecten worden niet

Aardenburg of de onbekende volks-

uitgeleend maar zijn we) binnen

planting in Zuid-Amerika, over de

afzienbare tijd ter inzage voor belang-

fascinatie voor deze schrijfster van

stellenden en beschikbaar voor

A.J. Veltman-van den Bos, over de

tentoonstel! ingen.

laat-achttiende-eeuwse Vriend enrol
van Petronella Moens door A. Moens,

Reinder Storm.

burgemeester van Oostzaan, en over

Koninklijke Bibliotheek

Aardenburg als Poëziestad. Ook een
tentoonstelling in het plaatselijke
museum werd bezichtigd.
De Vriendenrol, een uniek hand-

tochten, optredens, chatsessies en
andere internettoepassingen, maar
ook wetenschappelijke bijeenkomsten. Voor de organisatie van deze
evenementen en activiteiten zal de
KB samenwerken met verschillende
instanties op het gebied van het
(kind er) boek.
Bij de tentoonstelling zal een aantrekkelijk boek verschijnen dat een
overzicht geeft van de kinder- en
jeugdliteratuur aan de hand van 100
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boeken, prenten, personages, auteurs

www.kb.nl/NetUit

of illustratoren. De KB heeft verschil-

Op deze site staat een overzicht van

lende deskundige auteuTS uit het land

recent in Nederland verschenen

uitgenodigd een bijdrage aan dit bij-

boeken en tijdschriften. Voorheen

zondere boek te leveren. Het boek zal

verscheen deze lijst in het

verschijnen bij Uitgeverij Waanders.

Boekblad, Er kan per week

Wonderland gaat open op 2 oktober

en per rubriek worden

2002 en is vervolgens tot en met 5

gezocht.

januari 2003 te bezoeken. Het najaar
van 2002 zal geheel in het teken

www.kb.nl/bho

staan van het kinderboek en van het

Internationale

plezier dat het lezen ervan bij jong en

Engelstalige database:

oud teweeg kan brengen!

Book History Online:

Voor meer informatie of suggesties:

met verwijsgegevens

leanne.selles@kb.nl

naar monografieën
en tijdschriftartikelen

Leanne Selles

over de geschiedenis

Koninklijke Bibliotheek

van het gedrukte boek
en van bibliotheken.

De vormgeving van Wonderland is in

Gebaseerd op de jaarlijkse delen van

handen van Kossmann en De Jong

de Annual Bibliography of the

Exhibition Architects. Zij maakten

History of the Printed Book and

ook de tentoonstelling Het wonder-

Libaries.

Mengelwerk
Weer nieuws over Het Stripmuseum.
De gemeente Groningen, waar men

baarlijk alfabet in 1998 in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam, en zij gaven

www.ozclub .org

sinds 1993 bezig is het eerste Strip-

vorm aan Dutch Oranges, op dit

Site van de International Wizard of

museum in Nederland van de grond

moment te zien in het Stedelijk

Oz Club.

te krijgen heeft aangekondigd een
extra Financiële garantie te geven.

Museum in Amsterdam.

Internet

www.mijneigenboek.nl of

Er zijn echter nog meer investeerders

www.bei gboek.nl

nodig om een opening medio 2002

Twee mogelijkheden van 'Printing on

mogelijk te maken. (De Volkskrant

Demand' van bedrijven die 'tegen

12-5-2001}

Voor alle nieuwe gebruikers van inter-

redelijke tarieven' boeken in een

net: www.letmus.nl is de website van

kleine oplage produceren.

De schepper van Wipneus en Pim is
op 14 april 2001 overleden. Pater B.

het Letterkundig Museum; catalogi aanklikken en kiezen: voor al uw vragen

www.zoe kplaatjes.nl

van der Made schreef onder pseudo-

over kinder- en jeugdboeken fiet CBK

Via deze site worden oude foto's van

niem B. van Wijckmade de eerste

(Centraal Bestand Kinderhoeken) en

onbekende stads- of dorps gezichten

vijf (van de zesendertig) deeltjes.

voor literatuur over kinderboeken:

in Nederland aan het publiek voor-

Andere paters zetten de reeks voort

LM-Collecties.

gelegd met het verzoek om plaatsen

en gebruikten hetzelfde pseudoniem

Via de website van de Koninklijke

die men herkent door te geven. Het

met toevoeging van een extra voor-

Bibliotheek is ook veel wetenswaardigs

Haags Gemeentearchief biedt deze

letter: B.G. en B.J.

te vinden: www.kb.nl. U kunt van daar

zoekplaatjes aan. Misschien een idee

uit ook rechtstreeks in de catalogus van

voor een soortgelijke site met vragen

In het kader van Metamorfoze, het

de KB zoeken.

omtrent oude kinderboeken?

landelijke project voor het behoud
van ons papieren erfgoed, zijn de
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collecties oude kinderboeken van

dè kerstfilm van 2002 worden. Regie

de bibliotheken van Rotterdam en

Maria Peters, productie Shooting

Amsterdam verfdmd. Ook het archief

Tentoonstellingen

Star. De casting voor de hoofdfiguur

van Nellie van Kol, dat wordt bewaard

Tot en met 6 augustus in het Stedelijk

van het boek van Chris van Abkoude

bij het IIAV in Amsterdam, is ver-

Museum in Amsterdam: Dutch oran-

is begonnen; er werden 3000 moge-

filmd. (Metamorfoze Nieuws, jrg. 4,

ges : tentoonstelling van vijftig

lijke Pietjes uitgenodigd, maar de

no. 11, dec, 2000)

Nederlandse kjnderboekillustratoren.

ware Pietje werd daarbij niet gevon-

Met originele tekeningen en de boe-

den. Nu volgt een tweede auditie-

ken van illustratoren zoaJs Harrie

Flipje het fruitbaasje uit Tiel, beeld-

ronde. {Spits 10-5-2001)

merk van De Betuwe-jam en geschapen door Eelco ten Harmsen van der

Geelen, Max Velthuijs, Wim Hofman
en Fiep Westendorp. Adres: Paulus

^ De KRO gaat de avonturen van

Beek, krijgt een eigen museum in

Sietske en Hielke Klinkhamer en hun

een pand naast de Waterpoort in Tiel.

boot de Kameleon verfilmen. Men is

Potterstraat 13, tel. 020-5732911.
Zie ook bij Publicaties.

Daar zidlen voorwerpen uit de jam-

nu op zoek naar een tweeling die de

fabriek, stripboeken, de flipposcoop

Tot en met 25 augustus is in de

door Hotze de Roos geschapen figu-

en allerlei snuisterijen een plek vin-

Stadsbibliotheek Haarlem een tentoon-

ren kunnen spelen.

den.

stelling te zien van telboeken en

(de Volkskrant 22-3-2001).

rekenboekjes onder de titel Welgeteld.

In het Zwitserse Heidi-jaar, bij de

Producent Burny Bos verfilmt werk

prentenboeken en pop-ups, met bij-

herdenking van de honderdste sterf-

van Annie M.G. Schmidt. Binnenkort

voorbeeld verschillende variaties van

dag van fohanna Spvri, is de zestien-

wordt de film Minoes uitgebracht, en

de 'Tien kleine negertjes' van de af-

de film over Heidi in de Zwitserse

Pluk van de Pettejtet staat op het pro-

deling Oude Boekerij & Bijzondere

bioscopen verschenen. Onder regie

gramma. Ja zuster, me zuster wordt

Collecties.

van Markus Imboden speelt deze

een 26-delige televisieserie, met pop-

versie zich af tussen wolkenkrabbers

Adres: Doelenpkin 1, ingang

pen in de hoofdrol. Er wordt ook een

en één-ouder-gezinnen.

Gasthuisstraat. Tel. 023-5157600.

film gemaakt met Loes Luca en Arjan

{NL-News, 2-4-2001)

Ederveen, onder regie van Pieter

Tot 1 september bij de Stichting

Kramer, in 2002 in de bioscoop te

Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

Het is een selectie uit de collectie

In december beginnen de opnames
voor de film Pietje Bell. Het moet

zien èn mee te zingen.

V*

de tentoonstelling Met een kwartje
de wereld rond...: geld en goud in
het jeugdboek. Adres: Hoofdstraat 4,
tel. 0595-443663.
Open; ma-vr 9-12.30 en 13-17,
za 9-12.30 u.
Tot en met 2 september in het Theo
Thijssen Museum in Amsterdam; "O,
die jongen?' de lotgevallen van Kees
de jongen, het populairste boek van
Theo Thijssen. Met vele edities,
recensies en ander materiaal over het
boek,
Adres: Eerste Leliedwarsstraat 16.
tel, 020-4207119. Open: do-zo 12-17 u-
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Artikel over ftet ontstaan van een

Van 20 juli tot 14 oktober 2001

nieuw literair genre, kinderboeken, als

wordt in het Museum Meermanno£TS

Westreenianum / Museum van het

onderdeel van de Nederlandse literatuur,

Boek in Den Haag een tentoonstel-

met een analyse van de werkwijze van

ling gehouden over Luilekkerland:

Nederlandse uitgevers van kinderboeken

zes eeuwen boeken, prenten en ver-

in de achttiende eeuw.

halen. In deze tentoonstelling wordt
getoond welke inhoudelijke en mate-

Zwaard van de geest: het bruine

riële veranderingen de Nederlandse

boek in Nederland 1921-1945 /

versies van de Cocagne- en luilekker-

Gerard Groeneveld. - Nijmegen :

landteksten in de loop van de tijd

Vanuit, 2001. - ISBN 90-7569-751-1.

ondergingen in de ontwikkeling van

Beeld van auteurs, uitgevers en boek-

een orale naar een handschriftelijke,

handelaren die zich verbonden met het

vervolgens naar een gedrukte vorm

nationaal-socialisme en fascisme.

en tenslotte naar kinderverhalen en

(NRC

g-2-2001)

andere moderne toepassingen. Door
middel van boeken, prenten maar

A.M. de Jong : schrijver / Mels de

ook geluiden, beelden en geuren

Jong. - Amsterdam : Querido, 2001,-

wordt gestreefd naar een intense

462 p.: UI. ; 25 cm. -

luilekkerlandervaring. Speciaal voor
kinderen zal een luilekkerland

ISBN 90-214-6899-9 ; f75,-.

Publicaties

worden nagebouwd. Een korte videopresentatie laat zien welke betekenis
het luilekkerland verhaal voor allerlei
mensen heeft gehad en nu nog heeft,
Er verschijnt een speciaal rijk geïllustreerd 'Luilekkerlandnummer'van het
tijdschrift De Boekenwereld.
Adres: Prinsessegracht 30,
tel. 070-3462700. Open: di-vr 11-17,
za-zo 12-17 u-

'Het leven van de schrijver van onder
meer Merijntje Cijzen en Bulletje en

Bijna alle boeken die nieronder worden

Bonestaak, beschreven door zijn neef

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Mels. Eerste biografie en "terechte hom-

kundig Museum of bij de Koninklijke

mage", aldus de uitgever, aan een

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

schrijver die in 1943 op last van de SS

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

werd vermoord.' (NRC 8-g-2O00).

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

A.M. de Jong was in de jaren twintigen

welke bibliotheek in Nederland het

dertig een van de populairste schrijvers

wel aanwezig is.

van Nederland, maar hij haalde nooit
de literaire canon.

NEDERLAND
Keinaerts streken : van 2000 voor tot

Tot en met 29 december 2001 in het

2000 na Christus / Jozef Janssens,

Literair Museum in Hasselt in België

•K* Aantrekkelijk - Belangrijk - Curieus:

een tentoonstelling over het kinder-

bijzondere abc-boeken voor de jeugd /

Rik van Daele. - Leuven : Davids-

boek in Vlaanderen in de 20ste eeuw:

F rits Booy.

fonds/Literair, 2O0r. - 317 p. : ül.,

We komen van ver, maar wel met

In: Jaarboek Nederlands Genootschap

facs. ; 24 cm. - ISBN 90-6306-423-3 ;

grote passen. Adres: Bampslaan 35,

van Bibliofielen 2000. - De Buiten-

f49,90.

tel. 0032-11-261787.

kant, 2001. - ISBN 90-76452-53-9 ;

Open: wo-za 14-17 u. en volgens

f69,50. Pag. 119-136:
Children's books as a commodity:

van de oudheid tot heden, met de

the rise of a new literary subsystem

nadruk op ftet Nederlandse taalgebied.

Reinaerde') in de Europese literatuur

afspraak.
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Overzicht in woord en beeld van het
vossenmolief (met name 'Van den vos

in the eighteenth-century Dutch

Met aandacht voor de verschillende uit-

republic / Jeroen Salman.

gaven en talloze bewerkingen, ook voor

In: Poetics, jrg. 28, 2001, p. 399-421.

nationalistische doeleinden.

De school plaat: in ons land / met ill.

hrsg. von Bernhard Rank. -

English juvenile literature on the

van M.A. Koekoek. - Leeuwarden :

Baltmannsweiler : Schneider-Verl.

Holy Land, 1785-1940 / Joseph

Libre, 2001. - ISBN 90-75531-34-6 ;

Hohengehren, 1999. - 213 p . ; 23 cm.

Shadur, - Ramat Gan : Ingeborg

f24,95.

- ISBN 3896761609 : DM 32,-.

Rennert Center for Jerusalem Studies,

Verzameling schoolplaten van Marinus

Bevat 12 bijdragen over ftet succes van

Bar llan University, 1999. - XIX, 208

Adrianus Koekoek, (1873-1944), waarbij

boeken uit heden en verleden van onder

p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 965222919-9.

de natuur centraal staat.

andere CS. Lewis, Johanna Spyri, Jules

Inleiding over anderhalve eeuw jeugd-

Verne, Robert Louis Stevenson, Erich

literatuur over reizen naar Palestina en

Bob Evers' laatste ereronde / John

Kastner en Karl May. Het doel van de

het Heilige Land met zowel pelgrims-

Beringen. - Wijk bij Duurstede :

bundel is didactisch van aard: het ver-

tochten als kruistochten. Bevat een uit-

John Beringen, 2000. - 176 p. : ill.,

kennen van de samenhang tussen doel

gebreide bibliografie, (bron: Bookbird

t8 cm. - ISBN 90-343-2961-5 ;

en waardering en de consequenties ervan

jrg. 38, no. 4, 2000^

f24,95. Informatie over bestelwijze:

voor literatuuronderwijs.

tel. 0343-573571,
Anekdotische wetenswaardigheden

Children's literature / Peter Hunt. -

over de verhalen over de jongensboeken-

Oxford : Blackwell, 2001. - XXII, 334

heid Bob Evers en over de schrijver

p . ; 23 o n . - (Blackwell guides to

Willy van der Heide, pseudoniem van

literature). - ISBN 0-631-21340-3 ;

W.H.M, van den Hout (1915-1985).

£$0, ISBN 0-631-21141-1 pbk ; £ 14.99.
Inleiding in engelstalige jeugdlitera-

Dutch oranges : vijftig Nederlandse

tuur, met een selectie uit de geschiedenis,

illustratoren / Truusje Vrooland-Löb ;

artikelen over auteurs waaronder Alcott,

uitgegeven in samenwerking met

Carroll en Nesbil, bespreking van een

het Nederlands Literair Produktie-

aantal teksten en thema's als censuur,

en Vertalingenfonds. - Zwolle :

sekse en prentenboeken, (bron: News-

Waanders, 2001. - rao p. : ill.;

letter 69, april 2001 van Children's

22 o n . -ISBN 90 400 9544 2 ;

Books History Society)

ing. f35,-.
Catalogus bij een tentoonstelling ter

Representations of childhood death /
ed. by Gillian Avery and Kimberley

Children's literature : an anthology

Reynolds. - Basingstoke : MacMillan

1801-1902 / ed. by Peter Hunt. -

Press, 2000. - 212 p. : ill.; 22 cm. -

in Bologna in april 2001, en daarna in

Oxford [etc]: Blackwell, 2001. - xvi,

ISBN 0-333-69579-8 ; £ 42,50.

het Stedelijk Museum in Amsterdam.

480 p . : ill.; 25 cm. - (Blackwell

Overzicht van werk met korte inter-

anthologies}. - Lit. opg. - Index. -

dood van een kind wordt weergegeven

views, de geschiedenis van illustrerend

ISBN 0-631-21048-2 ; £ 65,

in volksverhalen en in (jeugdliteratuur,

Nederland en hedendaagse stromingen.

ISBN 0-631-21049-0 pbk ; £ 16.99.

onder andere in het werk van Cfiartes

Bloemlezing met 95 passages uit

Diakens en in de negentiende-eeuwse

gelegenheid van de Children's Book Fair

Over Harrie Geelen, Max Velthuijs,
Wim Hofman, Piep Westendorp en

boeken van 19e eeuwse Engelse auteurs,

anderen. Met tekst in Nederlands en

chronologisch geordend. De keuze is

Essays over de manier waarop de

Engelse jeugdliteratuur.

Engels, honderd gekleurde en veertig

beperkt tot werk van middenklasse

A necessary fantasy? the heroic figure

zwart-wit illustraties. Zie ook bij

auteurs en volgens de recensie discutabel:

in children's popular culture / ed. by

Tentoonstelli ngen.

'a literary equivalent offastfood'. (bron:

Dudley Jones and Tony Watkins. -

Newsletter 69, april 2001 van Children's

Garland, 2000. - 410 p. -

BUITENLAND

Books History Society)

ISBN 0-8153-1844-8 ; $ 70.00. -

Erfolgreiche Kinder- und Jugend-

Young travelers to Jerusalem : an

bücher : was macht Lust auf Lesen? /

annotated survey of American and

(Children's literature and culture ; 18).
Onderzoek naar de schepping, betekenis en invloed van mannelijke en vrou-

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
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welijke helden in kinderboeken. Met de

figuren. (bron: La Revue des livres pour

archetypische benadeling van Carl Jung

enfants, no. igy,febr. 2001,1

en de benadering volgens sekse, nationale identiteit en kolonialisme van Marina

Astérix, Barbarella & Cie : histoire

Warner en Richard Slotkin. Bevat ook

de la bande dessinée d'expression

een visie op de universele kwaliteiten

francaise : a travers les collections

van helden, zoals voortgekomen uü de

du Musée de la Bande Dessinée

eigen cultuur. Zeventien essays van

d'Angoulême / Thierry Groensteen. -

Engelse en Amerikaanse wetenschappers

Paris : Somogy Éditons d'Art;

over bekende (Peter Pan, Robin Hood),

Angoulême : Centre National de la

minder bekende en eigentijdse helden.

Bande Dessinée et de 1'Image, 2000.

(Recensie Humanities Choice).

- 280 p. : ill.; 28 cm. -Met lit.opg. ISBN 2-85056-389-7 ; 195 F.

Reading series firiion : froni Arthur

Postcards from the nursery : the

Ransome to Gene Kemp / Vktor

illustrators of children's books and

Watson. - New York : Routledge/

postcards 1900-1950 / written and

met 120 paginagrote illustraties uit de

Falmer, 2000. - 230 p. -

compiled by Dawn and Peter Cope. -

collectie van het Stripmuseum, elk

ISBN 0-415-22702-X pbk. ; £ 13.99.

London : New Cavendish, 2000. -

voorzien van een analyse en esthetische

288 p. : col. ill.; 2 7 x 2 9 ^ . -

beoordeling, (bron: La Revue des livres

ISBN 1-87272-788-3 ; £ 3 5 .

pour enfants, no. 197, febr. 2001)

De auteur onderzoekt de verscheidenheid van en de redenen voor de populariteit van de door critici genegeerde

Historisch overzicht van de Franse
strip, gezien als een nieuwe kunstvorm,

Twee interessegebieden zijn hier

serielectuur. Een groot deel van zijn

samengevoegd: verzamelaars van prent-

La metafora dell'irrealta : saggio su

boek is gewijd aan Arthur Ransome

briejkaarten en van kinderboeken komen

"Le awenlure di Pinocchio* /

(1884-1^67), die gewaardeerd wordt,

beiden aan hun trekken. Het grootste

Riccardo Campa. - Lucca : Pacini,

terwijl Enid Blyton's werk wordt afge-

deel van het boek is gewijd aan biogra-

cop. 1999. - 85 p. : ill.; 24 cm. - (Le

wezen. Ook aandacht voor Mary

fieën van de kunstenaars met voorbeel-

api industriose ; 8). -

Norton (The Borrowers).

den van hun werk, voorafgegaan door

ISBN 88-7246-379-3 ; Lit 20,000.

(bron: The School Librarian, lente 2001)

hoofdstukken over het gebruik, de ge-

Fondazione nazionale "Carlo Collodi".

schiedenis, het drukken en uitgeven van

Achtste deel in een reeks publicaties

From the mundane to the m a g k a ] :

prentbriejkaarten, populaire thema's en

over onderzoek naar de schepping van

Photographically illustrated children's

de opkomst van vrouwelijke kunstenaars.

Carlo Collodi (1826-1890).

books., 1854-1945 and bevond / by

Met informatie over 19 uitgevers, waar-

(bron: Bookbird, jrg. j8, no. 4, 2000)

Mus White. - Los Angeles : Dawson's

onder Black, Nister en Tuck.

Book Shop, 1999. - 268 p., 57 p. ill.

(bron: Newsletter 69, april 2001 van de

- ISBN 87092837 : $ 125.

Children's Books History Society)

Weerslag van gedegen multidiscipli-

Bijzondere
(her)uitgaven

nair onderzoek van het tot nu toe

Bécassine inconnue / Marie-Anne

weinig bestudeerde gebied waarin foto-

Couderc ; préf. de Jean Perrot. - Paris:

De Stichting Zeeschuim Terschelling

grafie en jeugdliteratuur samengaan.

CNRS éditions, 2000. - 306 p., [16] p,

heeft op verzoek van vele liefhebbers

Met definitie van het genre, geschiedenis

pi.; 24 cm. - Met lit. opg. -

een herdruk laten verschijnen van

en bibliografie van 1400 Amerikaanse

ISBN 2-271-05722-1 ; 149 F.

een deel uit de Kapitein Rob-reeks.

en internationale jeugdboeken, geïllus-

Studie over één van de meest bekende

Het geheim van de bosplaat is te

treerd met foto's.

Franse kinderboekfiguren uit de 20e

bestellen door overmaken van f39,75

(bron: Bookbird, jrg. 38, no.4, 2000)

eeuw. Met portretten van de auteurs

en f 12,50 verzendkosten op rekening

Pinchon en Caumery en systematisch

67.15.34.017 t.n.v. Stichting

onderzoek van de albums en de strip-

Zeeschuim Terschelling.
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Uit de tijdschriften

J Literatuur zonder leeftijd {no. 54,
voorjaar 2001) bevat onder meer

The Hom Book Magazine (jrg. 77,
no. 1, jan-feb. en no. 2, mrt-apr.

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

artikelen over recenseren van kinder-

2001) bevat artikelen over de invloed

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

boeken, over De wizard ofOz en over

van de Wizard ofOz, over RandoJph

hij het letterkundig Museum,

het ontstaan van De hek Bibelebontse

Caldecott en de geschiedenis van de

berg,

Ierse jeugdliteratuur.

In De School Anno (jrg. 19, no. 1,

Kinder- und Jugend literator : ein

NEDERLAND
De Antiek & Verzamelkrant (jrg. 17,

lente 2001) een artikel over een

Lexikon (i]e aanvulling, 2001) bevat

no. 167, april 2001) bevat een artikel

haneboek van uitgever Wansleven

onder andere lemma's over de

over miniatuurtheaters uit de 18e en

(verschenen als facsimile-uit gave

auteurs Gotthilf Heinrich von

19e eeuw.

voor intekenaren), een beschrijving

Schubert (1780-1860), Agnes Sapper

van een schooi plaat en meer.

(1852-1929} en Christian

In Berichten van Moeder de Gans

Morgenstern {1871-1914), de illustra-

(jrg. 2, no. 1, m r t 2001) staat een

Va ra media magazine (jrg, 11, no. 1,

toren Emil Rudolf Weiss (1875-1942),

artikel over de functies van de

mrt. 2001) bevat een artikel over

Ernst Kreidolf (1863-1956), Karl

Stichting Kinderboek Cultuurbezit,

A.M. de Jong, schrijver van Bulletje

Hofer (1878-1955) en Paul Haase

een vervol ga rtikel over Josephine

en Bo (o) nes taak.

(1873-1925}, over raadsels en over

Siebe en een artikel over Hans de la
Rive Box.
E Boekenpost {jrg. 9, no. 53, mei/juni
2001) bevat onder meer artikelen

de geschiedenis van het Dürr-Veriag.
De Verniaan (no. 21) bevat informatie
over De vlotreis en bevat de Eerste lijst

Marvels & Tales (jrg. 14, no.2, 2000)

met aanvullingen op de Bibliografie

bevat artikelen over symboliek in

Jules Veme,

sprookjes, herverteilingen van

BUITENLAND

en over Grimm's sprookjes gezien

over de Groningse uitgever B. Jacobs
en over Nans van Leeuwen. Voor het

Blauwbaard, Disney's heldin Mulan

nummer van juli/augustus worden
artikelen aangekondigd over de
Reinaert en over Gustave Aimard.
j De Boekenwereld (jrg. 17, no, 5, juni

vanuit sociologisch gezichtspunt.
v Bookbird (jrg. 38. no. 4, 2001) is een
speciaal nummer over jeugdliteratuur

In Mitteilungen des Instituts liir

in India, Pakistan, Nepal en

Jugendbuchforschung (no. 1, 2001)

Bangladesh.

een artikel over een project waarbij

2001) is een kleurig en smakelijk

de geschiedenis van de Duitse boek-

nummer, gewijd aan Luilekkerland,

^ Bulletin Jugend & Lileratur (jrg. 31,

naar aanleiding van de tentoonstel-

no. 9, 2000) bevat artikelen over

teksten over de in 1844 en 1849 op-

ling in het Museum van het Boek in

heksen in de jeugdliteratuur door de

gerichte uitgeverijen Rütten &

Den Haag.

eeuwen heen.

Loening en K. Thienemanns.

Leesidee jeugdliteratuur (jrg. 7, no. 2,

handel wordt beschreven, met de

Children's literature in education

De Newsletter van de Children's

mrt 2001) bevat een bijdrage over de

(jrg. 31, no.4) bevat bijdragen over het

Books History Society {no. 69, april

wolfin de Europese vertelcultuur.

sprookje Rapunzel en over Edward

2001), onze Engelse tegenhanger,

Ardizzone.

bevat onder meer een speurtocht naar

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

Ruby Ferguson, auteur van dertig

(aanvulling 55, febr. 2001) bevat

Fundevogel (no. 136/137, dec. 2000)

jeugdboeken, en veel recensies van

lemma's over Clemence H. Bauer,

is een speciaal nummer over bewer-

nieuwe vakliteratuur.

Johanna Cos ter, Anna van Gogh-

kingen van sprookjes.

Kaulbach, E.B. White en anderen.

De Occasional Paper (no. 5, mei
2001} bevat de tekst van een lezing

Belichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Colofon

(17 pag.) over uitgeverij Blackie &
Sou, opgericht in 1807. Met geschiedenis, fonds, illustratoren en veel

Berichten uit de wereld van het oude

zwart-wit illustraties.

kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en

La Revue des livres pour enfants

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

(no. 197, febr. zooi) bevat onder
andere een artikel over Russische

Bestuur

kinderboekenschrijvers van joodse

Frits Booy (voorzitter),

komaf (zoals Marchak) uit de jaren

uit de tweede helft van de negentien-

Henk van der Lee (penningmeester),

'20 en '30. Het volgende nummer

de eeuw. Het is een op primitieve

Janneke van der Veer,

(no. 198, april 2001} is gewijd aan

wijze ingebonden verzameling abc-

(aap ter Linden,

jeugdliteratuur in Duitsland.

prenten met het thema 'verkeerde

Reinder Storm.

wereld'. Aan de zijkant van elke prent

Donaties naar gironummer 2348552

De Volkacher Bote (no. 72, april

staat: Bijvoegsel tot de kindercourant

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

2001) bevat onder andere een artikel

en een nummer. Herkent iemand dit?

en Jeugdliteratuur, Amersfoort

de Universiteitsbibliotheek Braunsch-

Wie kan het volgende kinderversje uit

Samenstelling:

weig.

circa 1945 afmaken?

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

Miep Muis vond de aards veel te druk

Informatie kan men staren aan:

over de kinderboekencollectie van

Vragen

en vliegen kon ze best.

Koninklijke Bibliotheek

Ze vloog in één dag naar de maan

t.a.v. Jeannette Kok

en bouwde daar haar nest.

Postbus 90407

Joke Thiel-Schoonebeek vond in een

Informatie graag naar Frits Booy, zie

2509 LK Den Haag

winkeltje met smeedijzeren voor-

Colofon.

Tel. 070-3140215

werpen in een dorpje in de Franse

e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl

Morvan in een map drie prentjes,
die waarschijnlijk uit een Duits-Frans
ABC-boekje zijn geknipt.

of tel./fax. 020-6251915

Verantwoording
illustraties

Donateurs van de Stichting (minimum

Kent iemand de herkomst? Graag
informatie naar tel. 0252-212372.

donatie per jaar vijfendertig gulden)
De tentoonstelling in Rotterdam,

ontvangen uitnodigingen voor studie-

gewijd aan Nans van Leeuwen, was

dagen, excursies en regelmatig de

aanleiding voor de keuze van illustra-

Berichten uit de wereld van het oude

ties in dit nummer. De tekeningen

kinderboek.

komen uit:
A garden of verses / collected by

p(

Aanmelden als donateur kan men bij

]. de Ruuk ; illustrated by Nans van

Jaap ter Linden, Nationaal School-

Leeuwen. - 2e dr. - Den Haag : G.B.

museum, Nieuwemarkt 1 A,

van Goor Zonen, 1930. De gedichten

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

in deze bundel zijn overgenomen uit

^&iïli&itklivax';•'••• Mar.ch«i«d*> de ïwslat»

het Engelse tijdschrift My Magazine,

Coördinatie 'Kinderboekencaje':

en geschreven door dichters als R.L.

Theo Gielen (030-2319162)

Stevenson, Ralph Waldo Emerson

12

In een schenking aan de Koninklijke

en George MacDonald. 2e waren

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

Bibliotheek zat een merkwaardig

bedoeld voor Nederlandse leerlingen

Frits 8007(035-5417336)

boekje (22,5 x 18 cm), vermoedelijk

Engels.
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

"w

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLI
-1TERATUUR

stellenden naar de kinderboekententoonstelling van antiquariaat Forum in Brussel te gaan. Een en ander zal op de
studiedag in oktober toegelicht en eventueel afgesproken
worden.
Wij feliciteren Jeroen Salman met zijn instructieve tentoonstelling over 'Luilekkerland' in boek- en prentvorm in het
Haagse Museum Meermanno, zoals dat vanaf dit jaar
wordt genoemd. Ook Thea van 't Loo wordt gelukgewenst
met de succesvolle tentoonstelling Van Dik Trom tot
Kameleon over Zaanse kinderboekenschrijvers in het
Molenmuseum in Koog aan de Zaan die dit voorjaar bijna
5000 bezoekers trok!
Frits Booy
Voorzitter

In Memoriam Hans Visser
Op 22 augustus 2001 overleed Hans Visser, biograaf van
Simon Vestdijk. Het eerste contact met Hans ontstond in
1990, toen hij de Gemeentebibliotheek Rotterdam bezocht

Van het bestuur

op zoek naar kinderboeken die voorkwamen in de roman
'Kind russen vier vrouwen' van Vestdijk. Soms werden de
kinderboeken met name genoemd, maar ook kwam het bv.

Hopelijk heeft u een goede zomer gehad en zien wij u in

voor dat slechts een beschrijving van een illustratie gegeven

groten getale op de studiedag in Amersfoort op zaterdag 13

werd. De zoektocht mondde uit in een publicatie 'Vestdijk

oktober a.s. Dan zullen we ook het vijftienjarig bestaan van

en het kinderboek' (1991), een lezing voor de donateurs

onze Stichting gedenken met als hoogtepunt de uitreiking

van onze Stichting (1992) en een tentoonstelling van de

van de H. van Alphen Prijs aan een van de pioniers op het

gevonden kinderboeken in de Gemeentebibliotheek van

gebied van het oude kinder- en jeugdboek.

Rotterdam(i993), Hans werd donateur van de Stichting

De donatie is met ingang van L januari 2002 vastgesteld op

en bezocht meermalen de bijeenkomsten. We zullen hem

18 euro per jaar, dat is omgerekend meer dan nu, maar

herinneren als iemand die - hoewel niet uit het 'vak' want

daarvoor ontvangt u - zoals al bekend is gemaakt - ook

hij was chemicus - door Vestdijk op het spoor gezet, werd

een mooi jaarboekje. Het aantal'telaatbetaIers' van dona-

gefascineerd door de wereld van het oude kinderboek.

ties is gelukkig flink afgenomen.
Er zijn plannen om komend najaar/winter met belang-

Netty van Rotterdam

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Van de redactie

24 oktober. Doel: uitwisselen van

een goede illustratie bij deze artike-

nieuwtjes, aanwinsten showen en

len. De opening werd artistiek op-

Hoe belangrijk samenwerking is in

problemen aan anderen voorleggen.

geluisterd door een komische voor-

de wereld van het oude kinderboek

Iedereen is welkom om aan te schui-

dracht van een rijmtekst over Lui-

blijkt weer eens bij het bekijken van

ven!

lekkerland uit ca. 1460 door acteur

het nieuwste (speciale) nummer van

Meer informatie bij Theo Gielen, zie

Pieter van der Sman, broer van de

De Boekenwereld met een uitgebreid

Colofon.

nieuwe directeur van Meermanno,

artikel van Jeroen Salman over Lui*

en het muzikale duo 'Batave Tempe',

lekkerland-kinderboeken. Er worden

dat uiteraard luilekkerlandliederen

40 titels van kinderboeken genoemd

Mini-excursies

ten gehore bracht.

in de bibliografie, en 33 daarvan
bevinden zich in 11 verschillende

Aan de mini-excursies die altijd op

musea en bibliotheken in Nederland

vrijdag van 14 tot 17 uur plaatsvinden,

en België en 7 ervan bij een particu-

kunnen maximaal acht mensen deel-

liere verzamelaar.

nemen. Wie het eerst komt, het eerst

De illustraties voor dit nummer van

maalt! Dit jaar is er nog een mini-

J.G. Kesler werden toegestuurd door

excursie gepland: op 3 november naar

Henk Duijzer, waarvoor dank. Omdat

de collectie van Aernout Borms.

bericht:

er in dit nummer geen verslag van

Aanmelden bij Theo Gielen, zie

Tijdens het Moens symposium in

een studiedag hoeft worden gedaan

Colofon.

Aardenburg, Zeeuws-Vla and e ren op

Frits Booy

Petronella Moens
De redactie ontving het volgende pers-

is er meer ruimte voor nieuwe publi-

19 mei 2001 ter gelegenheid van de

caties,

onthulling van het door Ineke Ekkers

Tentoonstelling
'Luilekkerland 1

De samenstellers

vervaardigde bronzen borstbeeld
van Petronella Moens (1762-1843}
werd de originele Vriendenrol van

Op donderdag 19 juli jl. werd in Den

Petronella Moens door de familie

Haag in het Museum Meermanno

Moens geschonken aan de naar haar

de tentoonstelling Luilekkerland. Zes

genoemde stichting,

Op 15 september is er weer een bij-

eeuwen boeken, prenten en verhalen

De Stichting Petronella Moens,

eenkomst, waarop Theo Gielen zal

geopend. Onze donateur Jeroen

De Vriendin van 't Vaderland is op

spreken.

Salman heeft deze tentoonstelling

1 februari 2000 opgericht te

N.B, Er worden geen aparte uitnodi-

ingericht. Uit zijn inleiding erover

Nijmegen. De stichting hei fit ten

gingen verstuurd voor deze bijeen-

bleek duidelijk, dat het onderwerp

doel de bewaring, bestudering en

komsten. Plaats: antiquariaat

'Luilekkerland' zich heeft ontwikkeld

verbreding van het literaire, culturele

Acanthus in Utrecht. Men is welkom

van een algemeen cultuurverschijnsel

en sociaal-maat schappelijke gedachte-

in de Middeleeuwen tot een onder-

goed van Petronella Moens.

Meer informatie bij Frits Booy, zie

werp in de negentiende-eeuwse

De stichting tracht haar doel onder

Colofon.

kinderliteratuur, dat slechts daarin

meer te verwezenlijken door het

bleef voortbestaan. Aanvankelijk in

(doen) houden van lezingen, het

boekjes met moraliserende strekking,

(doen) verschijnen van publicaties

maar van lieverlee als vrijblijvend

en het (doen) oprichten en instand-

fantasieverhaal. Meer hierover kunt

houden van een gedenkteken van

Op 30 mei kwamen vijf personen bij-

u lezen in twee interessante artikelen

Petronella Moens.

een in café Lofen in Utrecht. Dit jaar

van Salman in Boekenpost 54, juli/aug.

Met de onthulling van het borstbeeld,

is er nog een bijeenkomst gepland

2001 en De Boekenwereld, 17e jrg,,

geplaatst voor de Baafskerk in

op woensdagavond (van 19-21 uur)

nr. 5, juli 2001, De tentoonstelling is

Aardenburg, waar Moens haar jeugd

Mr. van Veen-kring

tussen 10 en 10.15

uur

-
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heeft doorgebracht, is een van de

te vinden: www.kb.nl. U kunt van daar

doelstellingen gerealiseerd. Het beeld

uit ook rechtstreeks in de catalogus van

is de entree van een Moens-omme-

de KB zoeken, en ook het Centraal Be-

gang rond de kerk, waar op 14 pane-

stand Kinderboeken vinden (www.versie

len Moens' Twaalf Maanden, desjaars

kiezen).

(1810), bestaande uit gravures, poëzie
en proza, zijn uitgebeeld.

De Nederlandse Boekverkopersbond

De Vriendenrol, met o.m. bijdragen

(NBb) en de Vereniging van Open-

van Adriana van O verstra ten, de

bare Bibliotheken hebben in de week

Bilderdijks, Tollens, Betje Wolffen

van 19 januari 2001 een overeen-

Aagje Deken, is in bruikleen gegeven

komst gesloten om gezamenlijk een

aan het Letterkundig Museum en kan

boekenportaal op te zetten. Het is de

in de Koninklijke Bibliotheek worden

bedoeling dat het complete aanbod

geraadpleegd. De stichting is begon-

van Nederlandstalige boeken midden

nen met de voorbereidingen voor een

dit jaar op het internet {www.boek.nl)

wetenschappelijke uitgave van de

staat met boektitels uit de oudheid tot

Vriendenrol.

en met Harry Potter. De databases

Bij de Amsterdam University Press

van bibliotheken, boekhandels en

komt in november 2001 als onder-

antiquaren worden in de komende

deel van de Amazonereeks een bewer-

maanden aan elkaar gekoppeld. Met

king van Moens' exotisch-utopistische

behulp van een zoekmachine kan de

roman Aardenburg, of de onbekende

bezoeker zoeken naar zijn favoriete

Volksplanting in Zuid-Amerika (1S17)

boek. Hij wordt dan doorverwezen

van de pers.

naar een boekhandel of bibliotheek.

AnsJ. Veltman-van den Bos

Nieuw op het net: www.reclamearsenaal.nl. Dit moet dé plek worden
voor het erfgoed op het terrein van

Internet

de Nederlandse reclame, met een
digitale gids die verwijst naar zo'n

Voor alle nieuwe gebruikers van interf\ net: www.letmus.nl is de website van

tachtig reclamecollecties in Nederland. Het is een product van de

het Letterkundig Museum; catalogus

Stichting Het Reclamemuseum (op-

aanklikken en kiezen: voor ai uw vragen

gericht in 1975} en Stichting Het

over kinder- en jeugdboeken het CBK

Nederlands Reclame-Archief (opgezet

(Centraal Bestand Kinderboeken) en

in 1981 door verzamelaars en weten-

voor literatuur óver kinderboeken:

schappers), gefuseerd in 2001, De

LM-Collecties.

collectie van het ReclameArsenaaJ is

U kunt het ook proberen via

gehuisvest in het Internationaal

www.pica.nl, Open Bibliotheek Netwerk

Instituut voor Sociale Geschiedenis

aanklikken, dan de Alfabetische lijst

in Amsterdam. Er zijn 7000 affiches,

van Bestanden, en dan Centraal

6000 stuks 'klein reclamedrukwerk'

Bestand Kinderboeken of LM-Collecties

3400 boeken, 130 tijdschriften, 800

kiezen.

plakboeken en talloze promotieartike-

Via de website van de Koninklijke

len. Een deel is al gedigitaliseerd en

Bibliotheek is ook veel wetenswaardige

ontsloten en te bekijken, (de Volkskrant 4-7-2001)

Mengelwerk
Via het CHILDE project is een aanzet
gegeven tot meer samenwerking
tussen instellingen met collecties
oude kinderboeken in Europa.
CHILDE staat voor Children's Historie
Lilemture Disseminated throughoul
Europc. Met Europese steun is een
digitaliseringsproject opgezet waarbij
iooo illustraties (uit de 19e eeuw)
uit diverse kinderboekencollecties in
Europa via een website op Internet

Digitale Biblioihek Braunschweig aan

De opnamen gaan in de zomer van

toegankelijk zuilen worden gemaakt.

moet klikken, en daarna Bilcher aus

2002 beginnen. Met uitgeverij

Het is de bedoeling daar een educa-

der Sondersammlungen der UB, en dan

Kluitman is afgesproken dat de film

tief project aan te koppelen. Het ver-

de onderafdeling Kinderbücher. Het

ook Nederlandstalig wordt.

volg beoogt een verdergaande samen-

is nog erg traag en het resultaat niet

Kameleondorp Terheme is de belang-

werking tussen Europese kinderboe-

bepaald optimaal, rnaar het geeft een

rijkste lokatie.

kencollecries. Op dit moment nemen

idee van de toekomstige mogelijkhe-

instellingen in Duitsland, Ierland,

den. In Nederland is het bekijken van

De Stichting Annie M.G. Schmidt-

Engeland, Italië en voor Nederland

verfilmde kinderboeken via internet

huis is sinds 1993 bezig met plannen

de Koninklijke Bibliotheek deel.

nog niet mogelijk.

voor een kinderkunstcentrum.

Kennelijk is (nog) niet voorzien in

Gemeente bibliotheek Rotterdam heeft

Onderhandelingen met Utrecht, Den

coördinatie per land, hoewel dat voor

wel alle in kleur verfilmde kinder-

Haag en Haarlem liepen vast op het

de efficiëntie en overzichtelijkheid

boeken opgeslagen op cd-rom's.

geld. Nu heeft de Stichting zich ge-

aanbevelenswaardig zou zijn. Een
samenwerking zoals in Nederland,

^

wend tot de gemeente AJmere. Hier
De Koninklijke Bibliotheek in Den

wordt samengewerkt met de stichting

waarbij een aantal collecties al

Haag heeft in juni een schenking

KinderKunstland, die een park wil

beschikt over een gezamenlijke

ontvangen van uitgeverij Meinema.

bouwen met speeltoestellen die ont-

catalogus (het Centraal Bestand

De collectie omvat 279 boeken in

worpen zijn door kunstenaars. Dit

Kinderboeken) is vermoedelijk uit-

meerdere drukken uit de periode

najaar komt er een plan met begro-

zonderlijk, Meer nieuws volgt. Meer

1920-1970 van auteurs als Fré van

ting. (Parool 9-8-2001)

informatie via internet:

Hoorn, Jan van Groningen, G. van

www.bookchilde.org.

H eerde, Johanna Breevoort en van
illustratoren als Greetje Bosch van

Tentoonstellingen

Net zoals in Nederland bij het project

Drakestein, Jan Lutz, Adri Alindo,

Metamorfoze worden ook in Duits-

Miep de Feijter en vele anderen. De

Tot 14 oktober 2001 is in Museum

land kinderboeken verfilmd in het

boeken komen uit het archief van de

Meermanno in Den Haag de tentoon-

kader van conservering van erfgoed.

uitgever en zijn daardoor in redelijk

stelling Luilekkerland : zes eeuwen

Circa honderd kinderboeken uit de

goede staat.

boeken, prenten en verhalen te zien.

collectie van de Universiteit van

Met heel veel prachtige kinderboeken,

Braunschweig zijn al via internet te

De avonturen van Sietske en Hielke

middeleeuwse boeken, een video-

bekijken. In de Volkacher Bote (no. 72,

Klinkhamer en hun boot de Kameleon

presentatie en meer wordt getoond

april 2001) wordt daar melding van

worden verfilmd onder regie van

welke betekenis het luilekkeriand-

gemaakt. Te vinden via:

Steven de Jong, die al een aantal

verhaal voor allerlei mensen heeft

www.biblio.ru-bs.de, waarna men de

Friestalige films heeft gemaakt.

gehad en nog heeft. Adres:
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Markiezenhofin Bergen op Zoom
te zien: "Als Brabant eenmaal los
komt" : A.M. de Tong (1888-1943)
schrijver en socialist. Over zijn literaire werk, zijn betrokkenheid bij
de SDAP en de samenwerking met
George van Raemdonck.
Adres: Steenbergs e straat 8,
tel. 0164-242930. Open: di-zo 11-17 uVan 22 september tot en met 17

^/

februari in het Letterkundig Museum
Prinsessegracht 30, tel. 070-3462700.
u

Open: di-vr 11-17, za-zo 12-17 De Internationale Jugendbibliothek in

ken De zolders kraken : de uitgevers-

in Den Haag: 'Zo zijn we niet

familie E. & M. Cohen (1824-1949).

getrouwd' : Imme Dros en Harrie

Adres: Singel 425, tel. 020-5252400.

Geelen. Deze tentoonstelling is

Open: ma-vr. 11-16 u.

gericht op een volwassen publiek en
laat hun werk zien vanaf de jaren

München gaat van [4 september tot
5 november aandacht besteden aan

Tot en met 29 december 2001 in het

zestig. Adres: Prins Willem-

Dick Bruna: "lm Paradis der Pikto-

Literair Museum in I lasselt in België

Alexanderhof 5, tel. 070-3339666.

gramme".

een tentoonstelling over het kinder-

Open: di-vr 10-17, za-zo 12-17 v-

Van 20 november tot 18 januari 2002

boek in Vlaanderen in de 20ste eeuw:

is er een tentoonstelling te zien van

We komen van ver, maar wel met

Van 5 oktober 2001 tot en met 17

Les Albums du Père Castor : ein

grote passen. Adres: Bampslaan 35,

maart 2002 in Kasteel Groeneveld in

aussergewönfiches Kinderbuch-

tel 0032-11-261787. Open: wo-za

Baam (Nationaal Centrum voor bos,

Programm aus Frankreich met een

14-17 u, en volgens afspraak.

natuur en landschap) de tentoonstelling 100 jaar Pieter Konijn : Beatrix

selectie van de prentenboeken van
uitgeverij Flammarion in Parijs, vaak

Van 25 november tot januari 2002 in

Potter in Kasteel Groeneveld. Het

gemaakt in de stijl van de Nieuwe

het Bilderbuchmuseum in Troisdorf:

werk van Potter staat centraal, maar

Zakelijkheid. Meer informatie op de

Barereien : Paddington, Pu und

ook haar meer onbekende kant als

website: www.ijb.de

Baloo, Baren auf jedem Bild. Naast

fervent natuurbesdiermster en

recente berenboeken is de ontwikke-

serieus onderzoekster wordt getoond,

Van 7 september tot en met 9

J november 2001 is in de Universiteits-

ling van de boekbeer te bekijken via

Met bruiklenen van originele aqua-

een keuze uit oudere boeken.

rellen, tekeningen en studies uit
Engeland. Adres: Groeneveld 2,

bibliotheek Amsterdam de tentoonstelling De boekhandel pakt uit:

Vanaf 15 september tot 20 januari

tel. 035-5420446. Open: di-vr 10-17,

prospectussen, personalia, prenten en

2002 zal in de Bibliothcca Wiltockiana

za-zo 12-17, vanaf 2002 di-zo 11-17 u,

portretten uit de bibliotheek van de

in Brussel een tentoonstelling te

KVB te zien. Met vitrines over uitge-

bezichtigen zijn, gemaakt naar aan-

Van 21 september tot en met 20 april

verij Roelants (Piet de Smeerpoets)

leiding van het verschijnen van het

2002 is bij de Stichting Kinderboek

en over het boek Dat zij u behagen

10e en laatste deel van The children's

Cultuurbezit in Winsum te zien: Van

van uitgeverij Guykens en anderen.

worid of learning 1480-1880 :

koffie, koek en jam, van Piggelmee

Er zijn tevens twee cd-roms uitgege-

highlights from the collection of

en (lipje tot Piet van der Hem : het

ven met informatie over de collectie

Antiquariaat Forum. Adres:

jeugdboek in de commercie. Adres:

van de Koninklijke Bibliotheek voor

Rue Bemel 21, Open: di-za 10-17 u.

S

Hoofdstraat 4, tel. 0595-443663.
Open: ma-vr 9-12,30 en 13-17,

het Boekenvak. Vanaf 30 november
tot en met 1 februari 2002 is te bekij-

*

Tot en met 31 januari 2002 is in Het

za 9-J2..30 u.
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Publicaties

op haar leven, vooral op haar relatie met
Pieter jettes Troelsira, de revolutionaire

Bijna alle boeken die hieronder worden

politicus, met wie ze in 18S8 trouwde en

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

van wie ze in 1007 scheidde.

kundig Museum of bij de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan kan

j Poëzie is kinderspel: poëzie onder en
Cr

boven de 18 : bijdragen aan het gelijk-

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

namig symposium, gehouden op

welke bibliotheek in Nederland het

19 januari 2000 aan de Katholieke

wel aanwezig is.

Universiteit Brabant / onder red. van
Anne de Vries, Helma van Lierop-

NEDERLAND

DebTauwer, Piet Mooren. - Tilburg :
University, 2000. - 115 p. : 111.; 24

sOfp. The children's world of leaming
1480-1880 : Part Nine j Forum

cm. - ISBN 90 36] 9061 4.
Bevat onder meer: 'Van Boekenoogen

antiquarian Booksellers. • Houten :

tot frater Remigius : kinderliedverzame-

Forum, 2001. - [128] p . : zw. en gekl.

lingen in het Meertens Instituut' door

31, ; 30 cm. (Catalogue ; 100). - f50,-,
Het negende deel van deze antiquariaatscatalogus met uitge-hreide beschrij-

Louis Peter Grijp en 'De Nederlandse
kinderpoëzie van Hieronymus tot heden'
door Anne de Vries.

vingen bevat $6$ nummers met onder
meer miniatuurboeken, centsprenten,

Studiecollectie : interpretaties van

Verkrijgbaar bij de uitgever en bij slrip-

prenten en tekeningen, boeken over

kunst uit de negentiende en twintig-

winkels. (BPjuli/aug, 2001}

gymnastiek, modelbouw, knipboeken en

ste eeuw : dertien opstellen voor

hoeken over opvoeding, onderwijs en

Evert van Uitert / red. Saskia de Bodt,

Dagboek van de veertienjarige Selma

verzorging. Met 8 pag. kleuren- en een

jenny Reynaerts, Jan de Vries. -

Lagerlöf / Selma Lagerlöf; vertaling

aantal zwartwit UI. Bevat ook een aan-

Amsterdam : Vossiuspers UvA, 2001.

N.M. Wartena ; nagezien en bijgew.

tal buitenlandse boeken, en nogal wat

- 177 p, XII, : iH, ; 24 cm. - Met lit.

door Rita Törnqvist-Verschuur. —

boeken die niet voor jeugd zijn bedoeld.

opg. - ISBN 90-5629-169-6,

Amsterdam : Bert Bakker, 2001,155

In zooi zal ook deel 10 (met registers
en een nawoord van P.j, Buijnsters)

Bevat een artikel van Saskia de Bodt

p. ; 20 cm. - Vert. van: Dagbok för

over het onderzoek in Nederland naar

Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf. -

verschijnen. Het gehele tiendelige werk

illustraties in kinderboeken vanuit

Stockholm : Bonnier, 1932. -

zal dan zo'n 5000 nummers omvatten.

kunsthistorisch oogpunt, aan de hand

(Marbacka ; 3). - Met bibliogr. -

van de illustraties van Henriëtte

ISBN 90-351-1965-7 ; f28,50.

., Eigen waarde : herinneringen van

Willebeek Ie Mair bij 'A Child's Garden

Reconstructie in dagboekvorm door

Nynke van Hichhim : roman /

ofVerses'van Robert Louis Stevenson

de Zweedse schrijfster (185S-1940J van

Tineke S teenmei j e r-Wielenga ; uit

uit 1925/192 6.

haar verblijf als i4Jarige in Stockholm

[Groningen]: Noordboek, 2000. • 335

Van Alfred Mazure tot MAZ /

jarige leeftijd. Met een inleiding van

in 1873. Ze schreef het in 1932 op JJ

het Fries vert. door Femke Bijlsma. p . ; 21 cm. • ISBN 90-330-1120-4.

samenstelling Rich Thomassen. -

Rudy Kousbroek. Lagerlöf ^1858-1940,)

VertaHng van: De oare heite : Nynke

Rotterdam : Stripwinkel Dick Bos,

debuteerde in 1891 met Gösta Berling en

fan Hichtum, de frou van Piter Jelles,

2001. - 9 6 p. : ill. ; 21 cm, -

publiceerde in 1906 'Nieis Holgerssons

1997.

ISBN 90-806105-1-8 ; f29,95,

wonderbare reis'. (NRC 20-4-Q1)

In deze nu uit het Fries vertaalde

Bibliografie van de striptekenaar,

roman blikt Sjoukje Tmelstra-Boktna de

schrijver, cineast en schilder, schepper

Dagboek : in het ghetto van

Boer (1860-1939J op hoge leeftijd terug

van onder andere Dick Bos.

Warschau / Janusz Korczak ; red, en
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BUITENLAND

Hans-Heino Ewers, Ulrich Nassen,
Karin Richter und Rüdiger Steinlein

VI

Migrarion, Minderheiten und kultu-

mit einer Gesamtbibliographie der

relle Vielfalt in der europa ischen

Veröffenthchungen des Jahres 1999

fugendliteratur = Migrations, mino-

von Karin Laubrecht, in Zusammen-

rities and multiculturalism in

arbeit mit der Arbeitsgemeinschaft

European youth literature / hrsg. von

Kinder- und Jugendliteraturfor-

Heidy Margit Muller in Zusammen-

schung und in Verbindung mit

aTbeit mit Alistair Kennedy. - Bern

Caroia Pohlmann (Berlin), Verena

usw. : Lang, 2001. - 429 p, : ill.;

Rutschmann (Zürich), Emst Seibert

21 cm. - ISBN 3 906767 37 X.
^

Bevat een artikel van Ans Veltman-

(Wien) und Jack Zipes (Minnea pol is)
- Stuttgart [etc]: Metzier, 2000. -

van den Bos over de utopische roman

262 p . ; 23 cm. - (Kinder- und

'Aardenburg, of de onbekende volks-

|ugendliteraturforschung ; 1999) -

planting' van Petronella Moens.

ISBN 3-476-01791-5 ; 78,00 DM.

Kinder- und [ugendliteratur-

grafie en opstellen, dit jaar rondom

Zesde jaarboek, met jaarlijkse biblioforschung 1998-99 / hrsg. von Hans-

kinder- en jeugdliteratuur en pedagogie.

Heino Ewers, Ulrich Nassen, Karin

Met onder meer bijdragen over volks-

Richter und Rüdiger Steinlein ; mit

sprookjes en opvoeding in de jge eeuw,

eineT Gesamtbihliographie der

de weergave van stervende kinderen in

inl. [en ven. uit het Duits door] René

VeröftenÜichungen des Jahres 1998

de literatuur van de 19e eeuw en het

Görtzen ; [herz. naar een Poolse uitg.

von Karin Laubrecht, in Zusammen-

spanningsveld tussen literatoren en

door Gabriela Roodbergen-

arbeit mit der Arbeitsgemeinschaft

pedagogen.

Nowodworska]: Amsterdam : SWP,

Kinder- und Jugendliteratur-

2001. - 159 p. : ill. ; 23 o n . -

forschung und in Verbindung mit

(Korzackiana 14}-

Caroia Pohlmann (Berlin), Verena

ISBN 90-6665-392-2

Rutschmann (Zürich), Ernst Seibert

und kommentiert von Heinz Rólleke,

(Wien) und fack Zipes (Minneapolis).

- Weimar ; Böhlati, 1999. -160 p. :

joodse arts, pedagoog en auteur van

- Stuttgart [etc]: Metzier, 1999.

ill.; 22 cm. - ISBN 3-7400-1090-8

kinderboeken (1878-1942).

- 311 p. ; 23 cm. - (Kinder- und

(Gb. : DM 39.80, sfr 37.00, S 291.00)

Dagboekaantekeningen van de Pools-

Jugendliteraturforschuiig ; 1998) Over Harrie Geelen en Imme Dros /

ISBN 3-476-01712-5.

Bregje Boonstra en Truusje Vrooland-

Vijfde jaarboek met verslagen van

^ Wiegen- und Kinderlieder / gesammelt durch die Briider Grimm ; hrsg.

Eerste uitgave van de verzameling
wiegenliedjes en bakerrijmen, die de
gebroeders Grimm tussen 180J en 1830

Löb. - Uitgave van het Letterkundig

onderzoeken, dit jaar rondom Erich

hebben verzameld en van uitvoerig com-

Museum in samenwerking met uit-

Kastner. Over verfilmingen van zijn

mentaar voorzien, en die onopgemerkt

geverij Querido, september 2001. -

kinderboeken, zijn eerste literaire werk.

in de Berlijnse nalatenschap lag.

Begeleidend boek bij de tentoonstelling

een bibliografie van bijdragen aan tijd-

in het Letterkundig Museum van 22 sep-

schriften, een psychoanalytische visie,

tember 2001 tot en met 17 februari 2002.

meisjes en vrouwen in zijn werk en

Pictus : ausgewahlte Studiën zur

Bregje Boonstra belicht Imme Dros en

sociale verhoudingen in de Republiek

Kinder- und Jugendliteratur vom 16.

haar schrijvend werk, Truusje Vrooland-

van Weimar, toneelbewerkingen en

bis 20. Jahrhundert / Theodor

Löb schrijft over Harrie Geelens werk als

reacties van opvoeders.

Brüggemann ; hrsg. und eingel. von

auteur en illustrator. Met complete

y Kein Groschen fiir einen Orbis

Reinhard Stach - Osnabrück :

bibliografie.

K

Kinder- und | ugendliteraturforschung 1999-2000 / hrsg. von

H. Th. Wenner Verlag, 2001. - 318 p.
Bundeling van veertien essays uit de
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jaren '70, '8a en '90 en een bihliografie

deutsch-jiidische Jugendbuch in der

and Julie Pfeiffer. - New Haven [etc]:

van het werk van de onlangs tachtig jaar

Diskussion zwischen Aufklarung,

Yale University Press, 2000. - X, 294

geworden Keulse professor. Met onder

Reform und Orthodoxie (1780-1860)

p . : ill.; 21 cm. - ISBN 0-300-07776-9

meer bijdragen over grote verzamelaars

/ Michael Nagel. - Hildesheim ;

(pbk). - {Children's literature ; 28)

en onderzoek naar joodse kinderlitera-

Zürich ; New York : GeoTg Olms,

tuur in nazi-Duitsland, (bron: Julit, 2,

1999.-458 S. - ISBN 3-487-10878-X:

2001)

DM 98.-. (Haskala ; Bd. 19).
Voortzetting van 'Das Jüdische

jaarboek met essays over: het verschijnsel Golliwog, bedacht door
Florence K. Upton; de opvattingen over
jongens en het bestaan van eenjongens-

Jüdisches Kinderleben im Spiegel

Jugendbuch' uit 1996, waarbij de

culluur In de 20e eeuw; het heldere

jiidischer Kinderbücher: eine

nadruk niet ligt op ftet primaire werk.

taalgebruik in 'Black Beauty' van Anna

Ausslellung der Universitatsbibliothek

maar op de opvoedkundige opvattingen

Sewell, door de auteur toegeschreven aan

Oldenburg mit dem Kindheits-

over lectuur voor de joodse jeugd. Met

haar binding met de Quakers; anti-

museum Marburg / hrsg. von Helge-

hoofdstukken over schoolboeken, ont-

oorlogsgeschriften aan het einde van de

Ulrike Hyams ... [et al,]. - Katalog zur

spannmgsboeken, historische verhalen

18e eeuw van Anna Barbauld en John

17. Ausstellung der Universitatsbibli-

en de verhouding tussen joodse en niet-

Alkln (1792-1796); de oudste publicatie

othek im Rahmen der Oldenbuxger

joodse lectuur.

over jeugdliteratuur in Engeland, getiteld 'Books', van James Petit Andrews

KindeT- und fugendbuchmesse 1998

uit ij£fo.

im Stadtmuseum Oldenburg aus den

Nebenan : der Anteil der Schweiz an

Bestanden der Universitatsbibliothek

der deutsehsprachigen Kinder- und

Oldenburg, dem Kindheitsmuseum

Jugendliteratur: Kolloquium in

Book illustrated : text, image, and

Marburg und anderer Bibliotheken. -

Rauischholzhausen vom 4. bis 7.

culture, 1770-1930 / ed. by Catherine

Oldenburg : BIS, Bibliotheks- und

oktober 1998 / Red. Verena

J. Golden. - New Castle, DE : Oak

ïnformationssystem der Universitat

Rutschmann ; Schweizerisches

Knoll Press, 2000. - 320 p . : 8. p. pi.

Oldenburg, zooi, - 2 dl.: il]. ; 26 cm.

(ugendbuch-Institut (Hg.). - Zürich :

: ill. ; 24 cm. - ISBN 1584560231;

Dl. 1 - Wissenschaftliche Beitrage. - 2.

Chronos, 1999. - 321 p. : 111.; 21 cm.-

korr. und verm. Aufl. - 352 p. -

ISBN 3-905313-42-1. - (Arbeitsbericht

S 39-95Bevat acht essays, onder andere over

ISBN 3-8142-0766-1.

... des Schweizerischen [ugendbuch-

Cruickshank, Beardsley en Amerikaanse

Instituts ; Nr. 22)

vrouwelijke illustratoren. Analyse van

Deel 1 van de catalogus behorende bij
een tentoonstelling in Oldenburg over

Bundel referaten, gehouden tijdens

illustraties uit romans, toneelstukken,

joods kinderleven in joodse kinderboe-

een colloquium over duitstalige

gedichten en kinderboeken, en bespre-

ken, met 28 wetenschappelijke bijdragen

Zwitserse jeugdliteratuur, met bijdragen

king van de rol en liet belang van boek-

over geschiedenis en cultuur van het

over: leesmateriaal voor de jeugd in de

banden en -omslagen. De wijze waarop

Jodendom in Duitsland en duitstalige

jaren 1900-1920 onder invloed van de

illustratoren omgingen met de verande-

gebieden.

Zwitserse versie van de Jugendschriften-

rende technologie wordt bekeken, (bron:

Deel 2 - Annotierte Bibliographie. - 2.

bewegung; een analyse van 'Der Knabe

Antiquarian Book Monthly, maart

korr. und verm. Aufl. - 230 p. - ISBN

des Teil' van de Bemer patriot Jeremlas

2001)

3-8142-0767-X.

Cotthelf; Rodolphe Toepffer (1796-1846",)
en de jeugdliteratuur; religieuze elemen-

Take up thy bed and walk ; death,

ten injohanna Spyri's werk en de ver-

disability and cure in classic fiction

joods-Duitse kinderboeken, ingedeeld in

geten Zwitserse auteur August Corrodi

for girls / Lois Keith - The Women's

ij categorieën, w.o. sprookjes, biografie-

(1826-1885).

Press, 2001. - 274 p. ; 22 cm. -

Children's literahire : annual of the

£ "-99Onderzoek van de houding ten

Modern Language Association ...

opzichte van gehandicapten, toegespitst

Deel 1 van de catalogus met een uitx / voerig geannoteerde bibliografie van

ën, informatieve boeken, liedjes en versjes,
religie, schoolboeken, meisjesboeken etc.
"Emaneiparion des J uden im Roman"

Vol. 28 / ed.-in-chief Richard H.W.

op de weergave van ziekte, handicaps,

oder "Tendenz zur Isolierung"? : das

Dillard, ed. Elisabeth Lennox Keyser

dood en eventueel genezing van de hel-

Q Rerichlen uit de wereld van het oude kinderboek
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de Jong-Zwier. - Wamsveld : Terra,
2001. - 168 p. : ill. ; 26 cm. • ISBN
90-6255-989-1 ; f60,60.
Mrs. Heelis, schapenfokster (18861943) verdiende met meer dan 25 kleine
boekjes over Pieter Konijn, Jeremias
Hengelaar, Jozefien Kwebbeleenden
anderen zoveel geld, dat ze land en boerderijen kon kopen in het Lake District in
Engeland. Toen ze stierf liet ze veertien
boerderijen, twintig huizen en 1640
hectare grond na. Haar huis 'HUI Top'
moest blijven zoals het was, en voor
dinncn in meisjesboeken uit de negen-

Sticks and stones : the troublesome

Beatrix Potter fans is dat nu een soort

tiende en begin twintigste eeuw.

success of children's literature from

bedevaartsoord.

(bron: Children's Books History Society

Slovenly Peter to Hany Potter /by

(de Volkskrant 26 -yzooi)

Newsletter, no. 69, april 2001)

Jack Zipes, - Routledge, 2000. 176 p. - ISBN 0415928117 ; £ 15.99.

Troublesome things : a history of fai-

De auteur onderzoekt jeugdliteratuur,

Enid Blyton and the mystery of children's literature / David Rudd. -

ries and fairy stories / Diane Purkiss,

van hel griezelige moralisme van

Basingstoke : Macmillan, New York :

- London : Allen Lane, 2000. - XII,

Slovenly Peter tot het succes van Harry

St. Martin's Press, 2000. - 266 p. ;

356 p„ [8] p. pi. : UI. ; 24 cm. - ISBN

Potter en beargumenteert dat ondanks

23 cm. - ISBN 0-333-74718-6,

0-7139-9312-X.

vooronderstellingen over kinderboeken,

0-312-23212-8^40.

Boek over feeën in volksverhalen en

onze investeringen in kinderen para-

De auteur onderzoekt hoe het komt

kinderboeken, voornamelijk in Groot-

doxaal genoeg hun vrijheid en creativi-

dat Blyton (1897-1968 J zo populair is

Brittannië, maar met een uitgebreid

teit beperken.

bij kinderen en zo gehaat wordt door de

hoofdstuk over de klassieke oudheid en

volwassen kritiek. Hij ondervroeg 385

uitstapjes naar het vasteland voor

The world in 32 pages : one hundred

volwassenen en 490 kinderen. Met korte

Erlkönig van Goethe en de Sneeuw-

years of American picrurebooks / by

biografie, geschiedenis van de kritiek en

koningin van Andersen. Met verwijzin-

Barbara Bader. - Delray Beach, FL :

overzicht van de belangrijkste reeksen.

gen naar de kunstwereld bij de bespre-

Winslow Press, 2001. -... p . : ill.;.,

De conclusies zijn overtuigend, mede

king van Victoriaanse toversprookjes en

cm. - ISBN 1890817929. - Eerder

door de theoretische kennis van de

relaties tussen deze sprookjes en de op-

gepubliceerd in 1976 onder de titel

auteur en zijn inzicht in Blyton's werk.

vattingen over dood, ziekte, ongewenste

'American picture books from Noah's

(bron: Newsletter 68 Children's Book

kinderen, het verlangen naar rijkdom

ark to the beast within'.

History Society)

enzovoorts, (bron: Children's Books
History Society Newsletter no. 69).

Historisch overzicht van het
Amerikaanse prentenboek met gegevens

^ ABC books and related materials :

over illustratoren, auteurs, uitgevers,

selections from the Nyr Indictor

The Oxford companion to Faiiy tales /

ontwerpers, drukkers en druktechnieken.

Collection of the Alphabet: an exhibi-

ed. by Jack Zipes. - Oxford [etc]:

Over Gouden boekjes, Wanda Gag, Dr.

tion catalogue / [ames A, Findlay, -

Oxford University Press, 2000. -

Seuss en vele anderen.

F L Bienes Center for the Literary

XXX11, 601 p. ; UI. ; 24 cm. - Lit. opg.
- ISBN o-19-860115-8.
De uitgave beperkt zich tot de

Arts, 2000. - 64 p. : ill.; 23 cm. - $ 15.
Thuis bij Beatrix Potter : illustratrice,

Catalogus van een tentoonstelling in

schrijfster, natuurbeschermster /

Fort lauderdale, Florida, met de nadruk

Europese en Noord-Amerikaanse tradi-

Susan Denyer; vert. [uit het Engels]

op de vormgeving van het alfabet. Bevat

tie. (bron: Signal 35, mei 2001)

en bew. Hanneke van Dijk en Gerrie

veel niet-boek materialen en intematio-

Bmchlen uït de wereJd van het oude kinderboek
seplernber zooi no. $2

naai materiaal uit de ige en zoe eeuw.

ideale samenleving, een utopie in eroti-

(bron: Newsletter 69 Children's Book

ca, creëert'.

History Society)

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

De wereldreis van Bulletje en

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

1.1 pstmde 11 kirjat Suomessa 1799-

Bonestaak / A.M. de Jong ; illustraties

bij het Letterkundig Museum.

1899 / Markus Bnimmer-Korven-

van George van Raemdonck ; eind-

kontio. - Helsinki : University

red.: Koos Schuhe ... et al.].. -

Library, 2000, - 688 p.

Zutphen : Bouinaar, 2001, -

Bibliografie van Finse jeugdliteratuur
(tweetalig) in de it)e eeuw. Finse titels
zijn geannoteerd in het Fins en Zweedse

22 bundels {ca, 2200 p.). - ESBN

In AMC Magazine (no. 6, 2001) een

vanaf 90 7383 634 3 ; f17,50 per deel.

overzicht van ruim een eeuw jeugd-

Twee delen zijn al verschenen van

literatuur over ziekte en doodgaan.

boeken in het Zweeds. De auteur is een

deze heruitgave van 21 gepubliceerde

bibliofiel en 'amateur' in de bibliografie.

delen en zy delen met werk uit het Vrije

(bron: Theo Gielen en Klingberg)

NEDERLAND

In de Berichten van Moeder de Gans

Volk dat nooit eerder werd gebundeld.

(jrg. 2, no. 2, juni 2001) bijdragen

Deel zr. Met Braziliaanse oceaanvlie-

over de vestiging van de Stichting

Rött eller grönl? : flicka blir kvinna

gers naar Florida. - 64 p. : UI. ; )o cm. -

Kinderboek Cultuurbezit in Zutphen

och pojke blir man i B. Wahlstrums

Strook 1979-2085. -1928-1929. Deel 22:

en oveT Ethel en I.ilian Turner.

ungdomsböcker 1914-1944 / Marika

Landing op Schiphol. - 64 p. : lil. ; 30

Andraï. - [Stockholm] : B, Wahlströms,

cm, - Strooi: 2086-2186. - 1929. -

In het Biografie Bulletin (jrg. 10, no.

2001. - 340 p. ; 23 cm. -

3, 2000) een bespreking van Wacht

ISBN 91-32-32610-6. - (Skrifter utgiv-

maar tot ik dood ben, de biografie van

na av Svenska Bamboksinstirutet; 73)

Annie M.G. Sehrnidt door Hans

- Met samenvatting in het Engels /

Scripties

gesprek met Mels de Jong, de bio-

Tevens proefschrift Uppsala universitet.
Proefschrift over de reeksen boeken
voor jongeren die uitgever B, Wahlström

Vogel. Ook (jrg. n, no. 1, 2001) een

De hieronder genoemde scripties zijn

graaf van A.M. de Jong,

ter inzage in de leeszaal van het Letterkundig Museum.

De Bob Evers Nieuwsbrief ( no. 18,
jrg. 9, no. 2, juli 2001) bevat onder

tussen 1914 en 1944 uitgafin Zweden,
Roomsen en Onroomsch : beeldvor-

meer een bijdrage over W.H.M, van

die deze gehad hebben met de seksever-

ming van katholieken en protestanten

den Hout tijdens de Tweede Wereld-

schillen in de Zweedse cultuur.

in een aantal jeugdboeken over de

oorlog.

met een analyse van de wisselwerking

Tachtigjarige oorlog / J.H. de Groot.
- scriptie Open Universiteit Neder-

Bijzondere
(her) uitgaven

Boekenpost (jrg. 9, no, 54, juli/aug.

land; Algemene cultuurwetenschap-

2001} bevat artikelen over Gustave

pen. - Maarn, juni 2001.

ALmard, vroege Struwwelpetriades,

De vraagstelling betrefi de beeld-

liedcultuur rond Luilekkerland en

vorming over de Opstand, het verschil

bewerkingen van Reinaert de Vos.

tussen protestantse, katholieke en niet-

In no. 55 zullen artikelen verschijnen

planting in Zuid-Amerika : roman

confessionele auteurs en veranderingen

over jeugdboeken met sporen van het

van Petronella Moens / red. Ans

in de boeken die geschreven werden in

Reinaertverhaal en de wisselwerking

Veltman-van den Bos en Jan de Vet. -

de periode 1850-1960. Met analyse van

tussen kinderprenten en prenten-

Amsterdam : University Press,

historische verhalen van de protestantse

boekjes.

oktober 2001. - ca. 160 p. -

auteurs E. Gerdes en ff, te Merwe,

(De Amazone-reeks) - ca. f29,50.

de katholiek A. Timmermans en de

De Boekenwereld (jrg, 17, no. 5, juli

Heruitgave van Moens' exotisch-

neutrale schrijvers P.J. Andriessen,

2001) is een speciaal en rijk geïllus-

P. Louwerse en P. Visser.

treerd nummer over Luilekkerland

Aardenburg, of de onbekende Volks-

utopistlsche roman (1817), 'die een

[ Q Berichten uil de wereld van. het oude kinderboek
september 2001 no. 32

;

ter gelegenheid van de tentoonstel-

in de negentiende eeuw en een

we (oude) Struwwelpeter-vertalingen

ling in Museum Meermanno. Bevat

bespreking van Lust en Leering.

uit Engeland en Rusland, en no. 7

ook informatie over de toekomstplannen van het museum.

bevat artikelen over uitgevers van
In De tweede ronde (jrg. 22, no. 1,

prenten en over prenten uit Epinal.

lente 2001) is een tekst opgenomen
In Liter (jrg. 4, no.16, 2001} een

van Ludwig Bechstein (1801-1860):

weerzien met de kolomstrip De avon-

Het sprookje van Luilekkerland. Tevens

turen van Bergen (1947) van Douwe

een tekst van jonathan Swift (1667-

gehandicapte kinderen. Bevat ook

Sikkema en De avonturen van Flipje

1745}: Een bescheiden voorstel, een sati-

artikelen over de geschiedenis van

van Eelco ten Harmsen van der Beek.

re over armoede en kinderrijkdom en

de Tsjechische jeugdliteratuur,

'i/Bookbird (jrg. 39, no, 1, 2001) is een
speciaal nummer over boeken voor

hoe die twee elkaar kunnen opheffen.
1 Literatuur (jrg. 18, no. 2, mrt/apr.
2001) bevat een artikel naar aanlei-

Children's Literature Association

BUITENLAND

ding van een bezoek aan de tentoonstelling De koffer fan Nynke [fan

Quarterly (jrg. 26, no.i, lente 2001)
bevat artikelen over Francis Hodgson

^ / I O O I Buch (no. 2, mei 2001} bevat

Bumett's 'Secret garden'; over spel en

Hichtum] in het Fiysk Letterkundich

artikelen over klassieken: "Kanon,

functie van letters (en brieven} in

Museum in Leeuwarden.

Kult und Klassik".

'Alice in Wonderland'; over straf als

Literatuur zonder leeftijd (no. 55,

The Ampersand (jrg, 19, no. 2/3,

zomer 2001) is een speciaal nummer

zomer 2000) is een speciaal dubbel-

tuigen van Louisa May Alcott over

over Tonke Dragt.

nummer over kinderboeken met

slavernij in 'Little Women'.

leedvermaak in een boek van
Catherine Sinclair; en over de opvat-

onder meer artikelen over The Fox
, Nederlandse Letterkunde (jrg. 6,
no.2, mei 2001) bevat een artikel over

Collection in de San Franc is co Public
Libraiy en over Japanse kinderboeken.

jeugdliteratuurstudie in Nederland.

Children's Literature in Education
(jrg. 32, no. 1, mrt. 2001) bevat artikelen over het maken van animatiefilms

In Antiquarian Book Monthtly (mrt

naar sprookjes van Shakespeare, en

Nieuw Letterkundig Magazijn (jrg.

2001) een artikel over jongens-

een vergelijking van werk van ver-

19, no. 1, mei 2001) bevat een artikel

boekenschrijver Hylton Cleaver

schillende illustratoren in Barrie's

over de begrafenis van Jan Pieter

(1891-1961), Mei 2001 bevat een bij-

Peter Pan.

Heije op 28 februari 1876.

drage over 'The real Treasure Island'
van Robert Iouis Stevenson, en

Julit (jrg, 27, no. 1, 2001) is een the-

Raster (no. 93, april 2001) een bijdra-

Aug/Sept 2001 over James Fenimore

manummer over reizen in de jeugd-

ge over het smartelijk gemis van niet

Cooper: 'Much more than a Mohican

literatuur, met een artikel over een

langer verkrijgbare (kinderboeken,

Man'.

met als voorbeeld Kinderen en piraten
(1930) van Richard Hughes.

reisgezelschap van klassieke kinderboekfiguren, en een artikel over

Aus dem Anliquariat (no, 2, 2001J

vlucht, verjaging en migratie in de

bevat een artikel over C.F. Gellert, de

kinder- en jeugdliteratuur.

De School Anno {jrg. 19, no.2, zomer

eerste bestseller-auteur uit de Duitse

2001) bevat artikelen over de geschie-

uitgevershistorie. No.3 bevat een arti-

denis van het muziekonderwijs en

kel over een verzameling rond de

199/200, juni 2001) bevat diverse

de liedbundels op de lagere scholen,

sprookjesfiguur Rübezahl, no. 4

artikelen over wiskunde, getallen,

over de Rotterdamse uitgevers Brusse

artikelen over de tentoon steil ing

tellen en tel boeken in de jeugdlitera-

en Nijgh & Van Ditmar (met infor-

'Jüdisches Kinderleben im Spiegel

tuur, met voorbeelden en brieven van

matie over tekenmethoden), over

jüdischer Kinderbücher' en over een

(wiskundige) Lewis Carroll.

Willem van den Hoonaard, onderwij-

tentoonstelling van silhouettekenin-

zer en samensteller van leerboekjes

gen e.d, No. 6 bericht over twee nieu-

la Revue des livres pour enfants (no.

Berichten uit de wereld vun het oude kinderboek
september i o o i no. $4

De Volkacher Bote {no. 72, april

gave bekend. Informatie graag naar

zooi) bevat een beschrijving van de

tel, 0297-568505 of naar Amsteldijk

kinderboekencol]ectie in de Univer-

Noord 25, 1422 XW Uithoorn.

siteitsbibliotheek van Braunschweig.

Vragen

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van

Wie kent het boek waarin deze illus-

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

tratie (uit de herinnering nagetekend)

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977}

van de geest uit Aladdin's wonderlamp voorkomt? Het moet een 'klas-

Bestuur

Jeannette Kok is op zoek naar boeken

sieke' illustratie zijn volgens Wim

Frits Bouy (voorzitter),

met }D plaatjes (anaglyfen), bekend

Elfrink, die graag uw informatie ont-

Henk van der Lee (penningmeester),

uit de jaren vijftig en zestig met

vangt op tel. 0229-282960.

Janneke van der Veer,

afbeeldingen waarvoor een brilletje

Jaap ter Linden,

werd meegeleverd met daarin een

Reinder Storm.

groen (of blauw) en een rood glas.

Donaties naar gironummer 2348552

Daar kon je dan diepte mee zien. Wie

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

kent titels? Informatie graag naaT tel.

en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

070-3339661 (ma di) of 070-3140215
(do-vr) of 020-6251915.

Samenstelling:
Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

Christiaan Kleiss vond een hoogst

Informatie kan men sturen aan:

merkwaardig boekje: Wat oude

Koninklijke Bibliotheek

Barend verleide! Barend is vrijwilliger

t.a.v. Jeannette Kok

in het leger en gaat vechten om Atjeh

Postbus 90407

te onderwerpen. Het boekje bestaat
uit 16 geniete pagina's met 60 ingeplakte gekleurde plaatjes. Achterop de

2509 LK Den Haag

Verantwoording
illustraties

plaatjes staat dat het album verkrijg-

Tel. 070-3140215
e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl
of tel./fax. 020-6251915

baar was a 1; et bij de 'bakkerloopers'

I lenk Duijzer stuurde kopieën van

van Coöperatie 'De Eenheid' in

illustraties van tekenaar j.G. Kesler

Donateurs van de Stichting (minimum

Zaandam. Er is geen titelpagina, geen

{Haarlem 1873 - Hilversum 1938),

donatie per jaar vijfendertig gulden)

auteur, geen uitgever of jaar van uit-

die vooral bekend is van boekbanden

ontvangen uitnodigingen voor studie-

en -illustraties voor uitgeverij Kluit-

dagen, excursies en regelmatig de

man, Kesler maakte in de jaren twin-

Berichten uit de wereld van het oude

tig van de vorige eeuw voor het tijd-

kinderboek.

schrift Voor de Jeugd een reeks tekstloze strips, waaronder enkele silhou-

Aanmelden als donateur kan men bij

ettekeningen. Stadsbibliotheek

Jaap ter Linden, Nationaal School-

Haarlem bezit de originele penteke-

museum, Nieuwemarkt 1 A.

ningen daarvan. Verder zijn illustra-

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

ties van Kesler ontleend aan:
Een dag straatmuzikant / F.J.

Coördinatie 'Kinderbockencafé':

Hoffman. - 2e dr. - Kluitman, 1922.

Theo Gielen (030-2.319762)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336)

Berichten uit de wereld van tiel oude kinderboek
september zooi no. ji
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur

•w
f

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

)

woord bleek duidelijk hoezeer Toin Duijx dat op prijs stelde,
waarbij hij met nadruk de goede samenwerking indertijd

Het verheugt het bestuur zeer de donateurs bij het ver-

met Netty van Rotterdam en Jeannette Kok noemde.

schijnen van dit nummer van de Berichten het eerste jaar-

Tenslotte bracht de voorzitter de oudste (?) donateur, die

boekje uit de reeks De waare rijkdom aan te bieden. Het is

ook aanwezig was, schrijfster en oud-bibliothecaresse

iets speciaals geworden dankzij de grote inzet van auteur

Margreet Bruijn, een kleine hulde vanwege haar verdien-

föhn Landwehr en ontwerper en drukker Gerard Post van

sten voor het kinderboek.

der Molen, Zij worden hiervoor van harte

Het bestuur feliciteert Richard van

bedankt. Veel dank komt ook toe aan

Schoonderwoerd met het verschijnen van

Janneke van der Veer en Henk van der

zijn boek over vrijzinnig protestantse

Lee vanwege de voorbereidende werk

jeugdliteratuur. Toos Saal-Zuurveen

zaamheden. Hopelijk is deze uitgave

wensen wij bij haar afscheid als direc-

het begin van een reeks bijzondere

teur van de Stichting Kinderboek

jaarboekjes. We zijn benieuwd naar

Cultuurbezit een goede invulling

uw reacties.

van haar vrije tijd, die zij zestien

De studiedag in Amersfoort was

jaar lang belangeloos en met succes
besteed heeft aan het behoud van het

een heel interessante en plezierige

Nederlandse kinderboek.

bijeenkomst, al was de opkomst wat
minder dan gewoonlijk. De sprekers

De Stichting was op de Dag van de

verstrekten veel informatie met soms

Literaire Genootschappen in het gebouw

treffende details. De volgende studiedag is op
23 maart 2002 in Bibliotheek Arnhem. Dan wordt het

van de Koninklijke Bibliotheek vertegenwoordigd door de voorzitter en de oud-voorzitter. Er was vrij

Gelderse oude-kinderboekenbezit besproken door de heer

veel belangstelling.

P, Aalbers, wetenschappelijk medewerker van deze biblio-

Het bestuur is bezig zich uit te breiden, daarover volgt te

theek. Twee andere onderwerpen zijn waarschijnlijk

zijner tijd nieuws. De controle van de kascommissie is in

zondags schoolboekjes, Nederlands-Indische kinderboeken

januari a.s. Het kinderboekencafé wordt in 2002 niet voort-

of Isings.

gezet wegens teruglopende belangstelling. Het bestuur

Tijdens de bescheiden herdenking van ons vijftienjarig

dankt Theo Gielen hartelijk voor het werk dat hij in de or-

bestaan gaf de voorzitter een kort historisch overzicht en

ganisatie ervan heeft gestoken. De zogenaamde Brinkman-

meldde verheugd het toenemende aantal publicaties en

werkgroep zal in afgeslankte vorm beginnen met het in

andere activiteiten over oude kinderboeken van donateurs,

kaart brengen van de kinderboeken tussen 1840 en 1850.

waarbij het symposium Tot volk waschdom en de bijbeho-

Rest mij u allen een gezond jaar vol leuke ontdekkingen in

rende lezingenbundel hoogtepunten waren. Op deze

de wereld van het kinderboek toe te wensen!

studiedag was het hoogtepunt de huldiging van Toin Duijx
mede-oprichter van onze Stichting, oud-medewerker aan

Frits Böoy

de Berichten en elders en anderszins een zeer deskundige

Voorzitter

ijveraar voor het oude kinderboek. Hem werd terecht de
Hieronymus van Alphen Prijs uitgereikt. Uit zijn dank-
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Van de redactie

tenpapier, plaatjes en tekst vertonen

De volgende bijeenkomst is op zater-

In dit nummer een verslag van de

soms geen enkele samenhang en een

dag 2 maart en dan zal Chris Kleiss

studiedag en bijdragen van Toin

term ajs 'met bijschriften van' komt

spreken.

Duijx, Louis SaaJmink en Theo

vaak voor. De inhoud bestaat veelal

N.B. Er worden geen aparte uitno-

Gielen. De ruimte voor nieuwe

uit sprookjes, sinterklaas verhalen,

digingen verstuurd voor deze bijeen-

publicaties is wat minder, maar in

dieren, abc's of het is een mengel-

komsten,

het maart-nummer wordt de schade

moes van losse plaatjes met bijschrif-

Plaats: antiquariaat Acanthus in

weer ingehaald! De illustraties zijn

ten. literaire of opvoedkundige waar-

Utrecht. Men is welkom tussen 10

van de hand van Ella Riemersma.

de heeft dit materiaal niet: het werd

en 10.15 uur. Meer informatie bij

Ook de redactie wenst u een heel

alleen uit economische motieven

Frits Booy, zie Colofon.

goed jaar 2002 toe.

gemaakt. In boekhandelkringen was
men niet gelukkig met de concurren-

De samenstellers

tie van deze 'platte prentenboeken'

Mini-excursies in 2002

zoals ze daar genoemd werden.

Mr. van Veen-kring

In openbare collecties is weinig

Na de zeer geslaagde bezoeken aan

bewaard gebleven. Dankzij een

de collecties van Frits Huiskamp,

schenking heeft de Koninklijke

Sjoerd Stevan en Aemout Borms in

Op 10 november sprak Theo Gielen

Bibliotheek een aantal van dergelijke

het afgelopen jaar - waarvoor de gast-

over het fenomeen 'warenhuisboe-

boeken in huis, afkomstig uit een

gevers hierbij nogmaals hartelijk

ken'. Naar dit materiaal is nog nooit

kruidenierswinkel in Middelharnis:

worden bedankt - hebben we ook

onderzoek gedaan, en een definitie

de collectie Matze-Warnaer. Theo

voor 2002 weer een aantal excursies

is nog niet geformuleerd. Het betreft

concludeerde dat deze warenhuis-

naar particuliere en anderszins min-

anoniem massagoed dat onder meer

boeken voor kinderen uit arme

der makkelijk toegankelijke collecties

via straatverkopers aan de klant werd

milieus vermoedelijk de enige kinder-

kunnen arrangeren. In principe

gebracht. Vanaf 1860 konden door de

boeken zijn geweest die ze in handen

vinden deze bijeenkomsten plaats

ontwikkeling van de techniek grote

kregen. Alleen al daarom is boekhis-

op vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00

oplagen gerealiseerd worden. Er ont-

torisch onderzoek gerechtvaardigd.

uur. Per excursie kunnen maximaal

stonden enorme drukfabrieken, waar

acht mensen deelnemen waarbij

honderden mensen werkten. Om

de volgorde van aanmelden telt.

tussen de reguliere orders door de

Komend jaar vindt er een extra

persen aan het werk te houden werd

bezoek aan de collectie van Aemout

anoniem massagoed gedrukt, met

Borms plaats omdat de belangstelling

hergebruik van aanwezig plaatwerk

voor de eerste bijeenkomst zo groot

en vaak met op de achterkant ruimte
voor reclame. Nederlandse drukkerijen richtten zich ook op de buitenlandse markt en omgekeerd. Wat niet
als reclamemiddel aan bedrijven kon
worden verkocht, kwam zonder reclame-opdruk op de markt. Kenmerken
van deze boeken zijn: anoniem, soms
met nummers (waar geen systeem
in te ontdekken is), met zeer grote
oplagen, soms mooi maar vaker heel
slecht gedrukt, soms op redelijk
papier maar vaak ook een soort kran-
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Studiedag

zakenman was liep het bedrijf terug.
Dankzij het succes van de boeken

Zaterdag 13 oktober kwamen onge-

van Cissy van Marxveldt bleef de uit-

veer veertig donateurs naar Museum

geverij nog bestaan. Johan Valkhoff

Flehite in Amersfoort om de studie-

sympathiseerde met het nationaal-

dag van onze Stichting bij te wonen.

socialisme, volgens Leo Beek (zoon

De opkomst was minder dan op

van Cissy van Marxveldt) vermoede-

andere studiedagen, dat kan aan het

lijk beïnvloed door zijn tweede vrouw.

fraaie herfstweer hebben gelegen,

Zijn naïviteit blijkt uit het feit dat hij

maar zeker niet aan het programma,

in 1943 voorlopig lid werd van de

was. De mensen die zich daarvoor

dat interessante onderwerpen en fees-

NSB en in 1944 definitief. Henk van

eerder hebben aangemeld komen als

telijkheden beloofde. De locatie was

der Lee benadrukte dat van de uit-

eersten op de lijst, maar er is nog

goed gekozen: een prachtig historisch

geverij geen boeken met een foute

plaats voor een of twee mensen.

gebouw in het mooie oude stadscen-

inhoud bekend zijn. Twee jaar na

trum van Amersfoort.

de oorlog verschenen herdrukken
uit het Valkhoff-fonds bij de Erven

Voor 2002 zijn de volgende excursies
geregeld:

Uitgeverij Valkhoff*

Loosjes in Haarlem en vanaf 1951
bij uitgeverij Westfriesland in Hoorn.

Vrijdag 8 februari 2002:
Collectie Oosterbaan in Bilthoven

Penningmeester Henk van der Lee

Het archief van Valkhoffis blijkbaar

(Karl May).

deed een boekje open over uitgeverij

verloren gegaan. Henk gaat door met

Valkhoff. De geschiedenis van deze

het onderzoek, want vele raadsels zijn

Collectie Aernout Borms in

uitgever, vooral van de met veel

nog onopgelost,

Voorburg.

geheimzinnigheid omgeven periode

Zaterdag 13 april 2002:

1940-45 en daarna, werd opgehelderd,

"Moeder, verte) eens wat van Adolf

Collectie Westfries Museum in

Henk beschreef de oprichting van

Hitler" : het bruine jeugdboek in

Hoorn.

de boekhandel /uitgeverij door Jan

Nederland

Vrijdag 3 mei 2002:

Vrijdag 13 september 2002:

Valkhoffin 1891, eerst samen met

Collectie Pieter Oostlander in

een compagnon ais Valkhoff & Van

Onderzoeker Gerard Groeneveld

Utrecht (prentenboeken in chro-

de Dries, en vanaf 1899 alleen als

geeft in het pas verschenen boek Het

molithografie, met de nadruk op

Valkhoff. In het jeugdboekenfonds

zwaard van de geest: het bruine boek

boeken van uitgeverij W. de Haan

waren 61 auteurs met 146 boeken

in Nederland 1921-1945 een beeld van

in Utrecht)

vertegenwoordigd. De meest succes-

auteurs, uitgevers en boekhandelaren

volle waren Anna Hubert van Beuse-

die zich verbonden met het nationaal-

kom, Paul d'Ivoi, Emmy Belinfante-

socialisme en fascisme. In zijn lezing

Amsterdam (kinderboeken over

Belinfante, C. Johan Kieviet, Cissy

gaf hij een beeld van de nationaal-

Amsterdam en uitgeversarchieven

van Marxveldt en Willy Péttllon.

soóalistische cultuurpolitiek ten op-

Vrijdag 8 november 2002:
Collectie Gemeentearchief

van in Amsterdam gevestigde

Er was contact met 32 illustratoren,

zichte van het jeugdboek. In 1933

kind erboe kenuitgevers.

waaronder Ella Riemersma, Is. van

verscheen Das Jugendbuch im Britten

Mens, Hans Borrebach, Pol Dom,

Reich en vanaf 1934 verschenen in

Let op: deze mini-excursies worden

Eelco ten Harmsen van der Beek,

Duitsland vele school-, kinder- en

hier maar één keer geafficheerd, dus

Rie ReinderhofF, Henri Pieck en fan

jeugdboeken met propaganda voor

noteer nu de data in Uw agenda en

Lutz.

de nieuwe orde. In Nederland werd

meld U zo spoedig mogelijk aan bij

In 1917 kwam zoon johan het bedrijf

vóór 1940 slechts weinig nationaal-

Theo Gielen.

versterken en in 1929 trad oprichter

socialistisch materiaal voor kinderen

Jan Valkhoff terug. Door de crisistijd,

uitgegeven. In 1934 verscheen Kwik

en doordat zoon Johan niet zo'n goed

de fascistenjongen, een vertaling van

Theo Gieten
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een boek van Schenzinger bij uit-

die hoge oplagen inderdaad verkocht

een element in de opvoeding, evenals

geverij Literbo.

werden. Groeneveld meende van wel,

abecedaria en etiquetteboeken,

Het Departement van Volks voorlich-

hij ontdekte dat uitgevers behoorlijke

Volkscultuur in de vorm van cents-

ting probeerde op verschillende

winsten maakten. Een van de aanwe-

prenten en smartlappen wordt ook

manieren het nationaal-socialistische

zigen wees er op dat in vooroorlogse

meegenomen in de Forum catalogi.

gedacbtengoed sluipenderwijs over

boeken veel heldenverering, nationa-

In de loop van de jaren tachtig en

te brengen. Bijvoorbeeld via de veer-

lisme en antisemitisme voorkwam.

negentig werd de collectie uitgebreid;

tiendaagse pulp-serie jan Stavast die

Groeneveld beaamde dat, maar heeft

Bart Hesselink wilde er een model-

via kiosken werd verspreid. (Oplage

daar geen onderzoek naar gedaan;

collectie van maken, met een goede

130.000} De uit het Duits vertaalde

hij heeft zich beziggehouden met het

catalogus. Het werd catalogus num-

inhoud, over flinke jongens en

boek als propagandamiddel.

mer 100, en men rekende op 4 a 5

gevaarlijk leven, moest geen aanstoot

delen. Er werd niet bezuinigd op de

geven. Een andere reeks waarin de

Forums catalogus "The children's

beschrijvingen. De catalogi van

nationaal-socialistische propaganda

world of learning"

Gumuchian en Gerrit van Rijn waren

met kleine hapjes werd gevoerd was

het voorbeeld. Agnes Kerssemakers

de veertiendaagse detective-serie

Agnes Kerssemakers is de samen-

gaf aan dat exorbitant hoge prijzen

Driestuiversromans met illustraties van

steller van de nu tiendelige reeks

soms onvermijdelijk waren.

onder andere Karel Thole en teksten

catalogi, met uitgebreide beschrijvin-

De door Forum gehanteerde definitie

van W.H.M, van den Hout. De series

gen van 5500 items, van antiquariaat

van een kinder- of jeugdboek is;

voldeden niet en de productie werd

Forum. Het wachten is alleen nog op

boeken die voor jeugd bedoeld zijn

gestaakt. In 1943 werd De avonturen

deel 11, met registers en een artikel

door de uitgever of de schrijver, of

van Flits, de herder en Buil, de dog

van P.J. Buijnsters. In Brussel is in

aan hen opgedragen zijn. Maar ook;

met illustraties van Matho (M.j.G.

de Bibliotheca Wittoddana tot 20

boeken die door de jeugd gelezen

Thomassen) uitgegeven en als propa-

januari een selectie te zien van de

worden. De aanwezigen vroegen naar

ganda aan alle scholen toegestuurd.

beschreven boeken.

de verhouding tussen verzamelen en

Robert van Genechten, leider van de

Het begin van de Fonimcollectie van

verhandelen bij Forum (Forum ver-

Nationale Jeugdstorm, schreef het

antiquaar Bart Hesseling was de

zamelt door; misschien komen er

antisemitische Van den vos Reynaerde,

veiling van de collectie Van Veen bij

later andere catalogi), naar de hoge

een vervolg op het oude Reinaert-

Sotheby's in 1984 met de aankoop

prijzen en het effect op het prijsni-

verhaal. De illustraties waren van

van abecedaria, school- en volksboe-

veau (Forum werkt voor een interna-

Maarten Meuldijk. Het boek is ook

ken, geïllustreerde boeken, gedichten-

tionale markt) en naar het verdwijnen

nog verfilmd.

bundels en prentenboeken met hout-

van boeken naar het buitenland (de

Nationaal-socialistische uitgevers als

sneden, De keuze voor volksboeken

verhouding aankoop Nederland en

Westland, Nenasu en Roskam brach-

als kinderboek is weloverwogen:

buitenland is onbekend).

ten vertalingen met titels als Wij

Forum beschouwt het volksboek als

nebben den Führer gezien, jeugd in de
brandingen Het jonge Rijk. Het boek
Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitier
had een oplage van 15.000 exemplaren.
De invloed die deze boeken hadden
is onbekend, Gerard Groene veld
denkt dat de pulpromannetjes met
de schijnbaar terloopse opmerkingen
erin het gevaarlijkst waren.
De toehoorders vroegen zich af of
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Viering vijftienjarig
bestaan en uitreiking
Hieronymus van
Alphen Prijs

een soort schoolreisje naar Winsum,
of kregen als eerste groep toegang tot
de kluizen van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, of bekeken in
Antwerpen een collectie die eigenlijk

Frits Booy gaf een kort overzicht van

toen pas door de bibliotheek aldaar

de vijftienjarige geschiedenis van de

als belangrijk werd erkend. De werk-

Werkgroep/Stichting Geschiedenis

groep/stichting heeft veel losgemaakt.

kinder- en jeugdliteratuur. Daarna

Ik weet zeker dat de activiteiten van

werd Toin Duijx onderscheiden met

de werkgroep/stichting richtingge-

de Hieronymus Van Alphen prijs.

vend zijn geweest voor het Ministerie

Deze prijs is in het leven geroepen

van OC&W en dat het begrip 'Levend

voor mensen of instellingen die grote

cultuurbezit', de titel van het boekje

verdiensten hebben op het gebied

bij het tienjarig bestaan van de werk-

van de geschiedenis van de Neder-

groep/stichting, een nieuw beleid

landstalige kinder- en jeugdlitera-

wat betreft het collectioneren, conser-

tuur. Netty van Rotterdam was de

veren, restaureren en tentoonstellen

eerste persoon die op deze wijze

Dankwoord Toin Duijx

gelauwerd werd. en Toin Duijx de
tweede. Hij was vanaf het begin

van belangrijke collecties oude kinderboeken tot gevolg heeft gehad.

Toen de voorzitter van de Stichting

Het is gebruikelijk om bij het in

betrokken bij de oprichting van het

Geschiedenis Kinder- en Jeugd-

ontvangst nemen van een prijs een

Landelijk Platform kinder- en jeugd-

literatuur mij belde met de vraag

aantal mensen te bedanken, en ik

literatuur en de Werkgroep Geschie-

of ik de tweede Hieronymus van

heb van deze traditie dankbaar ge-

denis kinder- en jeugdliteratuur. Ook

Alphen-prijs in ontvangst zou willen

bruik gemaakt in Amersfoort door

zat hij in de redactie van Literatuur

nemen, hoefde ik geen seconde na

drie mensen in het bijzonder te

zonder Leeftijd, doceerde jeugdlitera-

te denken. Natuurlijk wilde ik dat,

bedanken. In de eerste plaats Netty

tuur aan de Universiteit van Leiden,

en ik was enorm trots dat ik, na Netty

van Rotterdam, zonder wie binnen

zette studenten aan tot onderzoek

van Rotterdam, deze prijs in ont-

het Landelijk Platform Kinder- en

en publiceerde de resultaten ervan.

vangst zou mogen nemen.

Hij deed onderzoek naar collecties

Tijdens mijn dankwoord, heb ik

Jeugdliteratuur nooit een werkgroep
voor de Geschiedenis van het kinder-

kinderboeken in openbaar bezit en

denk ik voldoende duidelijk gemaakt

boek zou zijn gekomen. Samen heb-

legde daarmee de basis voor het

dat ik erg blij ben met de prijs, vooral

ben we aan de wieg gestaan van de

Centraal Bestand Kinderboeken.

omdat de Stichting Geschiedenis

werkgroep/stichting en hebben we

Ook doet hij veel werk voor de

Kinder- en Jeugdliteratuur, toen deze

haar zien opgroeien tot een gezond

Nederlandse IBBY-sectie (Internatio-

nog een werkgroep was van het

kind dat al snel volwassen werd.

nal Board on Books for Young

Landelijk Platform Kinder- en Jeugd-

People), schrijft recensies en artikelen

literatuur, een van de meest actieve

wie niemand fatsoenlijk onderzoek

over jeugdliteratuur en is lector bij

werkgroepen was, en omdat ik met

kan doen naar de geschiedenis van de

de Internationale Jugendbibliothek

heel veel plezier naar de bijeenkom-

kinder- en jeugdliteratuur, Jeannette

in München.

sten ging. Ik was altijd bijzonder trots

Kok. Zij is voor velen de ingang naar

In de tweede plaats iemand zonder

Frits Booy gaf Toin bloemen, een

als mijn studenten weer een bijdrage

het zoeken van allerlei bronnen die

oorkonde en de 'hoed vol pruimen';

aan de studiemiddagen hadden

voor onderzoek van wezenlijk belang

het beeldje gemaakt door kunstenares

mogen leveren, of als er ergens met

zijn. Met Jeannette heb ik samen

Renate Weidnei. Toin aanvaardde

hun hulp een kleine maar meestal

twee jaar de 'Berichten uit de wereld

de prijs met een dankwoord, dat hier-

gedegen tentoonstelling werd geo-

van het oude kinderboek', geredi-

onder is afgedrukt.

pend. In die begintijd gingen we als

geerd, vormgegeven, geproduceerd
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en verspreid onder de leden van de
werkgroep.

Kinderland: Van
Alphen in het Duits

Binnen alle besturen wil er wel

meen beeld van het achttiende-eeuwse kindergedicht en er wordt geen
enkele informatie over Van Alphen

eens iets niet helemaal lekker lopen

In 1947 is bij Hanswalter Bensemann

gegeven en dus ook niet over zijn

en als dat het geval is mag een

in Krefeld onder de titel Kimkrtand

populariteit in Nederland of over de

bestuur blij zijn om iemand als Jaap

een vertaling door Max H.H. Brauer

eerdere, negentiende-eeuwse Duitse

ter Linden als bestuurslid te hebben.

van Hieronymus van Alphens kinder-

vertalingen. Bovendien heeft Van

Jaap is een uitstekend bemiddelaar

gedichten verschenen met een inlei-

Alphen in zijn 'Voorberigt', dat wel

en een goed analyticus, en weet op

ding van Alexander von Gleichen-

bij Boucher maar niet in de uitgave

een rustige manier mensen weer bij

Russwurm, Van deze druk is bij mijn

van Bensemann voorkomt, geschre-

elkaar te brengen. Om die reden is

weten in Nederland geen exemplaar

ven dat de kindergedichten van

hij de derde persoon die ik graag wil

in openbaar bezit aanwezig. Het

Weisse en Burmann 'hem menig-

bedanken.

boekje is helemaal gemodelleerd naar

maal op den weg geholpen' hebben,

de facsimile-uitgave van de Kleine

maar ook hiervan wordt niet gerept.

gedigien voor kinderen, verschenen bij

Misschien was het in het naoorlogse

Helaas kom ik door mijn huidige
werkzaamheden aan de Leid se
Universiteit bijna niet meer toe aan
het bestuderen van de geschiedenis

H1EKONYMU5

KINDERLAND

van de kinder- en jeugdliteratuur.
Gelukkig ben ik op andere manieren

ObertnfQBg au den HaïlAmHicLai >OD
MAXH-H.naAUEK

nog intensief betrokken bij de kinderboekenwereld, ook a] is het tegen-

T. «ALPHEN

ti*ch «dner Aiugfcbe un 1780:
Rlrinc Gtdigttfl VOOT Kihdrrrti
wit 22 B lid tra TJBA icltgnOMljdita tupfera

woordig iets vaker internationaal, als

t'Ju fiihrung ttiit
Air-rader mn drlchca-Huflmirra
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dag van de stichting kijk ik eigenlijk

L.J.C. Boucher in Den Haag.

Duitsland niet altijd gemakkelijk om

uit naar een FPU-regeling (ook al zal

Er komen namelijk in de Duitse

allerlei bio- en bibliografische gege-

dat qua leeftijd nog even op zich laten

bundel alleen gedichten voor die ook

vens bijeen te brengen, maar toch

wachten) om me weer heerlijk te

bij Boucher zijn opgenomen (het

maakt het boekje de indruk dat het

kunnen wijden aan de geschiedenis

bundeltje van Boucher bevat 23 van

vooral was bedoeld om enige inkom-

van het kinder- en jeugdboek.

de in totaal 66 kindergedichten van

sten te verschaffen aan de vertaler

Van Alphen} en ook de plaatjes zijn

en de inleider en wat winst voor de

Geschiedenis Kinder- en Jeugdlitera-

daaruit overgenomen, waarbij het

uitgever. Dat neemt echter niet weg

tuur bedank ik voor de zeer eervolle

Nederlandse door een Duits onder-

dat men er kennelijk vanuit ging dat

bekroning, ik ben er erg trots op. Het

schrift is vervangen. In het Duitse

de gedichten van onze kinderdichter

beeldje krijgt een speciaal plekje op

boekje staat tegenover ieder plaatje

na ruim anderhalve eeuw nog goed

mijn werkkamer.

één pagina tekst en daarom is 'Eene

genoeg waren om er voldoende

vertelling van Dorisje' dat bij Boucher

kopers te vinden en de uitgave winst-

drie pagina's in beslag neemt, niet

gevend te maken.

Het bestuur van de Stichting

Toin Duijx

vertaald.
De inleiding geeft een tamelijk alge-
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Louis Saalmink

Internet

In het vorige nummer kon u lezen

Mengelwerk

hoe u via internet kinderboeken uit
PetroneUa Moens heeft sinds kort

de collectie van de Universiteit van

Sinds 1998 vervult Helma van Lierop

haar eigen website: http://home.

Braunschweig kon bekijken. Er is nu

de functie van bijzonder hoogleraar

planet.ru/-veltm043 /intro .htm

ook een Engelse site met veel kinder-

kinder- en jeugdliteratuur aan de

boeken die in hun geheel bekeken

universiteit van Leiden. Begin 2001

Informatie over Indische, Indone-

kunnen worden. Het Hockliffe

krijgt zij bovendien een aanstelling

sische en Nederlandse schrijfsters

Project van de De Montfort Univer-

als gewoon hoogleraar aan de

zoals Melati van Java, Nelly van Kol,

sity wil het onderzoek naar de

Katholieke Universiteit Brabant.

Ems van Soest, Marie C. van

geschiedenis van de Britse kinder-

Dankzij deze benoeming komt er

Zeggelen, Nannie van Wehl en

literatuur bevorderen en de meer dan

meer tijd voor onderzoek naar jeugd-

Thérèse Hoven is te vinden op

1000 boeken uit de periode 1685 tot

literatuur, zo meldt het tijdschrift

www .dames compartiment, nl

circa 1950 voor zichzelf laten spre-

Hel Schrijvershuis van najaar zooi.

ken. Veel titels zijn tevens voorzien
Site met uitgebreide bibliografie van

van een informatieve tekst.

Op 1 december heeft Toos Saal-

boeken en artikelen van Cissy van

http: / / www.cta .dmu.ac.uk/projects/

Zuurveen tijdens een drukbezochte

Marxveldt, met afbeeldingen van de

Hockliffe/

en feestelijke bijeenkomst afscheid

banden van de verschillende drukken

Mooie illustraties bekijken en mis-

genomen als directeur van de

op http://members.tripod.nl/-

schien al bladerend de herkomst van

Stichting Kinderboek Cultuurbezit.

joopterheul

Nederlandse boeken achterhalen kan

Zij heeft met grote inzet gewerkt voor

via www.bookchilde.org. U klikt op

het behoud van het erfgoed aan kin-

Plaatjes van Nederlandse kinder-

'search', dan op 'collection', maakt

derboeken en zeer velen de mogelijk-

boeken vindt u bij twee verzamelaars:

een keuze en klikt op 'find'.

heid geboden hun geliefde boek weer

http://homeoi.wxs.nl/-wagt/

terug te zien. Zij blijft de redactie

http://home-5.worldonline.nl/

van de Berichten van Moeder de Gans

~ bergsm/jeugd boeken/ start.html

Email-adressen

Op www, goedenmorgen,nJ is van

foke Thiel:

blijven inzetten. Haar opvolger kan

verzorgen en zal haar capaciteiten
op het gebied van fondsenwerving

alles te vinden op het gebied van

roger. thiel @ wxs, nl

terugvallen op de grote kennis van

jeugdsentiment: Piggelmee en de

Mary Eggermont:

kinderboeken van Toos Saai.

Kameleon, liedjes en versjes.

memo @ blatant.ca
Joke van der Meer:

De Koninklijke Bibliotheek gaat

Een online versie van de catalogus

j oke-van-der, meer@tiscali.nl

samen met het Meertens Instituut de

voor de tentoonstelling Picturing

Henk van der Lee:

komende twee jaar de Nederlandse

Childhood van de Universiteit van

hjvdJee@planet.nl

volkslieden! tuur digitaliseren. Ruim

Califomië in 1997, met een uitge-

achtduizend oude volks- en straat-

breid artikel over de geschiedenis van

liederen zijn dan vanaf 2003 via

de kinderboekillustratie en veel plaat-

internet toegankelijk. Staatssecretaris

jes is te vinden op http://www.library.

Rick van der Ploeg heeft hiervoor

ucla.edu/libaries/special/chUdhood

meer dan 300.000 Euro ter beschikking gesteld.

Een website over sprookjes, met veel
links en pïaatjes vindt u op http://
members.aol.com/surlalune/ frytales.

Per 1 september 2001 is Dr. Louis
Peter Grijp benoemd tot bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit van
Utrecht, vakgroep Kunstgeschiedenis
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en Muziekwetenschap, Zijn leerop-

Tentoonstellingen

dracht is: Nederlandse liedcultuur in

Wonderland, een droomtentoonstelling. Een kijk, doe en ontdektentoon-

heden en verleden. Het gaat ook om

Tot en met 31 januari is Ln het ABN

stelling voor kinderen vanaf 4 jaar.

de functies die de liederen in de

AMRO kantoor in Zutphen de ten-

Adres: M.A. de Ruyterlaan 2,

diverse culturele circuits hebben, en

toonstelling Met een kwartje de

tel. 053-4323409. Open: di-vr 10-17,

de betekenis die er aan wordt toege-

wereld rond te zien. Met honderd

za-zo 13-17 u.

kend. Het is een geheel nieuwe leer-

oude kinderboeken over geld, goud

stoel die nu door deze onderzoeker

en juwelen uit de collectie van de

Van 23 februari tot en met 2 juni in

van het Meertens instituut wordt

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

het Stedelijk Museum in Zutphen een

bezet. Dat de nieuwe hoogleraar ook

in Zutphen. Adres; Martinetsingel,

tentoonstelling over Kwart lesboeken

belangstelling heeft voor kinderliede-

te bezoeken tijdens openingsuren

in samenwerking met de Stichting

ren heeft hij laten horen tijdens een

van de bank. Informatie bij SKC,

Kinderboek Cultuurbezit Zutphen.

lezing op i april 2000, tijdens een

Laarstraat 31, tel. 0575-545117.

Adres: Rozengracht 3,

studiedag van onze Stichting,

tel. 0575-516878. Open: di-vr n-17,
Tot 15 februari in de Universiteits-

De film Nynke van Pieter Verhoeff

bibliotheek in Amsterdam: De zolders

heeft een gouden kalf gewonnen voor

kraken : de uitgeversfamilie E. & M.

de beste film. 'Een met allure vorm-

Cohen (1824-1949),

gegeven historisch drama met actuele

Adres; Singel 425. Open: ma-vr 9.30-

za-zo 13.30-17 u.

Publicaties

zeggingskracht' oordeelde de jury.

17 u. Er verschijnt ook een boek met

Bijna alle boeken die hieronder worden

Ook een gouden kalf ging naar actrice

dezelfde titel, zie bij Publicaties.

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Monique Hendrickx voor haar ver-

kundig Museum of bij de Koninklijke

tolking, 'een rol vol lef en passie', van

Tot 27 februari in Museum Oud Soest:

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

kinderboekenschrijfster Nynke van

J.H. Isings : historieschilder en illu-

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

Hichtum. (de Volkskrant 29-9-200^

strator. Mededonateur Ad Horst

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

werkte mee aan deze expositie waar

welke bibliotheek in Nederland ftêt wel

meer dan 100 ontwerpen, voorwer-

aanwezig is.

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan
dat Winnie de Poeh 75 jaar geleden

pen, schilderijen, boeken en wand-

is verschenen. Uitgeverij Van Goor

platen te zien zijn.

kwam ter gelegenheid daarvan met

Adres: Steenhoffstraat 46,

twee boeken; Waar Poeh vandaan

tel. 035-6015779. Open: za-zo 13.30-

"Vroom en vrij" : de geschiedenis van

kwam : het levensverhaal van een heer

17 u. en op aanvraag.

de vrijzinnig protestantse jeugdlitera-

met heel weinig hersens door Brian

NEDERLAND

tuur in Nederland / Richard van

Sibley (f36,95) en een facsimile-

Tot en met 10 maart in het Speelgoed-

Schoonderwoerd. - Den Haag :

herdruk van de eerste vertaling uit

museum in Deventer de tentoonstel-

Biblion, 2001. - ca.. 240 p : ill.,

1929 van Nienke van Hichtum (f25,-).

ling Hooggeëerd Publiek : speelgoed-

24 cm. - ISBN 90 5483 259 2.

theaters uit eigen collectie. Papieren

De vrijzinnige protestanten vonden

In Schloss Blutenburg ( de Inter-

theaters, schimmentheaters en

de orthodoxe jeugdlectuur, die sinds

nationale Jugendbibliothek) in

Chinese vuurwerkkasten zijn te

ongeveer 1860 werd uitgegeven, niet

München werd in mei 2001 het

bezichtigen. Er worden ook voor-

geschikt vanwege haar dogma's en ge-

James Krüss-Museum geopend. Ter

stellingen gegeven. Adres: Brink 47,

dreven zondebesef. Daarom ontstond

gelegenheid daarvan werd het boek

tel. 0570-69 37 86/83. Open: di-za

enkele decennia later een eigen vrijzin-

James Krüss : Der Meister der Phantasie

ro-17, zo 13-17 u.

nig protestantse jeugdl iteratuur.

uitgegeven met (autobiografische

De auteur behandelt achtereenvolgens

teksten en gedichten van en over

Tot en met 24 maart 2002 in het

de vrijzinnige stroming, hel zondags-

de jeugdboekenauteur James Krüss

Natuurmuseum in Enschede: Alice in

schoolwerk, de jeugdbeweging, de schrij-

(1926-1997).
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vers (vijfentwintig ervan worden nader

ste verzamelingen in openbaar bezit,

bekeken), de uitgevers, de illustratoren,

particuliere collecties, de dialoog tussen

boekenseries, kinder- en jeugdbijbels,

particuliere verzamelaars en weten-

kerstboeken en tijdschriften. Met uit-

schappers en tussen verzamelaars en

gebreide literatuuropgave en registers,

antiquaren, de culturele betekenis van
verzamelen, de organisaties die op het

De zolders kraken!: De uitgeversfa-

terrein actief zijn en gegevensbestanden.

milie Cohen Nijmegen - Arnhem Amsterdam, 1824-1951 / Esther

The Cambridge guide to children's

Cohen en Marja Keyser. - 160 p. ;

books in English / [ed. by] Victor

Hl. - .ISBN 90-6125-114-1 ; f30,-

Watson ; advisory editors Elizabeth L.

tijdens de tentoonstelling, daarna

Keyser, Juliet Partridge, Morag Styles.
- Cambridge [etc] : Cambridge

Bij de opening van de tentoonstelling

University Press, 2001. - XI, 814 p. :

in de Bibliotheek van de Universiteit in
Amsterdam wordt deze publicatie gepre-

ill. ; 26 cm. - ISBN 0-521-55064-5.

BUITENLAND

senteerd. Auteur Esther Cohen overleed

Alfabetisch ingericht naslagwerk over
kinderboeken die geschreven werden in

in J998 en Marja Keyser voltooide haar

Kinder- und fugendliteratur 1933-

fvet Engels en verschenen in Canada,

werk over de uitgeversfirma Cohen. Met

1945 : ein Handbuch / Norbert

Australië, Nieuw Zeeland, Afrika en

350 illustraties in kleur.

Hopster, Petra Josting, Joachim

India. Met meer dan 2500 ingangen op

Neuhaus. - 2 dl. - J.B. Metzier, 2001.

auteurs, illustratoren en titels. Met

Kuifje, Haddock en de schepen /

Band 1: Bibliographischer Teil mit

geschiedenis van kinderboeken en bij-

Yves Horeau. - Lannoo, 2001. -

Registem, april 2001. - ca. 1000 p. -

dragen over televisie, fantasy, strips,

f27,50.

ISBN 3-476-01836-9 ; ca. DM 428,-.

lijdschriften, schrijvende kinderen,

Band 2: Dar stel) ender Teil, herfst

straatversjes en dergelijke.

Studie, tevens catalogus bij een tentoonstelling in Parijs, naar de maritieme

2001. - ISBN 3-476-01837-7 ;

bronnen die Hergé gebruikte voor zijn

ca. 428 DM.

tekeningen. In zijn archieven zijn voor-

Handboek over de duitstalige kinder-

John Bewick : engraver on wood
1760-1795 : an appreciation of his life

beeldfoto's bewaard van schepen, kades

en jeugdliteratuur tijdens het derde rijk

together with a Catalogue of his illu-

en duikpakken. De Volkskrant (16-11-

met bibliografische ontsluiting van meer

stratjous and designs / Nigel

2001,) noemt hel een 'kuiftologisch' werk

dan 6000 titels en uitgebreide registers,

Tattersfield. - British Library, 2001. -

waaruit blijkt hoe nauwkeurig Hergé te

en een analyse van deze literatuur in

256 p. : ill. ; 25 cm. -

werk ging.

beschrijvende artikelen. Ook joodse

ISBN 0-7123-4707-0 ; £ 45.00.

jeugdliteratuur en Exil-auteurs worden
Jaarboek voor de Nederlandse Boek-

behandeld.

ge-schiedenis no. 8. - Leiden:

In zijn korte leven werkte Bewick mee
aan zo'n 60 boeken, voornamelijk
kinderboeken. De auteur baseert zich op

Nederlandse Boekhistorische

Kinderbuchsammlungen : das verbor-

ongepubliceerde brieven die onlangs zijn

Vereniging, 2001.

genen Kulturerbe / hrsg. von Ernst

gevonden en op zorgvuldig onderzoek

Themanummer over de distributie

Seibert. - Wien : Ed. Praesens, 2001.

van de collectie met Bewick materiaal in

van ftet boek, met onder meer artikelen

- (Kinder- und Jugendliteratur-

het British Museum. Met biografie en

over de ambulante boekhandel (mars-

forschung on Österreich : bd, 1) -

veel illustraties.

kramers) en de distributie van prijs-

171 p. : UI. ; 22 cm. -

boeken, beide in de achttiende eeuw,

ISBN 3-7069-0077-7 ; Euro 36.-

en over Nederlandse schoolboeken in

Bundel met bijdragen over de

de vroege negentiende eeuw.

The great fairy tale tradition : from
SI ra paruia and Basile to the Brothers

Oostenrijkse situatie met betrekking tot

Grimm : texts, criuasm / selected,

het kinderboek als erfgoed: de belangrijk-

translated, and edited by Jack Zipes.
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- New York enz. : W.W. Norton,
2001. -iooo p. - (A Norton critical

Bijzondere
(her)uitgaven

edition). - ISBN 0-393-97636-X.
Teksten van 116 sprookjes, in thematisch geordende groepen onderverdeeld,

Anna Hers en Marion Bloem : twee
auteurs, twee publieken : een onderzoek naar de relatie tussen jeugdlite-

Een drama in Lijfland, gevolgd door

ratuur en literatuur voor volwassenen

De piraten van het vuurtoreneiland /

/ Sandra van Bruinisse. -Tilburg :

zoals sprookjes over slimme dieven,

Jules Verne ; illustraties H. Rotgans ;

Katholieke Universiteit Brabant,

incestueuze vaders, de wensen van

bew. Peter Vink. - Jules Verne

2001. Doctoraalscriptie Cultuur &

dwazen, gevaarlijke sirenes en vermom-

Genootschap, 2001. - 230 p. : ill.;

Letteren.

de helden. Verder zeven essays over

20 cm. - Oorspronkelijke titels: Un

verschillende aspecten van de sprookjes-

drame en Livonie, 1904, Le Phare du

traditie,

bout du monde, 1905.

Children's literature : annual of the

als vervolgverhaal werden gepubliceerd

waardering en analyses van boeken,

Twee verhalen van Jules Verne, die

Onderzoek naar twee zogenaamde
'dubbelpublieksauieurs', die zowel voor
jeugd als voor volwassenen schrijven.
Met hoofdstukken over leven en werk,

Modern Language Assoriation ...

in het tijdschrijl 'Sjors van de Rebellen-

van Anna Hers onder andere 'Het

Vol. 29 / ed. by Elisabeth Lennox

club' in 1955 en 195G, maar nooit in

Beugeljong' uit 1928.

Keyser and Julie Pfeiffer. - New

boekvorm verschenen. Uitgave met de

Haven [etc] : Yale University Press,

bekende blauwe band als omslag in een

2001. - X, 305 p. : ill. ; 21 cm. -

oplage van 100 stuks voor de leden van

ISBN 0-300-08892-2.

het genootschap.

Jaarboek met essays over onder meer
het werk van Sarah Trimmer; joe eeuwse Franse jeugdliteratuur met 'La

Scripties

Bibliothèque Rosé' als voorbeeld; Alcott's
Little Women; veranderende uitbeelding

De hieronder genoemde scripties zijn

van weeskinderen in Amerika van 1S70-

ter inzage in de leeszaal van het Letter-

1930; Lucy Maud Montgomery's Emily-

kundig Museum.

trilogie; Crocket Johnson en het paarse

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dal

krijtje en koloniale en postkoloniale

Van kabouters tot bakvisjes : over

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

reizen in kinderboeken.

het leven en werk van Nans van

het Letterkundig Museum.

Leeuwen, Rotterdams illustratrice /
Astrid Lindgren, a critica] siudy /

Manke Damhuis. - Universiteit

Vivi Edstróm ; translated from the

Utrecht, 2001. - 49 p . : ill. ; 30 cm.

Swedish by Eivor Cormack. - ist ed. -

Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis.

NEDERLAND
Berichten van Moeder de Gans (jrg.

Stockholm [etc]: R&S Books, 2000. -

In het kader van een kunsthistorisch

2, no. 3, sept. 2001) bevat artikelen

327 p. : ill. ; 22 cm. - (Publications by

onderzoek naar Nederlandse prentenboe-

over Piet van der Hem, Henri Van

Svenska Bamboksintitutet; no, 70).

ken in de periode ïSgo-ic/jo geschreven

Wermeskerken en de auteurs van

Vert. van: Astrid Lindgren, vildtoring

biograjie over Nans van Leeuwen

de Stijfkopje-boeken: Emmy von

och iagereld. - Stockholm : Rabén &

(1900-L illustratrice van onder meer de

Rhoden, haar dochter Else

Sjögren, 1992. - (Skrifter utgivna av

reclameprentenalbums over Piggelmee

Wildhagen en Suze La Chapelle-

Svenska barnboksinstitutet; 43), -

van Van Nelle in de heruitgaven vanaf

Roobol.

Metlit. opg. - ISBN 91-29-59611-4 ;

1936, Bevat een lijst van door Nans van

$ 25.00.

Leeuwen geïllustreerde boeken, een over-

Boekenpost (jrg. 9, no. 55 en 56,

zicht van reclameprentenboeken van

sept/okt. en nov.dec, 2001) bevat

voor het succes van de boeken van Astrid

1900-1950 en overdrukken van brieven,

onder meer artikelen over Reynaert-

Lindgren, gelardeerd met anekdotes uit

recensies en artikelen van en over de illu-

sporen in de jeugdliteratuur, clubs

haar leven.

stratrice.

in oude kinderboeken, schrijvers van

Geen biograjie, maar verklaringen

JQ Berti-htert uit de wereld van heï oude kinderboek
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kwartjesboeken en kinderprenten.

voor jeugd schreven zoals A.B. van

In no. 56 artikelen over de poppen-

Meerten-SchOperoort en Agatha.

kast in boek en prent in de 19e eeuw,

over de in vergetelheid geraakte
schrijfster Tony Schumacher(-Baur
von Breitenfeld) (1848-1931).

boekhandels en uitgeverijen in 1940-

In Pedagogiek (no. 1, 2001) een arti-

'45, Fré Cohen, Pieter Konijn en een

kel over de kloof tussen arm en rijk

Biblos (jrg. 49, no. 2, 2000) bevat

interview met Frits Booy. Een voor-

als morele kwestie in kinderboeken

een artikel over vijandbeelden in

uitblik leert dat in no. 57 (jan./febr.

van 1870-1920.

nationaal-socialistische kinderboeken,

2002} aandacht zal worden besteed
aan de Duitse uitgever Wilhelm
Düms en de uitgeversfamilie Cohen.

aan de hand van het boek van
De School Anno ((jrg. 19, no. 3, herfst

Johanna Haarer: 'Muiter, erzahl von

2001) bevat artikelen over J.H, van

Adolf Hitler'.

der Palm (1763-1S40) agent van
In De Boekenwereld (18, 2001-2002)

nationale opvoeding en schrijveT van

Bookbird (jrg. 39, no. 2, 2001) een

een uitgebreide bespreking van de

een kinderbijbel, over leesplankjes

special over vaders en zonen, bevat

bibliografie van Reiner Rühle: Böse

en over Willem van den Hoonaard.

een artikel over de geschiedenis van

Kinder, met 'Struwwelpetriaden und
Max- und Moritziaden'.

de Mongoolse jeugdliteratuur.
Signal (afl. 94, 95 en 96, jan., mei
en sept. 2001) bevat bijdragen over

In Children's literature in educatioti

Leesgoed (no. 4, 2001) bevat artikelen

Ethel Talbot (1880-1944) en erva-

(jrg. 32, no. 3, sept. 2001) staat een

over het Canadian Children's Book

ringen van de uitgeefster van The

korte geschiedenis van de flapjes-

Centre, en over het echtpaar

Bodley Head als verzamelaar van

prentenboeken.

Buijnsters.

kinderboeken en als biograaf van
Beatrix Potter.

Journal of Children's Literature

(afl. 57, okt. 2001) bevat onder meer

Stripschrift (jrg. 34 , no. I, 338, sept.

overzicht van ontwikkelingen binnen

lemma's over Johanna E. Kuiper,

2001) bevat een artikel over Alfred

de jeugdliteratuur van de laatste hon-

A.A. Milne en Jan Schenkman.

Mazure,

derd jaar.

Literatuur zonder leertijd (no. 56,

De Verniaan (no. 22 en 23, 2001) is

Kinder- und Jugendliteratur : ein

najaar 2001} is gewijd aan univer-

voornamelijk gewijd aan de boeken

Lexikon {12e en 13e aanvulling, 2001)

sitair onderzoek van jeugdliteratuur

Ben leerschool voor Robinsons en

bevat onder andere lemma's over

in Nederland, met een vergelijking

Comelis Helling.

colportageromans en serieboeken

Het Lexicon van de jeugdliteratuur

(jrg, 26, no. 1, lente 200]) bevat een

van de situatie in Engeland en
Duitsland. Verder bijdragen over

verschenen tijdens het Derde Rijk,

BUITENLAND

de serie Arendsoog van uitgeverij
Malmberg, over Ilona Fennema-von

kindergebed en (boeken), de kinderboekencolkctïe van de Universiteits-

Inr 1000 und 1 Buch (jrg. 2001, no. 3,

bibliotheek van Braunschweig,

Zboray (1914-2001), oprichtster van

juli) artikelen over Griekse jeugd-

sprookjesopera's en godsdienst in

het blad Kris-Kras. Ook diverse

literatuur, Griekse vertalingen van

kinderboeken.

besprekingen; van 'Tot volle wasck-

gedichten van de Duitse auteur

dom', 'Lust en leering' en 'Feraoring yn

Christian Morgenstern, de geschiede-

In de Volkacher Bote (no. 73, aug.

byld en ban',

nis van het Griekse 'schaduwfheater'

2001) wordt teruggekeken op het

en van het het Griekse stripverhaal.
Nederlandse Letterkunde (jrg. 6,

25-jarig bestaan van de Deutsche
Akademie für Kinder- und Jugend-

no. 3, aug. 2001) bevat een uitgebreid

Bei trage Jugendliteratur und Medien

literatur in Volkach. Tevens een

artikel over negentiende-eeuwse

(jrg. 53, no. 2, 2001) bevat bijdragen

artikel over de kinderboekenverza-

Nederlandse vrouwen tijd schriften.

over de Duitse auteur/sterrenkundige

meling en -verzamelaar Theodor

Daarbij zijn veel schrijfsters die ook

Bruno Hans Biirgel (1875-1948) en

Briiggemami.
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Vragen

voerd. Dan wordt Nederland bevrijd
en keert hij huiswaarts. De hoofdper-

Samenstelling:

Op de vraag van Jeannette Kok naar

soon is Rooms-Katholiek. Informatie

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

titels van boeken met anaglyfen

graag naar Jeannette Kok.

Informatie kan men sturen aan:

kwamen een aantal reacties, waarvoor
hartelijk dank!

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek ontving

t.a.v. Jeannette Kok

een schenking van 4 stroken van 13

Postbus 90407

Piet Boekestijn is op zoek naar bio-

cm hoog en circa 1 meter lang met

2509 LK Den Haag

grafische gegevens van de volgende

illustraties en teksten van bakerrij-

Tel. 070-3140215

illustratoren: B.J.Brïenen, Corina,

men. Elke strook is in vijven gevou-

e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl

Miep de Feyter, John Hummel,

wen en bestaat uit 4 delen met plaat-

of tel./fax. 020-6251915

Koos Schadee, Bach Schuurmans en

jes en grote teksten en 1 deel waarop

F. Wijnand. Alle gebruikelijke bron-

de tekst van de versjes/liedjes staat.

Donateurs van de Stichting (minimum

nen zijn al doorgenomen. Informatie

Waarschijnlijk zijn er 5 stroken

donatie per jaar achttien euro)

graag naar tel. 079-3211217 of email:

geweest De illustraties komen zeer

ontvangen uitnodigingen voor studie-

pboekestijn @ wanadoo. nl

bekend voor, zijn echter niet gesig-

dagen, excursies en regelmatig de

neerd, dus de vraag is: wie herkent

Berichten uit de wereld van het oude

Wolfgang Schmidt uit Berlijn vond

ze? Informatie graag naar Jeannette

kinderboek en een jaarboekje.

een brochure-achtig boekje van 15

Kok.

pagina's met de titel Naar vrij Neder-

Aanmelden ah donateur kan men bij

land, vermoedelijk gepubliceerd in

Jaap ter Linden,

1945 of 1946. Op het kaftje staat

Nationaal Schoolmuseum,

Verantwoo rding
illustraties

Nieuwe markt 1 A,

drie jongens. Dirk, Leo en Jan die op

De illustraties zijn van Ella

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

4 december 1944 uit bezet Nederland

Riemersma (1903-1993) uit Mijn eer-

Frits Booy (035-5417336)

ontsnappen. Dwars door de Duitse

ste versjeshoek : nieuwe kindergedichtjes

Linie bereiken ze Brabant, fan raakt

door S. Abrams, uitgegeven bij J.M.

gewond en wordt naar Brussel ver-

Meulenhoff in 1921.

alleen de titel, verdere gegevens
ontbreken. De illustraties zijn niet

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

gesigneerd. Het verhaal gaat over

12
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Van het bestuur

Pon. Zoals misschien wel bekend
is zij bestuurslid van de Stichting

De studiedag in de Bibliotheek van

Kinderboek Cultuurbezit te

Arnhem verliep geheel naar wens.

Winsum en beheert ze een filiaal

Het programma had een zeer

ervan, namelijk de uitleenbiblio-

afwisselend karakter. Dr, Aalbers

theek van oude kinderboeken in

gaf een boeiend overzicht van de

Zutphen. Pien Pon heeft een

Gelderse kinderboeken vanaf de

kunstgalerie in haar woonplaats

tijd van Martinet tot in de twintig-

Almen.

ste eeuw. Margreet van Wijk be-

Er wordt gedacht aan een excursie

schreef op indrukwekkende wijze

in het najaar naar Oldenzaal, waar

de razzia in 1944 in Putten en de

een tentoonstelling over kinder-

beschrijvingen daarvan in enkele

boeken wordt ingericht in het his-

kinderboeken. John Landwehr sloot

torisch museum het 'Palthe-Huis'.

af met een aansprekende lezing

Tenslotte wens ik u een mooie en

over het uitgevershuis Campagne

rustige zomer met veel leestijd

(Tiel/Amsterdam). Het interessante

voor oude kinderboeken toe!

van elke lezing was, dat er vele
nieuwe zaken aan het licht kwamen. Na afloop konden

Frits Booy

vele van de besproken kinderboeken worden ingezien.

Voorzitter

De volgende studiedag is in Rotterdam op 12 oktober a.s. /
Deze is geheel gewijd aan 'Wonderland', een groots opgezette tentoonstelling over kinderboeken in de Kunsthal

In Memoriam

te Rotterdam. Het programma ziet er veelbelovend uit.
Diverse sprekers zullen inzicht geven in het tot stand

In het begin van dit jaar overleed onze donateur H.W.

komen van de tentoonstelling, met onderwerpen als:

Groenevelt. Hij verzamelde vroege sprookjesuitgaven,

selectie, sponsoring, beleid, vormgeving enz.

materiaal over toverlantaarns en materiaal over de relatie

Na afloop gaan we natuurlijk deze vast en zeker zeer

volksliteratuur - jeugdliteratuur. Hij zocht boeken en

boeiende en fraai ingerichte tentoonstelling bezoeken.

materiaal op beurzen en markten. Hij was als docent

In het huishoudelijk gedeelte bedankte de voorzitter nog-

Nederlands verbonden aan een hbo-opleiding, waar hij

maals degenen die voor het fraaie eerste jaarboekje hebben

studie- en scriptiebegeleider was. Ook leerde hij de Neder-

gezorgd. Wat het jaarboekje van 2003 betreft, men ligt op

landse taal aan vluchtelingen en andere allochtonen.

schema! Theo Gielen kreeg als dank voor zijn werk dat hij

Samen met dr. j, Bosch verzorgde hij een uitgave van

voor het kinderboekencafé heeft gedaan een oud kinder-

Hanenpoot, een grappig en soms ondeugend prentenboek-

boekje, De penningmeester was heel tevreden over de

je, dat de negen tiende-eeuw se auteur en docent Willem

financiële stand van zaken, al blijven er helaas nog te veel

Bilderdijk rond 1806 voor zijn zoontje Julius Willem maakte.

donateurs die niet op tijd betalen.
Met veel genoegen deelt het bestuur mee, dat na de zomer

Frits Booy

als bestuurslid zal toetreden onze donatrice mevrouw Pien

Voorzitter
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Van de redactie

Studiedag

Frits Huiskamp verzorgde deze keer

De voorjaarsstudiedag op zaterdag

het verslag van de studiedag, want

23 maart 2002 in de Bibliotheek

helaas kon de redactie die dag niet

Arnhem trok zo'n veertig belang-

aanwezig zijn. Joke Thie! gaf ons de

stellenden, die naar drie lezingen

tip dat het honderd jaar geleden is dat

luisterden en een tentoonstelling van

het boek just so stories van Rudyard

oude kinderboeken uit Bibliotheek

Kipling verscheen. Vandaar de illus-

Arnhem konden bekijken.

traties van Wim Bijmoer in dit nummer, uit de vertaling van dat boek uit

Van Martinet tot Internet: twee eeu-

1949, Zoals u gemerkt hebt is dit

wen Gelderse kinderboeken

nummer wat later dan gewoonlijk en
dat heeft te maken met andere druk-

Dr Paul Aalbers, wetenschappelijk

ke werkzaamheden van de redactie.

medewerker van Bibliotheek Arnhem
hield een inleiding over het Gelderse

De samenstellers

tussen 10 en 10.15 u u r '

kinderboek. Dat zijn voor hem boe-

Meer informatie bij Frits Booy, zie

ken met onderwerpen die betrekking

Colofon.

hebben op Gelderland. Vóór 1800

Mr. van Veen-kring

verscheen er bijna niets; er waren
geen of weinig uitgeverijen, en als

Op 29 februari vertelde Chris Kleiss

Mini-excursies in 2002

tijdens een druk bezochte bijeen-

^

gewest stelde Gelderland weinig voor.
Volgens Buijnsters leveren die jaren

komst in antiquariaat Acanthus over

De eerste excursie in 2002 voerde vijf

zijn collectie kinderboeken en de cri-

donateurs op vrijdag 8 februari naar

het lastig is de grens tussen kinder-

teria die hij al decennialang gebruikt

Bilthoven, waar de Karl May collectie

en volwassenen boek te trekken.

bij het verzamelen. Intuïtief zoekend

van bibliograaf en liefhebber J.C.

Alleen de schoolboeken maken daar-

weet hij veel moois te vergaren. Hij

Oosterbaan werd bewonderd.

op een uitzondering. De meeste titels

heeft zelf een ordenings systeem ont-

De middag vloog voorbij, want er was

beschrijven godsdienstige, zedekun-

worpen en kan zelfs illustraties uit

veel te zien en te horen. De heer

dige en vaderlandse historieverhalen.

boeken op onderwerp terugvinden.

Oosterbaan is na zijn succesvolle

Plaatselijke dominees als Ahasverus

Een boek hoeft voor hem niet in per-

bibliografie van het Nederlandstalige

van den Berg en B.S. Kremer gingen

fecte staat te zijn, want voorzichtig en

werk van Karl May niet op zijn lauwe-

J.F. Martinet (1729-1795), de

verantwoord wordt een stapel losse

ren gaan rusten, maar samen met

Zutphense dominee met grote inte-

blaadjes zo hersteld dat het weer in

Frits Roest het archief van Becht

resse voor het onderwijs, voor. Hij

handen genomen kan worden. Chris

ingedoken. Er komt weer een boek,

bewerkte zijn hoofdwerk Katechismus

Kleiss had veel mooie en interessante

nu over Karl May bij Becht (1907-

der natuur tot Kleine catechismus der

boeken meegenomen die dan ook

hooguit 40 titels op. Hij gaf aan dat

1984).

natuur waarin hij Gods wondere

gretig werden bekeken. De volgende

Aan de mini-excursies die altijd op

werken uit de pracht van de natuur

bijeenkomst is gepland op zaterdag 2

vrijdag van 14 tot r7 uur plaatsvinden,

afleidde. Samen met Ahasverus van

november. Ans Veltman-van den Bos

kunnen maximaal acht mensen deel-

den Berg verzorgde hij in vele deel-

zal spreken over Petronella Moens.

nemen. Wie het eerst komt, het eerst

tjes het Geschenk voor de jeugd en het

N.B. Er worden geen aparte uitnodi-

maalt! Dit jaar zijn nog een aantal

Nieuw geschenk voor de jeugd. Martinet

gingen verstuurd voor deze bijeen-

mini-excursies gepland, zie het vorige

ontdekte een bijzondere begaafdheid

komsten. Plaats: antiquariaat

nummer van de Berichten.

in de analfabete boerenzoon H.J.

Acanthus in Utrecht. Men is welkom

Aanmelden bij Theo Gieien.

Beuzenkamp die na genoten onder-
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wijs op eigen kracht Enige stukken uit

vakantie in aanraking kwam met het

represaille voor een aanslag in okto-

de natuurlijke historie voor kinderen

verkommerde boerenleven en vervol-

ber 1944 zeshonderd mannen en

vervaardigde. In de Romantiek waren

gens Een zomervakantie bij de grenzen

oudere jongens werden weggevoerd

het vooral historische romans die

schreef.

naar Duitse concentratiekampen;

voor kinderen bewerkt werden. Ook

De twintigste eeuw werd de eeuw van

slechts weinigen keerden weer.

de almanakjes voor de jeugd door

Tielse Flipje, Piet Felle en een drietal

Op verzoek van de Gemeente Putten

A.B, van Meerten- Schilperoort en

Verkade-albums met Gelderse onder-

schreef Geur je Eiber sen onder het

de Gelderse notaris Robidé van der

werpen. Beroemd werd Heymans

pseudoniem Gertie Evenhuis De

Aa werden jarenlang uitgegeven. De

beschrijving van het gesticht "De

vaders en de zonen van Putten. Zij liet

uitgever Joh. Noman te Zaltbommel

Kruisberg" in zijn Willem Roda.

haar tante, die alles aan den lijve had

ging zich te buiten aan roofdrukken

Na de tweede wereldoorlog leverden

meegemaakt, het verhaal vertellen,

en werd door zijn collega's aange-

K. Norel en Jan Terlouw hun bijdra-

Andere oorlogsverhal en bundelde ze

klaagd, met als gevolg de oprichting

gen met respectievelijk Engelandvaar-

in Blijf van mijn fiets af. De Stichting

van de "Vereeniging tot bevordering

ders en Oorlogswinter. Trouwens, Pim

Oktober 44 gaf later een opdracht aan

van de belangen des boekhandels".

Pandoer was een Veluwse jongen en

de schrijfster Else Flim om weer een

Door de romans van Oltmans en

leefde A.D. Hildebrands Bolke de Beer

boek uitsluitend voor de Puttense

Arnoud Drost werden Gelderse

ook niet in deze streken? De conclu-

jeugd te schrijven, gebaseerd op ge-

helden als Jan van Sthaffelaar en

sie luidt overigens: Wat weten we

actualiseerde gegevens; Niet zo maar

Hermingard van de Eikenterpen

eigenlijk nog weinig van dit onder-

een dorp. De gehele oplage blijft in

bekend. Hel Reveil sloeg aan bij

werp af.

handen van de stichting die uit

Chris ten-philan tropen. Zondagscholen
werden gesticht en volks evangelisatie

piëteitsoverwegingen het boek niet
De vaders en de broers van Putten

werd een begrip. Bijvoorbeeld dominee Heldring die naast zijn arbeid
voor zijn stichtingen in 1845 De arme
Hoenderik in de Betuwe voor kinderen

op de markt wil brengen. Na veel
onderhandelen verscheen van haar

Margreet van Wijk verraste de aan-

toch een ander boek over het zelfde

wezigen met een geschiedenis van

onderwerp: Op een dag, in oktober.

het drama van Putten, waarbij als

schreef.
Edward Gerdes werd onder talloze
publicaties bekend door De zoon van
de bezembinder. De evangelie prediker
Jan de Liefde voerde de redactie over
het Christelijke jeugd tijd schrift
Timotheus, dat drie jaar verscheen.
Ook later in de negentiende eeuw
bleven vooral historie-boeken aantrekkelijk. L. Penning, bekend van
zijn romans over de Boerenoorlogen.
vervaardigde De bestorming van
Arnhem. Na 1850 werd Gelderland
meer en meer ontsloten. Spoorlijnen,
een groeiend tal toeristen, de uitbreiding van de slapende steden Arnhem,
Zutphen en Nijmegen leverden
auteurs als Mevr. Van Osselen-van
Delden (Htl Jodinnetje van Elsspeet)
en zelfs jan Ligthart, die tijdens een

Berichten uil de wereld van hel oude kinderboek
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De uitgeversfamilie Campagne

directeur van de drukkerij en zijn

Internet

broer bleef uitgeven en boeken verJohn Landwebr verrichtte een onder-

kopen. De aandacht van de uitgever

In de eerste week van april j's een nieuwe

zoek naar de vergeren uitgeverij

richtte zich op anti-katholieke lectuur,

publieksversie van het Centraal Bestand

Campagne uit John's woonplaats

getuige Maria Monk: de zwarte non.

Kinderboeken opgeleverd. Hel is moge-

Tiel. Daar leefden in de 18de eeuw

Ook de wetenschap en grotere uitga-

lijk dat u via de website van het Letter-

zo'n 50 uitgevers die in die tijd niet

ven kwamen aan bod. Succesrijk was

kundig Museum nu geen toegang krijgt.

meer dan 50 boeken op de markt

de heruitgave van Alle de Werken van

Het CBK is wet te raadplegen via

brachten. Hier lag een kans voor

jacob Cats en een zwaar geïllustreer-

www.pica.nl. Kies dan 'Publiekswijzer',

Cornelis Campagne (1797-1898) die

de Bijbel in 1868. Ook na 1864 werd

daarna 'Bestandenoverzieht' en dan

als leerling bij H.C.A. Thieme het

samen met Thieme en Sijthoffeen

Centraal bestand Kinderboeken of LM-

uitgevers- en boekhandels vak geleerd

begin gemaakt met het Groot woor-

Collecties.

had en met diens oudste dochter

denboek der Nederlandsche Taal van

trouwde. Hij vestigde zich in 1814 te

Via de website van de Koninklijke

de bekende Van Dale. De oudste

Tiel als boekhandelaar en uitgever en

Bibliotheek is veel wetenswaardigs te

zoon Cornelis kwam in de zaak in

vinden: www.kb.nl. U kunt van daar

1872 en plotseling was er aandacht

uit ook rechtstreeks in de catalogus van

voor zeer triviale uitgaven, zoals

de KB zoeken. Kijkt u ook eens bij de

De Parijse dames en De prettnaker in

rubriek Nieuws: daar vindt u bijvoor-

vrolijke kringen. Ook verscheen een

beeld een 'dossier Astrid Lindgren', 'Oud

eersteling van J.J.A. Goeverneur. Er ;

geld en kinderboeken', 'Het behoud van

kwam aandacht voor kinderboeken.

boeken en papier: de tien meest gestelde

In 1882 werd Cornelis eigenaar van

vragen'en nieuwe wegwijzers voor vak-

de firma, hij vertrok naar Amsterdam

gebieden: zie bij Kinderboeken.

en gaf daar bijna uitsluitend kinderen prentenboeken uit. De produktie
bedroeg ongeveer 350 werkjes, waarvan zo'n 60 prentenboeken in groot
schafte in 1819 een drukpers aan.

octavo, verluchtigd met meestal fraaie

Het onderzoek van Landwehr naar

chromolitho's. De verkoop stagneerde

het uiteindelijk lotstand gekomen

door te hoge prijsstelling en uitgever

fonds leverde liefst 700 titels op,

Jan Vlieger concurreerde Campagne

die werden gemeld in de Brinkman.

uit de markt. Cornelis stierfin 1921,

Andere gegevens kwamen uit de

van zijn archief is geen spoor te vin-

archieven van de Vereniging met

den.

de lange naam. Een belangrijk bock
was bijvoorbeeld Vertellingen van een
vader aan zijne kinderen over OostIndiën uit 1841, een der eerste boeken
met een beschrijving van onze kolonie. Hij besloot ook kranten uit te

www.kb.nl/nbv is de website van
de NBV, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, en te vinden via de
site van de Koninklijke Bibliotheek.
Er is ook informatie opgenomen over
aansluiting bij de discussielijst van
de NBV.
www.deschoolanno.nl is een website
in opbouw, maar bevat al heel veel
informatie, zoals de teksten van alle

Frits Hulskamp

artikelen en recensies vanaf 1983,
over de geschiedenis van het onderwijs, uit het Vriendenblad van het
Nationaal Schoolmuseum: De School
Anno.

geven en de Tielse Courant verscheen
gedurende vele jaren. In 1849 droeg
hij de zaak over aan zijn zoons H.C.A
en C. Campagne. 2e konden het niet
zo goed met elkaar vinden en in 1853
scheidden hun wegen: Cornelis werd
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www.annie-mg.com is de officiële
Annie M.G. Schmidt-website, met
veel informatie en een bibliografie.

www.kinderstraat.ioi.nl is een site
met veel teksten van en vragen over
oude en nieuwe kinderliedjes.
www.picturebookart.org bevat informatie over het Eric Carle Museum of
picture book art dat in Massaclmsetts
is geopend.
www.popuplady.com is een aantrekkelijke website met veel informatie en
plaatwerk over beweegbare boeken.
www.kipling.org.uk is de website van
de Kipling Society.

Mengelwerk

ook mee en nu kan men beginnen

succes verlengd met extra voorstellin-

met de inrichting van het pand aan

gen in mei in Theater Carré.

de Westerhaven. Het museum gaat
Op 28 januari is Astrid Lindgren op

een overzicht geven van de ontwikke-

Klassieken verfilmd:

94-jarige leeftijd overleden. Meer

ling van strips. De collectie bestaat uit

Regisseur Pau! Verhoeven gaat een

dan 120 miljoen exemplaren van

originele tekeningen van tientallen

documentaire maken over de strip-

haar boeken werden wereldwijd in

Nederlandse striptekenaars.

held DieJ; Bos van tekenaar Paul

meer dan tachtig verschillende talen
verkocht.

Mazure (Spits 7-2-2002}.
Op 13 april gaat het Flipje-museum

De opnamen voor de speelfilm Pietje

in Tiel open, In september zal een

Bell zijn in februari begonnen, en de

Illustratrice Atie Siegenbeek van

nieuwe Flipje-strip verschijnen: Fllpje

film zal in november in de bioscopen

Heukelom, geboren in 1913, is half

en de bevroren bloesems van schrijfster

komen. Het verhaal is gebaseerd op

februari overleden. Ze schreef en

Mia Verbeelen en tekenaar Arie van

de eerste vijf delen van het boek van

tekende onder meer twee boeken

Vliet. (Metro 28-3-2002)

Chris van Abkoude. De regie is in

over katten: Brieven aan Bernhard

handen van Maria Peters, die ook

(1964) en Arabella de hemelkat

Klassieken in het theater: 'ïr\e Alice

Kruimeltje verfilmde. Spelers zijn

(1966).

songs is een voorstelling met Javaanse

onder andere Quinten Schram, Arjan

gamelanmuziek, gebaseerd op het

Ederveen, Rick Engelkes, Angela

Hcrmanus Berserik is op 21 maart op

verhaal van Lewis Carroll,

Groothuizen en Willem Nijholt.

81-jarige leeftijd overleden. Hij illus-

Meer informatie: 030-6375530.

Voor de speelfilm De schippers van

treerde onder meer vanaf 1962 de

Alleen op de wereld wordt door Jeugd-

de Kameleon zijn de hoofdrolspelers

herdrukken van de Daantje-boeken

theater Hofplein op de planken gezel,

gevonden. Regisseur Steven de jong

van Leonard Roggeveen.

tel, 010-2435055,

koos uit meer dan 400 tweelingen

Lunch Soiree met Annie M. G. is een

voor de :14-jarige tweeling Koen en

Jn december 2001 meldde het ANP

muzikaal programma samengesteld

Jos van der Donk uit Schagen,

dat het Stripmuseum in Groningen

door Carol van Herwijnen.

Pinokkio wordt opnieuw verfilmd

er definitief zal komen, dankzij

tel. 030-6375530,

door Roberto Benigni. Men verwacht

subsidie uit Europese fondsen.

De familiemusical Peter Pan met

de première in december 2002.

De gemeente en de provincie betalen

Vera Mann en Peter Faber is wegens
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Tentoonstellingen

'De Kunsthal in Rotterdam gaat met

Verlengd tot 19 mei: in het Speelgoed-

een nieuw type culturele 'hands on'-

museum in Deventer de tentoonstel-

fa m ilie ten 10011 steil i n gen o n twikkelen.

ling Hooggeëerd Publiek : speelgoed-

Wim Pijbes, directeur van de Kunst-

theaters uit eigen collectie. Papieren

hal, zegt in een persverklaring:

steun van de VandenEnde Foundation

theaters, schimmentheaters en

"Geïnspireerd door Canadese en

Chinese vuurwerkkasten zijn te

Amerikaanse voorbeelden wil ik het

bezichtigen. Er worden ook voorstel-

publiek onze familietentoonstelling

lingen gegeven. Adres: Brink 47,

als een belevenis laten ondergaan,

tel. 0570-69 J7 86/83.

'hands-on', in plaats van 'don't

Open: di-za io-r7, zo 13-17 u.

touch'." De eerste grote tentoonstelling die zo'n nieuw karakter krijgt is
Wonderland - van Pietje Bell tot Harry

Tot 23 mei is in het Gemeentehuis in
Dalfsen een expositie te bekijken

Potter, die de Kunsthal in samenwer-

van schoolplaten en illustraties van

king met de Koninklijke Bibliotheek

J.H. Isings, schilder der Vaderlandse

en de Stichting Collectieve Propagan-

geschiedenis. Verzamelaar Ad Horst

da voor het Nederlandse boek

stelde zijn verzameling beschikbaar,

titel Op een Klein Stationnetje. Onder

(CPNB) organiseert en die op

en uitgeverij Callenbach originele

meer met bordspelen en boeken van

2 oktober opent, de dag waarop ook

illustraties. Adres: Burgemeester van

vroeger en nu.

de Kinderboekenweek begint.

Bruggenplein 1, tel. 0529-488388.

Adres: Maliebaanstation,

Het wordt de grootste tentoonstelling

Open: ma-vr 8.30-15 u.

tel. (030) 230 62 06.

van de Kunsthal in zijn tienjarig
bestaan als expositieruimte. (.,,) De

Tot en met 2 juni in het Stedelijk

Van 29 juni tot en met 27 oktober in

familietentoonstellingen richten zich

Museum in Zutphen een tentoonstel-

het Haags Historisch Museum en in

ondermeer op mensen die voor het

ling met de titel: Voor een kwartje op

Teylers Museum in Haarlem De Hond

eerst een museum bezoeken. In

avontuur: kwartjesboeken 1930-1941,

& zijn Baas, over de relatie tussen

tegenstelling tot veel andere culturele

georganiseerd in samenwerking met

mens en hond. Met schilderijen,

instellingen slaagt de Kunsthal er nu

de Stichting Kinderboek Cultuurbezit

beeldhouwwerken, prenten, tekenin-

al in om een breed en nieuw publiek

Zutphen. Adres: Rozengracht 3,

gen èn kinderboeken.

aan zich te binden.'

tel. 0575-516878. Open: di-vr n-17,

Adres Den Haag: Korte Vijverberg 7,

za-zo 13.30-17 u.

tel. 070-3646940. Open: di-vr n-17,

De ondertitel van de tentoonstelling

za-zo 12-17 u- Haarlem: Spaarne 16,

kan de indruk wekken dat het in deze

Van 31 mei tot september is in het

tel 023-5319010. Open: di-za 10-17,

tentoonstelling alleen gaat om kinder-

Zoons Museum werk te zien van

z o 12-17 u -

boeken uit de twintigste eeuw, maar

Zaanse illustratoren zoals Fred de

dat is niet zo. Het zwaartepunt ligt

Heij, Ruud Bruijn, Anky Spoelstra en

daar wel, maar er wordt bijvoorbeeld

Pettar Meseldzija. Adres: Zaansend 7,
Zaandam. Tel. 075-6162862.
Open: di-za 10-17,

zo

Tentoonstellingen in
wording

12-17 u-

in tientallen vitrines - in chronologische volgorde - een beeld gegeven van
de geschiedenis van het kinderboek

De voorbereidingen voor de tentoon-

vanaf de zestiende eeuw. Ook in een

Van 29 juni tot en met 1 september

stelling Wonderland : van Pietje Bell

aantal paviljoens zal ouder materiaal

in het Nederlands Spoorwegmuseum in

tot Harry Potter zijn in volle gang.

getoond worden, (Redactie)

Utrecht een tentoonstelling - speciaal

In NRC Handelsblad van 25 januari

voor kinderen - georganiseerd met de

2002 stond het volgende bericht:
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Publicaties

(2 p.) en een nawoord van antiquaar

Pieter Konijn ioo jaar later : de

S. Hesselink. Uiteraard een onmisbaar

wereld van Beatrix Potter gezien door

deel.

de ogen van Nelleke Noordervliet,

kundig Museum of bij de Koninklijke

'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke

Dick Bruna, ]et Boeke, Max Velthuijs

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

sekse geschikt': vrouwen tijdschriften

en vele anderen / (red. en samenst.;

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

en journalistes in Nederland in de

Lodewijk van Zonneveld]. •

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

achttiende en negentiende eeuw /

[Amsterdam]: Rubinstein, [cop.

welke bibliotheek in Nederland het wel

Lotte Eilskov (ensen. - Hilversum :

2001]. • 120 p, : ill. ; 21 cm, • Uitg, ter

aanwezig is.

Verloren, 2001. - 304 p. ; ill. ; 24 cm.

gelegenheid van de tentoonstelling

Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

NEDERLAND
The children's worM of learning
1480-1880 : Part Ten / Forum anti-

Riitus Ferdinandusse, Sarah Hart,

- Proefschrift Universiteit van

"Honderd jaar Pieter Konijn" in

Amsterdam. - Met reg, lit. opg. -

kasteel Croeneveld te Baarn, •

Met samenvatting in het Engels. -

ISBN 90-5444-561-0 geb.

ISBN 90-6550-665-9,
Bevat een stuk over Petronella Moens,

Nederlandse schrijvers en illustratoren
geven antwoord op de vraag waarom het

quarian Booksellers. - Houten :

en een hoofdstuk over het tijdschrift

werk van Beatrix Potter nog steeds tot

Forum, 2001. - [131] p . : zw. en gekl.

'Penelopé (1821-1835} van Anna

de verbeelding spreekt. Met teksten over

ill. ; 30 cm. (Catalogue ; 100). - f50,-.

Barbara van Meerlen-Schilperoort.

de opvoedkundige waarde, de plaats

Het tiende deel van deze antiquari-

binnen de huidige kinderliteratuur, het

aatscatalogus met uitgebreide beschrij-

biologische realiteitsgehalte, de kleding,

vingen bevat 544 nummers met onder

het criminalittilsgehalte, en een beoor-

meer Pietje Bell, Dik Trom en aanvul-

deling van de literaire vaardigheden van

lingen op rubrieken uit de eerste negen

de schrijfster. Drie illustratoren geven

delen. Bevat ook een aantal buitenland-

hun visie op hun eigen wijze.

se boeken, en nogal wat boeken die niet
voor jeugd zijn bedoeld.

Jaarboek Letterkundig Museum 10 /

The children's world of learning

redactie Sjoerd van Faassen (et al...].

1480-1880 : Part Eleven / Forum

Vader & Zoons, Jacob de Vos Wzn.

- Den Haag : Letterkundig Museum,

antiquarian Booksellers. - Houten :

(1774-1844) en de getekende dagboek-

2 0 0 1 . - 210 p. : ill. ; 25 o n . - ISSN

Forum, 2002. - [151] p, : zw. ill.; 30

jes voor zijn kinderen / Eveline

0928-8023.

cm. (Catalogue ; 100). - € 50,-,

Koolhaas-Grosfeld. - Hilversum :

Het laatste deel van de reeks catalogi
die 5556 nummers omvat en in totaal
1590 pagina's. Mei een engeistalige in-

Bevat onder meer een bijdrage van

Verloren, 2001. - 264 p. - ISBN

Thesi Sehmitz: Het 'recept' van de

9065501827 ; f59,50.

klassieke meisjesboeken van Top Naejf

Egodocument met acht getekende dag-

leiding (5 p.) door P.J. Buijnsters, een

boekjes waarin een vader het dagelijks

bibliografie met literatuur over oude

leven van zijn vier zoontjes in de periode

en Cissy van Marxveldt: 'Men neme een
bakvis...'.

(kinder)boeken (2(jp.), een index op

1803-1808 vastlegde. De rol die boeken

Nederlandse uitgevers en drukkers per

en prenten in hun leven speelden is niet

de Krijger en Adrie Nooij. - 6e editie.

plaats geordend (16 p.), idem buiten-

heel groot, maar op de tekeningen van

- Midwoud : De Papieren cirkel,

landse f14 p.), een regisier op auteurs,

deze met veel liefde gemaakte weergave

2002. - ISBN 90 805478-3-2 ; € 25,-.

uitgevers, vertalers en samenstellers

van kinderlevens zijn diverse sporen te

Informatie over bestelwijze:

(z8 p.), een register op anonieme titels

zien. Ze bekijken onder andere optica-

tel. 0229-201927. Zie ook:

(.35 p.), een register op kunstenaars,

prenten, 'zetten prenten af, kijken

www .depapierencirkel.com.

tekenaars en ontwerpers (12 p.), enkele

poppenkast en rarekiek-kas, zien een

onderwerpen zoals boeken voor 1600,

papieren thealerje, spelen met illumina-

Classics: meer dan 5000 titels met alle

centsprenten, spellen en prijsboeken

tieprenten, leren en lezen in boeken.

gegevens over de drukken en hoe ze te

Classics Prijscatalogus / door Klaas

Bevat alle stripuitgaven van uitgeverij
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herkennen zijn, en de huidige markt-

Alfabetisch ingericht naslagwerk met
een overzicht van voornamelijk engels-

waarde.

taligejeugdliteratuur, vanaf de preNormandische tijd tot en met de recente

De tovenaarsleerling / Geerten
Meijsing. - Nijmegen : Flanor, 2002.

ontwikkelingen. Er is zowel informatie

- 56 p. ; 17x24 cm. - (Flanor 46}, -

op persoonsnamen als op titels te vinden,

ISBN 90-73202-49-3 ; € 11,50.

ener zijn ingangen over genres en thema's.

Hssaybundel verschenen in beperkte
oplage, waarin de auteur zijn levenslange fascinatie voor de Bob Evers-serie

The continuum encyclopedia of child-

en de auteur Willem Waterman uitlegt.

ren's literature / Bernice E, Cullinan
and Diane G. Pearson, editors. -

BUITENLAND

l.ondon enz. : Continuüm, 2001. 864 p. : ill.; 29 cm. -

"Liebste Freundin! lch wil! dir gleich

ISBN o 8264 1271 8 ; £ 95.00.

schreiben..." : zur Ausbildung des

Naslagwerk met IMO biografische

unmittelbaren Erzahlens am Beispiel

gen en talrijke afbeeldingen, (bron: Aus

er verwendung des Briefes in de

dem Antiquariat no. 12, 2001)

Kinderliteratur des 19. Jahrhunderts

ingangen en 100 onderwerpsingangen,
150 jaar jeugdliteratuur in vele, voornamelijk Engelstalige culturen, omvattend.

(Anna Stein, Elise Averdieck, Ottilie

Zigeunerbilder in der Kinder- und

Wildermuth, Tony Schuhmacher) /

(itgendliteratur / Anita Awosusi

Daniel Defoe ; master of fktions : his

Jutta Krienke. - (Kinder- und Jugend-

(Hrsg.). - Heiddberg : Wunderhorn,

life and ideas / Maximillian Novak. -

kultur, -literatur und -medien ; Bd 14)

2000. - 143 p . : ill. ; 22 cm. -

Oxford University Press, 2002. -

(Schriftenreihe des D oku men ta dons -

756 p. ; € 55,20.

De stijlvorm met een directe verteller
wordt aan de hand van gebruik van

und Kulturzentrums Deutscher Sinti

brieven in de negentiende-eeuwse Duitse

und Roma / Dokumentations- und

spion en kousenhandelaar (1661-iyji),

jeugdliteratuur onderzocht.

Kulturzentrum Deutscher Sinti und

een man met vele gezichten volgens zijn

lijvige biografie over de journalist,

(bron: Mitteilungen des Institutsfür

Roma Heidelberg ; Bd. 9). - Met lit.

biograaf. Elk geschrift van Defoe wordt

j ugendbuchforschung, no. 2, 2001)

opg. - ISBN 3-88423-177-4.

uitvoerig en wetenschappelijk verant-

Frankische Kinderbüclier aus fünf

heden in de- Duitse jeugdliteratuur, met

hem volgens de recensent in de NRC

fahrhunderten : eine Ausstellung der

name Sinti en Roma. De zigeuner

(2().y2002) niet tot leven te brengen.

Universitatsbibliothek, 19. Oktober-n

wordt net als 'de jood' en 'de zwarte'

November 2001 / Katalog lirsg. von

stereotyp beschreven. Het motief van de

The Dartons : an annotated check-list

Christina Hofmann-Rand all. -

kinderroof wordt onderzocht en er wordt

of children's books, games and edu-

Erlangen : Universitatsbibliothek

verwezen naar het Nederlandse onder-

cational aids issued by two publishing

Erlangen-Nürnberg, 2001. - 180 p . , :

zoek vanfean Kommers: 'Kinderroof

houses 1787-1870 / Lawrence

ill. ; 30 cm. - ISBN 39330357461 ;

of zigeunerroof uit 1993.

Studie naar het beeld van minder-

€ 25.Tentoonstelllngscatalogus met 15 por-

woord behandeld, maar de auteur weet

Darton.- British Ubrary, 2002. - 800
p . : ill.; 25 cm. - ISBN 0-7123-4749-6

The Cambridge guide to children's

1 / 6 0 . 0 0 . Verschijnt maart 2002.

tretten van kinderboekuitgevers uit

books in English / [ed. by] Victor

Neurenberg en Fürth, bijdragen over de

Watson ; advisory editors Elizabeth L.

ren die twee beroemde Engelse uitgevers

Verlichtingspedagogie, kinderboeken van

Keyser, Juliet Partridge, Morag Sryles.

op de markt brachten, met informatie

Frankische uitgevers uit de 19e en 20e

- Cambridge [etc] : Cambridge

over latere edities en registers van kun-

eeuw, geïllustreerde kinderboeken, een

University Press, 2001. - XI, 814 p . :

stenaars, graveurs, uilgevers en drukkers.

bibliografie met uitgebreide beschrijvin-

ill.; 26 cm. - ISBN 0-521-55064-5

informatie over de boeken voor kinde-
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Inventing the child : culture, ideolo-

Hij legt de nadruk op de relatie tussen

wen, het vijandbeeld en racisme in oor-

gy, and the story of childhood / by

de westerse weergave van de jongenstijd

logslijd.

joseph L. Zornado. • New York :

en van de gekoloniseerde ander. De jon-

(bron: Children's books in ireland 28)

Garland Pub., 2001. - p. crn. ; .. cm. -

gen wordt beschreven als ontdekker en

(Garland reference übrary of the

als grensoverschrijder tussen kolonisator

Stil! she haunts me / Katie Roiphe). -

Immanities ; v. 2185). -

en gekoloniseerde.

The Dail Press / Random House,

ISBN 0-8153-3524-5 alk. Paper ; € 92,-

(bron: Children's literature Association

2001. 228 p. - ISBN o 385 33527 X ;

Quarterly, zomer 2001)

€ 30,95.

hand van een aantal kinderboeken,

Beyond the world ofPooh : selections

auteur, gebruik makend van vele bron-

Analyse van de geschiedenis en ontwikkeling van het begrip 'jeugd' aan de

Roman over Lewis Carroll, waarin de

bekeken vanuit opvattingen over zwarte

from the memoirs of Christopher

nen, onder meer probeert een verklaring

pedagogie van onder andere psychoana-

Milne / ed. by A,R. Melrose ; with an

te geven voor de breuk tussen Carroll en

lytica Alice Miller. Behandelde boeken

introd. by Lesley Milne. - 2iid print. -

de familie van zijn inspiratiebron Alice

zijn 'Alice in Wonderland', sprookjes

Loridon : Methuen, 2001. - XVI, 302

liddell die hij in 1856 ontmoette.

van Grimm, verschillende teksten van

P- [8] P- pi- : Ü1- ; 20 cm. -

Disney en van Maurice Sendak. De

ISBN 0-413-75460-X.

Empire's children : empire and impe-

recensent is van mening dat Zornado

Autobiografie van de zoon van A.A.

rialism in Classic British children's

vee! te ver gaat en een aantal dubieuze

Milne, die model stond voor Christopher

books / M. Daphne Kurzer. - New

bronnen gebruikt. Hij noemt het een

Robin. De roem ondermijnde zijn

York ; Garland, 2000.

'carious study'.

zelfvertrouwen en veroorzaakte een

Onderzoek dat het ontbreken van

(The lion and the unicom, sept. 2001)

verwijdering tussen hem en zijn eens

politiek inzicht over hel Britse imperia-

aanbeden vader.

lisme zoals weerspiegeld in twintigste-

Victorian homons : the reception of

eeuwse jeugdliteratuur aan het licht

the picture books of Walter Crane,

brengt. Ook in zogenaamd 'neutrale'

Randolph Caldecort, and Ka te

kinderboeken zoals Winnie de Poeh

Greenaway / Anne Lundin. -

vindt de auteur vele voorbeelden van

I.anham, Md : Scarecrow Press, 2001.

vooronderstellingen over macht, privile-

- 268 p . ; 22 cm. - Indudes biblio-

ges en maatschappelijke klassen, die bij

graphical rcferences and index. -

auteurs als Kipling en Ballantyne veel

ISBN 0-8108-3739-0.

explicieter zijn. Ook werk van Burnett,

De auteur onderzoekt de romantische

Nesbit, Lofting, Ransome en anderen

idealen en beelden uit hel werk van de

komt aan de orde. (bron: The lion and

drie negentiende-eeuwse illustratoren, de

the unicorn, jrg. 26, no. ï.jan. 2002)

receptie en commercialisering van hun

Child ren at war : from the First

werk en de relatie met de werkelijkheid

World War to the Gulf / Kate Agnew

II etait une fois.... les contes de fees /

van kinderen van toen.

and Geoff Fox. - Continuüm, 2001. -

Olivier Piffault, - Paris r Seuil, 2001.

194 p., ISBN 08264488488 ; £ 14.99

- 573 P - ; •• cm

pbk.

ISBN 2-02-049184-2 ; FF 280.

Kipling's imperia] boy : adolescence
and cultural hybridity / Don Randall.

Overzicht van Britse en Amerikaanse

Fraaie catalogus bij een tentoonstel-

- New York : Palgrave, 2000. -

kinderboeken die de eerste en de tweede

ling over sprookjes georganiseerd in 2001

ïncludes bibliographical references

wereldoorlog behandelen. Met onder

door de Nationale Bibliotheek van

and index. - ISBN 0-312-33787-1.

meer een bijdrage over de uitbeelding

Frankrijk in samenwerking met instel-

Don Randall onderzoekt de wijze

van Duitsers in populaire jeugdboeken

lingen voor onderzoek naar jeugdlitera-

waarop Kipling (1865-1936) de jongen

in de eerste wereldoorlog en een biblio-

tuur. Met 240 kleurenillustraties van

gebruikt als representatieve held in het

grafie, ingedeeld in onderwerpen als het

boeken met bibliografische informatie en

'verhaal' van het Britse imperialisme.

slagveld, de veranderende rol van vrou-

uitgebreide annotaties en u essays van
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Bijzondere
(her)uitgaven

Uit de tijdschriften

Ter gelegenheid van het huwelijk van

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

IJvres illustrés russes et soviétiques

Willem-Alexander en Maxima heeft

bij hei Letterkundig Museum.

pour enfants 1917-1945 : actcs de ïa

uitgeverij Niesje Wolters van Bommel,

journée d'élude organisée par la

actief op de beren- en poppenmarkt,

Bibliothèijue L'Heure Joyeuse, lundi

twee replica's uitgebracht van oude

17 nov. 1997 au Pavillon de l'Arsenal

kinderboeken.

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 3,

(Paris) / sous la dir. de Francoise

De groote pop pen verga de ring te

no. L, mrt 2002) bevat artikelen over

Lévèque. - Paris : Agence Cultureile

Utrecht / met bijschriften van F,H.

Eins van Soest en Charles Krienen.

de Paris, 1999. - 89 p. ; 24 cm. -

van Leent. De oorspronkelijke uitgave

ISBN 2-8433-1035-0

verscheen in 1889, met gekleurde

Boekenpost (no. 57, jan./febr. 2002)

Franse en Amerikaanse sprookjesdeskundigen.

Ook voorde tijdschrijtartikelengeldt

(bron: Bookbird, jrg. 39, no, 4, 2001)

V.NEDERLAND

Bundel essays van een studiedag over

litho's van Fmrik & Binger te Haar-

besteedde aandacht aan de Duitse uit-

Russische prentenboeken uit de periode

lem, bij een poppen ten toonstelling

gever Wilhelm Düms, de uitgeversfamilie Cohen, de A-O-reeks, Midas

1900 tor 1940. Met bijdragen over de

en fancy-fair, gehouden 'ten voor-

herleving van de Russische cultuur,

deele van het Kinderziekenhuis' in

Dekkers en Bulletje en Boonestaak.

Russische jeugdliteratuur, uvant-garde

Utrecht. Aan Prinses Wilhelmina

Nummer 58 (mrt/apr 2002) gaat over

kunstenaars als Lebedev en

die als negenjarige de tentoonstelling

de eerste bundels baker- en kinder-

Konachevitch en de Frans-Russische

bezocht is een vers gewijd. Tekst en

rijmen, de Gulden Pers, kwartjes-

illustratoren. Bevat geen illustraties, wel

illustraties volgen het origineel ge-

boeken schrijvers Frans Meijer en

enkele foto's van auteurs en illustrato-

trouw. ISBN 90 5690 206 7.

Anny Toirkens, strips en het onder-

ren. In 1997 verscheen een geïllustreerde

H.M. Koningin Wilhelmina : uitknip-

wijs en Koninklijke kinderboeken,

catalogus: 'Livres d'enfants russes et

pen aankleeden. Deze uitgave ver-

Voor no. 59 worden artikelen aan-

soviétiques f19171945) dans les collec-

scheen oorspronkelijk in 1898, niet

gekondigd over illustratrice Corina,

tions de L'heure joyeuse et dans les bibli-

in boekvorm, maar in een doosje met

de Sneeuwbal-serie van uitgeverij

otheques franqaiscs : catalogue enforme

2 x 1 0 losse kaartjes met kostuums

Kluitman en Nederlandse kinder-

de dictionnaire des illustrateurs'.

plus 3 popjes die prinses Wilhelmina

prenten.

op verschillende leeftijd voorstellen.
ISBN 90 5 6 9 0 2 0 7 5 .
Nog verkrijgbare replica's zijn
Meibloesem, van Ant.L de Rop, Piet de

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.
58, feb. 2002) beval lemma's over
onder meer Max van Amstel, jan

smeerpoets en De zorgvuldige opvoeding

Feith, Kabouterverhalen, Mien

der pop.

Labberton en Nel Verschoor-van der
Vlis.

De serie De Vijf, geschreven door van
Enid Blyton werd in Nederland uitge-

Literatuur (jrg. 19, no. i, jan/febr.

geven vanaf 1955. De boeken worden

2002) bevat een recensie over de

nu in een gemoderniseerde 'hertaal-

biografie van A.M. de Jong.

de' versie op de markt gebracht. De

f Q lïerkhten uil de wereld van het oude kinderboek
april i o o £ ny. 34

21 delen zijn opnieuw geillustreerd,

In De School Anno (jrg. 19, no. 4,

de dialogen opgefrist en stereotiepen

winter 2001} artikelen over Sinter-

afgezwakt. Volgens Susan Sandérus,

klaas op school en in kinderboeken,

redacteur van uitgeverij Becht en

Rotterdamse schoolplaten en

bewerker van de serie, is het nostalgi-

|. Hazeu Cz. In jrg. 20, no. 1 (lente

sche gevoel behouden.

2002) artikelen over de pedagogische

opvattingen van Jacob Cats (1577-

bevat een artikel over een boek van

een artikel over de zeer populaire

1660), de Maatschappij tot Nut van

Mrs. Sherwood (1775-1851).

'William' reeks van Richard Cromp-

't Algemeen, een schoolplant over do

ton, verschenen vanaf 1919 in

Molukken en een boek van Johannes

Children's Literature in Education

Engeland en ook vertaald in het

Hazen Czn. Er is nu ook een website

(jrg. 32, no. 4, dec. 2001) bevat een

Nederlands.

met de inhoud van oudere jaargangen:

artikel over de opvoedkundige ideeën

www.deschoolanno.nl .

van Maria Edgeworth in Thegood

Le Magazine dü Bibliophile (no. 13,

French gow;mess uit de 18e eeuw.

dec. 2001/jan. 2002) is geheel gewijd

In Tussen Vecht en Eem (jrg 19, no.

In het volgende nummer (jrg. 33,

aan kinderboeken met als titel:

4, dec. 2001) een artikel van Marcus

no. 1, mrt. 2002) onder meer een

Fnfantina, un rève pour les grands.

van der Heide over Charles Krienen,

stuk over het specifiek Canadese in

ISSN 1622-2539 i £ 7- 01 - Adres:

pseudoniem P. Koekoek, (1873-1945).

Anne van hei groene huis van L.M.

3638 Rue Charlot, 75003 Paris. Email

Montgomery, in vergelijking met

mag-bibliophile@noos.fi:

BUITENLAND

andere Amerikaanse auteurs.

Antiquarian Book Monthly {dec.

Eselsohr (jrg. 21, no. 1, 2002) is een

bevat een artikel over natuur en

2001/jan 2002) bevat een artikel over

special over sprookjes, en bevat

cultuur in sprookjes van Marie-

de Duitse 'Marchenstrasse' en over

tevens een artikel over de geschiede-

Catherine d'Aulnoy en Charles

Wal ter Crane.

nis van de strip in Duitsland, Het

Perrault.

Marvels & Tales {jrg. 15, no. 2, 2001)

nummer van maart 2002 is gewijd
Aus dem Antiquariat (no. 9, 2001)

aan heruitgaven van klassieken, en

In Mitteilungen des Instituts ftir

bevat een artikel over Walter Trier,

bevat ook diverse artikelen over

Jugeiidbuchforschung (no. 2, 2001)

en no. 13, 2001 een bijdrage over de

Astrid Lindgren.

deel 2 van een reeks over Duitse kin-

tentoonstelling 'Frankische Kinderbücher aus fünf Jahrhunderte'.

derboekenuitgevers van 1871-1918.
Fundevogel (no. 140, sept. 2001) bevat artikelen over de Moem-verhalen

La Revue des livres pour enfants

Beitrage Jugendliteratur und Medien

van Tove Jansson (1914-2001) en een

(no. 203, febr. 2002) is gewijd aan

(jrg. 53, no. 4, 2001} bevat artikelen

recensie door Anne de Vries van

Italiaanse jeugdliteratuur.

over Walter Trier, meisjesboeken in

Klassiker der Kinder- und jugend-

het nationaal-socialisme, en de ver-

lileratur van Bettina Kummerling-

Struwwelpost (no. 8, 2002) bevat een

schijning van Kastner's Konferenz der

Meibauer. Nummer 141 (dec 2001)

recensie door Theo Gielen van hoofd-

Tiere vijftig jaar geleden, Jrg. 54, no.i,

bevat een bijdrage over verfilmingen

stuk 12 van Lust en Leering met de

2002 bevat het volgende artikel over

van Emü und die Detektive van lïricli

titel Piet de Smeerpoets und seine

meisjesboeken in het nationaal-socia-

Kastner.

Verwandten.

Kinder- und Jugendliteratur : ein

De Volkacher Bote (no. 74, dec. 2001)

lisme.
In Bulletin Jugend und Literatur (no.

Lexikon (afl. 14, feb. 2002) bevat

bevat een artikel over Ernst Kreidolf

3, 2002) een artikel over traditionele

onder andere lemma's over Paula

en diens samenwerking met Richard

en moderne beeldtaal in prenten-

Dehmel, Lothar Meggendorfer,

en Paula Dehmel rond 1900.

boeken, aan de hand van het boek

onderzoeker Theodor Briiggemann

Haschenschule uit 1924, dat als

en de pedagogen Friedrich Fröbel,

paasgeschenk en als geschenk bij de

johann Christoph Friedrich

eerste schooldag geliefd is,

GutsMuts en Ellen Key.

Children's Literatuie Association

The lion and the unicorn (jrg. 26,

Quarterly (jrg. 26, no. 2, zomer 2001)

no. 1, jan 2002) bevat onder meer
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Vragen

landse vertalingen werd deze afbeel-

Colofon

ding aangetroffen.
Het Van Gogh Museum is bezig met

Hopelijk weet een van onze dona-

Berichten uil de wereld van het oude

een nieuwe geannoteerde uitgave

teurs in welk boek dit plaatje voor-

kinderboek. Mededelingen-bulletin van

van de briefwisseling van Vincent

komt, Informatie graag naar Hans

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

van Gogh. Voor het opsporen van een

Luijten, p/a Van Gogh Museum,

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

illustratie vraagt men onze medewer-

Postbus 75366, [070 AJ Amsterdam.

king.

Bestuur:

In maart 1883 schreef Van Gogh aan
de schilder Anthon van Rappard in
Utrecht:

Trits liooy (voorzitter),

Verantwoording
illustraties

Op een kinderprent vond ik een

I leuk van der Lee (penningmeester),
1 anneke van der Veer,
Jaap ter Linden,

houtsneetje van Bamard door Swain,

De illustraties komen uit het boek

R eind er Storm,

Een zwarte diender sleurt een vrouw in

Zó-zit-dat. Het is de vertaling uit

Pien Pon.

't wit mede, die achteruit worstelt.

1949 door Annie M.G. Schmidt en

Donaties naar gironummer 2348552

Een troep straatjongens lopen erachter.

Han Hoekstra van het honderd jaar

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

Het is haast niet mogelijk mei minder

geleden verschenen boek van

en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

middelen zó veel uit te drukken van het

Rudyard Kipling Just so stories, met

echte karakter van een arme buurt.

illustraties van Wim Bijmoer. Het

Samenstelling:

Ik zal nog een ex. van die prent voor u

zijn zogenaamde aetiologische

Jeannette Kok & Nel Teeuwen.

zien te krijgen, 't Is anders maar een

verhalen, waarin verklaringen worden

Informatie kan men sturen aan:

klein krahheltje.

gegeven voor allerlei verschijnselen.

Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215
e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl
of telefoon: 020-6251915
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro}
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek en een jaarboekje.

jfeBï lïBKABm'RRftnrniJt

Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden,

In de nalatenschap van Vincent

Zo wordt onder meer antwoord gege-

Nationaal Schoolmuseum,

bevindt zich het hierbij afgedrukte

ven op de vragen hoe de kameel aan

Nieuwemarkt 1 A,

prentje, dat beantwoordt aan de

zijn bult komt en het luipaard aan

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

beschrijving hierboven. Er is gezocht

zijn vlekken.

naar illustraties van Frederick

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring';

Bamard (1846-1896) die hij maakte

Frits Booy (035-5417336)

voor de jeugdedities van Dickens'
romans, maar in geen van de Neder -

12
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

J

ons bestuurslid Reinder Storm. Het is een bijzonder en
zeer gevarieerd programma. Op die dag zal ook de winnaar

Zoals u al gemerkt heeft, is het juninummer van de

van de H, van Alphen Prijs 2002 worden bekend gemaakt.

'Berichten' niet verschenen. Dit is gekomen door gebrek

Ik hoop velen van u dan te ontmoeten.

aan tijd van de redactie. Bestuur en redactie vinden het

Voor 2003 zijn bijeenkomsten gepland op 29 maart in

zeer spijtig, maar aangezien het allemaal vrijetijdswerk is,

Amsterdam (Universiteitsbibliotheek) en op n oktober in

kan dit gebeuren. Ter compensatie ontvangt u een uitge-

Leeuwarden (Provinciale Bibliotheek, Frysk Letterkundich

breid nummer.

Museum en Het Princessehof).

We wensen onze donateur John Landwehr van harte geluk

De werkgroep die zich bezighoudt met de bibliografie

met zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-

betreffende kinderboeken van na 1840, is verkleind tot vier

Nassau. Hij heeft deze belangrijke koninklijke onderschei-

leden, te weten de voorzitter en de donateurs Theo Gielen,

ding ontvangen voor zijn bibliografieën en overige publica-

Frits Huiskamp en Sjoerd Stevan. In eerste instantie zullen

ties, een terechte officiële erkenning voor deze pionier.

kinderboeken van 1840-1850 uit minder bekende collecties

Ook donatrice Thea van 't Loo mogen we feliciteren,

geïnventariseerd en beschreven worden,

Ze kreeg de culturele Aan-

De voorzitter en Reinder

moedigingsprijs 2002 van

Storm hebben samen de

de gemeente Zaanstad van-

I. DEELTJE

wege haar grote inzet voor
het 'weer op de kaart zetten'
van vier Zaanse jeugdboekenschrijvers. Hopelijk

Stichting Kinderboek
Cultuurbezit te Winsum

VOORVRINDJEÖER

VRIEMDIMME.TUE5
VER5JEÓVAMBETÓY KATER.

komt ze ooit tot het schrij-

bezocht. Het was een oriënterende ontmoeting met
bestuursvoorzitter Hans
Peerbolte, ex-directeur Toos

ven van een standaardwerk

Saal-Zuurveen, hun organi-

over Zaanse (jeugd)litera-

satie en grote collectie. De

tuur,

productie van het jaarboek

De studiedag (op 12 oktober

2003 ligt op schema.

a.s. in het Nationaal School-

Hoogstwaarschijnlijk zal

museum) over de tentoon-

de voorzitter in september

stelling 'Wonderland' van

geïnterviewd worden bij

de Koninklijke Bibliotheek

de Wereldomroep.

in de Kunsthal te Rotterdam

Zoals u ziet, gebeurt er weer

begint duidelijk vorm te

veel in onze Stichting.

krijgen. Deze interessante
manifestatie zal door een

Frits Booy

aantal sprekers vanuit ver-

Voorzitter

schillende gezichtshoeken
bekeken worden. Sprekers

ÓILHOUCTJrL6 l ,^,ri,DAAM

zijn o.a. de dames Els van

HH

HOE.K.5E.MA.

DRUKKERIJ • BÖS-AnóTEADAn.

HU

Eijck en Léanne Selles en
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Van de redactie

Mr. van Veen-kring

Het juninummer van de Berichten

De eerstvolgende bijeenkomst is

Vrijdag 13 september 2002:

Dit jaar zijn nog een aantal miniexcursies gepland:

is dit jaar niet verschenen. Drukke

gepland op zaterdag 2 november.

Collectie Pieter Oostlander in Utrecht

werkzaamheden voor de tentoon-

Ans Veltman-van den Bos zal spreken

(prentenboeken in chromoHthografie,

stelling Wonderland maakten dat

over Petronella Moens.

met de nadruk op boeken van uit-

onmogelijk. Toen de Berichten in

N.B. Er worden geen aparte uitnodi-

geverij W. de Haan in Utrecht) en

1994 voor het eerst verschenen ging

gingen verstuurd voor deze bijeen-

vrijdag 8 november 2002: Collectie

het om "Mededelingen" op 2 blaad-

komsten.

Gemeentearchief Amsterdam (kin-

jes, die in werktijd - destijds bij

Plaats: antiquariaat Acanthus, Achter

derboeken over Amsterdam en uit-

NBLC Boek & Jeugd - werden volge-

Sint Pieter 180 in Utrecht. Men is

gevers are hieven van in Amsterdam

uur

schreven. Ondertussen is het al jaren

welkom tussen 10 en 10.15

voornamelijk vrijetijdswerk gewor-

informatie bij Frits Booy, zie Colofon.

- Meer

gevestigde kinderboekenuitgevers}.
Aan de mini-excursies die altijd op

den, en dat legt een groot beslag op
de tijd van de redactie. Gelukkig is
Theo Gielen bereid gevonden de
redactie te versterken. Hij is deskundig op vele terreinen met betrekking
tot het kinderboek, en ook internationaal actief. Zijn specialiteiten zijn
Piet de Smeerpoets en het beweegbare boek,
Het zal een druk najaar voor iedereen
worden, want behalve de tentoonstelling Wonderland in Rotterdam is er in
Oldenzaal ook nog een grote expositie. Een duur najaar kan het ook worden, want er komen twee publicaties
bij Wonderland, de tijdschriften
Literatuur zonder Leeftijd en De

vrijdag van 14 tot 17 uur plaatsvinden,

Mini-excursies

Boekenwereld komen met speciale

kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst

nummers over kinderboeken, en niet

Op zaterdag 13 april mocht een aantal

maalt! Aanmelden bij Theo Gielen,

te vergeten de academische lezingen-

donateurs de collectie van Aernout

tel. 030-2319162.

reeks bij Wonderland.

Borms in Voorburg bekijken.

We verzoeken onze donateurs tips en

Vanwege de grote belangstelling was

nieuws te blijven sturen, want samen

dit de tweede groep die gastvrij werd

weten we meer!

ontvangen. Op vrijdag 3 mei waren

De samenstellers

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Excursie

acht mensen te gast bij het Westfries

Op 1 november kunnen de donateurs

Museum in Hoorn, waar in het sfeer-

gezamenlijk de tentoonstelling Een

volle pand naast 35.000 andere objec-

raderboot als zilvervloot in Museum

ten ook een 'verborgen' collectie van

Het Palthehuis in Oldenzaal bezoe-

550 prentenboeken wordt bewaard.

ken. Er zijn ook twee lezingen

Ze zijn afkomstig van families die

gepland, een daarvan zal gaan over

hun bezittingen aan het Museum

de collectie ige-eeuwse kinderboeken

hebben nagelaten. Een ware schat-

van het Palthehuis. Een uitnodiging

kamer voor de liefhebbers.

volgt.

WONDERLAND
Kunsthal en KB organiseren grootse kinderboe ken tentoonstelling
3 oktober 2002 t/m 5 januari 2003
Koninklijke Bibliotheek

opening in 1992 bezochten ruim

In 1998 presenteerde de KB bij haar

1,5 miljoen bezoekers de Kunsthal.

200-jarig bestaan de hoogtepunten

Kossmann en De Jong

uit haar gehele collectie in de tentoon-

Wonderland wordt ontworpen door

stelling Het Wonderbaarlijk Alfabet.

Kossmann en De Jong Exhibition

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam

Architects. In 1998 waren deze ten-

werd deze door Kossmann en De

toonstellingsarch itecten verantwoor-

Jong bijzonder vormgegeven expositie

delijk voor het vernieuwende concept

20'n succes, dat het plan werd opgevat

van Het Wonderbaarlijk Alfabet.

om elke vier jaar een dergelijke grote

Inmiddels heeft dit bureau een naam

expositie van gedeelten uit de KB-

opgebouwd met bijzondere exposities

collectie te organiseren. Nu is het

en presentaties op bijzondere locaties.

de beurt aan één van de meest bij-

Zo hebben zij in opdracht van het

zondere collecties van de Koninklijke

Nederlands Literair Produktie- en

Bibliotheek: de kinderboeken.

Vertalingenfonds een speciaal pavil-

De collectie omvat in totaal 125.000

joen gebouwd voor de Tokio Interna-

exemplaren. Bij de KB zijn verschil-

tional Bookfair 2000, waar Nederland

lende afdelingen bij Wonderland betrokken: de directie,

eregast was. Ook waren zij verantwoordelijk voor de bouw

mensen van de afdelingen Communicatie, ICT, Educatie,

van een paviljoen op de EXPO 2000 in Hannover. Meer

Bijzondere Collecties en Vakbeheer. Ook stagiaires hebben

nog dan tentoonstellingsarchitecten zijn Kossmann &

een aandeel in de werkzaamheden.

De Jong conceptontwikkeiaars, waardoor hun presentaties
telkens een verrassende en spannende uitstraling krijgen.

De Kunsthal Rotterdam

Concept

De Kunsthal presenteert met Wonderland een nieuw con-

Wonderland richt zich op het gevoel dat een boek teweeg

cept, een zogenoemde 'hands-on' familietentoonstelling,

kan brengen. De bezoeker van Wonderland reist door een

die de grootste is in haar tienjarig bestaan. Bezoekers

wereld waarin kinderboeken tot leven komen. Volwassenen

kunnen niet alleen kijken, maar ook doen en wegdromen

ontmoeten opnieuw de helden uit hun jeugd, en kinderen

in de wereld van hun favoriete boek. Wonderland is daarom

worden meegevoerd naar een fantasiewereld met de helden

een bijzondere belevenis waarin fantasie en werkelijkheid

uit de hedendaagse jeugdliteratuur.

in elkaar overgaan.

Opening

De Kunsthal organiseert jaarlijks ongeveer 25 tentoonstel-

De feestelijke opening van de tentoonstelling op 2 oktober

lingen, die cultuur in de meest brede betekenis van het

is tegelijk het startschot van de 48ste Kinderboekenweek

woord laten zien. Vaak experimenteert de Kunsthal met

(t/m 12 oktoberj met dit jaar als thema 'AY AY Kapitein!

onderwerpen die voor het eerst aanleiding zijn voor een

boeken over boten'. De tentoonstelling is vervolgens tot en

expositie. Deze aanpak levert een boeiend en afwisselend

met 5 januari 2003 te bezoeken.

repertoire op: mee stervervals er Han van Meegeren, lingerie,

Sponsors

Lancia, Leonardo da Vinci, de Haagse school, kindermeu-

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de

bilair uit de hele wereld en poezen portretten uit de negen-

begunstiging van VandenEnde Foundation; de ondersteu-

tiende eeuw. De Kunsthal streeft ernaar jaarlijks tenminste

ning van VSB Fonds, Stichting DOEN, Stichting Lezen,

één presentatie voor kinderen aan te bieden. Het gebouw

Mondriaan Stichting, Fonds 1818, SNS Reaal Fonds, NCDO

is ontworpen door de Rotterdamse architect Rem Koolhaas

en K.F, Hein Fonds; en sponsoring door Océ, Ontwikke-

en beschikt over 3300 m2 tentoonstellingsruimte. Sinds de

lingsbedrijf Rotterdam, IBM, Shell en Fujitsu. Het VSB
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WONDERLAND
Fonds sponsort bijvoorbeeld het vervoer van 40.000 basis-

gen van omslagen van of illustraties uit kinderboeken, met

schoolkinderen uit Nederland, zodat zij met hun klas

korte teksten, bedoeld voor een breed publiek.

Wonderland kunnen bezoeken. Het is de eerste keer dat

Tijdens de tentoonstelling krijgen bezoekers een Bijsckrif-

zoveel kinderen de mogelijkheid krijgen om één tentoon-

tenboekje mee, dat functioneert als gids bij de vitrines en

stelling te bezoeken.

paviljoens.

Educatie

Evenementen

Wonderland wil de leesinteresse van kinderen stimuleren

in samenwerking met de Universiteit van Leiden is een

en schenkt veel aandacht aan de betrokkenheid van kinde-

collegecyclus jeugdliteratuur gepland. Zie hieronder. Verder

ren. De familietentoonstelling kenmerkt zich door een ster-

wordt iedere zondagmorgen een optreden verzorgd door

ke educatieve component, In samenwerking met Stichting

een auteur of illustrator. Ook staan een sprookjes marathon,

Lezen is een speciaal educatief programma ontwikkeld voor

televisie-uitzendingen, voorleessessies, muziekvoorstellin-

de hoogste klassen van het basisonderwijs.

gen, filmvertoningen, speurtochten, prijsvragen, chatsessies

Tijdlijn

en andere internettoepassingen op het programma.

In een 150 meter lange boekenwand met enorme afbeeldingen van boekruggen bevinden zich zestig vitrines met daar-

Paviljoens

in, in chronologische volgorde, kinderboeken uit alle tijden.

De tentoonstelling Wonderland bevat elf paviljoens, met

Een aantal boeken kan via een speciaal computerprogram-

ieder een eigen thema.

ma op een scherm doorgebladerd worden.

Reis om de wereld : videotheater

Paviljoens

In dit paviljoen wordt de bezoeker, zittend in een bijzonder

In elf paviljoens, elk met een eigen thema, worden boeken

voertuig, met behulp van grootbeeld-videoprojecties onder-

getoond, verhalen verteld of verbeeld met behulp van beeld

gedompeld in een compilatie van bestaande en nieuwe reis-

en geluid. Bezoekers kunnen reizen naar verre landen,

verhalen.

griezelen in een donker bos, mijmeren over lang vervlogen

Wereld verha len!

tijden, zich verbazen over de vorm die boeken aan kunnen

Ook hoogtepunten en helden uit de orale (jeugd)literatuur

nemen of over het uiterlijk van dieren in boeken. In één

krijgen een plaats in de tentoonstelling. Er wordt onder

van de paviljoens voeren verhalenvertellers het publiek mee

meer aandacht besteed aan de traditie van verhalenvertellers

naar exotische werelden.

in het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Suriname en de

Natuurlijk kan er ook gelezen worden: door de hele tentoon-

Nederlandse Antillen.

stelling liggen talloze boeken die er om vragen ter plekke

Jongens en meisjes

gelezen te worden. Zie hieronder een overzicht van de

In dit paviljoen, ingericht als half jongens/half meisjeska-

paviljoens.

mer, vertellen jongens en meisjes en bekende Nederlanders

Ki nd erboekenfabriek

over hun eigen favoriete kinderboek. Een selectie van boek-

In de twee etages hoge Kinderboekenfabriek kan de bezoe-

banden van typische jongens- en meisjesboeken van circa

ker zijn eigen boek maken om zo te ontdekken hoe het is

1920 tot 1970 is op de wanden te zien.

om schrijver, tekenaar, drukker of uitgever te zijn.

Strips

Publicaties

Op drie wanden worden voortdurend wisselende dia's uit

Ter gelegenheid van Wonderland verschijnen bij uitgeverij

stripboeken geprojecteerd. Bekende striphelden als Kuifje,

Waanders twee boeken. Wonderland: een groot formaat

Suske en Wiske, Donald Duck, Sjors van de Rebellenclub,

boek met 104 artikelen van verschillende publicisten over

Bruintje Beer en Kapitein Rob zullen ook bij oudere bezoe-

belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van het kin-

kers veel herinneringen naar boven brengen.

derboek. Het wordt een soortgelijke uitgave als Verzame-

Maffe vormen

laars en verzamelingen dat bij de tentoonstelling van de KB

Uit alle mogelijke bijzondere boekvormen is een keuze

in 1998 is verschenen.

gemaakt met oud en nieuw materiaal. Achter deurtjes en

Het kinderboekenboek: dit boek bevat ongeveer 350 afbeeldin-

luikjes kan men zich laten verrassen door pop-up-boeken,
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WONDERLAND
contourboeken, carrouselboeken

de tentoonstelling Wonderland

en andere bijzondere uitgaven.

in samenwerking met de

Dieren

Universiteit van Leiden een

Dieren zijn geliefde personages

cursus jeugdliteratuur,

in kinderboeken. In meerdere

De cursus bestaat uit tien

of mindere mate van menselijke

colleges en wordt gehouden op

eigenschappen of kleding voor-

de woensdagavonden van 19.30

zien spelen beren, konijnen,

tot 21.30 in de aula van de

olifanten, vossen, kikkers, vogels,

Koninklijke Bibliotheek, Prins

honden, katten en vele andere

Willem Alexanderhof 5, Den

antropomorfe wezens rollen op

Haag. Kosten: € 250,- vijftig-

het papier en in ons geheugen.

plussers € 205,-

Meer dan 300 dieren zijn hier als £i£

Niveau: "deelnemers met een

in een dierentuin bijeengebracht.

wetenschappelijke of hbo-

Wist je dat?

opleiding of een vergelijkbaar denkniveau". Een folder met

Informatieve boeken zoals die de laatste decennia worden

uitgebreide informatie kan aangevraagd worden via tel.

uitgegeven zijn vaak prachtig uitgevoerd. Om een beeld te

070-302^70 ofinfo@campusdenhaag.nl.

geven van die boeken uit de KB-collectie is een electrospel
bedacht met 35 vragen. In evenzoveel vitrines zijn de ant-

Tijdens de cursus Wonderland komen beroemde boekenhelden

woorden aan de hand van uitgestalde boeken te vinden.

aan bod zoals Reinaert de Vos, Robinson Crusoë en Harry

Eng

Potter, klassiekers zoals de verhalen over Pietje Bell en wordt

Griezelboeken zijn populair. Het genre is echter niet nieuw.

stil gestaan bij bekende auteurs als Thea Beekman en Max

Allerlei soorten prenten en boeken zijn in een behoorlijk

Velthuijs. Maar er wordt niet alleen stil gestaan bij verhalen,

enge omgeving samengebracht

helden en schrijvers; ook de opkomst van het prentenboek wordt

Dat mag niet!

behandeld evenals literaire jeugdprijzen, de rol van de Tweede

Opvattingen van opvoeders zijn in oude en nieuwe kinder-

Wereldoorlog in kinderboeken, en typische jongens- en meisjes-

boeken terug te vinden. Wat niet mag, en hoe dat bestraft

boeken. Ieder college wordt gegeven door een andere spreker die

wordt, is een fascinerend onderwerp, dat nog veel onder-

het onderwerp jeugdliteratuur telkens weer op een verrassende

zoek behoeft. Zwarte pedagogie of humor met een parodie

wijze in een brede sociale en historische context plaatst.

op gangbare opvoedingsmethoden? Bij portretten van gezin-

Hierdoor ontstaat een bijzondere collegereeks die aantoont dat

nen kan men via kijkgaten een blik werpen op teksten en

jeugdliteratuur vanuit vele gezichtspunten bekeken kan worden.

platen over zogenaamde deugnieten uit kinderboeken.

De sprekers zijn allemaal experts op het gebied van jeugdlitera-

De zingende boekjes

tuur en veelal verbonden aan een Nederlandse universiteit.

Rijmpjes en liedjes worden getoond èn ten gehore gebracht
in dit paviljoen, waarin ook veel beweging is waar te nemen,

Programma Lezingen

Er was eens

9 oktober: Dr. Leontine Buijnsters-Smets, Prentenboeken:

In een sprookjesachtige sfeer zijn de mooiste illustraties uit

een lust voor het oog

sprookjesboeken te zien, en zijn ook gedeelten uit sprookjes

r6 oktober: Dr. B.P.M. Dongelmans, Van Pietje Bell tot

te horen.

Harry Potter: kinderboekenreeksen als leesbevorderaars
23 oktober: Dr. J. L. Salman, "Vermaak uwe oogen, jeugd!":

Collegecyclus Universiteit van Leiden /
Koninklijke Bibliotheek

de volwassenwording van de kinderprent in de achttiende

Wonderland: ruim twee eeuwen kinderboeken

30 oktober: Dr. H. Bekkering, Ridderlijkheid, eerlijkheid en

De Koninklijke Bibliotheek organiseert in het kader van

fair play: bestaat het ouderwetse jongensboek eigenlijk nog?

en negentiende eeuw
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WONDERLAND
6 november:

Website Wonderland

Prof. Dr. H. van Lierop-

Op de website:

Debrauwer, Is het meis-

www .kb.nl/wonderland,

jesboek verleden tijd?

staat steeds de nieuwste

13 november: Dr. Joke

informatie over activi-

Linders, Kikker, de held

teiten, openingstijden,

van het naoorlogse

bereikbaarheid en voor-

prentenboek: Velthuijs

aankondigingen.

voor volwassenen
20 november:

Vragennibriek website

Dr. P. Mooren, De

Wonderland

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de tentoonstel-

in jeugdliteratuur en

ling worden vragen van

geschiedeni sonderwi j s

het publiek naar oude

27 november:

kinderboeken, waar de

Drs. P. van Leuteren,

medewerkers van de

Juryleden, daar kan je beter soep van koken: de zin en

KB in de Kunsthal niet meteen antwoord op weten, op de

onzin van jeugdliteraire prijzen

website www.kb.nl/wonderland geplaatst. Het zou prettig

4 december: Dr. Gerard de Vriend, Kunstgrepen van het

zijn als donateurs van de Stichting hier regelmatig naar

moderne kinderboek

kijken en vanuit hun kennis antwoord zouden geven.

II december: Bregje Boonstra, Is het fluitketeltje droog
gekookt?: vijftig jaar kinderboeken inNederland.

Een raderboot als zilvervloot
Van 2j oktober tot 21 november is in Oldenzaal in Museum Het Palthe-huis
een expositie te zien van de meest verzamelde kinder- en jeugdboeken.
Adres: Marktstraat I_J, tel. 0541-J134S2, www.palthehuis.nl.
Open: di-vr 10-17, za~zo 12-i? «wr.
In het historisch museum het Palthe-

Bob Evers Genootschap, de club

Huis aan de Marktstraat 13 in

van series jongens- en meisjesboe-

Kameleon verzamelaars, de Interna-

Oldenzaal wordt van vrijdag 25 okto-

ken en klassieke kinderboeken. Een

tiona] Biggles Association, instellin-

ber tot donderdag 21 november de

grote inbreng hebben ook andere

gen als de Stichting Kinderboek

tentoonstelling 'Een raderboot als

verzamelaars zoals de heer J.C.

Cultuurbezit in Winsum en de

zilvervloot' gehouden. Een tentoon-

Oosterbaan uit Bilthoven (Karl May),

Koninklijke Bibliotheek in Den

stelling van de op dit moment in

de heer A. Besemer uit Amerongen

Haag, en de uitgeverijen Kluitman in

Nederland meest verzamelde kinder-

(Afman/ Haarman), Puk- en Muk-

Alkmaar, Malmberg in Den Bosch,

en jeugdboeken. Een groot deel van

verzamelaar Rinie Vermeulen uit

De Eekhoorn in Ermelo, Schenk in

het tentoongestelde komt uit de ver-

Malden, W,G. van de Hulstverzame-

Maastricht en De Vuurbaak in

zameling van oud-onderwijzer en

laar Daan van der Ka aden uit

Barneveld.

journalist Felix Nijland uit Oldenzaal,

Veen end aal, organisaties als het

Onder meer zullen te zien zijn: de

die zich toelegt op het verzamelen

Jules Verne Genootschap, het

complete series boeken over Bob

Berichten uit de wereld v;m het oude kinderhoek
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Evers, de Kameleon, De Vijf,
Wipneus en Pim, Afman en

Andere
tentoonstellingen

dan 'Producten', daarna 'OBN', daarna
'Alfabetische Lijst van Bestanden' en

Haarman, Goud-Elsje en De Olijke

dan 'Centraal bestand Kinderboeken'.

Tweeling, etc; alle Juniorboekjes in

Tot en met 27 oktober in het Haags

Er is in deze nieuwe versie meer moge-

de originele rekjes; veel eerste druk-

Historisch Museum en in Teylers

lijk bij het zoeken, met name bij het

ken - onder andere van Dik Trom en

Museum in Haarlem De Hond & zijn

combineren van allerlei termen. Vla de

Pietje Bell - alsmede de originele

Baas, over de relatie tussen mens en

Helpschermen is daar informatie over

illustraties uit de Dik Tromboeken

hond. Met schilderijen, beeldhouw-

te vinden.

door joh. Braakensiek, alle (!) illus-

werken, prenten, tekeningen èn

traties uit de Wipneus en Pim serie,

kinderboeken. Adres Den Haag:

In Berichten... nummer 28, septem-

illustraties van Han G. Kresse, origi-

Korte Vijverberg 7, tel. 070-3Ê46940.

ber 2000 schreven we over een bij-

u

nele illustraties van W.G. van de

Open: di-vr n-17, za-zo 12-17 -

zondere collectie Russische prenten-

Hulst Jr. uit het Callenbach-archief;

Haarlem:

boeken bij het Internationaal

originele bandillustraties van Jaap

Spaarne 16, tel. 023-5319010.

Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Krainer uit de serie Snuf de Hond;

Open: di-za to-17, zo 12-17 u-

Het betreft circa 375 prentenboeken

en het gouden boek dat P. Nowee

uit het archief van de Vereniging

ooit kreeg voor de serie Arendsoog.

Tot 18 oktober 2002 in het Historische

Nederland-Nieuw Rusland uit de

Het moet een feest der herkenning

Archief en Documentatiecentrum

jaren 1920-1935, toen avantgarde

worden met veel boeken in diverse

Onderwijs in Gent een tentoonstelling

kunstenaars bij het ontwerpen wer-

drukken. Daarnaast is het de bedoe-

met de titel Reynaert de vos gaat naar

den betrokken. Op de website van het

ling informatie over de auteurs te

school. Adres: Klein Raamhof 8,

1ISG worden nu van 52 boeken de

geven en achtergrondinformatie over

tel. 09 225 29 03. Open; ma t/m vr

omslagen en een aantal illustraties

de series. Verder worden continu

9-12 u.

getoond. Twee boeken, een over het

films die gebaseerd zijn op kinder-

Rode leger en een over kinderspel,

boeken gedraaid; Dik Trom,

Van 22 november tot 9 februari 2003

zijn compleet te bekijken. Er kan ook

Kruimeltje en andere.

in Museum Boijmans van Beuningen

op onderwerp worden gezocht: die-

De titel van de tentoonstelling is ont-

in Rotterdam: Winnie de Poeh. De

ren, kinderleven, industrie, politiek,

leend aan een titel uit de Bob Evers

oorspronkelijke tekeningen van E.H.

beroepen, vervoer en andere onder-

serie van Willy van der Heide. De

Shepard voor A.A. Milne's Winnie

werpen. De boeken zelf zijn in te

tentoonstelling wordt vrijdagmiddag

de Poeh en voor Kenneth Grahams

zien in de leeszaal.

25 oktober om 16.00 uur geopend

'De Wind in de Wilgen'. De door

Zie www.iisg.nl/coLections/soviet

met een korte lezing van Jack Nowee

Shepard zelfgeschreven kinderboe-

childr en/in d ex.html# top.

uit Boskoop, de oudste kleinzoon van

ken zijn ook te zien. De tentoonstel-

Dankzij een tip van een van onze

J. Nowee, de schrijver van de eerste

ling wordt in samenwerking met de

trouwe donateurs vonden we ook een

20 delen van Arendsoog. Jack Nowee

University of Surrey gemaakt. Adres;

website van de The State Llbrary of

zal uiteraard ingaan op het leven en

Museumpark 18-20, tel. oio - 44 19

Ukralnefor children met daarop een

het werk van zijn grootvader en zijn

400, open: di-za 10-17, 2 °

I1_I

7 u-

aantal prachtige prentenboeken uit

oom P. Nowee, de schrijver van de

dezelfde periode. De begeleidende

latere delen. De opening wordt opge-

tekst is Engelstalig. Zie: http://www,

luisterd met live uitgevoerde oudere
en nieuwere kinderliedjes. Ook aanwezig zullen zijn de look-a-likes van
Swiebertje en Malle Pietje, twee
acteurs uit Aalsmeer, compleet met
bakfiets en inventaris van de winkel
van Malle Pietje.

Internet

chl.kiev.ua/ ENG/chit_e.htm.

De nieuwe publieksversie van het Cen-

ww w.bibliopoli s, nl

traal Bestand Kinderboeken is weer via

Vanaf 8 november is deze boek-

de website van het Letterkundig Museum

historische website met een enorme

bereikbaar. Lukt het onverhoopt niet,

hoeveelheid informatie over de

probeer het dan via www.pica.nl. Kies

Nederlandse boekgeschiedenis te

Berichten uït de wereld van het oude kinderboek
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Mengelwerk

raadplegen. Met gegevens over druk-

www .nedmuz.nl

kers, uitgevers, watermerken, illustra-

De catalogus van het Nederlands

ties, boekbanden, druktechnieken,

Muziek Instituut met ruim 30.000

Op 23 juli is Leonard de Vries over-

biografische schetsen, uitgeversfond-

titels van Nederlandse gedrukte blad-

leden. Hij werd 82 jaar. Zijn eerste

sen en veel doorklikmogelijkheden

muziek is via internet doorzoekbaar

boek was het Jongens Radioboek.

naar allerlei gegevensbestanden.

op componist, tekstdichter, titel en

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

bezetting. Eind 2002 komen er nog

moest hij onderduiken en begon toen

ht lp/ / www.le idenuniv.nl/host/mnl

eens 8000 titels bij. Vooral voor lief-

aan De Hobbyclub waarin uitleg werd

Hier bevindt zich de website van de

hebbers van klassieke muziek is veel

gegeven over radio, televisie, toneel-

Maatschappij der Nederlandse Letter-

informatie te vinden. De muziek-

spelen, timmeren, schilderen en der-

kunde. Over verschillende werkgroe-

archieven en de muziekbibliotheek

gelijke. De boeken over de Hobbyclub

pen, zoals van de letterkunde in de

van het Gemeentemuseum Den

waren in de jaren vijftig en zestig

17e, 18e en 19e eeuw, de Werkgroep

Haag en de muziekdocumentatie van

zo populair dat overal hobbydubs

Biografie en de Indisch-Nederlandse

de Stichting Musica Neerlandica zijn

werden opgericht. Hij maakte ook

werkgroep wordt informatie gegeven.

in het NMI opgegaan. In de catalogus

verschillende bloemlezingen van

Ook de inhoud van tijdschriften van

is bladmuziek te vinden van onder

oude kinderboeken, zoals Bloempjes

deze werkgroepen, soms met korte

meer werken voor toets instrumenten,

der vreugd, Het prentenboek van tante

inhoud en soms met de volledige

marsen, oranjemuziek en kindermu-

Pau, Flowers ofdelight en A treasury

tekst, is opgenomen.

ziek, uit de periode 1800-1950.

ofillustrated chüdren's books.

De Levensberichten van Nederlandse

De kinderliederen zijn toegankelijk

letterkundigen die vanaf 1943 tot

op de titel van de liedjes, helaas niet

Illustrator Gerard van Straaten is

1998 werden gepubliceerd, zijn met

op de eerste regel. Met dank aan Miep

vereeuwigd: in kameleondorp

volledige tekst op te roepen.

Slager-Mantel onze eigen kinderliede-

Terherne is een borstbeeld van hem

ren-deskundige.

onthuld, gemaakt door kunstenares

www.tintin .com

Marijke Ladage. In Terherne staat

site van Kuifje, in het Nederlands als

ook al een beeld van Hotze de Roos.

www.kuifje.com
In augustus is een Friestalige versie
www .leplaisir.net

van de kameleonfilm in Groningen

geeft toegang tot de website van

in première gegaan. Een Friese stu-

het Franse onderzoeks- en

dentenvereniging maakte deze film

informatie-centrum CRILJ:

uit protest tegen de Nederlandstalige

Centre de Recherche et

film die momenteel onder regie van

d'Information sur la

Steven de Jong wordt gemaakt.

Wllll'IIHlf
crew*.

Littérature pour la Jeunesse,
Paris.

Bekende Friezen spelen mee: Hans
Wiegel, schaatser Ids Postma en
weerman Piet Paulusma. Kameleondorp Terherne vormde de locatie.

http: / /www. ricochet- jeu nes. org

www. spitsbroeders.nl

is de website van het Centre Inter-

Een site voor voetballiefhebbers met

national d'Etudcs en Littérature de

een overzicht met 78 jeugdboeken

Op de Blaak bij de Rotterdamse

Jeunesse. Met veel informatie over

over voetbal, met postzegelgroot de

Centrale Bibliotheek is een zeven

auteurs, illustratoren, klassieken,

omslagen erbij.

meter hoog "grofstoffelijk eerbetoon"

korte inhoud van boeken en ver-

onthuld voor de in Rotterdam ge-

filmingen. En veel doorklikmogelijk-

boren, onlangs 90 jaar geworden

heden naar andere sites.

Marlen Toonder. Het is een obelisk
met er omheen beeltenissen van

uit de wereld van het oude kinderboek
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markies de Canteclaer, burgemeester

Sassenheim een nieuw onderkomen

Dickerdack, professor Sickbock en

heeft gevonden. Adres: Kagerdreef

kunstenaar Terpen Tijn. Tom Poes

90. Tel. 0252-216288.

Publicaties
Een deel van de boeken die hieronder
worden vermeld zijn aanwezig bij het

heeft een plaatsje boven op het beeld
gekregen, maar Ollie B. Bommel zelf

Er is a] veel onderzoek gedaan naar •,

Letterkundig Museum of bij de

ontbreekt. Het werk is gemaakt door

de achtergrond van het Robinson

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

kunstenaarscollectief De Artoonisten.

Crusoë verhaal. Het zou gebaseerd

Mocht een bepaald boek daar niet zijn,

zijn op de geschiedenis van Alexander

dan kan men tamelijk eenvoudig op-

Goed nieuws voor het Nationaal

Selkirk die vier jaar op een onbe-

zoeken of het in een andere bibliotheek

Schoolmuseum: in juni heeft

woond eiland voor de kust van Chili

in Nederland aanwezig is.

Minister Hermans € 220.000 sub-

overleefde. Er is echter weer iets

sidie toegekend. Daarmee kan het

nieuws opgedoken, want de reis-

Schoolmuseum zich ontwikkelen

boekenschrijver Tim Severin heeft

tot een Nationaal Onderwijsmuseum.

ontdekt dat een in 1689 verschenen

Het museum beheert een van de

boek van de Engelse arts Henry

Van den vos Reynaerde / bez. door

belangrijkste onderwijshistorische

Pitman de bron voor Daniël Defoe

André Bouwman en Bart Besamusca.

verzamelingen in Europa.

was. In A relaticn of the great sufferings

- Amsterdam : Bert Bakker, 2002. -

and strange adventures of Henry

276 p . : ill.; 25 cm. - (Reynaert in

Bij het Letterkundig Museum is in

Pitman, chirurgeon to the late Duke of

tweevoud ; dl. 1) (Delta). -

2001 een bijzondere collectie aange-

Monmouth wordt beschreven hoe

ISBN 90-351-2440-5 geb.

kocht: 45 pentekeningen door J. Buys

deze arts in 1685 naar het Caribisch

(1724-1801), bedoeld als voorbeeld

gebied werd verbannen. Hij wist te

kingen en misbruik van het Reynaert-

voor de inktgravures voor de eerste

ontsnappen maar kwam op een on-

epos worden getoond.

twee delen van Hieronymus van

bewoond eilandje voor de kust van

Alphens Proeve van kleine gedigten

Venezuela terecht, Tim Severin

Reinaerts streken : van 2000 voor tot

voor kinderen van 1778-1781.

ontdekte ook dat Henry Pitman in

2000 na Christus / Jozef Janssens en

De gewassen pentekeningen met

hetzelfde huis woonde als de uitgever

Rik van Daele. - Davidsfonds /

de kleuren grijs en sepia zijn circa

van Daniël Defoe, waardoor het zeer

Literair, 2002. - 317 p. -

5,5 x 8,2 cm groot. De set is op twee

waarschijnlijk is dat Defoe en hij

ISBN 90-6306-423-3 ; € 22,50

tekeningen na compleet. Naar deze

elkaar ontmoet hebben.

tekeningen graveerden ]. Punt en

{bron: Letteren.net)

Noach van der Meer Jr. de illustraties,

NEDERLAND

Documentatiebundel waarin bewer-

Deze publicaties samen geven "een
verrijkend overzicht van de huidige
kennis over een satirisch dierenepos dat

die apart te koop waren. De klant liet

Theatergroep Wederzijds heeft een

eeuwenlang onderdeel was van ons col-

destijds zelf zijn boeken inbinden.

voorstelling gemaakt over Dik Trom.

lectieve geheugen." (Arie van den Berg

Volgens de beschrijving in de cata-

Auteur Wiske Sterringa en regisseur

in NRC 22-6-2002)

logus van antiquariaat Forum (no.

Erik Snel laten vier acteurs persona-

4494) was Buijs een van de belang-

ges spelen die rollen uit het boek van

Het kinder- en prentenboekenfonds

rijkste kunstenaars van de tweede

Dik Trom spelen. Het is dus geen

van B. Jacobs te Groningen : een

helft van de 18e eeuw en geeft hij

rechtstreekse vertolking van figuren

voorlopige lijst van kinder- en pren-

een goed beeld van het leven van

uit Kieviets boek. De Volkskrant (18-

tenboeken, uitgegeven tussen 1885

kinderen uit de hogere klassen van

6-2002) concludeert dat deze voor-

en 1920, voorafgegaan door een korte

de maatschappij.

Onze donateur Joke Thiel laat weten

stelling toont dat Dik Trom's gevoel

schets van de uitgever B. Jacobs

voor rechtvaardigheid van alle rangen

(1856-1933) / S.J. Stevan. - Wedde,

en tijdenis.

2002. - [n] p . ; 30 cm. -

dat de kringloopwinkel, waarin veel

ISBN 90-807125-1-5. Te bestellen

aandacht voor kinderboeken, in

door overmaken van € 4,50 (incl.
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porto) op giro 1761095 t.n.v. Sjoerd

Voor 'n kwartje op avontuur : een

De breinbaas van Bommelstein : over

Stevan te Wedde o.v.v. 'Jacobs'.

verhaal voor allen / door Hillechien

de wereld van Marten Toonder /

Kuiper. - Steenwijk ; Drukkerij

Pim Oosterheert. - Den Haag : SDU,

kinderboekenuitgever na tien jaar speur-

Gorter, 2002. - 35 p. : ill. ; 21 cm. -

2oor. - 88 p ; 20 cm. -

werk. De uitgaven (260) zijn nauwelijks

€ 3,50. Te koop in het Stedelijk

ISBN 90-12-09292-2 : € 9,05.

in officiële bronnen te vinden, dus inte-

Museum van Zutphen.

Reconstructie van het fonds van deze

ressant om te zien wat een dergelijk

Brochure uitgegeven naar aanleiding

Overzicht met voorbeelden van het
inventieve gebruik van het Nederlands

fonds inhield en hoeveel boeken nog

van de tentoonstelling van Kwartjes-

door Marten Toonder in zijn Bommel-

nergens gevonden zijn.

boeken, georganiseerd door de Stichting

strips.

Kinderboek Cultuurbezit, in het Stede-

BUITENLAND

Averbode : een uitgever apart: 1877-

lijk Museum van Zutphen. Bevat naast

2002 / Rita Ghesquière [et al... ]. -

algemene informatie over de reeks van

Averbode ; Universitaire pers Leuven,

uitgeverij Helmond in Helmond in de

Ernst Kreidolf und die Kunstge-

2002. - 448 p . : 400 geld. ill.; 28

jaren dertig interviews met lezers, bio-

schichte : Kinderbuch und Kunst um

cm. - ISBN 90-5867-232-8 ; € 75,-.

grafieën van auteurs en een overzicht

1900 / hrsg. von Barbara und Roland

Studie over de ontwikkeling van de

van de titels uit de reeks.

Stark. - Konstanz : Wessenberg-galerie, 2002. - 100 p . ; ill. • € 14,-.

katholieke uitgeverij Averbode, in een

Publicatie bij de gelijknamige ten~

steeds minder kerkelijke wereld, met
aandacht "voor de moeilijke kunst van

toonstelling van begin dit jaar. Baan-

het ondernemen in de schaduw van een

brekende studie naar het artistiek geïllu-

abdij". Averbode werd gesticht door

streerde kinderboek aan het begin van

Norbertijnen met het oog op het vervaar-

de eeuw waarin vooral aandacht besteed

digen van propagandamateriaal zoals

wordt aan het werk van de Zwitser

bidprentjes en almanakken. Vanaf 1920

Kreidolf. Met name zijn illustraties bij

ontstond een omvangrijk jeugdboeken-

de door het echtpaar Dehmel samenge-

enjeugdtijdschriflenfonds. Eén van de

stelde boeken 'Fitzebutze' (1900) en

vier hoofdstukken is gewijd aan de

'Der Buntscheck' f1904) markeren een

jeugduitgeverij.

nieuw begin van de illustratiekunst in
het kinderboek. Ook de artistieke en iconografische bronnen die Kreidolf en zijn

Prentbriefkaarten van Rie Cramer /

kring geïnspireerd hebben, worden ge-

samengesteld door R. Klompmaker. -

toond - evenals de iwJoed die het 'vrije'

Amsterdam : Vereniging Documen-

werk van deze kunstenaars heefl gehad

tatie Prentbriefkaarten, 2001. - 59 p.
: ill.; 30 cm. - ISBN 90-6815-036-7

IO

Gouden daden : Zaanstad en het

op hun illustraties voor kinderboeken.

Rijk geïllustreerde uitgave met over-

jeugdboek. - Gemeente Zaanstad,

zicht van alle bekende prentbriefkaarten

2001. - f35,- excl. verzendkosten.

Konfigurationen des Fremden in der

van Rie Cramer, met vermelding van

Te bestellen bij Gemeente Zaanstad,

Kinder- und Jngendliteratur nach

uitgevers, en Frans- en Engelstalige uit-

J. Duyvis, Postbus 1400, 1500 AK

1945 / Ulrich Nassen und Gina

voeringen. Te bestellen door overmaken

Zaandijk, tel. 075-6552090.

Weinkauff(Hg.). • München:
ludicium-Verl, 2000. -196 S.; 21 o n .

van € ij,- op girorekening 2147118 ten

Beknopt overzicht in bijzondere

name van de Penningmeester van de

vormgeving van de geschiedenis van

vereniging in Almere.

het kinderboek in het algemeen en van

(bron: Boekenpost mei/juni 2002)

het jeugdboek in de Zaanstreek in het

het project 'Interculturele aspecten in de

bijzonder; over C. johan Kieviet, Cor

Duitstalige kinderliteratuur van 1945

Berichten uit de wereld van het oude kinderhoek
september 2002 no. 3;

ISBN 3-89T29-724-6.
Symposiumbundel voortgekomen uit

Bruijn, Dick laan, Hotze de Roos en

tot heden' dat van 1997 tot 2000 heefl

anderen.

plaatsgevonden aan de universiteit van

Leipzig. Het eerste deel van de bundel

avantgardistische. Interessant is wat

geeft bijdragen over kinderliteratuur in

gezegd wordt over de adaptatie in strip-

verschillende landen (Turkije, Jsrael,

vorm van kinderboeken en volwassenen-

Zwitserland); het tweede deel handelt

literatuur. Ook het interdisciplinaire

over de manier waarop het 'vreemde'

onderzoek van strips en de kritiek

(zowel de vreemdeling als aspecten van

komen aan de orde.

andere culturen) is terecht gekomen in

(bron: Volkacher Bote 75J.

de Duitse kinder- en jeugdliteratuur.
(bron: Beitrdge zur jugendliteratur und

Marchenkindcr-Zeitgenossen :

Mediën 2, 2002),

Untersuchungen zur Kinderliteratur
der Weimarer Republik / Helga

ABC-Büchlein und Bilderbibel:

Karrenbrock. - f.B. Metzier, juli

Kinder- und Jugendliteratur in

2002. - 2. erw.Aufl. - Ca. 210 p. -

Franckens Stiftungen / [Ausstellung

Phillips. - München : Saur, 2001. -

ISBN 3-476-45276-X ; ca. € 28,-.

und Katalog: Brigitte Klosterberg]. -

318 p . : il]. ; 25 cm

ie dr. 1995.

Malle : Franckesche Stiftungen,

ISBN 3-598-11569-5 : € 110,-.

2000. - 47 p. : ill.; 21 cm. - (Kleine

Nadat in 1948 een boek was ver-

De auteur volgt de discussie rondom
de 'Jugendschrijienwarte' in het begin

Schriftenreihe der Frankeschen

schenen met een overzicht van Duitse

Stiftungen ; 1)

exilliteratuur, waarin tj auteurs van

belangrijkste richtingen in het literaire

kinderboeken werden genoemd, duurde

aanbod voor kinderen en de veranderin-

een oude bibliotheek, opgericht rond

het tot 1995 voordat er weer aandacht

gen in het traditionele patroon zien.

1700. Er worden voorbeelden gegeven

was voor kinderboekschrijvers die moes-

van kinderboeken uit de 17e en tBe

ten vluchten voor het nazi-regiem.

eeuw; abecedaria, fabels, prentbijbels,

Twee tentoonstellingen (met catalogi)

1987 : a selecrion of two hundred

schoolboeken en catechismussen.

werden georganiseerd in Leipzig (1995,)

important collectible children's

en Wenen (1997-98). Deze publicatie

books, manuscripts and related

Lebensbesthreibungen für junge

geeft een Engelstalig overzicht met bio-

drawings, references and juvenilia :

Leser : die Biographie als Cattung

en bibliografische gegevens van 101

catalogue 50. - New York : Justin C.

der Jugendliteratur - am Beispiel von

duitstalige Exilschrijvers en -illustratoren

Schiller, 2002, - 240 p. : 210 ill. -

Frauenbiographien / Dorothee

van kinderboeken, (bron: Aus dem

€ 60.

Hesse-Hoerstrup. - Frankfurt am

Antiquariat, no. 6, 2002)

Catalogus bij een tentoonstelling in

Main [etc] : Lang, 2001. -183 p , ; 21

van de twintigste eeuw en laat de

Five centuries of Childhoud : 1497-

Antiquariaatscatalogus met beschrijvingen en afbeeldingen van 200 belang-

cm. - (Kinder- und Jugendkultur, -

Comics / Dietrich Grünewald. -

rijke kinderboeken, waarmee een beeld

literatur und -medien ; Bd. n) - Ook

Tübingen : Niemeyer, 2000. -106 p.

van de ontwikkelingen in de jeugdlitera-

verschenen als proefschrift Köln,

: ill.; 22 cm. - (Grundlagen der

tuur wordt gegeven. (Antiquarian book

Universitat, 2000. -

Medienkommunikation ; Bd. 8)

Review juli 2002J

ISBN 3-631-37245-0 kart.

ISBN 3-484-37108-0

Studie over het genre biografie in de

Basisinleiding over geschiedenis, pro-

The Louisa May Alcott Encyclopedia /

jeugdliteratuur aan de hand van een

ductie en verschijningsvormen van strips

ed. by Gregory Eiselin and Anne K.

aantal levensbeschrijvingen van vrouwen

als kunstvorm, met ah doel aan de hand

Phillips. - Westport, Conn. etc. :

uit de 18e, 19e en 20e eeuw, gericht op

van een exemplarische analyse een theo-

Greenwood, 2001. - XXI, 418 p . ;

rie en esthetiek van het stripverhaal te

24 cm. - ISBN 0313308969.

de jeugd van 12 tot 16 jaar.

ontwikkelen. De auteur laat zien dat de

Een echte encyclopedie vol informatie

Cerman children's and youth litera-

diversiteit binnen de strips tegenwoordig

over het leven en werk van de Ameri-

rure in exile 1933-1950 : biographies

reikt van het triviale, breed aanspreken-

kaanse auteur May Alcott. Gedegen en

and bibliographies / Zlata Fuss

de tol het artistiek hoogwaardige en

vaak diepgravende lemma's over mensen
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(familieleden, vrienden, auteurs, uit-

inleidend artikel van Krahé waarin zij

al zijn diversiteit en complexiteit omvat.

gevers), plaatsen, haar romans en ver-

haar onderzoeksresultaten op het gebied

Update van Crews' eerdere 'The Pooh

halen (en de personages daarin),

van de prentenboeken mei speelelemen-

Perplex' (196}), o.a. aangevuld met

tijdschriften, thema's en contemporaine

ten sinds de publicatie van haar boek

nieuwe parodieën op hedendaagse

gebeurtenissen en stromingen

'Meggendorfers Spielwelt' (1983) samen-

theoretische benaderingen van kinder-

(Amerikaanse burgeroorlog, de negen-

vat.

literatuur vanuit het feminisme, het
deconstructivisme, hel 'new historicism',

tiende-eeuwse vrouwenbeweging, etc).
Zowel haar kinderboeken als haar

Beauty, brains, and brawn : the con-

de cultuurstudies en het postcolonialisme.

romans voor volwassenen ('Gothic

struction of gender in children's lite-

(bron: The Lion and the Unicom 26).

navels', thrillers) komen aan bod, als-

rature / edited by Susan Lehr. •

mede het literaire netwerk waarbinnen

Portsmouth, NH : Hernemann,

Cirls, boys, books, toys : gender in

ze opereert (haar contacten met Barrelt

2001. - ISBN 0-325-00284-3.

children's literature and culture /

Browning, Hodgson Burneït, Charlotte

Een verzameling van veertien artike-

Brontê en Mary Mapes Dodge) waar-

len en elf profielen van auteurs en illu-

Margaret R. Higonnet. - Baltimore :

door een compleet beeld van de schrijf-

stratoren, Het belangrijkste thema is

Johns Hopkins University Press,

ster Alcott ontstaat, (bron: The Lion and

hel uitgangspunt dat kinderen in hun

1999.-312 p. $19.95.-

the Unicom 26).

lectuur met een breed scala aan rolmo-

ISBN 0-8018-6526-3.

dellen geconfronteerd moeien worden.

Verzameling van zestien essays waar-

Alice's adventures in the oral-lirerary

Doordat slechts een bijdrage in zijn

in met name wordt ingegaan op de

continuüm / Björn Sundmark. -

geheel over mannelijke personages in

speciale belangstelling binnen vrouwen-

Land, 1999.

kinderboeken gaat, wordt de indruk

studies voor kinderliteratuur en andere

Studie waarin de Alke-verhalen

gewekt dat de beeldvorming van meisjes

aspecten van de kindercultaur. De

van Lewis Carroll worden geplaatst in

(nog steeds) het meest problematisch is.

behandelde onderwerpen variëren van

de orale traditie, waarin ze volgens de

(bron: Children's Literature Association

kinderspel als educatief middel binnen

auteur thuishoren omdat ze eerst zijn

Quarterly 2001,}).

vrouwenvredeswerk, de figuren uit

verteld aan Alice Liddell en haar zusjes

hedendaagse actiefilms voor kinderen en

en pas later zijn opgeschreven, uitge-

het daaraan gerelateerde speelgoed, de

breid en aangepast. Ook andere literaire

bijdrage van vrouwen aan hei prenten-

sprookjes zouden op deze manier bestu-

boek in de 20e eeuw, tot linkse kinder-

deerd moeten worden. (The lion and the

strips in de Arabische wereld, (bron:

unicom, sept. 2001)

Canadian Children's Literature 103)

Spielbilderbücher aus der Spielzeug-

The great fairy tale tradition : texts,

sammlung des SMCA : die Samm-

criticism : from Straparola and Basile

lung Hildegard Krahé. / Peter Laub.
- Salzburg: Salzburger Museum
Carolino Augusteum, 2002. - 288 p.

c#

€ 29,-.
Uitgave naar aanleiding van een
tentoonstelling van 2 juni tot en met 27
oktober 2002 waarin de door Hildegard
Krahé aan het museum geschonken

to the Brothers Grimm / translated
and edited by Jack Zipes. - New York
: W.W, Norton, 2000, - (A Norton
critical edition). - Includes biblio-

; ill.; 28 cm, ISBN 3 901014 79 o ;
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edited by Beverly Lyon Clark and

Postmodern Fooh / Frederick Crews.

graphical references. -

- New York : North Point Press, 2001.

ISBN 0-393-97636-Xpbk.,

- XVI, 175 p . : ill. ; 2,2 cm. ISBN 0-86547-626-8.
Een verzameling van zeer humoristi-

Verzameling oorspronkelijke teksten
van klassieke Europese sprookjes, gegroepeerd rondom een veertigtal thema's, en

verzameling 'afwijkende boekvormen'

sche maar theoretisch terdege onder-

meestal vergeleken met de versie die de

wordt beschreven. Verlucht met meer

bouwde essays die op geheel eigen wijze

Gebroeders Grimm hebben opgetekend.

dan 1700 fc Ie uren illustraties. Bevat een

de huidige stand van de Pooh-studie in

Bevat levens zeven (historische) krili-
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sche essays over diverse sprookjesverza-

L'hisloire des femmes publiques

melaars en beknopte biografieën van

contée aux enfants / Francoise

sprookjesauteurs.

Lelièvre, Claude Lelievre. - Paris :
Presses universitaires de France,

The child that books built / Frands

2001. - 2 0 0 p . : ill.; 22 cm. -

Spufford. - Faber and Faber, 2002. -

(Sciences sodales et sociétés, ISSN

314 p. ; 21 cm. - ISBN 0-571-19132-0;

1281-6256). - ISBN 2-13-051444-8 ;

£ 12,99.

€ 24,-.

De auteur onderzoekt de relatie tus-

Onderzoek naar de beschrijvingen

sen het kind en de boeken die hij of zij

in 20e eeuwse Franse schoolboeken van

leest. Hij combineert psychoanalyse met

beroemde meisjes en vrouwen, zoals

zijn eigen leeservaringen van boeken

koninginnen, prinsessen, heiligen en

van CS. Lewis, A.A. Milne, Laura

bekende burgers. Sympathieke beschrij-

Ingalls Wilder en anderen. Hij beweert

zijn boeken. Met een verhelderend essay

vingen komen voor bij vrouwen die zich

dat zijn karakter meer is gevormd door

van fotohlstoricus Roger Taylor over de

onderdanig gedragen of martelares zijn,

wat hij las dan door zijn familie, (bron:

omstreden onderwerpskeuze van Carroll.

terwijl vrouwen op machtige posities

Anliquarian Book Review, juli 2002)

(de Volkskrant 24 mei 2002}

worden voorgesteld als wreed, verraderlijk, intrigerend en niet capabel, (bron:

Medieval children / Nicholas Orme. -

Stranger shores : literary essays 1986-

New Haven [etc]: Yale University

1999 / J.M. Coetzee. - Viking, 2001.

Bookbird, jrg. 39, no. 4, 2001)

Press, cop. 2001. - XII, 387 p. : 01.;

295 p. - ISBN 0-670-89982-8 ;

Victorian sources of fairy tales : (r) a

26 cm. - Met lit. opg., index. -

f45,32.

collection of researches / with a new

ISBN 0-300-08541-9
Prachtig geïllustreerde studie waarin

Essays van de Zuid-Afrikaanse schrij-

introduction by Robert A. Gilbert -

ver (1940- ) over andere schrijvers,

5 dl., 1420 p. 22 cm. - Thoemmes

de auteur de gangbare opvatting

met onder meer een essay over Daniel

Press, okt. 2002. -

bestrijdt dat kinderen in vroeger tijden

Defoe's 'Robinson Crusoë' en over

ISBN t 84371 038 2;£ 395,-.

beschouwd werden als onvolledige vol-

'Clarissa' van Samuel Rkhardson.

wassenen die geen kindertijd hadden

In de loop van de negentiende eeuw
vonden verschuivingen plaats in de

zoals we die nu kennen. In negen hoofd-

Children's classics under Franco :

opvattingen over sprookjes. Aanvankelijk

stukken worden aspecten van het leven

censorship of the "William" books

werden sprookjesverzamelingen als een

als dood, gezin en gevaar gedurende vijf-

and The adventures of Tom Sawyer /

opmerkelijk facet van de Romantiek

honderdjaar vanuit verschillende bron-

lan Craig. - Oxford enz. : Lang, 2001.

bekeken met bijbehorende idealisering

nen beschreven. Daaruit blijkt dat onze

- 298 p . ; 23 cm

van het kind en de kindertijd. De werke-

voorouders wel degelijk een kindertijd

ISBN 3-9067Ó6-87-X pbk ; £ 30,-.

lijke oorsprong van sprookjes werd ont-

kenden. Er zijn hoofdstukken over woor-

Studie van de grillige houding van

kend, maar onderzoek naar Keltische

den, rijmen en liedjes, spel, lezen leren,

de Spaanse censors ten opzichte van

literatuur en Shakespeare's werk bracht

leesplezier, (bron: Books for Keeps, mei

twee Engels-Amerikaanse klassieken: de

de donkere kanten aan het licht, In de

2002)

William-boeken van Richmal Crompton

negentiende eeuw werden onderzoeken

en Tom Sawyer van Mark Twain. Het

gepubliceerd van wetenschappers, volks-

blijkt dat de afwijzing van de werken

kundigen, antiquaren en letterkundigen.

Lewis Carroll photographer. - Prince-

voornamelijk werd gebaseerd op grond

Deze zijn nu in 5 delen als herdrukken

van veronderstelde protestante elementen

weer beschikbaar voor onderzoekers en

feerde van 1S56 tot 1880 en maakte zo'n

en uiteraard op alle seksuele of romanti-

studenten.

jooo foto's. Daarvan zijn er nu 407 in

sche toespelingen. (Bookbird, jrg. 40, no.

dit boek te bekijken, waaronder een aan-

2, 2002)

ton University Press, 2002. - € 85,15.
Charles Lutwidge Dodgson fotogra-

tal van meisjes die hem inspireerden tot
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Uit de tijdschriften

Het volgende nummer van De

Nederlandse letterkunde (jrg. 7, no. 2,

Boekenwereld, verwacht in oktober

mei 2003) bevat een artikel over het

Voor de tijdschriftartikelen geldt dat

2002, is een speciaal nummer over

literaire leesonderwijs vanaf de lagere

deze bijna allemaal aanwezig zijn

kinderboeken, met artikelen van

school van ca. 1890-1940, ook over

bij het Letterkundig Museum of de

medewerkers van de Koninklijke

Roomsche jeugdlectuur.

Koninklijke Bibliotheek.

Bibliotheek over Wonderland, Theo
Gielen over de vroege weerklank

In De Parelduiker (jrg. 7, no, 1, 2002)

NEDERLAND

van Piet de Smeerpoets in Nederland,

een artikel over Nederlandse persona-

Chris Schriks over kwartjesboeken,

ges en hun taalgebruik in de oor-

Berichten van Moedei de Gans (jrg. 3,

P.j. Buijnsters over De geschieden is

spronkelijk Duitse uitgaven van Karl

no. 2, juni 2002) bevat een vervolg

van een kraai van Mea Mees-Verwey,

May.

op het artikel over Charles Krienen

Bubb Kuyper over Bram Vingerling

en een bijdrage over Rona Lentmck.

en meer.

Raster (no. 98, juli 2002) is gewijd
aan Gulliver, met informatie over wat

Biografie Bulletin (jrg. 12, no. 1,

Filter (jrg. 9, no. 2, 2002) bevat een

er allemaal uit geschrapt is vanwege

2002) bevat een artikel van Aukje

bijdrage over Niels Holgersson in

"onwelvoeglijkheid" en hoe het kon

Holtrop over de biografie van Nienke

Nederlandse vertaling.

uitgroeien tot een kinderboek.
Gepleit wordt voor een integrale

van Hichtum en de film Nynke.
Leesgoed (no. 3, 2002} bevat een

Nederlandse vertaling van het origi-

In de Bob Evers Nieuwsbrief (jrg. 10,

artikel over het Schweizerisches

neel.

no. 2, juÜ 2002) wordt het tienjarig

J u gendbuch-1 nsti tut.
De School Anno (jrg. 20, no. 2,

bestaan gevierd.
Het Lexicon van de jeugdliteratuur
Boekenpost (no. 59, mei/juni 2002)

(afl. 59, juni 2002) bevat onder meer

manier waarop de katholieke auteur

bevat artikelen over de Sneeuwbal-

lemma's over abc-boeken, DA.

Alphons Timmermans schreef over

serie van Kluitman, A.D. Hildebrand,

Cramer-Schaap en J.H. Isings.

de Nederlandse Opstand (de Tachtigjarige oorlog), over de schoolplaat

misdaadstrips, illustratrice Corina en
over het gebruik van emblema tap ren-

In Literatuur (jrg, 19, no. 3, mei/juni

"Op de reede van Bantam", en over

ten als voorbeeld voor afbeeldingen

2002) staat een recensie van het boek

zangonderwijs in de 19e eeuw.

op kinderprenten en in kinderboeken.

van Anne de Vries: Van Hieronymus

In Boekenpost (no. 60, juli/aug

tot heden en een stuk over Meijsing en

In Spiegel der Letteren (jrg. 44, no. 1,

2002) bijdragen over reclamestrips,

de mythe rond Willem Waterman.

2002) staat een artikel over vier boeken waarin slavernij in Suriname aan

illustrator Menno van Meeteren

\A

zomer 2002) bevat artikelen over de

de orde komt.

Brouwer, J.W.H, van Wermeskerken

Literatuur zonder leeftijd (no. 58,

en exotische volkeren in oude kinder-

zomer 2002) is geheel gewijd aan

prenten en -boeken.

het negen tiend e-eeuwse kinderboek,

Traditie (jrg. 8, no. 2, zomer 2002)

Voor Boekenpost (no. 61, sept/okt.

met bijdragen over poëzie, Martinet's

bevat een artikel over dienstbodes in

2002) worden artikelen aangekon-

boek over de natuur, Busken Huet's

kinder- en jeugdboeken, geënt op een

digd over Wonderland en over 19e-

opvattingen over kinderboeken, de

onderzoek naar het leven van Neder-

eeuwse boeken met gouddruk.

meest favoriete boeken, prenten en

landse dienstbodes van 1900-1940,

gedichten, Jan Pieter Heije, Pinokkio,

en een bijdrage over de Amsterdamse

De Boekenwereld (jrg. 18, 2001-

een boek dat door een kind zou zijn

traditie van het beurstrommelen,

2002) bevat recensies over Naar de

geschreven, een vergelijking tussen

waaruit blijkt dat Jan Schenkman een

vatbaarheid der jeugd van Frits Huls-

Karl May en Paul d'Ivoi, Stamperius

rol speelde bij de herleving ervan en

kamp en Lust en Leering van P.J.

Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd en

dat de afbeelding uit A is een aapje

Buijnsters en L. Buijnsters-Smets.

over kinderbijbels.

van P.J. van Geldorp (1907) met de
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tekst 'T is een trommel die tante mij

Goose (1665-1757), die een collectie

een 19e eeuws tijdschrift: The youth's

schonk" een historische traditie uit-

bakerrijmen naliet.

companion (1871-1929).

beeldt.
CCL; Canadian Children's Literature

The Lion and the Unicom (jrg. 26,

De Vermaan {no. 24, mrt 2002) is

(jrg. 27, no. 3, no. 103, herfst 2001)

no. 2, april 2002) is een themanum-

gewijd aan 'Le rayon vert', vertaald

bevat een artikel over Harry Potter en

mer over Italiaanse jeugdliteratuur

als 'De wonderstraal' of'De geheim-

Winnie de Poeh.

met artikelen over Italiaanse baker-

zinnige straal'.

rijmen, humoristische Italiaanse
Children's Literature Association

boeken en een historisch overzicht.

De Witte Raaf {no. 96, mrt/apr.

Quarterly (jrg. 26, no. 3, herfst 2001)

Verder een bijdrage over Engelse tijd-

2002) is een Belgisch literair tijd-

bevat bijdragen over Lucy Maud

reisverhalen vanaf 1906.

schrift, dat een artikel bevat over

Montgomery en over de invloed van

ambivalentie in de prentenboeken

jeugdboeken op liet werk van

Marvels and tales (jrg. 16, no. I,

van Wilhelm Busch en Heinrich

Richmal Crompton en Dylan

2002) bevat een bijdrage over volks-

Hoffmann.

Thomas. No, 4 (winter 2001-2002)

verhalen over bedriegers van de

bevat een artikel over de humoristi-

Zuidafrikaanse bosjesmannen en een

sche Mrs. Piggle-Wiggle boeken van

stuk over wat Simone de Beauvoir als

Betty MacDonald (1908-1958) waarin

kind las en het effect daarvan.

BUITENLAND

slecht gedrag wordt behandeld alsof
Antiquarian Book Review (juli 2002)

het een ziekte is. Jrg. 27 (no. 1, lente

beval artikelen over het verzamelen

2002) is een poëzie-special met

van Alice uitgaven, van boeken van

onder meer een artikel over de

L. Frank Baum en van Sendak.

19e eeuwse gedichten van Ann
en Jane Taylor.

Aus dem Antiquariat (no. 2-6, 2002)
bevat een artikel over de Struwwelpeteruitgaven van Duitse immigranten in Amerika. In no. 4 een artikel
over een tentoonstelling van een
Struwwelpeterverzamelïng, No. 6

AH.

bevat bijdragen over jeugdboekenschrijfster Tony Schumacher (1848-

La revue des livres pour enfants {no.

1931), over een Knecht Ruprecht uit-

Children's literature in education (jrg.

204, april 2002) bevat artikelen over

gave uit 1896 en over een tentoon-

33, no. 2, juni 2002) bevat artikelen

Astrid lindgren een terugblik op de

stelling van de internationale

over de aanpassing van sprookjes en

maand van het geschreven erfgoed

Struwwelpeterverzameling van

volksverhalen voor het heden, over

met besprekingen van de verschillen-

Waker Sauer in Heidelberg.

Chinese bakerrijmen en wat ze ver-

de tentoonstellingen van oude kinder-

tellen over de rol van vrouwen en

boeken en een symposium.

Bookbird (jrg. 40, no. 1, jan, 2002)

over The box ofdelights van John

is een special over kinderliteratuur

Masefïeld uit 1935.

in Midden-Europa, zoals Bulgarije,

De Volkacher Bote {no. 75, april
2002) behandelt een vergeten klas-

Roemenië enz., met informatie over

Journal of children's literature (jrg.

de geschiedenis, vertalingen en illus-

27, no, 2, herfst 2001) is gewijd aan

Dino Buzatti (1906-1972), verder

traties. No. 2, 2002 heeft als thema

beeldvorming in kinderboeken. Jrg.

een bespreking van Lust en Leering

prentenboeken en een artikel over

28, no. 1 behandelt "readers respon-

en een artikel over het populaire boek

Mother Goose zelf: Elizabeth Poster

se" met onder andere een artikel over

Hüschenschule.

sieker: Das Königrtich der Baren van

liirrii hten uil de wereld vsn het oude kinderboek
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Vragen

beleeft. Hij heeft het omstreeks 1955

Colofon

in de dorps bibliotheek van LoosDonateur Chrisriaan Kleiss heeft een

duinen geleend. Het is niet Pipper

Berichten uit de wereld van het oude

merkwaardig boek gevonden en

valt door de aarde van A.C.C, de

kinderboek. Mededelingen-bulletin van

vraagt zich af of iemand er iets meer

Vletter en niet Naar het middelpunt

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

over weet. Het gaat om Kriebeltje en de

der aarde van Jules Verne. Informatie

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

stink stank-mannetjes. De illustraties

graag naar Talinglaan 21, 2566 VN

zijn gemaakt door 'Clia'. Het is een

Den Haag, tel. 070-3643683 en naar

Bestuur.

oblong boekje {19x29 cm) van 8 pagi-

de redactie.

Frits Booy (voorzitter),
Henk van der Lee (penningmeester),

na's, met zwarte en gekleurde illustraties. Er is nog een ander deel over

Hulp gevraagd: Antoinette

janneke van der Veer,

Kriebeltje: Kriebeltje de boskabouter.

Bnimmelink, studente Nederlands

Jaap ter Linden,

Over het laatste boek stond in de anti-

in Leiden, zoekt voor haar afstudeer-

Reinder Storm,

quariaatscatalogus (nov. 1999) van

scriptie naar lezeressen, jong en oud,

Pien Pon.

De Robijn: 'Parodie met Dolfje Mot

van de boeken / verhalen van Sanne

Donaties naar gironummer 2348552

(onmiskenbaar Adolf Hitler) in een

van Havelte. Tussen 1934 en 1967

t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder-

nederige rol'. De Robijn schat het jaar

schreef zij 13 meisjesboeken over vier

en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

van uitgave op ca. 1943. De afbeel-

families. Bekende titels zijn Hun

ding hierbij komt uit het deel met

geheim, Mieks moeilijkheden en

Samenstelling:
0 ls

de Stink Stank-mannetjes. Het lijkt

Hanna's vlucht. In de jaren ' 7

onwaarschijnlijk dat een boek met

haar werk opnieuw uitgebracht en in

en Theo Gielen

dergelijke afbeeldingen tijdens de

de jaren '90 verschenen haar boeken

Informatie kan men sturen aan:

oorlog in de handel zou zijn: te

in bundels met streekromans: de

Koninklijke Bibliotheek

gevaarlijk voor de bezitter ervan,

Jubileumomnibussen en de reeks

t.a.v, Jeannette Kok

Na-oorlogs dus? En wie is Clia?

Gouden vijf. Ook verschenen verha-

Postbus 90407

Informatie graag naar Chrisriaan

len van haar in Margriet en Libelle.

2509 LK Den Haag

Kleiss, Amsteldijk Noord 25,1422

U zou haar enorm kunnen helpen

Tel. 070-3140215

XW Uithoorn, en naar de redactie.

als u als lezeres een aantal vragen

e-mail: jeannette.kok@nlmd.nl

wilt beantwoorden. Voor een vragen-

ofjeannettekok@compuserve.com

lijstje kunt u haar mailen, schrijven

of telefoon: 020-6251915

Jeannette Kok, Nel Teeuwen

of bellen:
a,brummelink@wana doo.nl; adres:

Donateurs van de Stichting (minimum

Kogeldistel 54, 3068 NK Rotterdam ;

donatie per jaar achttien euro)

tel. 010-2204226.

ontvangen uitnodigingen voor studiedagen, excursies en regelmatig de
Berichten uit de wereld van het oude

Verantwoording
illustraties

kinderboek en een jaarboekje.
Aanmelden ah donateur kan men bij

De plaatjes zijn deze keer van Daan

jaap ter Linden,

Gezocht: Bert van Braak zoekt al heel

Hoeksema, uit Voor vrindjes en vrien-

Nationaal Schoolmuseum,

lang naar een boek dat gaat over een

dinnetjes, met versjes van Betsy Kater

Nieuwemarkt r A,

jongetje dat met een zelf gemaakt

en silhouet)es van Daan Hoeksema,

3orr IIP Rotterdam (oro-4045425)

karretje met 4 fietswielen door een

Uitgegeven bij drukkerij Bos in

lange rechte tunnel naar het midden

Amsterdam in 1917, Het is het ie

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

van de aarde suist en daar avonturen

deeltje uit een serie van drie.

Frits Booy (035-5417336)

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Van het bestuur

•w STICHTING GESCHIEDENIS
r

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR.

)

desgevraagd belangrijke gegevens en adviezen en is snel
en attent met het opzoeken en opsturen van aangevraagde

Helaas moet ik u mededelen dat ons bestuurslid )aap ter

informatie. De prijs is haar in kleine kring uitgereikt.

Linden door ziekte genoodzaakt is enkele maanden totale

Van harte gefeliciteerd! Wij feliciteren ook de donateurs

rust te houden. We wensen hem van harte veel sterkte,

Un en Piet Buijnsters en Jeroen Salman met de aan hen

geduld en een volledig herstel toe.

toegekende Menno Hertzbergerprijzen voor respectievelijk

Het verheugt het bestuur dat ons nieuwe bestuurslid Pien

Lust en leering en Populair drukwerk in de gouden eeuw :

Pon bereid is gevonden om als secretaris te fungeren.

de almanak als lectuur en handelswaar.

De studiedag over 'Wonderland' in Rotterdam was geani-

Hierbij treft u ons tweede jaarboekje aan. Het is van de

meerd en informatief. Deze kijkjes achter de schermen

hand van drie donateurs: Jant van der Weg en Toin Duijx

waren zeer de moeite waard. Alleen jammer dat een van

als schrijvers en Gerard Post van der Molen als drukker.

de sprekers verstek liet gaan, maar gelukkig ving de heer

Het is een boeiend en fraai boekje geworden. We zijn

Vermeulen van de KB dat op. Het bezoek aan de tentoon-

auteurs en drukker veel dank verschuldigd.

stelling zorgde voor veel bewondering en herkenning.

Tenslotte wenst het bestuur alle donateurs een zin- en

Zie elders in deze 'Berichten' een impressie van uw voor-

kinderboekenrijk Nieuwjaar toe!

zitter.
Frits Booy
Voorzitter

cr#

Y

* '

De studiedagen in 2003 zijn gepland op 29 maart te
Amsterdam en 25 oktober te Leeuwarden. Sprekers zijn

Van de redactie

o.a. Marja Keyser (over kennis in kinderboeken), Carl
Eisma (over jan Ligthart) en |ant van der Weg (over Friese

Dit najaar vond een groot aantal evenementen plaats op het

kinderliteratuur). Ook zullen we hopelijk weer vele oude

terrein van de jeugdliteratuur; de verslagen daarvan nemen

kinderboeken te zien krijgen.

een flink deel van de ruimte in dit nummer in beslag.

De Hieronymus van Alphen Prijs is dit jaar toegekend aan

Er werd ook weer veel gepubliceerd, vandaar dat het blad

ons aller f eannette Kok wegens haar zeer grote verdiensten

net als de vorige keer vier extra pagina's telt. De illustraties

voor het documenteren, verklaren en uitdragen van de

zijn deze keer van Elizabeth Ivanovsky.

geschiedenis van het kinder- en jeugdboek. Ze deed en
doet dit zeer trouw, enthousiast en nauwgezet en heeft

De samenstellers

vanaf het begin de 'Berichten' mede verzorgd. Ze geeft

Berkhten uit de wereld vin het oude kinderboek
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Wandelen door
'Wonderland'

met veel plezier wordt gespeeld en

almanakken, vroege prentenboeken,

gewerkt! Het is zeer aan te bevelen

Prikkebeen, Alleen op de wereld,

om met wat oudere kinderen deze

Ot en Sien, Roggeveen, Bulletje en

In de Rotterdamse Kunsthal is het

erg fraaie en goed opgezette tentoon-

Boonestaak, Annie Schmidt, Guus

goed wandelen door een wonder-

stelling te gaan zien!

Kuijer en Pim Pandoer. Het is al van
groot belang, dat er ruime, deskun-

schoon 'Wonderland', de tentoonstelling over kinder- en jeugdboeken,

Drie publicaties

dige aandacht is geschonken aan

afkomstig uit de eindeloze, afgunst-

Bij de tentoonstelling horen drie

minder bekende genres als kinder-

opwekkende verzameling van de

publicaties: een gidsje en de boeken

prenten, kinderbijbels, humoristische

Koninklijke Bibliotheek. De expositie

Het kinderboek en Wonderland, de

boekjes en prentenboeken uit de ige

is mede georganiseerd door De Kunst-

laatste twee door Waanders uitgege-

eeuw. Ook komen nu eindelijk - en

hal en ontworpen en ingericht door

ven. Het gidsje dat de bijschriften bij

terecht! - populaire jeugdseries als

de Amsterdamse firma Kossmann

de vitrines en paviljoens bevat, geeft

die over Arendsoog, Pim Pandoer

& De Jong Exhioition Architects.

en Bob Evers uit de verf. Helaas zijn

Op bijzonder creatieve, vernuftige en

sommige hoofdstukken veel minder

overzichtelijke wijze worden honder-

uitgewerkt dan andere.

den kinder- en jeugdboeken getoond,

Het is merkwaardig dat er twee bij-

soms speels, soms keurig neergezet.

dragen aan het werk van Roggeveen

We worden aangenaam getroffen
door afbeeldingen van metershoge
boekenruggen op de wanden, vele
vitrines vol oude, minder oude en
meest recente boeken, chronologisch
gerangschikt in vitrines (helaas
zonder titelaanduiding erbij) en een
aantal leuke paviljoens.
Een ieder vindt er de geliefde papieren
kameraadjes uit haar of zijn jeugd
terug, van 'Pietje Bell tot Harry
Potter' (een overigens misleidende

overwegend algemene informatie.

zijn gewijd en niet één aan de ook

ondertitel, omdat er ook vele nog

De uitgave Het kinderboek vind ik een

zo geliefde kinder- en jeugdboeken

oudere kinderboeken zijn te zien}.

leuke vondst en een welkome aanvul-

(Bolke de beer!) van A.D. Hildebrand.

Dankzij een technisch wonder kun-

ling! In één handzaam, rijk geïllus-

Ook bijdragen over de illustratoren

nen we enkele prentenboeken naar

treerd boekje staan bijna alle toppers

Rie Cramer, Freddie Langeler, Alfred

hartelust doorbladeren! Dat is vooral

van de Nederlandse kinder- en jeugd-

Listal en/of Bas van der Veer heb ik

heerlijk, als het een jaren geleden uit

literatuur bijeen. Zo kunnen we snel

node gemist.

ons leven verdwenen kinderboek

en gemakkelijk onze favorieten op-

Al met al is Wonderland een prachtig

betreft

sporen en voor de geest halen. Al mis

uitgegeven boek met veel interessante

Een tentoonstelling van kinderboeken

ik wel het klassieke A is een Aapje.

informatie voor een breed, belang-

is meestal op volwassen geworden

Wonderland bevat wel 104 hoofd-

stellend publiek. Mijn complimenten,

kinderboekenverslinders gericht,

stukken over bekende kinder- en

ook aan de uitgever en de drukker.

daarom zijn voor de lezertjes van nu

jeugdboeken, vele auteurs en enkele

een aantal paviljoens vol verrassingen

illustratoren, met talloze fraaie af-

Frits Booy

(met o.a. maffe vormen, muzikale

beeldingen in kleur. De meeste

(een recensie over het boek

boeken en enge zaken) ingericht,

hoofdstukken geven veel en interes-

Wonderland door Frits Booy is

plus een kinderboekenfabriek waarin

sante informatie, bijvoorbeeld over

te lezen in Leesgoed 1, 2003)

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Prijzen

langer gebruikelijk was, bracht hij
volgens Pieter Oostlander ongeveer

P.J, Buijnsters en L. Buijnsters-Smets

de Van Veen-kring zal gehouden

90 prentenboeken uit, In 1929

ontvingen op 21 november tijdens

worden op 26 april 2003. Er worden

eindigden de Haan's activiteiten als

een zeer feestelijke bijeenkomst in de

geen aparte uitnodigingen verstuurd

kinderboekenuitgever met de verkoop

Aula van de Koninklijke Bibliotheek

voor deze bijeenkomsten.

van zijn hele kinderboekenfonds aan

de driejaarlijkse Menno Hertzberger

Plaats: antiquariaat Acanthus,

Van Goor. Maar veel staaltjes van

Prijs van de Nederlandsche

Achter Sint Pieter 180 in Utrecht,

zijn kleurendruk zijn bewaard in

Vereeniging van Antiquaren voor

Men is welkom tussen 10 en 10.15

deze mooie collectie.

hun boek Lust en Leering * geschiedenis

uur. Meer informatie bij Frits Booy,

van het Nederlandse kinderboek in de

zie Colofon.

Gemeentearchief Amsterdam

negentiende eeuw. De aanmoedigings-

Op vrijdag 8 november 2002 bezocht

prijs was voor Jeroen Salman voor

een groep donateurs het Gemeente-

zijn boek Populair drukwerk in de

Mini-excursies

gouden eeuw : de almanak als lectuur

archief in Amsterdam. Bibliothecaris
Mario van Riemsdijk vertelde over de

en handelswaar. De middag werd

Pieter Oostlander

geschiedenis van het archief en over

onder meer opgeluisterd met een

Vrijdag 13 september waren zes dona-

zijn werk: voornamelijk de verwerving

lezing door Arie van den Berg met

teurs welkom bij Pieter Oostlander in

van materiaal over Amsterdam. De

de intrigerende titel: De hondsdagen

Utrecht. Zijn verzameling bestaat uit

vorige bibliothecaris, W. Jagerman,

van een edelman, of de attractie van

prentenboeken in chromolithografie,

ook zelf een verzamelaar van jongens-

lopend nieuws'. Zijn verhaal, ruim

met de nadruk op boeken van uitge-

boeken, heeft antiquarisch en in de

voorzien van afbeeldingen van

verij W. de Haan in Utrecht. Pieter

moderne boekhandel veel kinder-

pamfletten en ander drukwerk, liet

Oostlander en zijn vrouw begonnen

en jeugdboeken over Amsterdam

zien hoe in vroeger eeuwen een

in 1970 op rommelmarkten met het

verworven, en dat is door Mario van

groot publiek kennis kon nemen

verzamelen van boeken van Van

Riemsdijk voortgezet. Het gaat om

van allerlei vreselijke en wonderlijke

Osselen van Delden met de bedoeling

boeken die zich in Amsterdam af-

gebeurtenissen.

om die zelf te gaan (her)lezen.

spelen, of waarin Amsterdam een

Daarna kocht hij ook via antiquaria-

essentiële rol speelt en bijvoorbeeld

ten boeken met banden van lezende

Amsterdamse prijsbanden. Er zijn

kinderen en prentenboeken met

342 kinderboeken aanwezig.

chromolitho's. Ter oriëntatie gebruik-

Voor algemene informatie zie

Op zaterdag 2 november sprak Ans

ten zij - er was in de jaren zeventig

www. gemeen tearchief.amsterdam ,nl,

Veltman-van den Bos over de uitgave

nog maar weinig vakliteratuur voor-

Er zijn ook archieven van uitgevers,

van 's Menschen begin, midden en einde

handen - vooral bloemlezingen als

drukkers en boekhandels te vinden,

die Petronella Moens en W.H.

'Bloempjes der vreugd' en 'Hetprenten-

zoals dat van Vlieger (circa 8 meter),

Warnsinck in 1824 uitgaven in na-

boek van tante Pau'.

met persoonlijke en zakelijke papie-

volging van het gelijknamige boek

Als Utrechters zijn ze zich in de loop

ren waarvan de heer Van Riemsdijk

van Jan Luiken. Zij vertelde ook over

van de tijd steeds meer gaan toeleg-

een mini tentoonstelling had inge-

het onderzoek naar de 'vriendenrol'

gen op het verzamelen van de mooie

richt.

van Petronellla Moens waarmee zij

in chromolithografie uitgevoerde

Fondslijsten en dergelijke zijn bij

op het moment bezig is, en over de

(prenten)boeken van W. de Haan uit

de Bibliotheek van de Vereeniging

Petronella Moens-route die in haar

Utrecht. De firma was vanaf 1887

(UB Amsterdam) ondergebracht.

geboorteplaats Aerdenburg is uitge-

actief als Lentz & De Haan; in 1898

Er wordt nog een tweede excursie

zet. Helaas waren er maar weinig

begon De Haan een eigen uitgeverij

naar het Gemeentearchief georga-

mensen aanwezig.

en tot ca. 1912, toen de chromolitho-

niseerd vanwege de grote belang-

N.B. De volgende bijeenkomst van

grafie voor prentenboeken niet

stelling.

Mr. van Veen-kring
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Studiedag

kennis te laten nemen van wat de KB

Dongelmans zijn in een laat stadium

bezit. Terwijl in 1998 een selectie

nog 4 items over enkele zeer popu-

De studiedag op 12 oktober was deze

werd getoond uit al het materiaal dat

laire helden toegevoegd.

keer geheel gewijd aan de tentoon-

zich in de KB magazijnen bevindt,

Het kinderboek

stelling Wonderland.

viel voor 2002 de keuze op een speci-

In een laat stadium kwam uitgeverij

Zo'n vijftig donateurs waren naar

fieke collectie: de kinderboeken. Een

Waanders met het idee voor een

Rotterdam gekomen, waar het Natio-

van de redenen voor deze keus was

tweede boekje, passend in de reeks

naal Onderwijs museum gastheer

de komst - eind 1997 - van de onge-

van eerdere Waanders-uitgaven als

was. Daar lichtten drie medewerkers

veer 70.000 boeken van de collectie

Het Haagse school boek, Het antiek-

van de Koninklijke Bibliotheek het

Boek & Jeugd.

boek en Het monumenUnboek.

beleid van deze instelling op het

Bij Het Wonderbaarlijk Alfabel ver-

De bedoeling was een compact en

terrein van de presentatie van haar

scheen het boek Verzamelaars en

speels kinderboekenboek met veel

collecties toe en gaven ze een kijkje

verzamelingen, waarin aandacht werd

plaatjes (het werden er zo'n 370),

achter de schermen van de totstand-

besteed aan de vele schenkingen die

een kort begeleidend tekstje en voor-

koming van deze tentoonstelling en

de KB in de loop van haar bestaan

al veel herkenning voor een breed

de begeleidende publicaties.

heeft ontvangen. Al eerder had de

publiek. Ondanks de korte tijd die

Tentoonstellingsmaker Herman

KB het dikke 100 Hoogte-punten laten

resteerde voor de productie werd

Kossmann was helaas de afspraak

verschijnen waarin in chronologische

het idee enthousiast opgepakt: een

vergeten; jammer, omdat hij iets had

volgorde honderd van de mooiste

stagiair werd aangetrokken en vele

kunnen laten zien van de heel andere

handschriften en boeken uit de col-

KB-ers werden ingeschakeld. Lijsten

invalshoek waarvanuit een tentoon-

lectie waren getoond en beschreven.

met top-honderds en gegevens uit

stellingsinrichter naar het materiaal

Met dat boek begon de vruchtbare

enquêtes bepaalden mede de selectie.

kijkt.

samenwerking met uitgeverij

De ordening van het materiaal is

Waanders, waar ook de publicaties bij

'ad random' alfabetisch: elke letter

Wonderland zijn verschenen.

begint met de desbetreffende letter

De publicaties in het kader van

Wonderland

uit een abc-boek en vervolgens is

de tentoonstelling Wonderland

Het boek Wonderland (dat tijdens

afwisselend op auteursnaam, titel

Marieke van Delft, plaatsvervangend

de productiefase bij de KB 'het

of illustrator gealfabetiseerd. Gevolg:

hoofd van de afdeling Bijzondere

prachtboek' werd genoemd) is géén

een verrassend geheel dat via een

Collecties, gaf een overzicht van

catalogus van het tentoongestelde

uitgebreid register toch zeer toegan-

eerdere publicaties van de KB en het

en behoudt daardoor zijn waarde

kelijk gemaakt is.

uitgavenbeleid.

ook na afloop van de tentoonstelling.

In het verleden organiseerde de KB

In tegenstelling tot vele andere

De positie van de KB als

wel vaker tentoonstellingen: in eigen

publicaties die de laatste jaren op

culturele instelling

huis, op kleine schaal en voor een

het terrein van de geschiedenis van

Els van Eijck van Heslinga, plaats-

beperkt publiek. Daarbij werden

de jeugdliteratuur zijn verschenen,

vervangend directeur van de KB, is

bescheiden publicaties uitgegeven.

is deze uitgave bedoeld voor een

geen onbekende voor de Stichting

Naar aanleiding van het 200 jarig

breed publiek van geïnteresseerden.

Geschiedenis kinder- en jeugdlitera-

bestaan van de KB werd in 1998 een

De collectie van de KB was het uit-

tuur, Zij opende in oktober 1999 in

grote tentoonstelling georganiseerd

gangspunt van de vele kleurenillus-

Utrecht het symposium Tot volle

in de Nieuwe Kerk in Amsterdam:

traties. Genres, auteurs, afzonderlijke

waschdom en kondigde toen al deze

Het Wonderbaarlijk Alfabet. Dat was

boeken of illustratoren zijn het

nationale kinderboekententoonstel-

zo'n succes dat de KB een olympische

onderwerp van de bijdragen. De

ling voor 2002 aan.

beslissing nam: elke vier jaar zou een

oorspronkelijk door Anne de Vries

Het beleid van de KB is de laatste

dergelijke grote expositie georgani-

gemaakte opzet ging uit van honderd

jaren nogal veranderd: de 'KB als

seerd worden om een breed publiek

items; op instigatie van Berry

culturele instelling' is een gedachte
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die steeds meer terrein gewonnen
heeft en die onder meer vorm krijgt
in een actief tentoonstellings- en
publicatiebeleid. Naast haar wetenschappelijke functie wil de KB zich
als Nationale Bibliotheek ook gaan
richten op een breed publiek, onder
meer met het tonen van het cultureel
erfgoed dat zij beheert. De concrete
uitwerking van deze gedachte gebeurt
door:

en publicaties te maken op basis

De Harmonie uit vitrine 63, noch

•• Tentoonstellingen, om de belas-

van die collecties.

het illegale uit China afkomstige

tingbetaler te laten zien wat er met

vijfde deel waar De Kunsthal de hand

zijn geld wordt gedaan. Naast de

Dit culturele programma zal beleids-

op had weten te leggen.

grote vierjaarlijkse exposities zullen

matig worden ingebed in een nieuwe

De organisatie van Wonderland

er in de nabije toekomst weer

afdeling Kennisdiensten en Collecties

begon drieëneenhalf jaar geleden;

tentoonstellingen in de KB zelf

die ten dienste zal staan van het

de inhoudelijke invulling ongeveer

worden georganiseerd. Er komt

publiek. Er komen drie soorten

een jaar geleden. De tentoonstelling

een semi-permanente expositie

programma's: wetenschappelijke,

is opgebouwd uit drie geïntegreerde

die de KB als 'schatkamer' en als

culturele en digitale. Een voorbeeld

onderdelen: de tijdlijn in de vitrines,

'kenniscentrum' zal laten zien.

van een digitaliseringsprogramma is

de thematische paviljoens en de

Daarnaast zal er met wisselexposi-

het Geheugen van Nederland waarbij

kinderboekenfabriek. Steeds weer

ties worden ingehaakt op actuele

collecties van verschillende erfgoed-

was het visuele aspect een belangrijk

gebeurtenissen.

beherende instellingen met elkaar

selectiecriterium; voor de tijdlijn was

in verband zuilen worden gebracht,

ook de inhoud van groot belang, In

om een groot publiek te bereiken.

gecoördineerd door de KB. Een ander

de 160 meter lange en 4 meter hoge

Virtuele exposities bijvoorbeeld

plan is de Boulevard van het actuele

wand met uitvergrote boekruggen

hebben een aantal voordelen: ze

verleden, waarbij de verschillende

zijn 63 vitrines in chronologische

zijn vanuit de hele wereld bereik-

instellingen in het KB-complex zowel

volgorde geplaatst, steeds omgeven

baar, de beelden en teksten kunnen

fysiek als virtueel gezamenlijk naar

door gefotografeerde boekruggen

eindeloos blijven staan, 'doorbla-

buiten zullen treden.

uit de respectievelijke periode. De

• Het internet als effectief middel

commissie die het tentoon te stellen

deren' van boeken is mogelijk, ze
hoeven niet beperkt te blijven tot

Selectie van materiaal ten

materiaal selecteerde, bestond uit

de eigen collectie maar samen-

behoeve van Wonderland

Marieke van Delft, Jeannette Kok,

werking met andere instellingen

Theo Vermeulen, hoofd afdeling

Reinder Storm en Theo Vermeulen.

is mogelijk. Bovendien biedt het

Bijzondere Collecties, beantwoordde

Een eerste selectie voor de inhoud

internet nieuwe mogelijkheden

om te beginnen de vraag die al

van de vitrines volgde de 100 artike-

voor de wetenschap.

diverse journalisten hadden gesteld,

len in het boek Wonderland. Maar

namelijk die naar het aantal kinder-

toen zo'n selectie niet haalbaar bleek,

de KB en haar collecties zullen het

boeken dat op de tentoonstelling

is met medewerking van Netty van

belang van het werk van de KB

geëxposeerd wordt: 1647 stuks.

Rotterdam voor een andere opzet

De boeken die ter plekke gelezen

gekozen. Theo benadrukte dat de

kunnen worden en door de uitgevers

uiteindelijke keuze arbitrair is en dat

makelaar' heeft als taak kennis te

gratis ter beschikking zijn gesteld,

de commissie zich ervan bewust is

verzamelen en die bij de klant te

horen daar niet bij en ook niet de

dat veel zou ontbreken.

brengen, collecties open te stellen

Harry Potter boeken van uitgeverij

Overwegingen bij de selectie waren:

• Rondleidingen in en lezingen óver

duidelijk maken.
• Publicaties. De KB als 'informatie-
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de inhoud, de beeldbepalende werken

Een van de toehoorders merkte op

treden vergeten, Theo Vermeulen

uit bepaalde perioden, de visuele aan-

dat zijn beleving van de tentoonstel-

viel voor hem in en refereerde aan

trekkelijkheid en de afwisseling in de

ling totaal anders was dan wat hij

de onorthodoxe manier waarop

presentatie per vitrine. Er werd per

zojuist in de lezingen gehoord had.

Kossmann &. De ]ong een boeken-

onderwerp zeker vier maal zoveel uit

Hij was er met kleinkinderen

tentoonstelling aanpakken, zoals al

de magazijnen gehaald als er nu uit-

geweest en dan blijkt men een vol-

in T998 te zien was bij Het wonder-

eindelijk te zien is: dan moest er weer

komen andere tentoonstelling te zien.

baarlijk alfabet. Het uitgangspunt bij

iets bij dan weer iets af, een voortdu-

Theo zei zich dat goed te kunnen

Wonderland was vooral een publiek

rende wisselwerking russen de 'selec-

voorstellen want vanwege de toege-

van kinderen voor wie er 'wat te

teurs' en de tentoonstellingsmakers.

zegde komst van 1000 schoolklassen

beleven moest zijn': er moesten

Eigenlijk was het een nogal chaotisch

is in de vormgeving veel aandacht

'wereldjes' worden gecreëerd, het

proces: vaak moesten er tegelijkertijd

aan kinderen besteed.

moest 'spannend' zijn. In dat span-

boeken worden gefotografeerd voor

Op de vraag naar de consequenties

ningsveld tussen inhoud en vorm-

het Wonderland boek, voor het boek-

van zoveel boeken in de Kunsthal

geving werden steeds eerst ideeën

ruggenbehang, voor Het Kinderboek,

voor bezoekers van de KB gaf Theo

gelanceerd, die werden dan vertaald

moesten de boeken worden bekeken

toe, dat er gedurende drie maanden

naar kinderboeken welke vervolgens

op geschiktheid voor vitrines

werden bekeken waardoor

of paviljoens; en intussen

ideeën weer moesten worden

waren er ook nog de gebruike-

bijgesteld, selecties aangepast,

lijke bezoekers van de KB die

enzovoorts.

de boeken wilden inzien!

Voor het Reisverhalenpaviljoen

Bovendien golden voor de

bijvoorbeeld was de eerste

paviljoens soms weer andere

gedacht dat er een oude bus

selectiecriteria als stevigheid

zou worden binnengereden;

en afmetingen, bijvoorbeeld

daarna was er sprake van een

bij het liedjes paviljoen; voor

soort pieremachochel; uitein-

het dierenpaviljoen werd
geselecteerd op de afbeelding

deEjk is het dus een soort
^

onderzee-capsule geworden.

op het omslag; voor het electro-

Bij de vitrines daarentegen

spel in 'Wist je dat' werd geke-

stond de inhoud voorop; maar

ken over welke onderwerpen aan-

een aantal boeken niet ter inzage

tegelijkertijd moest er voldoende

trekkelijke boeken aanwezig waren

zullen zijn. Maar dat komt vaker

verschil in vormgeving, grootte en

en daar werden dan de vragen bij

voor: de KB geeft altijd bruiklenen

aantal boeken zijn om ze niet saai te

verzonnen; voor het Reisverhalen-

voor tentoonstellingen, ook aan

laten worden.

paviljoen werden pas twee weken

andere instellingen. Op de vraag

Voor de scholen, die - mede dankzij

vóór de tentoonstelling toch nog 14

naar de gemiste aandacht voor

een reiskostensponsoring door de

vitrines gemaakt; bij de Sprookjes

Friese kinderboeken kon slechts

VSB-bank - massaal intekenden, is

werd geselecteerd op de aanwezig-

geantwoord worden dat er helaas in

er een educatief programma

heid van aantrekkelijk audio-materi-

de uiteindelijke selectie weinig over- |

gemaakt. Bij hun bezoek is telkens

aal. Bovendien kozen de tentoonstel-

gebleven zijn.

een halfuur kinderboekenfabriek

lingsmakers, Hermann Kossmann

ingepland, waar men - gesponsord

en Karin Mulder, niet gehinderd

Bouw en inrichting van

door Océ - een kinderboek kan

door inhoudelijke kennis van jeugd-

Wonderland

maken waarvan één exemplaar bij

literatuur, op grond van tentoonstel-

Hermann Kossmann, van Kossmann

de tentoonstelling achterblijft en één

lingstechnische criteria voornamelijk

& De ]ong Exhibition Architects, was

mee terug naar school gaat.

op beeldkwaliteit.

helaas de afspraak om hier op te
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Op vragen antwoordde Theo, dat er
in de opzet van Wonderland rekening
is gehouden met twee doelgroepen:
de vitrines van de tijdlijn zijn vooral
gedacht voor de volwassen bibliofielen, de paviljoens vooral voor kinderen. Over de opzet is tevoren ook
contact geweest met het Kinderboekenmuseum.
Frits Huiskamp merkte op dat het
jammer was dat de KB dit alleen

Pim, Biggles, Winnetou en Old

Rooms van inhoud. Vanaf het in

georganiseerd had en niet in samen-

Sharterhand lagen in de vitrines.

1949 verschenen derde deel werd

werking met andere instellingen.

Wat vooral opviel was de prachtige

de reeks steeds minder godsdienstig.

Theo antwoordde dat déze tentoon-

staat van de reeksen boeken, vaak

De Arendsoogreeks telde uiteindelijk

stelling nou eenmaal bedoeld was

met onbeschadigd stofomslag en

63 delen en er werden 5 miljoen

om het eigen bezit van de KB te

onverbleekte kleuren.

exemplaren van verkocht. Op de

tonen aan een groot publiek, maar

Het Palthe-Huis heeft ook zelf een

boekenmarkt in Deventer zag de

dat de KB op vele gebieden al met

verzameling kinderboeken, afkomstig

spreker velen die op zoek waren naar

plezier en succes met andere instel-

uit de nalatenschap van rijke Twentse

Arendsoogboeken en hij concludeer-

lingen samenwerkt.

families. Een select aantal, ook al in

de dan ook: 'Arendsoog is gelukkig

zeer goede staat, kon bewonderd

nog steeds springlevend'. De tekst

worden. Twee vitrines met 19e en

van de lezing, afgedrukt in een

20e eeuwse prentenboeken uit de

brochure, werd na afloop aan de

collectie van Frits Booy vulde het

aanwezigen uitgereikt.

geheel aan.

Er zijn plannen om in Oldenzaal elk

Op i november trok de door (anneke

Op het programma stond een lezing

jaar iets op het gebied van kinder-

van der Veer georganiseerde excursie

door Jack Nowee, kleinzoon van de

boeken te organiseren.

naar de tentoonstelling Een raderboot

auteur van de Arends ooghoeken,

Een raderboot
als zilvervloot

als zilvervloot in Museum Het Palthe-

die opende met een citaat van Frits

Huis in Oldenzaal zo'n dertig

Abrahams die in 1980 constateerde

belangstellenden. Het Palthe-Huis

dat de vijanden van Arendsoog niet

is een sfeervol museum gevestigd

in de Blauwe Bergen zaten maar bij

De website met kinderprenten van

in een zeventiende-e euws patriciërs-

Bureau Boek & Jeugd van het Neder-

de Zeeuwse Bibliotheek is in deze

huis.

lands Bibliotheek en Lectuurcentrum.

rubriek al eerder genoemd, maar was

In diverse stijlkamers en twee aparte

Zoals bij veel populaire jeugdboeken-

moeilijk bereikbaar. Vandaar hierbij

zalen was een bijzondere tentoon-

reeksen heeft de kritiek er geen goed

een nieuwe route om deze prachtige

stelling ingericht van geliefde boe-

woord voor over maar kunnen de

prenten in kleur op uw scherm te

ken, afkomstig van verzamelaars en

jonge lezers er niet genoeg van krij-

krijgen: www.zeeuwsebibhotheek.nl,

uitgeverijen. Journalist en verzame-

gen en heeft men er als volwassene

dan 'naar website', naar catalogi/col-

laar Felix Nijland legde alle contacten

zeer goede herinneringen aan. Jack

lecties, dan catalogus, dan catalogus

en organiseerde deze expositie die

Nowee vertelde over zijn grootvader

Zeeuwse bibliotheek, dan Trefwoor-

een beeld geeft van de meest verza-

Jan Nowee en zijn oom Paul, die

den aanklikken en "kinderprenten"

melde series boeken van dit

na het overlijden van Jan de reeks

invullen. Er kan gebladerd worden

moment. Bekende kinderboekhelden

halverwege het 20e deel voortzette.

via een klein driehoekje bovenin het

zoals Bob Evers, Swiebertje, Pim

De eerste twee delen die in 1935 en

scherm.

Pandoer, Dik Trom, Wipneus en

1936 verschenen waren nog zeer

Internet
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www. hom e. zonne t. nl /g .h.bekkering

boek De hele Bibelelebontse berg bij

voor de verbetering van bibliotheek-

Engelstalige website van puzzel-

uitgeverij Querido. De tentoonstelling

collecties en voor de opleiding,

deskundige Geert Bekkering met

was samengesteld in samenwerking

organiseerde de eerste kinderboeken-

informatie over puzzels van Raphael

met de Landelijke Bibliotheek

week in 1954 en zorgde er voor dat

Tuck & Sons, met een geschiedenis

Centrale van het NBLC.

vele keuzelijsten en -gidsen werden
samengesteld en verspreid.

van de firma en veel informatie en
De Stichting Kinderboek Cultuur-

Na naamsveranderingen als Dienst

bezit in Winsum heeft per 1 januari

Boek en Jeugd en Informatiecentrum

http://digital.library.mcgill.ca/rus-

2003 een nieuwe directeur: Francien

Boek en Jeugd werd het centrum in

sïan/marleb.htm

Braaksma is bereid gevonden deze

1997 ondergebracht bij het Letter-

positie te vervullen.

kundig Museum.

afbeeldingen.

is een site met informatie over
Russische avantgarde kinderboeken,
waarvan er circa 350 aanwezig zijn

Een jubileum: het Nederlandse week-

in de McGill University Library in

blad Donald Duck bestaat 50 jaar.

Canada. Er is een virtuele tentoon-

Donald Duck's carrière startte met

stelling te zien, met thema's als

een bijrol in de tekenfilm 'The wise

industrie, vrouwen als partner,

little hen' in 1934. Tekenaar en

pioniers, dieren.

schrijver Carl Barks maakte hem
beroemd. In 1952 verscheen het
eerste nummer van de Nederlandse

http: / /www. princeton. ed u/ - cots en/in
dex.shtml

Donald Duck. Omdat beeldverhalen

Website van de Cotsen Children's

in een kwade reuk stonden waren

=*^>

Library in Los Angeles met overzicht

opvoeders er niet gelukkig mee.

van 'highlights'.

Kinderen liepen er echter mee weg,
misschien wel omdat Kwik, Kwek
Conservator Nynke Spahr van der

en Kwak de ware helden zijn in een

Hoek van het Speelgoed- en Blik-

wereld van merkwaardige volwasse-

museum in Deventer, waar ook een

nen.

De kinderboekencollectie van het

collectie prentenboeken wordt be-

Literatuur over Donald Duck en het

Nederlands Openluchtmuseum in

heerd, heeft een andere functie aan-

Disney-imperium is te vinden op

Arnhem is overgedragen aan de

vaard. Ze gaat werken bij Museum

de website van de KB: www.kb.nl,

Koninklijke Bibliotheek. De reden

Princessehof in Leeuwarden. Wie

bij Nieuws, dossiers.

daarvoor is de moeilijke financiële

haar bij het Speelgoedmuseum gaat

Ook in het bestand LM-Collecties,

situatie van het Openluchtmuseum.

opvolgen is nog niet bekend.

www.letterkundigmuseum.nl, zijn

Mengelwerk

beschrijvingen van artikelen en

De collectie bestaat uit zo'n 2500

boeken te vinden.

boeken, waaronder veel uit de 18e

Vijftig jaar geleden, in 1952, werd

en 19e eeuw. Bibliothecaris Herms

Bureau Boek en Jeugd opgericht, met

Lunenborg heeft de boeken jarenlang

als doel de voorlichting over jeugd-

Het Nationaal Schoolmuseum in

met liefde en deskundigheid beheerd

literatuur te verbeteren. In de periode

Rotterdam heeft van het Ministerie

en vele onderzoekers begeleid. In

na de oorlog was men bezorgd over

van OCenW € 70.000 gekregen voor

1989 kon het grote publiek kennis-

de maatschappelijke ontwikkelingen

de inventarisering en conservering

maken met de collectie in de tentoon-

en werden kinderboeken gezien als

van de collectie. In samenwerking

stelling Met rooie oortjes en vochtige

een middel om de jeugd de gewenste

met de Mondriaan stichting heeft

ogen : het Nederlandse kinderboek door

waarden en nonnen bij te brengen.

de collectie schoolplaten prioriteit

de eeuwen heen, opgezet naar aan-

Annie Moerkercken van der Meulen

gekregen. (De School Anno, herfst

leiding van het verschijnen van het

was de eerste directeur. Zij deed veel

2002)
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geschreven kinderboeken. De tentoonstelling werd in samenwerking
met de University of Surrey gemaakt.
Adres: Museumpark 18-20,
tel. 010-4419400,
open: di-za 10-17,

zo I I _ I

7 u-

Tot 9 maart 2003 in Stadsbibliotheek
Antwerpen de tentoonstelling Wie
zoet is krijgt lekkers, met oude
Het leven van Annie M.G. Schmidt

C.E.S. Bibliotheek o.v.v. Catalogus

kinderboeken uit de collectie van

wordt onderwerp van een toneelstuk:

Kerst pop-ups.

Hendrik van Tichelen (1883-1967).

Annie M.G. - dochter van de
dominee, geschreven door Ton

De beschrijving van de circa 11.000
Tot en met 5 januari in Museum

banden is kort geleden afgerond.

Vorstenbosch en geregisseerd door

't Oude Slot in Veldhoven een

Adres: Hendrik Conscienceplein 4,

Mette Bouhuijs. Gaat in september

tentoonstelling over Prenten uit

tel. 0032-3-206 87 12. Zie ook:

2003 in première. De actrice Marisa

Turnhout. Een selectie van prenten

http://stadsbibliotheek.antwerpen.be

van Eyle zal de titelrol gaan spelen.

van Brepols, Glenisson & van

en bij Publicaties.

Genechten en andere drukkers.
De nieuwe speelfilm over Pinocchio

Zie ook de website:

Tot 9 mei 2003 de tentoonstelling De

onder regie van Roberto Benigni is

http://oude.dse.nl/-oudeslot/

Geheime tuin, georganiseerd door de

op 11 oktober uitgebracht in acht-

met informatie over prenten.

Stichting Kinderboek Cultuurbezit in

honderd bioscopen in Italië. Het is

Adres: Hemelrijken 6. Open: wo, za,

Winsum en Zutphen. Op die lokaties

de duurste Italiaanse film ooit; de

zo 13-17 uur en op afspraak.

en bij de Openbare Bibliotheek in

productiekosten lagen rond de 40
miljoen Euro.

Tentoonstellingen

Winsum zijn boeken over tuinen en
Tot en met 26 januari in de Leidse

illustraties van tuinen, wisselend per

Universiteitsbibliotheek de tentoon-

seizoen, te zien. Adressen: Winsum,

stelling 'Floris V door de edelen

Hoofdstraat 4, tel. 0595-443663.

vermoord: zeven eeuwen beeld-

Zutphen: Laarstraat 31,

vorming'. Getoond woiden onder

tel. 0575-545117.

Tot en met 4 januari in Bibliotheek

meer kronieken, historieliederen,

Stadserf'm Schiedam de expositie

jeugdliteratuur, schoolboeken, strips

Kerstmis in pop-ups. Het verzamelend

en wetenschappelijke studies. Adres:

echtpaar Aemout en Leny Borms-

Witte Singel 27, tel. 071-527.28.00.

Koop bracht 32 pop-up boeken over

Open: ma-vr 9-22 uur; za 10-17,

de kersttijd bij elkaar. Er is een catalo-

zo 13-17 uur. (Zie ook bij Publicaties)

gus van gemaakt met beschrijvingen

Tentoonstellingen
in wording
Sjoerd Stevan is bezig met onderzoek
naar Daan Hoeksema en uitgeverij

en zwart-wit afbeeldingen.

Tot en met 2 februari 2003 in

Koster ten behoeve van een tentoon-

Adres: Stadserf 1, tel. oto-2465700.

Museum Boijmans van Beuningen in

stelling in het Veluws Museum

Open: ma, do 11-20, di, wo, vr 11-17.

Rotterdam: Tsjing Tsjingeleboem,

Nairac in Bameveld van 21 juni tot

za 11-15 uur. De catalogus is te bestel-

de kunstenaar die Winnie de Poeh

en met 25 oktober 2003. Het wordt

len door een e-mail met uw gegevens

tekende. Met de oorspronkelijke

een overzichtstentoonstelling van

te sturen naar wa.lems@schiedam.nl

tekeningen van Ernst Shepard voor

het werk van Daan Hoeksema en

en tegelijkertijd € 5,- over te maken

Milne's Winnie de Poeh, voor

een tijdsbeeld van de jaren twintig

op bankrekeningnummer BNG

Kenneth Grahame's 'De wind in de

en dertig met behulp van speelgoed

28 50 45 067 Gem. Schiedam, sector

wilgen' en voor de door Shepard zelf

en dergelijke.
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Publicaties

Wie zoet is krijgt lekkers / door

Met persoonlijk commentaar door-

Saskia de Bodt, Hannelore Marynen,

spekt verslag van de ovemamepolitiek

Bijna alle boeken die hieronder worden

Marita Vermeulen en Ka trien

en uitgeefstrategie van uitgever H.J.W.

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Vloeberghs. - Antwerpen : Stads-

Becht met betrekking tot de Karl May

kundig Museum of bij de Koninklijke

bibliotheek, 2002. - 96 p. : ill. ;

boeken. Een op grondige archiefsiudie

17x24 cm. - € 15,-.

gebaseerd overzicht van de overname

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan kan

Fraai geïllustreerd boek, uitgegeven

van de Karl Mayboeken uit de fondsen

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

ter gelegenheid van de gelijknamige ten-

van Maatschappij Nederland en Van

welke bibliotheek in Nederland het wel

toonstelling in de Stadsbibliotheek van

Goor. Met informatie over de Maestro

aanwezig is.

Antwerpen van 7 december tot 9 maart

(Karl May) zelf en de opvattingen over

2003. Bevat bijdragen over Hendrik van

hem in Nederland, en gedetailleerde

Tichelen, zijn boekenverzameling en het

informatie over de verschillende versies

kinderboek vroeger en nu.

zoals uitgever Becht ze op de markt

NEDERLAND

bracht. Het verzamelen van werk van
Jaarboek voor de Nederlandse Boek-

Karl May komt ook aan de orde.

derboek / redactie: Marieke van Delft,

geschiedenis no. 9. - Leiden:

Met veel cijfers en grafieken over oplagen

Reinder Storm, Theo Vermeulen. -

Nederlandse Boekhistorische

en verkoop, en een katern met kleuren-

Zwolle : Waanders ; Den Haag :

Vereniging, 2002. - 203 p . : ill.;

illustraties van boekbanden.

Koninklijke Bibliotheek, [2002]. -

23 cm. - ISBN 90-75133-09-X.

Wonderland : de wereld van het kin-

227 p . : ill. ; 30 cm. -

Bevat onder meer artikelen van Louis

Het onuitstaanbare kind / Carolien

ISBN 90 400 8690 7 geb. ; € 34,50 ;

Saalmink over de Wo(e)rtman-drukken

Bouw, Chrisrien Brinkgreve, Kitty

90 400 8689 3 pbk.; € 24,50 (te

van Hieronymus van Alphen en van

Roukens red. - Amsterdam : SISWO,

koop bij de Kunsthal)

jacques Dane over de bedrijfsvoering bij

2002. - 112 p , : ill. ; 22 cm. - ISBN

uitgeverij Callenbach.

90-6706-166-2.

Rijk geïllustreerd overzicht in 104

Bewerkingen van lezingen die ge-

bijdragen van verschillende auteurs
over de geschiedenis van de Nederlandse

Karl May's bonanza van boeken bij

houden werden op een symposium in

jeugdliteratuur, uitgegeven ter gelegen-

Becht: een boeken-verza mei verhaal /

oktober 2000, georganiseerd door

heid van de tentoonstelling van kinder-

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

SISWO/Instituut voor Maatschappij-

boeken uit de collectie van de Koninklij-

Krabbendijke : Van Velzen, 2002. -

wetenschappen. Onuitstaanbare kinde-

ke Bibliotheek, die onder de titel

199 p. : ill.; 25 cm. -

ren zijn kinderen 'die de grens van hun

'Wonderland' van 2 oktober 2002 tot 5

ISBN 90-807319-1-9.

kinderdomein overschrijden': de wijs-

januari 2003 werd georganiseerd in De

neuzen, de bet-

Kunsthal in Rotterdam.

weters, de heilige
boontjes en de

Het kinderboek / [samenst.: Vivian

verwende kinde-

Treurniet; red.: Marieke van Delft...

ren. Bevat onder

et al.]. - Zwolle : Waanders ; Den

meer hoofdstuk-

Haag : Koninklijke Bibliotheek, cop.

ken over het beeld

2002. - 399 p. : ill. ; 18 cm. - ISBN

van het kind in

90-400-8688-5 geb.: € 14,50.

opvoedkundige

Een kijkboek met een selectie van 379

IO

literatuur van de

boeken uit de kinderboekencollectie van

17e en 18e eeuw

de Koninklijke Bibliotheek, met afbeel-

en over meisjes-

dingen van omslagen of illustraties en

boeken en hun

voorzien van korte informatieve teksten.

anti-heldinnen.
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Kuifje, droom en werkelijkheid /

Jaap van Ginneken. - Amsterdam :

tooid werk van Hans Vogel: 'Wacht

Michael Farr ; vert. door Stanneke

Nieuwezijds, 2002. - 176 p . : ill.; 20

maar tot ik dood ben' en een werk van

Wagenaar en René van de Weijer. -

cm. - ISBN 90-5712-137-9 ; - € 16,90.

Joke Linders over Schmidt's schrijvers-

[Brussel]: Moulinsart, cop. 2002. -

Psycholoog en communicatieweten-

schap: 'Doe nooit watje moeder zegt'

203 p. r ill.; 31 cm

schapper Jaap van Ginneken zoekt in

dan nu 'de eerste echte' levensbeschrij-

Vert. van: Tintin, Ie rêve et la réalité. -

vijf stukken naar ds relatie tussen de

ving, zoals de uitgever laat weten.

2001. - ISBN 2-930284-94-3 geb.;

verhalen en de biografie van hun makers.

Annejet van der Zijl had de beschikking

€ 27,50.

Hij probeert tot een diepteanalyse van

over honderden extra brieven en ander

De Britse journalist Michael Farr

het werk te komen en de massale weer-

nieuw ontdekt materiaal. De Volkskrant

bespreekt de ontstaansgeschiedenis van

klank van deze striphelden te duiden.

oordeelt: "Een biografie met prachtige

de 24 Kuifje-albums. Foto's uit Hergé's

Beatrijs Ritsema oordeelt in NRC dat

scènes over de stoere, geestige, baldadige

archief worden vergeleken met album-

de schrijver op een lichte aanstekende

kinderboeken-, toneel- en musicalschrijf-

plaatjes, waardoor duidelijk wordt waar

toon 'vernuftige verbanden legt tussen

ster die zo hunkerde naar liefde."

Hergé zijn voorbeelden vandaan haalde

makers en werk, tussen persoonlijke

(8-11-2002)

en hoezeer hij details belangrijk achtte.

obsessies, bewust of onbewust, en de

Ook de verschillen tussen de zwart-wit

verbeeldingen daarvan', (i-u-2002)

BUITENLAND

worden getoond.

De vader van Pietje Bell: het avon-

Kindsein kein Kinderspiel: das Jnlir-

tuurlijke leven van Chris van

hundert des Kindes (1900 - 1 9 9 9 } ;

Floris V door de edelen vermoord /

Abkoude (1880-1960) / door Jan

[Ausstellung der Franckeschen

inleiding dooi W. van Anrooij. -

Maliepaard en René Zwaap.

Stifrungen zu Halle, 9. Juli bis 26.

(Kleine publicaties van de Universi-

Opgenomen middenin de nieuwe

November 2000] / hrsg. von Petra

teitsbibliotheek Leiden). - Te koop in

uitgave: Pietje Bell: filmeditie / Chris

Larass. - Halle : Fliegenkopf-Verl,

de boekwinkel van de Universiteits-

van Abkoude ; geïll. door Jan Rinke ;

2000. - 492 S. : zahlr. 111., graph.

bibliotheek voor € 10,-. Tel. 071-

Pietje Bell's goocheltoeren : filmeditie

Darst. ; 26 cm. - (Kataloge der

5272800.

/ Chris van Abkoude ; geïll. door D.A.

Franckeschen Stifrungen / Francke-

albums en de latere kle uren versies

Bueno de Mesquita. - Alkmaar :

sche Stiftungen Halle, Saaie ; 7)

tentoonstelling over Floris V, waarin

Kluitman, 2002. - 173, 30 p, 176 p.

ISBN 3-930195-63-1 kart.

het populaire beeld van 'der keerlen god'

[16] p. pi, : ill., foto's ; 23 cm. - ISBN

dat kinderen sinds de negentiende eeuw

9020621025.

Rijk geïllustreerde catalogus bij de

op school en in kinderboeken krijgen

Twee boeken van Chris van Abkoude

Begeleidende catalogus bij een tentoonstelling over de eeuw van het kind
met opstellen over onder meer pedago-

aangereikt met de feiten wordt vergele-

in een fHmjasje, met in het midden een

gische opvattingen, spel en speelgoed,

ken. (Zie ook bij Tentoonstellingen)

biografische schets van }o pagina's (voor

kindertehuizen en kleuterscholen,

kinderen) met veel informatie over het

kunstzinnige vorming en jeugdliteratuur

Astrid Lindgren : een herinnering /

leven van de Abkoudes in Amerika, en

in de beide Duitslanden.

Rita Verschuur. - Bert Bakker, 2002.

een aankondiging van hun biografie die

- 190 p. - € 15,95.

zal verschijnen bij uitgeverij Mets <£

Die Spielmacher : J. W. Spear &

Schilt in Amsterdam.

Söhne ; Geschichte einer Spielefabrik

Rita (TörnqvistJ-Verschuur, vriendin
en vertaalster van Lindgren's werk, zelf

/ Helmut Schwarz, Marion Faber. -

ook schrijfster van kinderboeken, vertelt

Anna : het leven van Annie M.G.

Nümberg : Tümmels, 1997. - 224 p. :

over haar relatie en contacten mei

Schmidl / Annejet van der Zijl. -

01.; 24 cm. - (Schriften des Spiel-

Astrid Lindgren (1907-2002).

Nijgh & Van Ditmar, 2002. - 478 p.,

zeugmuseums Nümberg ; Bd. 2}. -

[32] p. pi.: foto's.; 23 cm. -

ISBN 3-921590-50-7.

Striphelden op de divan : de ontraad-

ISBN 90-388-8752-3 geb.€ 29,90.

seling van de complexen van Asterix,

Het derde boek over Annie M.G.

Babar, Donald, Kuifje en Superman /

Schmidt is verschenen. Na een onvol-

Na een hoofdstuk over spelletjes en
kinderboeken-met-spelletjes in de 10e
eeuw en een hoofdstuk over Neurenberg
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als dé Europese stad waar van oudsher

Special over Struwwelpeter waarin

motieven gebruiken om het vrouwzijn

speelgoed is gefabriceerd, gaat het groot-

de zes meest interessante lezingen van

opnieuw te belichten, (bron: Bookhird,

ste deel van dit rijkelijk in kleur geïllus-

het congres 'Struwwelpeter in Engliah:

jrg. 40, no. 3)

treerde boek over de firma Spear. De

Contemporaries and Successors' dat in

firma was met zijn gezelschapsspellen

november 1999 werd gehouden in de

Family fktions / Nicholas Tucker,

en (na de eerste wereldoorlog) ook met

Cotsen Children's Iibrary van genoemde

Nikki Gamble. - London / New York

prentenboeken actief op de Nederlandse

universiteit zijn opgenomen. Bijdragen

: Continuüm, 2001, -117 p., ISBN

markt.

over onder meer de engelse vertalingen

o 8264487 8.

van de Struwwelpeter; de bijna 200

Studie over de manier waarop het

Kinderliterarische Kompa ra lis tik /

verschillende smeerpoets-navolgers die

gezin zijn plaats en functie heeft in de

Emer O'Sulb'van. • Heidelberg :

McLoughlin in de ige eeuw uitgaf; over

kinderliteratuur en de beschrijving van

Winter, 2000. - 549 p . : ill. ; 25 cm. -

stoute meisjes; en over de satire in

het kind binnen dat gezin. Met name

Oorspr. Habilitationsschrift Frank-

politieke parodieën op de Struwwelpeter

de inleiding van hel boek (die overigens

furt, 1998. - ISBN 3-8253-1039-6 Gb.

in Engeland.

bijna de helft van het boek beslaat) is
interessant: een chronologisch overzicht

Studie over specifiek comparatïstische
aspecten van het onderzoek naar jeugd-

No ordinary man : the life and times

van de wisselende opvattingen over 'het

literatuur. Na een beschrijving van de

of Miguel de Cervantes / Donald P.

kind' en de opkomst en <m(wikkeling

stand van zaken op dit gebied en de

McCrory. - London [etc] : Owen,

van 'het gezin' in de kinderliteratuur

gebiedsafbakening wordt een voorbeeld

2 0 0 2 . - 320 +32 p. : ill.; 23 cm. •

vanaf het werk van Mrs. Sarah

van de mogelijke uitkomsten van ver-

ISBN 0-7206-1085-0 ; €48,50.

Trimmer (1741-1810) tot en met Nina

gelijkend onderzoek gegeven, hier toege-

Biografie van de schepper van Don

spitst op het vertalen van jeugdliteratuur

Bawden's toekomstroman 'Off the Road'

Quichot met tal van nieuwe feiten over

uit 199& (bron: Children's literature

en de 'impliciete vertaler' die daardoor

Cervantes'leven en zijn tijd.

Association Quarterly 26, 4).

in vertalingen aanwezig is,

"Fascinerend" volgens Barber van de Pol

Geadstrueerd aan de 30 Duitse verta-

(NRC 18-10-2002), "een hele samen-

Youth, popular culture and moral

lingen van Alice in Wonderland,

leving krijgt gestalte. (-) Aantrekkelijk

panics : penny gaffs to gangsta-rap,

verhalend van stijl en nergens onnodig

1830-1996 / John Springhall, -

academisch."

Basingstoke [etc]: Macmillan ; New

Erich Kas I rie r: Lebensphasen, politi-

York, NY : St, Martin's Press, 1998. -

sches Engagement, literarisch es
Wirken / Klaus Doderer. - Juventa,

Twice upon a time : women writers

ix, 218 p . ; 22 cm. - Met lit. opg. en

2002. - 216 p. - ISBN 3 7799 1088 8;

and the history of the faiiy tale /

index. - ISBN 0-333-66082-X

€ 15Doderer beschrijft het ontstaan en de

Elizabeth Wanning Harries. -

(Macmillan), ISBN 0*333-66083-8

Princeton NJ: Princeton University

pbk (Macmillan).

ontwikkeling van de opvattingen van

Pres, 2001. - 216 p. - ISBN

Küstner in zijn verschillende levensfasen

0691074445 ; $ 32,50.

en tekent de mens in officiële en in privé

De auteur tracht de waardering voor

Zeer interessant onderzoek naar de
'morde paniek' waarmee volwassenen
door de eeuwen heen hebben gereageerd

omstandigheden. Het is geen schrijvers-

complexe sprookjes die werden verteld

op het gebruik van de respectievelijke

biografie, maar een poging het wereld-

door eind zeventiende-eeuwse 'conteuses'

nieuwe media door jongeren: boeken,

beeld van de schrijver, criticus, demo-

zoals Marie-Catherine d'Aulnoy in ere

tijdschriften, kioskliteratuur, strips, film,

craat, voorlichter en opvoeder in kaart

te herstellen. Het sprookje zou zelfs nu

internet etc. De roep naar waarden en

te brengen, (bron: uitgeversinformatie)

nog te lijden hebben van drie eeuwen

normen in zijn historische context.

morele simplificatie, de erfenis van de

(bron: The Lion and the Unicom 26).

The Princeton University Iibrary

gebroeders Grimm, Walter Benjamin

chronide / Iibrary, Princeton

en anderen. Harries waardeert het werk

A catalogue of the Cotsen Children's

University, - Vol. LXII no. I, herfst

van hedendaagse schrijfsters als Angela

Iibrary . Vol. 1: the twentieth century

2000. (Verschenen juli 2002). -

Carter en A.S. Byatt, die vaak sprookjes-

A-L / foreword by Harold T. Shapiro ;

111.; 24 cm. - ISSN 0032-8456.
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ff
introd. by Andrea Immel. - New
Yersey : Princeton University Library,
2000. - 656 p . ; $ 200,-.
Eerste deel van een 4-delige catalogus
van de internationale collectie van bijna
50.000 kinderboeken in dertig talen,
daterend van de 15e tot de 20e eeuw,
aanwezig bij de Princeton University en
bijeengebracht door verzamelaar Lloyd

Rijk geïllustreerd overzicht van de

discussie. Het beweerde wordt vervolgens

E. Cotsen. Met speciale aandacht voor

collectie Japanse kinderboeken in

geadstrueerd m.b.v. integrale teksten van

de beschrijvingen van illustraties, en

de Cotsen Library, vanaf het begin van

uilgevers, schrijvers, illustratoren, peda-

200 afbeeldingen, de helft in kleur.

de Japanse geschiedenis tot circa 1950,

gogen en opvoeders uit de tijd. Heel vaak

(Bron: Mitteilungen des Institulsfur

met bijdragen over de belangrijkste

gaal het daarbij om voorwoorden e.d.

fugendbuchforschung, no. 2, zooi) De

historische perioden en hun invloed op

zoals gevonden in oude kinderboeken,

eerste twee delen zullen het materiaal

de jeugdliteratuur en nadruk op minder

uit de 20e eeuw beschrijven, het derde

bekend materiaal.

deel de uitgaven van de late 15e eeuw tot
en met 1899, en hel vierde deel zal het

Evil children in religion, literature

register beslaan.

and art / Eric Ziolkowski. - Basing-

Bijzondere
(her)uitgaven

stoke : Palgrave, 2001. - XVII, 253 p.,
Virtue by design : illustratcd Chinese

[4] p. foto's.: foto's. ; 24 cm. -

Sint Nikolaas mi zijn knecht /

children's books from the Cotsen

(Cross-currents in religion and cultu-

J. Schenkman. - IJsselstein:

Children's Library / Don J. Cohn and

re)

Stadsmuseum en Ondememings-

May Holdsworth. - Los Angeles :

Index. - ISBN 0-333-91895-9 geb.

Cotsen Occasional Press, 2000. -

Een godsdienstleraar met bijzondere

vereniging De Baronie, 2002. (32) p. ; 15 cm.

9 0 p . : ill. ; 29 cm. -

belangstelling voor de rol van kinderen

ISBN 0-9666084-3-7 ; $ 25,-.

in de christelijke theologie bekijkt hier

van dit bekende Schenkman-boekje

In de Cotsen Children's Library zijn

Heruitgave van een Vliegeruilgaajjc

hoe slechte kinderen in verhalen en

bij gelegenheid van de tentoonstelling

ook nog eens 35.000 items opgenomen

kunst worden afgebeeld. In de laatste

'ifsselstein - Nicolaasstad' (okt - dec

betreffende Chinese kindercultuur vanaf

hoofdstukken analyseert hij klassieke

2002} georganiseerd door fiet Stads-

de late Ming dynastie tot heden.

kinderboeken als Pinokkio en Peter Pan.

museum in samenwerking met het Sint

De collectie wordt momenteel verhuisd

(bron: Children's Literature Association

Nicolaasmuseum (fan Wasmus). Op

naar Princeton University. Er zijn 200

Quarterly, 2001)

ingenieuze wijze zijn oude gravures van

afbeeldingen uit de 20e eeuw opgenomen,

de stad Ifsselstein in de oorspronkelijke

en een aantal bijdragen die elkaar soms

La littérature de jeunesse dans tous

illustraties gemonteerd. De laatste plaat

tegenspreken. Meer informatie op de

ces écrits. Antologie de textes de

waarop Sint en Piet met de trein ver-

website: <http:/'/www.princeton.eduj

référence (1529-1970) / Jean-Paul

trekken, is in deze heruitgave vervangen

~cotsen/index.shtml>

Gourévitch. - [Créteil]: CRDP de

door een plaat waarop zij per luchtbal-

(bron: Bookbird, jrg. 40, ITO. 3)

L'Académie de Créteil, 1998. - 352 p.

lon weer naar Spanje gaan. De uitgave

; 21 cm. Met lit. opg. en index. -

is te bestellen bij het Stadsmuseum door

ISBN 2-86918-090-X.

€3,50 (incl. verzendkosten) te storten

The dawn of wisdom : selections
from the Japanese CoUection of the

Elk van de elf hoofdslukken bestrijkt

op rekening Rabobank 1692.06.440

Cotsen Children's Library / Arme

een periode uit de geschiedenis van het

t.n.v. Gemeente Ifsselstein, inzake

King Herring and Don f. Cohn. -

kinderboek in Frankrijk en behandelt in

Stadsmuseum postbus 2ji, 3400 AG

Los Angeles : Cotsen Occasional

een korte inleiding een voor die periode

Ifsselstein, o.v.v, boekje Sint Nikolaas

Press, 2000. - 136 p. - ISBN

kenmerkend thema, zwaartepunt of

en uw adres. Zie www.nicolaasstad.nl

0966608445 ; $ 35,-.
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Er was eens een oud vrouwtje : een

Baby i88z. Epe: Niesje Wolters-van

oud verhaaltje voor de Friese kinde-

Bemmel, 2002. - 16 p . ; 26 cm. -

ren opgeschreven / door Nynke van

ISBN 90-5690-217-2 ; € 9,00.

H k h t u m ; [illustraties van Tjeerd

Een boek met een aankleedpop om

Ook voor de tijdschrijlartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Bottema], Oude uitgave. Epe: Niesje

uit te knippen en op te zetten,

bij het Letterkundig Museum of de

Wolters-van Bemmel, 2002. - 16 p. ;

Oorspronkelijk verschenen bij Adolph

Koninklijke Bibliotheek.

26 cm. - ISBN 90-5690-215-6 ;

Engel in Berlijn in 1882.
NEDERLAND

€ 9,00.
Oorspronkelijk verschenen bij R. van
der Velde in Leeuwarden in 1908.

Electronische centsprenten en
kinderboeken

Armada (no. 28, sept. 2002) is gewijd

In het voorjaar van 2003 zal ik de

aan de aap in de literatuur en bevat

Der wier ris in ald wyfke : in ald

eerste van een serie E-boeken uit-

ook een verkenning naar de aap in

teltsje for de Fryske hern opskrcaun /

geven. Deze electronische boeken

kinderboeken.

troch Nynke fen Hichtum ; [illustra-

op CD-rom worden uitgegeven als

ties van Tjeerd Bottema], Oarde utjef-

Flipbook. Met dit systeen dat te zien

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 3,

te. Epe: Niesje Wolters-van Bemmel,

is op de de tentoonstelling

no. 3, sept. 2002) bevat artikelen over

2002. - 16 p. ; 26 cm. -

Wonderland, kan een boek dat is

Leonard de Vries en Tom Bouws.

ISBN 90-5690-216-4 ; € 9,00.

vastgelegd op CD-rom worden door-

Oorspronkelijk verschenen bij R, van
der Velde in Leeuwarden in 190S.

gebladerd. Het gaat hierbij om uit-

In het Biografie Bulletin (jrg. 12, no. r,

gaven van zeldzame of bijzondere

voorjaar 2002) een artikel van Aukje

geïllustreerde kinderboeken en van

Holtrop over Nienke van Hichtum,

Hoe Snonebaardje ging naar zee met

centsprenten uit de verzameling

alle drie haar kinderen mee / door

Borms-Koop. De eerste uitgaven zijn

Anna Sutorius. Epe: Niesje Wolters-

omstreeks 1 februari gereed:

van Bemmel, 2002. - 28 p . ; 24,5 cm.

1. Ruim honderd centsprenten uitge-

- ISBN 90-5690-221-0. € 11,50.
Oorspronkelijk uitgegeven bij
Scheltens ej Giltay te Amsterdam in

^Jï

geven door de firma Glenisson te
Turnhout.
2. Kinderprenten en prentenboeken uit-

Boekenpost (jrg. 10, no. 62, nov/dec

1911. De illustrator is onbekend maar

gegeven door A.W. Sythoff tussen

2002} bevat onder meer artikelen

zijn tekeningen hebben wel iets van die

1851 en ca. 1890.

over de serie Oranje-bibliotheek, sil-

van de kattenspecialist Louis Wain.

3. De Fransche Tiranny met de centsprent van Kannewet, de prenten

houet-illustraties, f.P. Baljé en schaatsen in religieuze jeugdliteratuur.

Rietjes Poppen / Nelly Hoekstra-

van Romein de Hooge in De

Kapteijn. Epe: Niesje Wolters-van

Wicqueforts De Fransche Tyrannie

Bemmel, 2002. - 16 p . ; 26 cm. -

en de illustraties van het school-

2002) bevat een artikel over Melati

ISBN 90-5690-219-9 ; € 11,50.

boek De Nieuwe Spiegel der Jeugd

van Java.

Oorspronkelijk uitgegeven door Gebr.
Kluitman te Alkmaar in 1913.

Indische Letteren (jrg. 17, no. 3, sept.

of Fransche Tiranny.
4. De Nieuwe en Vermaaklyke Kinderen

Literatuur (jrg. 19, sept/okt. 2002)

Boogerd, een 18e eeuws prenten-

bevat een recensie van 'Vroom en vrij:

De jeugd onzer koningin / Louise

boek uitgegeven door De Erve de

de geschiedenis van de vrijzinnig

B.B. ; [illustraties van Charles

Wed. Jac van Egmont te

protestantse jeugdliteratuur in

Rochussen). Epe: Niesje Wolters-van

Amsterdam in 1794 (BNK 1612).

Nederland'.

Bemmel, 2002. - 16 p . ; 26 cm. -

Aernout Borms.

ISBN 90-5690-214-8 ; € 14,50.

Informatie:

Literatuur zonder Leeftijd (jrg. 16,

email: agjmborms@dataweb.nl of

no. 59, najaar 2002) is gewijd aan het

070-3869167. {na 15 januari 2003}

thema kinderliteratuur - volkscultuur

Oorspronkelijk verschenen bij Nijgh
<Z Van Ditmar in Rotterdam in 1891.

H

Uit de tijdschriften
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met een interview met liedjesexpert

-strips en over kinderen en de

Louis Grijp, bijdragen over volkscul-

sprookjes van Oscar Wilde.

tuur in het leesaanbod van uitgeverij
In de Volkacher Bote (no, 76, aug,

Zwijsen vanaf 1846, over raadsels,

2002) een artikel over het Schweize-

kinderrijmen, bakerrijmen en liedjes.
ofverses van R.L. Stevenson uit 1885

rische Jugendbuch-Institut, over de

De School Anno (jrg. 20, no. 3, herfst

en over The Httle white horse van

collectie beweegbare boeken in het

2002) is gewijd aan de geschiedenis

Elisabeth Goudge uit 1946.

Salzburger Spieleugmuseum, een
Struwwelpetertentoonstelling en een

van het kleuteronderwijs vanaf de
Fundevogel (no. 144, sept. 2002} is

expositie over de meisjeswereld in

formatie over Elise van Calcar en

gewijd aan Wilhelm Hauff die 200

kinderboeken.

F.W.A. Fröbel en het boek De bewaar-

jaar geleden werd geboren.

Middeleeuwen, met onder meer in-

school voor kinderen uit 1843. In de
reeks Blauwe boekjes verscheen een

Kinder- und fugendliteratur : ein

overdruk van dit boekje.

Lexikon (afl. 16, oktober 2002) bevat

Vragen

lemma's over Hermann Masius

Thea Ubbels-Tettero zoekt naar een

Stripschrift {jrg, 34, no. 8, (345) )

(1818-1893), over het Hans-Jörg

boek uit haar jeugd. 2e las het vóór

bevat een artikel over kapitein Rob.

Fis cher-Verlag (1933-1943) en over

1975, en de inhoud was als volgt: een

No. 9 (346) bevat artikelen over 50

de Rattenfanger-Sage.

jongen laat zijn hond uit op een kade
(in een haven?}. De hond valt over

jaar Donald Duck en over Paulus de
boskabouter.

The lion and the unicorn (jrg. 26,

de hoge rand van de kade in het ruim

no. 3, sept. 2002) bevat artikelen

van een schip dat tegen de wal ligt.

De Vemiaan (no. 26, nov. 2002) is

over de beschrijving van arbeid in

De jongen heeft dat niet gezien. Het

gewijd aan het boek De Zuidster in

jeugdliteratuur met voorbeelden uit

schip gaat varen en tijdens de reis

het werk van Alcott, Barrie, Burnett,

wordt de hond gevonden. Hij heeft

Travers en Ingalls Wilder, en een

zijn poot gebroken (?). Het verhaal

het land der diamanten.

stuk met foto's van (kinder}arbeid.

gaat verder over de hond op dat schip

Verder bijdragen over Friedrich

en over de jongen die naar zijn hond

Beitrage Jugendliteratur und Medien

Fröbel en de 19e eeuw se meisjes-

zoekt. Er stonden gekleurde tekenin-

(jrg. 54, Beiheft 13, 2002) is gewijd

boeken van Mrs. Molesworth.

gen in het boek. Wie weet welk boek

BUITENLAND

dit kan zijn wordt verzocht contact op

aan de Krimi: detectives in alle media,

te nemen met Thea Ubbels-Tettero,

met een analyse van het genre en een

In Mitteilungen des Instituts für

beschouwing over Kastner's Ernil und

Jugendbuchforschung (no. 1, april

Woelwijkstraat 8, 2271 RH Voorburg,

2002) staan artikelen over de

Tel. 070-3872931,

moeder-zoon relatie in Emil und die

email theaubbels@raketnet.nl.

die Detektive.
Bookbird {jrg. 40, no. 3, juli 2002) is

Defekltvevan Erich Kastner, en over

een special over 50 jaar IBBY, met

uitgeverij Levy & Muller sinds 1871

Dave Kastelein doet onderzoek naar

artikelen over oprichtster Jella

in Stuttgart.

Nederlandse jongensboeken uit de

Lepman, de Internationale Jugend-

periode 1891 -1940. Hij is op zoek

bibliothek in München, de wereld-

The new review of Children's

naar verzamelaars van jongens-

wijde contacten en een artikel over

Literature and Librarianship (jrg. 7,

boeken, die vijf vragen over hun ver-

jeugdliteratuur in Polen.

2001} bevat artikelen over CHILDE,

zameling en hun favoriete boeken

over Shakespeare als jeugdliteratuur,

willen beantwoorden. Hij stuurt u

Children's literature association

een vergelijking van de invloeden van

graag een vragenformulier toe.

quarterly (jrg. 27, no. 2, zomer 2002}

de eerste en de tweede feministische

Uw medewerking wordt zeer op prijs

golf op meisjestijdschriften en

gesteld. Dave Kastelein, Klipper 7,

bevat bijdragen over A child's garden
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Colofon

299 1 KJ Barendrecht. E-mailadres:
dave_mirjam@hetnet.nl. Telefoon
0180-612958.

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededel in gen-bulletin van

Gezocht: een oud kinderboek, onge-

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

veer veertig jaar geleden voorgelezen,

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

over een oude speelman, die met een
soort buikorgel of een orgel op wiel-

Bestuur:

tjes rondtrekt, waarop twee houten

Frits Booy (voorzitter),

poppen tijdens de muziek dansen.

Henk van der Lee (penningmeester),

Als de speelman zich 's nachts te

Jaap ter Linden, Pien Pon (secretaris)

ruste legt, komen de twee houten
poppen tot leven en maken ze van
alles mee. Het kan om een geïllus-

Reinder Storm,

Verantwoording
illustraties

treerd verhaal gaan, of een verhaal

Janneke van der Veer.
Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis

uit een bundel. Informatie graag naar

De plaatjes komen deze keer uit twee

Felix Nijland, Echte straat 29, 7575 AP

boeken die door Elisabeth Ivanovsky

Oldenzaal, tel. 0541-522664, email

zijn geïllustreerd. Zij werd in 1910

Samenstelling:

felix.ni j I and @ pla net. nl

in Moldavië in Rusland geboren. In

Jeannette Kok, Nel Teeuwen

1932 ging ze naar België en studeerde

en Theo Gielen

Voor de biografie van Max Velthuijs

daar aan het Instituut voor Deco-

Informatie kan men sturen aan:

is Joke Linders op zoek naar een door

ratieve Kunsten. Ze werkte met name

Koninklijke Bibliotheek

hem vormgegeven schaakboek.

voor Franstalige uitgeverijen maar

t.a.v. Jeannette Kok

Vermoedelijke titel: Leren schaken of

illustreerde ook het werk van een

Postbus 90407

Ik leer schaken of Leer schaken,

aantal Vlaamse auteurs. In de jaren

2509 LK Den Haag

In de periode 195 5-19 62 heeft Max

1930-1970 maakte ze ook illustraties

Tel. 070-3140215 (do. en vr,)

Velthuijs voor uitgeverij Van Goor

voor kinderboeken, onder andere

e-mail: jeannette.kok@kb,n!

gewerkt als grafisch ontwerper. Zo

uitgaven van Père Castor. De Konin-

ofjeannettekok@compuserve.com

maakte hij een nieuwe omslag voor

klijke Bibliotheek in Brussel wijdde

of telefoon: 020-6251915

een schaakboek; zelf dacht hij lange

in 2000 een tentoonstelling aan haar

tijd dat het Oom Jan leert zijn neefje

werk.

Donateurs van de Stichting (minimum

schaken was, maar onderzoek heeft

Haar meeste * en mooiste - werk is in

donatie per jaar achttien euro)

uitgewezen dat alle herdrukken in

kleur gedrukt, in full colour of alleen

ontvangen uitnodigingen voor studie-

die tijd verzorgd zijn door Ton

met een steunkleur. Zij illustreerde

dagen en excursies, een jaarboekje en

Hoogendoorn. Wie kan mij helpen

sprookjes, dierenverhalen en natuur-

tegelmatig de Berichten uit de wereld

aan of weet iets over een schaakboek,

boeken.

van het oude kinderboek.

uitgegeven door Van Goor in de jaren

Van {anneke en Mieke en het peper-

1955-1962 en van omslag (illustraties)

koeken huisje / naar het sprookje der

Aanmelden als donateur kan men bij

voorzien door Max Velthuijs? NB:

Gebroeders Grimm ; uitgebeeld door

Jaap ter Linden,

zijn naam werd in die tijd vaak ver-

Elisabeth Ivanovsky en naverteld door

Nationaal Schoolmuseum,

keerd gespeld. 'Velthuis' of 'Velthuys'

(ohan Uyttendaele. - Diest: "Pro

Nieuwemarkt 1 A,

komen ook voor.

Arte", 1943.

3011 HP Rotterdam (010-4045425)

Suggesties zijn welkom bij Joke

Rosje op de maan / Arthur Haulot;

Linders, Schaepmanlaan 14, 2061 LZ

met illustraties van Elisabeth

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

Bloemendaal, tel. 023-549 05 41,

Ivanovsky. - Brussel: A. Manteau,

Frits Booy (035-5417336)

email: joke.linders@tiscali.nl
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Janneke van der Veer en oud-voorzitter Netty van Rotterdam
gebrainstormd over de aanpak van de 'Berichten', Resultaten ervan zult u in de komende nummers aantreffen.
Met onze donateur Aemout Borms wordt overlegd om te
komen tot een website voor de Stichting. Degenen met
ervaring en/of ideeën op dit gebied, zijn van harte welkom
om mee te denken en/ofte werken.
Janneke van der Veer organiseert een excursie naar de
tentoonstelling over Daan Hoeksema in Museum Nairac
te Barneveld. Deze vindt plaats op 29 augustus. Donateurs
Sjoerd Stevan en Margreet van Wijk houden dan lezingen
over leven en werk van deze bekende illustrator.
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek over het
onderzoek naar prentenboeken van 1890 tot 1950 onder
leidingvan Saskia de Bodt, wordt op 21 of 22 november
in Amsterdam een congres georganiseerd. Onderwerp:
de ontwikkelingen in liet vak van prentenboekenmaker.
Onze Stichting zal aan het congres medewerking verlenen.
Vanaf 22 september is er in Amsterdam een tentoonstelling over deze prentenboeken. Hierover wordt u nog nader
geïnformeerd. Helaas is bestuurslid Jaap ter Linden nog
niet in staat zijn werk te hervatten, We wensen hem nogmaals veel sterkte.

Frits Booy
Voorzitter

Van het bestuur
Van de redactie
Ons tweede jaarboekje is een echte bibliofiele uitgave
geworden, waarop een aantal zeer positieve reacties is

Er lijkt weer een wat rustiger periode aangebroken in de

binnengekomen. We hebben hiermee zelfs enkele nieuwe

wereld van het oude kinderboek. Toch staat al weer het

leden gekregen! Hulde aan alle betrokkenen.

nodige op stapel: tentoonstellingen over Daan Hoeksema

De programma's voor de studiedagen op 29 maart (in

en over prentenboeken van t8yo tot 1950, een congres

Amsterdam) en 1 november (in Leeuwarden} zijn rond.

over educatief-literaire uitgeverijen. Langzaam maar zeker

De uitnodigingen zult u tijdig ontvangen. Let u er wel op

worden steeds meer witte plekken op de historische kaart

dat de studiedag in Leeuwarden is verzet naar zaterdag

van het Nederlandse kinderboek ingevuld.

1 november a.s.! Op die dag zal ook de Van Alphen Prijs

Uw redactielid Jeannette Kok heeft de Hieronymus van

worden uitgereikt.

Alphen-prijs in dank aanvaard. Bij een "theevisite van het

De redactie van de 'Berichten' heeft met bestuurslid

jaar' is het beeldje -een hoed vol pruimen op een sokkeltje-

Be.richten uit de wereld van het oude kinderboek
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door de voorzitter uitgereikt. Het is

Internet

een stimulans om door te gaan met

de Britse kinderliteratuur bevorderen
en zette daartoe meer dan 1000

het verstrekken van informatie aan

De Engelse site van het Hocklifle

boeken, vaak voorzien van een infor-

allen die geïnteresseerd zijn in de

Project, waarop veel kinderboeken in

matieve tekst, uit de periode 1685 tot

geschiedenis van de jeugdliteratuur.

hun geheel bekeken kunnen worden

circa 1950 op internet. Er blijven vele

De herdenking van de watersnood-

stopt met het invoeren van nieuwe

teksten beschikbaar voor geïnteres-

ramp van 1953 was aanleiding voor

boeken wegens geldgebrek.

seerden, maar uitbouw is onzeker.

de illustraties in dit nummer.

De Montfort University wilde het

Het initiatief van Aernout Borms

onderzoek naar de geschiedenis van

t Z i e : http://www.cta.dmu.ac.uk/
projects/Hockliffe/.

om zeldzame prenten en boeken als
e-boek beschikbaar te stellen is veelbelovend. Op deze wijze worden

Boekzoeken in Nieuw Zeeland

kwetsbare originelen beschermd en

door Aernout Borms

is de inhoud toch voor een groot
publiek bereikbaar. Ook in de biblio-

Op iedere reis besteden we enige tijd

Nieuw Zeeland geëmigreerd. We wis-

theekwereld worden plannen ontwik-

aan boekzoeken. Tijdens het voor-

selden onze ervaringen als moveable

keld om uiltureel erfgoed via inter-

bereiden van een vakantie in Nieuw

bookcollectors uit. jacoba bleek goed

net (Het Geheugen van Nederland)

Zeeland surfte ik een paar keer op

op de hoogte van bet Nederlandse

zichtbaar te maken.

internet en verzamelde adressen van

boekenwereld je omdat ze een trouwe

tweedehands boekwinkels en anti-

lezer van De Boekenpost is. In hun

quariaten. Vooral in Auckland wemel-

ruime woning stonden op talloze

de het ervan en we besloten in die

planken ontelbare kinderboeken:

De samenstellers

Mr. van Veen-kring

stad twee dagen aan boekzoeken te

fraaie oude Engelse prentenboeken,

besteden. We schatten de oogst niet

leesboeken en veel moveables. Ronduit

hoog in, maar rond vier uur hadden

verbaasd waren we over een aantal

26 april is er weer een bijeenkomst

we een tiental aardige boeken bij

la at-negentiende eeuw se Nederlandse

bij antiquariaat Acanthus in Utrecht.

elkaar: wat beweegbaars, enkele ABC-

lees- en prentenboekjes in haar ver-

De spreker is Frits Hulskamp en het

tjes en prentenboeken, maar niets

zameling. Tja, die boekjes waren van

onderwerp is: Gaat het antiquariaat

spectaculairs. Een antiquaar verwees

Nederlandse: emigranten en in de

verdwijnen? Meer informatie bij Frits

ons - op onze standaardvraag naar

jaren '60 en '70 door bun Engels-

Booy, zie Colofon.

Chüdren's Büoks, especially maveable

talige kinderen of kleinkinderen voor

books - naar de Mad Hatter.

dubbeltjes en kwartjes op fancy fairs

We werden vriendelijk ontvangen in

gedumpt, was Ja co ba's commentaar.

Lezing

bun tot library verbouwde garage. Bij

Hen goedaardige steek van onschul-

elkaar stonden er wel veertig pop-ups,

dige verzamelaarsjaloezie ging door

Woensdag 7 mei geeft Frits Booy

waarvan we er al snel vijftien opzij

ons heen, maar ons enthousiasme

van 12.30-13.30 uur een lunchlezing

legden als eerste selectie. Af en toe

over zoveel mooi kinderspul over-

(met dia's) in de Doelenzaal van de

sloeg de twijfel toe: hebben we deze

heerste.
In totaal hadden we 56 boeken in

Universiteitsbibliotheek, Singel 425

nu al of niet? De prijzen waren laag

in Amsterdam, getiteld Wie gaat er

en een onverhoopt dubbel exemplaar

Nieuw Zeeland verzameld. Een uurtje

mee een rondreis doen? over reizen

zou niet veel geld kosten. "Verzame-

voor we op Auckland International

in de jeugdliteratuur, wordt gehou-

len jullie óók pop-upboeken?", klonk

Airport moesten inchecken, namen

den in het kader van de tentoonstel-

het en in de deuropening stond een

we hartelijk afscheid van Jacoba en

ling 'Reizen' van het Nederlands

oudere dame. De verzamelaar was

haar dochter en schoonzoon, de anti-

Genootschap van Bibliofielen.

jacoba, de moeder van de antiquaar

quaren van de Mad Halter.

en vijftig jaar geleden uil Leiden naar

Berichten uit de wereld van liet oude kinderboek
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Oude kinderboeken in oude kinderboeken

len bladeren, want de satan kwam er
nog al meer in voor. (...)

In het boek Voorvallen en merkwaar-

Gelijk de wakkre haan tot kraaijen is

Vervolgens kregen wij den catechis-

digheden uit het leven van den kleinen

genegen,

mus en de Latjjnsche Rudimenta,

Andries van J.C. Löhr, Portielje 1821,

Zoo laat u.jongejeigd, tot onderwijs

waarbij aan geene prenten te denken

komt het volgende hoofdstukje voor:

bewegen.

was. Dat waren toen onze boeken,

"Het eerste prentenboek.

Maar sommige kinderen hadden ook

en zelfs de kinderen van bemiddelde

Welke fraaije, lieve boekjes, kinderen!

andere A B boeken met veel meer

ouders hadden niet veel beter, en

hebt gij in dezen tijd, die er in mijne

prenten, waarop een Aap, een Beer,

konden ook niets beters hebben,

jeugd niet waren! Boeken vol schoone

een Crocodil, een Duif, een Ezel en

want men begon eerst voor kinderen

geschiedenissen en verhalen, vol leer-

dergelijke stonden, om het A B C des

te schrijven. (...)

zame dingen, die gij als het ware

te gemakkelijker te leeren, maar in

Bij het toenmalig gebrek aan voedsel

spelende leert, en vol fraaije prenten,

plaats van dat, keek het eene kind in

voor het verstand en hart kreeg ik,

die u niet alleen behagen, maar ook

het boek van het andere of er ook

ö welk een geluk voor mij! geheel

die dingen duidelijk maken, die gij

zulk een Aap in stond, die een' appel

onverwacht een boekje, dat ik, 6 zoo

anders niet regt geweten zoudt heb-

at, en of de Ezel ook wel een pak op

liefhad; want daarin was voor kin-

ben, en u ook in het geheel niet hadt

den rug droeg, enz.

derharten gezorgd.

kunnen voorstellen. Ach! menig kind,

Vervolgens kregen wij Bijbelsche

Onze school werd bezocht door een'

denk ik, heeft tegenwoordig te veel

historiën met houten platen, waarop,

man, die stil en eenzaam voor zich

zulke fraaije boeken en prenten, leest

onder anderen, de duivel, Job kwel-

zelven leefde, maar ons van naam

en ziet zich zat daaraan, acht ze niet,

lende, zoo afschuwelijk met groote

zeer wel bekend was. Het was een

smijt ze hier en daar heen, en geeft

horens, vleermuis vlerken en paarden-

baron.

er niet om of zij bederven. (...)

pooten was afgebeeld, dat mij het

Hij trad naar ons toe, en achter hem

Ach! hadden wij eens zulke fraaije

zweet uitbrak als de prent mij in het

droeg zijn knecht zeer veel kleine net

boeken gehad, als gij wegwerpt en

oog viel, en om niets ter wereld had

ingebonden boeken. De man deed

veracht, wij hadden ze als een heilig-

ik in de eenzaamheid in dit boek wil-

eerst vriendelijk en ernstig eene klei-

dom bewaard, en niemand
had aan ons kleinood eene
vlek mogen brengen, of het
slechts scheel mogen aanzien. Maar welke boeken en
prenten hadden wij dan?
Wij hadden vooreerst het
A.B. boek met den haan er in
met helderrood e lappen
onder de kin, en een gebakerd kind in den snavel, dat
hij naar school draagt. Dat
was zeker koddig, want een
gebakerd kind kan immers
niet door een' haan naar
school gedragen worden.
Maar de haan moest ons een
zinnebeeld van vroeg opstaan
zijn; daarom stond er ook dit
rijmpje onder:

ne aanspraak aan ons, en zeide dat
hij ieder kind een der medegebragte
boekjes wilde schenken, maar wij
moesten er ook in lezen, en God en
den Verlosser regt lief hebben, en
altijd gehoorzaam, vlijtig en vroom
zijn. (...) mijn hart klopte van blijdschap, toen ik het lieve boekje in
mijne sidderende handen hield. (...)
Ongeduldig wachtte ik het einde van
den schooltijd af, om te zien wat er
in het boekje stond.
Wat heeft mij dat lieve boek al
genoegen verschaft! hoe dikwijls heb
ik er in gelezen, en hoe weldadig is
het voor mijn hart geworden! Het
behelsde de geschiedenis van een
regt vroom en vlijtig kind, welks lust
in het leeren, welks gehoorzaamheid
aan zijne ouders en welks geduld en
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congres gehouden, gewijd aan de
geschiedenis van de Christelijke
kinderliteratuur: Bouwsel voor 't
leven. Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme organiseerde deze dag
waarop een beeld werd geschetst van
de rijke traditie van het protestantse
kinderboek. De lezingen worden in
mei 2003 bij uitgeverij Meinema
gepubliceerd in het Jaarboek voor de
geschiedenis van het Protestantisme na
1800, deel XL
lijdzaamheid op het ziekbed

*

daarin zoo kinderlijk en eenvoudig

In Bergen op Zoom is in het Marreeds geheel anders te worden, en

kiezenhof een permanente tentoon-

beschreven waren, denkelijk door

thans mogen wij ons in een' over-

stelling geopend over de kermis. Ter

een' vader, die zelf zulk een lief kind

vloed van nuttige geschriften voor

gelegenheid daarvan verscheen het

gehad en door den dood verloren had

de jeugd verheugen ."

boek: Kennis kunstjes en kunnen;

(...)

kermis : de wondere wereld van
glans en glitter, waarin een aantal

Ach! dit boekje is mij jaren lang zeer
lief en waard gebleven, en heeft mij

Mengelwerk

kermisdeskundigen (onder andere
Marja Keyser en Arie van den Berg)

veel zegen aangebragt. Het doet mij
nog heden leed dat ik het niet meer

De herdenking van de watersnood-

het verschijnsel beschrijven vanaf de

heb, want hoe zorgvuldig ik het ook

ramp in 1953 heeft begin dit jaar veel

Middeleeuwen tot de zie eeuw. De

bewaarde, is toch weggeraakt, ik weet

aandacht gekregen in de media. Wat

kermis, aanvankelijk gecombineerd

niet hoe.

daarbij gemist werd waren de jeugd-

met een jaarmarkt, is de voorloper

Zeven jaren daarna had ik weder een

boeken met de verhalen en tekenin-

van allerlei vormen van profaan ver-

groot genoegen over een boek. Het

gen van bekende en geliefde auteurs

maak, zoals de dierentuin, het circus,

was Ratfs Natuurlijke Historie voor

en illustratoren, die deze gebeurtenis

de bioscoop en het theater.

Kinderen, die de bezitter, een mijner

vaak indringend weergaven. Slechts

(ISBN 90-5875-052-3 ; € 19,50}.

schoolmakkers, mij voor eenige

één illustratie (van Jan Lutz) werd

dagen leende. Nooit had een van ons

gebruikt in de NRC; en dat was er

De Provinciale Bibliotheek Friesland

/

dergelijk een boek gezien; ook was

een uit een boek van Cor Bruijn over

is samengegaan met het Fries Letter-

/»

het immers het eerste in zijne soort,

de watersnoodramp van 1916 (!). In

kundig Museum en Documentatie

en daarom, hoe onvolkomen en on-

het Centraal Bestand Kinderboeken

Centrum. Beide instellingen beheren

naauwkeurig hetzelve ook zijn mogt,

kunt u op het trefwoord 'Watersnood-

collecties kinderboeken. De nieuwe

- wij konden het toch niet beöordee-

ramp 1953' vinden welke jeugdboeken

instelling heet Tresoar Fries Histo-

len - was er evenwel veel uit te leeren

over dit onderwerp verschenen zijn.

risch en Letterkundig Centrum. Voor

dat wij nog niet wisten; en de kleine

Janneke van der Veer zal in het tijd-

meer informatie zie de artikelenreeks

afbeeldingen der dieren behaagden

schrift Traditie een artikel publiceren,

van Jant van der Weg-Laverman in

en vermaakten ons zeer; zij waren

gewijd aan het beeld van de2e ramp

de komende nummers van de

zeker niet veel bijzonders, maar ons

in de contemporaine kinderboeken.

Boekenpost.

waren zij veel waard, want wij hadden nog geene betere gezien.

Op 13 november werd in de Vrije

In Utrecht kan men tegenwoordig

Weinige jaren daarna begon alles

Universiteit in Amsterdam een

een stadswandeling maken in de

Ueri(_hU'n uil dit wereld van het oude kinderboek
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voetsporen van W.G. van der Hulst.

M.G. Schmidt in 1953 werkte.

met elkaar via een informeel overleg.

Een routebeschrijving en plattegrond-

Uitgeverij Querido komt met een

In Nederland zijn hierbij 2; grotere

je zijn te vinden op www.trouw.nl

Jubileumboek, een prentenboek en

en kleinere collecties betrokken.

onder Stadswandelingen.

een vakantieboek. Op 19 mei worden

Er zijn nu ook contacten gelegd met

(Bron: Trouw 21-12-2002)

vijftig identieke tentoonstellingen

Vlaamse instellingen die kinder-

geopend van de vijftig mooiste teke-

boeken beheren. De collectie Van

In het televisiejournaal van 13

ningen van Fiep Westendorp. In de

Tichelen in de Stadsbibliotheek van

decembeT 2002 maakte conservator

Kunsthal komt in het najaar een

Antwerpen is er één van. Ook in

Tijs van Ruiten van het Nationaal

tentoonstelling met werk van Fiep

Brussel, Cent, Leuven, Mechelen

Schoolmuseum in Rotterdam bekend

Westendorp en een boek van Gioia

en Hasselt worden collecties kinder-

dat er € 400.000 beschikbaar is

Smid over haar werk.

boeken bewaard.

gesteld voor restauratie van de collectie schoolplaten.

De Fondation Hergé, die de rechten
van Kuifje beheert, onderhandelt met

De opbrengst van het Hornbook-

de Amerikaanse producenten

project van Gerard Post van der

Dreamworks van Steven Spielberg

Molen, andere margedrukkers en de

en Universal Pictures over een nieu-

Zeeuwse Bibliotheek komt ten goede

we bioscoopfilm met echte acteurs.

aan de conservering van de bijzonde-

In de buurt van Brussel zal een

re collectie margedrukwerk die in

museum worden gewijd aan het

Middelburg wordt bewaard. In een

werk van Hergé. Joost Swarte, voor

oplage van 135 exemplaren a € 110,-

wie Hergé een groot voorbeeld was,

wordt door 28 margedrukkers een

gaat voor de vormgeving van het

abc-boek in de vorm van een horn-

interieur en de permanente tentoon-

book uitgegeven waarbij door de

stelling zorgen. Men hoopt het

leporellovorm alle bladen tegelijk

museum in 2006 te kunnen openen,

bekeken kunnen worden. Op 23 mei

(de Volkskrant 12-12-2002)

2003 wordt het eerste exemplaar van
het voltooide hornbook gepresenteerd

Sneeuwwitje, het beroemde sprookje

in de Zeeuwse Bibliotheek.

uit de verhalen van de Gebroeders

Meer informatie over het project via

Grimm, was niet van Duitse, maar

Lwww.zebi.nl.

Onderzoek

van Italiaanse afkomst. De zeven

Educatief-literaire uitgeverijen in

dwergen waren gemodelleerd naar

Vlaanderen en Nederland, eind

Henri Arnoldus, auteur van talloze

mijnwerkers uit de Dolomieten.

negentiende eeuw - 2000.

reeksen boeken, overleed op 19

Dat beweert de Italiaanse hoogleraar

Op 3 en 4 april 2003 wordt bij de

december 2002. Hij was onderwijzer

Giuliano Palrnieri, deskundige op

Rijksuniversiteit Groningen, afdeling

aan de r.k. lagere school in Middel-

het gebied van mythen en legendes.

Algemene Pedagogiek het resultaat

burg en geestelijk vader van Oki &

Schneewittchen zou in werkelijkheid

gepresenteerd van een in 1999

Doki, Pietje Puk, Tup & Joep, Klik &

Biancaneve hebben geheten, ver-

gestart vierjarig onderzoek naar

Klak, Bollejan, Pim & Pidoe en vele

dedigt Palrnieri in een studie over

educatief-literaire uitgeverijen met

anderen. Van zijn boeken werden

mythen en legenden uit de Dolo-

een levensbeschouwelijke signatuur

miljoenen exemplaren verkocht.

mieten. (bron: Trouw, 26-9-2002).

in Vlaanderen en Nederland vanaf
het einde van de negentiende eeuw
tot heden. Het onderzoek is wat

Jip en Janneke worden op 13 septem-

Beheerders van collecties oude kin-

ber 50 jaar. Ze verschenen eerst in

derboeken in bibliotheken en musea

interdisciplinariteit betreft uniek:

houden twee maal per jaar contact

de onderzoekers brachten ieder hun

Het Parool, de krant waarvoor Annie
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eigen specifieke expertise mee en

Tentoonstellingen

hebben deze gebundeld. Het project
is een initiatief van het Vlaams-

Van 21 juni tot en met 25 oktober

Stadtmuseum Hornmoldhaus,

Nederlands Comité (VNC), en er

2003 is in het Veluws Museum Nairac

Hauptstrasse 61-63,

werkten literatuurhistorici, literatuur-

in Bameveld een tentoonstelling te

74321 Bietigheim-Bissingen.

sociologen en historisch-pedago gen

zien over Daan Hoeksema (1879-

aan mee van de Universiteit van

1935) kindervriend en tekenaar :

Tilburg (UvT), de Katholieke Univer-

spelen, leren en vermaken in de

siteit Leuven (KUL) en de Rijks-

huiskamer van de jaren '30. Naast

universiteit Groningen (RuG). Van

boeken zijn er plak- en knipmappen,

De 4e druk van de Genrethesaurus

enkele uitgeverijen in Vlaanderen en

spellen, puzzels, reclamewerk en

ten behoeve van de ontsluiting van

Nederland zijn de kinderboekenfond-

strips in diverse jeugdbladen te zien.

bewaarcollecties kinderboeken

sen gereconstrueerd en vergelijken-

Mededonateur Sjoerd Stevan heeft

onder redactie van Thea Gordijn

derwijs in kaart gebracht met betrek-

onderzoek gedaan voor deze over-

en Jeannette Kok is verschenen.

king tot hun pedagogische, ethische,

zichtstentoonstelling en voor een

De genrethesaurus is een hulpmiddel

esthetische en filosofisch-religieuze

geïllustreerde publicatie over leven

bij onderzoek naar kinder- en jeugd-

opvattingen in de genoemde periode.

en werk van Daan Hoeksema.

literatuur via het Centraal Bestand

Het programma bevat op de eerste

•*

Info op de website www.bietigheimbissingen.de.

Genrethesaurus

Kinderboeken (CBK). In deze ge-

dag lezingen over fondsvorming bij

Een zeer belangrijke tentoonstelling

meenschappelijke catalogus zijn de

uitgeverijen met een levensbeschou-

van beweegbare boeken en hun

titels te vinden van kinderboeken

welijk karakter in historisch perspec-

voorlopers in de vorm van papieren

die bewaard worden in (momenteel)

tief, over Averbode & Davidsfonds,

speelgoed is tol en met 7 september

acht instellingen. Vergeleken bij de

aardrijkskundemethodes en jeugd-

te zien in het Stadtmuseum van

3e druk is met name de categorie

boeken van Zwijsen en Mahnberg,

Bietigheim-Bissingen (20 km ten

Bijzondere Boekvormen uitgebreid.

en de boodschap van Uitgeverij G.F.

noorden van Stuttgart). Met ongeveer

Drie deskundigen hebben de redactie

Callenbach. De tweede dag is gereser-

200 items uit de zeer rijke collectie

van de thesaurus op dit gebied bijge-

veerd voor reacties op het onderzoek

van het verzamelaarsechtpaar I iase

staan: Aernout Borms, Henk Duijzer

met lezingen over de plaats van

wordt de ontwikkeling van het genre

en Theo Cielen. In de thesaurus is

kinderboeken binnen het "literatuur-

tussen 1800 en 1940 getoond. Er is

een apart hiërarchisch overzicht van

systeem", nieuwe inzichten in fonds-

ook een programma met nevenacti-

de Bijzondere Boekvormen opgeno-

analyse, de plaats van liet (religieuze)

viteiten georganiseerd, variërend van

men, terwijl de termen alfabetisch

kinderboek binnen het uitgeverijen-

rondleidingen door Mevrouw Hase

in het grote geheel zijn verwerkt,

onderzoek en de geschiedenis van

waarbij zij verschillende boeken in

Er zijn onderlinge verwijzingen en

dit soort uitgeverijen in Europees

beweging zal laten zien, tot en met

definities opgenomen. De genre-

perspectief.

een tweedaagse cursus voor gevor-

thesaurus kan worden besteld bij

De teksten van de sprekers van het

derde 'paper-engineers'.

het Letterkundig museum. In deze

colloquium zullen worden gepubli-

4e druk zijn 456 voor keurs term en

ceerd. Tijdens het colloquium ont-

en 124 verwijstermen opgenomen.

vangt u hierover informatie en kunt

Het Centraal Bestand Kinderboeken

u intekenen op de bundel.

wordt beheerd door het Letterkundig

Meer informatie: RuG/Algemene

Museum en is te raadplegen via de

Pedagogiek - Dr. Jacques Dane,

website: www.letterkundigmuseum.nl; *

Grote Rozenstraat 38,

Catalogus ; CBK. Prijs van de genre-

9712 TJ Groningen,

thesaurus is € 7,50, inclusief

tel.: 050-363 646;,

verzendkosten € 10,-. Bestellen

email: j.dane@ppsw.rug.nl.

schriftelijk of via info@nlmd.nl
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Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij ftet Letterkundig Museum of 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
De vader van Pietje Bell: leven en
werk van Chris van Abkoude (18801960) / door Jan Maliepaard en René

Prenten van Glenisson en de Kinderen Bogaard

Zwaap. - Amsterdam : Mets & Schilt,

door Aernout Borms

2003. - T26 p. : ill, ; 22 cm. -

ISBN 90 5330 344 8 : € 14,-.
Van de in het vorige nummer van

volksprenten in houtsnede met

de 'Berichten...' aangekondigde

berijmde onderschriften die soms

jan Maliepaard, liefhebber van Pietje
Bell, verzamelaar van oude kinderboe-

E-boeken op CD-rom zijn twee proef-

rnet het onderwerp in geen enkele

ken en van informatie over Chris van

versies klaar.

verband staan (...) Tot de afgebeelde

Abkoude ontmoette René Zwaap, redac-

i. Ruim honderd centsprenten uit-

figuren behoren David en Goliath,

teur van De Groene, die ontroerd was

gegeven door de firma Glenisson te

de Hennetaster, een vrouw met de

door de film Kruimeltje, en dat leidde

Turnhout tussen 1833 en 1900. Deze

broek, exotische dieren, de tulpen-

tot samenwerking. De auteurs hebben

centsprenten met één tot wel 60

handel enzovoort.'(BNK 1612).

veel speurwerk gedaan, ook in Amerika,

afbeeldingen in houtsnede, houtgra-

In deze proefversies zijn de prenten

en ontdekten dat de avontuurlijke schrij-

vure of lithografie omvatten het hele

en het boek te bekijken in zg. Flip-

vende schoolmeester en poppenkastspeler

spectrum aan traditionele onderwer-

books, terwijl de meestal ingekleurde

een geheim tweede leven had. Ze hebben

pen: heiligen, ABC- en rekenprenren,

afbeeldingen op het beeldscherm

een stichting "De Zwarte Hand" in het

kinderspelen, bordspellen, ambach-

vergroot kunnen worden om details

leven geroepen met het doel een stand-

ten, de omgekeerde wereld en luilek-

te onderzoeken. Op het gebruik van

beeld van de schrijver, samen met Pietje

kerland, soldatenvolk, volksverhalen,

de afbeeldingen is het copyright van

Bell en Kruimeltje, in Rotterdam

sprookjes, trap des ouderdoms, de

toepassing.

geplaatst te krijgen.

vrijers- en vrijsters boom enz.

De proefversies kunnen worden

(de Volkskrant 7-2-2003)

2. De Nieuwe en Vemiaaklyke

besteld door overboeking van € 12,50

Kinderen Bogaard, het enige beken-

(2 proef-CD's inclusief verzendkosten)

Een Hollandse Robinson Crusoë :

de exemplaar van een 18e eeuws

op postbankrekening 747679 t..n.v.

dagboek van de verbannen VOC-

prentenboek in de 4e druk uitge-

Aernout Borms te Voorburg.

dienaar Leendert Hasenbosch op het

geven door De Erve de Wed. Jac van

Voor nadere informatie en om van

onbewoonde eiland Ascension A.D.

Egmont te Amsterdam in 1794.

nieuwe E-boekuitgaven op de hoogte

1725 / Michiel Kool bergen. - ie dr. -

Buijnsters schrijft hierover: 'Het

te blijven;

Leiden : Menken, Kasander & Wig-

extreem zeldzame boek, waarvan

email: agimborms@dataweb.nl of

man, 2002. - 296 p . : 3L, krt. ; 24 cm.

geen eerdere editie bekend is, bevat

A.G.j.M. Borms, Laan van Nieuw

- (Bibliotheek Liborius). - Met lit. opg,,

een bont allerlei van oude en nieuwe

Oosteinde 275, 2274 GE Voorburg.

reg. - ISBN 90-74622-23-2 : € 24,90.
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jeugd werden gepubliceerd, want er zijn
hijna 100 titels van Bohn opgenomen.
Met circa 300 illustraties in kleur,
(bron: circulaire NBV)
Meester ligthart 'Wim, Zus, fet' en al
die andere kinderen / Carl Doekc
Ksma; [tek. door Taco Eisma], - Den
Haag : "De Nieuwe Haagsche", 2002.
- 157 p . : ill.; 29 cm. ISBN 90-77032-20-7 ; € 26,75.
Uitg. in opdracht van het |an Ligthart
Genootschap.
Een monografie over de onderwijsvernieuwer jan Ligthart. Met veel biografische gegevens en grotendeels nieuwe
en nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen, illustraties en tekeningen van
van de restauratie van het Van Slinge-

o.a. C. jetses; deels infull colour en deels

die in 1723 wegens 'sodomie' wordt afge-

landt-theater uit 1781, het enig over-

in duo-tone.

zet op het onbewoonde eiland Ascencion.

gebleven kamertoneel in Europa.

Dagboek van een Hollandse officier

Het is een verslag van een speurtocht

De geschiedenis, de verschillende eige-

De wereld van Dick Bos : de stripheld

naar deze zeeman in Londen en in hel

naren en de ontwerpers van decors voor

die Jiu-Jitsu populair maakte in

Haagse VOC-archief en een 'terugver-

dit minitheater worden beschreven.

Nederland / Rich Thomassen. -

taling' van de Engelse vertaling van het

Achterin is een zeer ingenieuze pop-up

Amsterdam : Elmar, 2003. ~~ 2 4 ° P- '•

dagboek uit 1728, Een exemplaar daar-

van Kees Meerbeek bijgebonden waar-

ill. ; 23 cm. - ISBN 90 389 1377 X ;

van wordt bij het Scheepvaartmuseum

mee men zelfde wonderbaarlijke

€ 16,90.

in Amsterdam bewaard. Hasenbosch is

changementen van ftet theatertje kan

na ongeveer een halfjaar omgekomen en

uitvoeren.

het dagboek werd in 1926 gevonden door

Een monografie over Alfred Mazure
en het ontstaan en het succes van zijn
creatie Dick Bos, de eerste Nederlandse

Engelse zeelui en twee jaar later in

Deugdelijke arrebeid vordert lang

Londen uitgegeven. Koolbergen acht het

bepeinzen : jubileumboek, uitgege-

mogelijk dat Daniel Defbe ftet dagboek

ven ter gelegenheid van het 250-jarig

vertaalde en bewerkte. Diens 'Robinson

bestaan van uitgeverij Bohn / red.

Crusoë' was in 1719 verschenen.

P.C. Gijsbers en A.D. van Kempen. -

Pioneering collectible children's

(de Volkskrant 7-2-2003)

Houten : Bohn etc, nov. 2002. -

books; the first one hundred years :

352 p. ; ill. - ISBN 90 313 2525 2 ;

the ninth Malkin Lecture by Justin G.

€ 49,-

Schiller on 13 july 1993 at Rare Book

Schouwburg aan huis: het kamertoneel van Baron van Slingelandt /

Rijk geïllustreerde uitgeverijgeschiede-

slripdelective.
BUITENLAND

School / lustin Schiller. - Charlot-

Tuja van den Berg, - Amsterdam:

nis van de in 1752 begonnen boekhande-

tesville : The Book Arts Press at

Theater Instituut Nederland ;

laar, drukker, binder en uitgever C.H.

University of Virginia, 2002. - 47 p.

Harderwijk: Flevodruk Ideeën, 2002.

Bohn. Hel bedrijf bestaat nog, nu als

De pas nu gepubliceerde tekst van een

- 55 p . : ill. ; 24 crn. -

Bohn, Stafleu en Van Loghum. Bohn

lezing die de bekende antiquaar Schiller

ISBN 90-70892-65-0 ; € 25.00.

gaf duizenden boeken en tijdschriften

uitsprak als negende Sol.M. Mankin

uit. Uit het Centraal Bestand Kinder-

Lecture op ijjuli 1993. Hij schetst de

boeken blijkt dat er ook boeken voor de

geschiedenis van het verzamelen van en

Zeer fraai uitgegeven boekje verschenen bij gelegenheid van de voltooiing

Bt?ric:hlen uil Je wereld van het üude kinderboek
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handelen in oude kinderboeken, met

vooral in het onderwijs. Jeugdliteratuur

Analyse van de ontwikkeling van

name in het angelsaksisch gebied. Vanaf

wordt gezien als een van de communi-

het kindbeeld in de Engelse Romantiek,

de eerste verzamelaar, James Orchard

catiemiddelen.

Halliwell (1820-188^), passeren bekende

met de paradoxale beschrijvingen van
kinderen als onschuldig en toch wijs,

namen de revue als John Ashton,

Men in Wonderland : the lost girl-

zwak en toch sterk, afhankelijk en on-

Andrew Tuer, F.j. Harvey Darton,

hood of the Victorian Gentleman /

ajhankelijk. Schrijven over kinderen is

d'Alle Welch, Gumuchian, A.S.W.

Catherine Robson. - Princeton :

schrijven over herinneringen aan de

Rosenbach, Elisabeth Ball en Edgar

Princeton University Press, 2001. -

eigen jeugd en de geïdealiseerde verleden

Oppertheimer. Speciale aandacht voor

24 cm, - ISBN 0-691-00422-6.

Sydney Roscoe, Peter en lona Opie

De auteur behandelt de schrijvers

tijd. De auteur beschrijft de behandeling
van het thema in een aantal teksten van

en Walter Schatzki. Een uitgebreide

Wordsworth, Dickens en De Quincey,

kinderen en de kindertijd in de late

bibliografie van wat er voor 1960 (toen

en auteurs die hekend zijn vanwege

negentiende eeuw. De essentie van de

Schiller zelf begon te handelen) over het

hun voorkeur voor kleine meisjes, zoals

studie is het door de volwassene gewenste

onderwerp is gepubliceerd, besluit de

Ruskin en Carroll, en bekijkt de idealise-

kind: Oliver Twist, Alice en Little Lord

brochure.

ring en erotisering van kinderen door

Fauntleroy, (bron: Children's Literature

mannelijke auteurs in de Victoriaanse

Association Quarterly, lente 2002)

Zwerge und Kleingestaltige Kinder-

tijd. (bron: Children's Literature

und Jugendliteratur vom Beginn des

Association Quurterly, lente 2002)

19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart /

Seeking Robinson Crusoe / Tim
Severin. - London [etc.]: Macmillan,

Elke Richlick. - Frankfurt enz.: Peter

Romanticism and the vocarion of

2002. - [XII], 353 p., [12] p. p3.: ill.;

Lang, 2002. - (Kinder-und Jugend-

childhood / by Judith Plotz. - New

24 cm. - Met lit. opg., index. -

kulrur, -literatur und -medien ; Bd.

York : Palgrave, 2001. - 336 p . ;

ISBN 0-333-90555-5 hbk.

17) ; € 45,50.

22 cm. - ISBN 0-333-91535-6.

Over dwergen en andere kleine mensen in de duitstalige kinder- en Jeugd-

Severin's onderzoek verschilt van
andere studies omdat hij
'de deuren van de biblio-

literatuur van het begin van de 19e

theken sluit' en in Zuid-

eeuw tot heden. Meer dan 50 figuren,

Amerika de locaties

gevonden in 1000 onderzochte boeken,

bezoekt die een rol spelen

worden geanalyseerd.

in het verhaal. Hij heeft

(bron: Mitteilungen 1/2002)

- toch in een bibliotheek een nieuwe bron ontdekt

Children's literature as cormnunica-

die mogelijk de basis kan

tion : the ChiLPA project / ed. by

zijn van Defoe's werk:

Roger D. Sell. - Amsterdam [etc]:

Jlenri Pitman, een ver-

Benjamins, cop. 2002. - XI, 352 p . ;

oordeelde rebel die op

23 cm. - {Studies in rtarrative, ISSN

Barbados uit gevangen-

1568-2706 ; vol. 2). • Met index, lit.

schap ontsnapte en strand-

opg, - ISBN 90-272-2642-3 geb. ;

de op een eiland voor de

rSBN 1-588-11258-6 geb. ; € 9 o , - .

kust van Venezuela.

Deelnemers aan het ChiLPA project

(de Volkskrant, i-n-2002)

onderzoeken jeugdliteratuur in verschillende culturen; van oud India, jge
eeuws Rusland en de Soyjet-Unie tot 20e
eeuws Engeland, Amerika, Australië en
Finland. Er wordt gekeken naar vorm
en inhoud, mogelijke sociale Juncties,
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Prijzen Scripties

vers een grote reeks boeken
voor de jeugd uitgaf.

De L.M. Boerlage-prijs 2003 is toe-

De schrijfster, die ook

gekend aan Carolien van Wel ij voor

archiefonderzoek deed,

haar scriptie over de Nieuwe Biblio-

plaatst Stamperius en zijn

theek voor de jeugd van jacob

bibliotheek in de tijd en

Stamperius, Jannemieke Oostra

onderzoekt waarom de

kreeg een van de eervolle vermel-

Stamperius Bibliotheek

dingen voor haar scriptie over de

een succes was.

ontwikkeling van de opleidingen
voor illustratoren in Nederland in de

Illustratie een vak apart,

eerste helft van de twintigste eeuw.

de opleiding van illustra-

De jury bestond uit Saskia de Bodt,

toren in de eerste helfl

Harry Bekkering en Gerard de

van de twintigste eeuw /

Vriend. De prijs werd in 1994 inge-

Jannemieke Oostra. -

steld door het NBLC, en wordt sinds

Universiteit van Utrecht,

1997 toegekend door het Letterkundig

2002. Scriptiebegeleider

Museum. Louise Boerlage was een

Saskia de Bodt.

pionier in het jeugd bibliotheekwerk

Deze scriptie is pas na november 200J
ter inzage. Het is een onderzoek naar

In het juryrapport wordt geconsta-

de opleiding van vooraanstaande illus-

Doctoraalscriptie Nederlandse Taai-

teerd dat de jeugdliteratuur leeft

tratoren van prentenboeken zoals Ben

en Letterkunde. - Met lit. opg,, bijl.

siteit, 2002. -109 p. ; 30 cm. -

binnen vele vakgroepen aan univer-

Wierink. jan Sluyters, W. Vaarzon-

siteiten uit alle windrichtingen. Van

Morel, Jo Spier, Tjcerd Botlema,

voor de jeugd van het Middeleeuwse

oudsher waren dat de vakgroepen

B. Midderigh-Bokhorst en vele anderen.

verhaal over de vier Heemskinderen en

Drie twintigste-eeuwse bewerkingen

het ros Beyaart worden vergeleken met

Nederlands en Literatuurwetenschap,
nu komen bijdragen ook vanuit vak-

"Met gunstig advies doorgezonden" :

liet origineel. Onderzocht wordt welke

groepen als Cultuur en Letteren,

kinderboeken tijdens de Tweede

opvattingen over kinderen en literatuur

Algemene Cultuurwetenschappen,

Wereldoorlog, uitgegeven bij Van

zijn terug te vinden in de adaptaties

Kunstgeschiedenis en Klassieke talen.

Goor, Van Holkema & Warendorf en

vanj.A, Slempkes (ÏOZJL D.L. Daalder

Nieuwe terreinen zijn bijvoorbeeld

Kluitman / M.L. van Vliet. - Leiden :

(1950) en Agave Kruijssen ^909-2000^.

uit gever ijonderzoek en onderzoek

Rijksuniversiteit, 2002. - 80 p . ; 30

naar illustratoren.

cm. - Doctoraalscriptie Nederlandse

De zwerftochten van Odysseus : over

Hieronder de gegevens van scripties

Taal en Cultuur. - Met lit. opg., bij].

het hoe en waarom van de ontwik-

die een beeld geven van de geschiede-

Onderzoek naar het functioneren van

keling van de Nederlandse jeugdlite-

drie neutrale uitgeverijen van kinder-

raire bewerking van de Odysseia /

en jeugdboeken. Met historische context

Marjolein Paalvast. - Leiden : Rijks-

"Voedsel voor hoofd en hart" : jacob

en kwantitatieve en inhoudelijke analy-

universiteit, 2002. -184 p. ; 30 cm. —

Stamperius en zijn Nieuwe Biblio-

se. Onderzoeksvragen: hoeveel boeken

Doctoraalscriptie Moderne Letter-

theek voor de jeugd / Carolien van

verschenen er, welke genres, en waren

kunde. - Met lit. opg., bijl.

Welij. - Universiteit van Amsterdam,

ze anders dan in de tijd vóór de oorlog?

nis van de jeugdliteratuur.

Vriend.

Analyse van acht bewerkingen van
het Griekse epos van i8go tot 2000.

2002. Scripn'eb e geleider: Gerard de
Also als wi vinden bescreven in oude

Bevat vergelijkingen met hel origineel

yeesten... : een onderzoek naar de

en van de bewerkingen onderling, en

onderwijzer Jacob Stamperius die tussen

bewerkingen van Renout van

toetsing van de literatuuropvattingen die

1886 en i())6 bij vier verschillende uitge-

Montalbaen voor kinderen / Sanne

heersten ten tijde van de bewerkingen,

Gedegen scriptie over de Zeeuwse

IO

Parlevliet, - Groningen : Rijksuniver-

in Nederland.
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Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

een bijdrage over het Venezolaans

van het publiceren van Afrikaanse

Instituut op het gebied van jeugd-

volksverhalen voor kinderen, feminis-

literatuur.

tisch onderzoek naar jeugdliteratuur,

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

sprookjes van HaufF en de betekenis

bij het Letterkundig Museum of de

Leesgoed (jrg. 30, no. 1) bevat artike-

van misvormingen (zoals Dwerg

Koninklijke Bibliotheek.

len over Kapitein Nemo van Jules

Langneus),

Verne en over Erich Kastner en
NEDERLAND

Berlijn.

Berichten van Moeder de Gans

In het Lexicon van de jeugdliteratuur

Fundevogel (no. r45, dec. 2002) bevat
artikelen over Tarzan of the ape.s en
over Erich Kastner.

(jrg. 3, no. 4, jan. 2003) bevat een

(afl. 60, okt. 2002) zijn onder meer

stuk waarin de nieuwe directeur van

lemma's gewijd aan Jo van Ammers-

The private library (spring 2001)

de Stichting Kinderboek Cultuurbezit

Küller, L.F. Baum, Detectiveverhalen,

bevat een uitgebreid artikel over Pop-

Francien Braaksma wordt voorge-

J.H. Isings en Sinterklaasboeken.

ups, peepshows g paper engineering.

Clublid over Leonard de Vries.

BUITENLAND

Marvels & tales (jrg. 16, no. 2, 2002)

Boekenpost (no. 63, jan/Feb. 2003)

Aus dern Antirjuariat (no, 12, dec.

Zipes and the socióhistorical study of

bevat artikelen over W.H.M, van

2002) bevat een artikel over de ten-

fairy tales met artikelen over twee 18e

den Hout (alias Willy van der Heide),

toonstelling König ist unser Kind ;

eeuwse Engelse sprookjes, het sen-

Tarzan, auteur Willem Kramer (1914-

Bilderbücher von 18&0 bis 1950 in

suele kind in de sprookjes van Oscar

1975), schaatsmuziekboeken en

Berlijn,

Wilde, sprookjes in de Sovjet Unie

steld, en een artikel van een Hobby

is een speciaalnummer over/act

verschillende edities van het negen-

en de filmbewerkingen van Sneeuw-

tiende-eeuws e telboek Nommerkransje.

Beitrage Jugendliteratur und Medien

Boekenpost (no. 64, mrt/april 2003)

(jrg. 54, no, 4, lente 2002) bevat

bevat artikelen over vier Nederlands-

onder meer een artikel over een

Volkacher Bote (no. 77, dec. 2002)

talige contourboeken van uitgeverij

tentoonstelling over Karl May in de

bevat een bijdrage over Robinsons

Adolpli Engel in Berlijn en over het

DDR.

kinderboekenfonds van de Arbeiders-

witje.

'familie': Tom Defoe, Anna Robinson
en Chandoz Robinson,

pers.

Children's literature in education (jrg.

In Bouterbode (no. n, dec. 2002)

over The secret garden als feministi-

nieuws over een DVD-uitgave van

sche tekst, de bedoeling

33, no. 4, dec. 2002) bevat artikelen

Vragen

de avonturen van Paulus door Thijs
Chanowski en de tentoonstelling

Opgelost: de vraag naar het kinder-

Paulus op Terschelling (verlengd tot

boek in het vorige nummer over de

juni 2003)

oude speelman die met een orgeltje
rondtrekt is opgelost: het ging om

Bzzlletin (no. 283, nov. 2002) bevat

Puntje en Bolletje van P. Geerinckx

een artikel over de invloed van de

uit 1958, eerder verschenen in De

kostschool verhalen van Andrew

Engelbewaarder.

Home op Simon Vestdijk.
Wie heeft er biografische gegevens
Leesgoed (jrg. 29, no. 8, dec. 2002}

over de schrijf ster/ver taaister van

bevat een artikel over onderzoek

kinderboeken (o.a. 'Bobo, de aap')

naar moppen en oude verhalen, en

Marie Hildebrandt, die publiceerde
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in de eerste helft van de twintigste

nis van nemen door de vertaling Een

eeuw? Informatie graag naar Frits

hond van Vlaanderen. Bert Willemen

Booy, 035-5417336.

zoekt afbeeldingen van en verhalen

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

over trekhonden. Informatie graag
Geertruida Kakkerlak

naar: Laagstraat 103, 5121 ZE Rijen,

Suzanne Drion zoekt de tekst en de

tel. 0161-225665 (na 18.00 uur) of

herkomst van een gedicht uit de jaren

via e-mail: b.willemen@home.nl

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
jjbooy@zonnel.nl,
Henk van der Lee (penningmeester),

dertig. Het werd door haar moeder
geciteerd en het begint ais volgt:
Moeder, moesje, moeder lief,

Oproep

ik kreeg van Truus een lange brief,
Daar staat in dat een vriendin komt

Hetty Looman organiseert in septem-

logeren met al haar poppen. Het

ber onder de titel Kinderboeken stad

gedicht eindigt meL het schrijven

in Den Haag speciaal voor verzame-

van een brief:

laars en specifiek geïnteresseerden

Hier is lak en daar is licht. / Nu het

een route van oude kinderboeken.

adres nog kleine Nel, / schrijf maar op

Zij vraagt met name particuliere ver-

je weet het wel: / Aan Geertruida

zamelaars in Den Haag hun verza-

Kakkerlak, / in het huis met ftet rode

meling voor één dag thuis te tonen,

dak.

ze wil namelijk graag ook het enthou-

Informatie graag naar:

siasme van de verzamelaar in beeld

Essenlaan 14, 3062 NM Rotterdam,

brengen. Omdat men in een woon-

of tel. 010-4525955.

huis geen grote groepen kan ontvan-

)aap ter Linden,
jaapteriinden@schoolmuseum.nl,
Pien Pon (secretaris),
picn.pon@tiscali.nl,
Rein der Storm,
reineer,storm@kb.nl,
Janneke van der Veer,
j.vanderveer@ wxs.nl.
Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok, Nel Teeuwen
en Theo Gielen
Informatie kan mtn sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. jeannette Kok
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl
ofjeannettekok@compuserve.com
of telefoon: 020-6251915

gen zal de entree beperkt zijn. Bij de
Bert Willemen verzamelt informatie

inrichting van uw hu is tentoonstelling

over trekhonden en hondenkarren.

wordt de verzamelaar geholpen en

Op internet is daar informatie over

verdere hulp zal ook aanwezig zijn.

te vinden via www.dierennieuws.nl/

Verder vraagt ze verzamelaars op het

honden/dierinfo/dio 1018.htm. in

thema 'Bos' voor deze route materiaal

1910 werd een 'Trekhondenwet' vast-

ter beschikking te willen stellen.

gesteld. In 1961 werd de trekhond

Reacties graag naar Hetty I.ooman,

wettelijk verboden. Een jeugdboek

p/a Stichting Vi-taal, Stationsweg 93,

over een trekhond is: A dog of

2515 BK Den Haag.

Wonders, in 1872 geschreven door

Telefoon : 070 - 388 24 12,

Ouida (pseudoniem van Marie-Louise

e-mail: hettylooman@xs4all

Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.

de la Raniée). Het werd wereldberoemd, maar pas in 1985 konden
Vlamingen en Nederlanders er ken-

"~"
2*~

Aanmelden als donateur kan men bij
jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336)
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

ding van acceptgiro's vroeg in januari is er
nog een aantal donateurs die hun bijdrage
nog niet hebben
voldaan. Hoewel er geen acuut financieel
probleem is, willen we graag onze activiteiten onbekommerd kunnen voortzetten.
Bij deze aflevering van de 'Berichten' zullen
enkelen een herinnering aan hun donateurs verplichtingen aantreffen.
Tot slot wens ik u allen namens het bestuur een plezierige

Van het bestuur
Gelukkig kan ik u meedelen, dat ons bestuurslid (aap ter
Linden weer aan het werk is gegaan. We wensen hem daar-

zomer toe, vol zon en zonnige kinderboeken!
Frits Booy
Voorzitter

bij veel succes toe!
De voorjaarsbijeenkomst had een zeer afwisselend programma: kermispret, Ot en Sien en vroege schoolplaten

Studiedag

kwamen aan de orde. Het bestuur is de Universiteitsbibliotheek Amsterdam erkentelijk voor het gebruik van de zaal

De voorj aars studiedag op 29 maart in de Universiteits-

en de bijdragen van twee van haar medewerkers. Het pro-

bibliotheek aan het Singel in Amsterdam werd door zo'n

gramma voor de najaarsbijeenkomst op 1 november in

veertig donateurs bijgewoond. In de Nieuwe Doelenzaal

Leeuwarden is zo goed als rond.

hoorden zij toe bij drie lezingen en namen ze deel aan de

De Van Veenkring zal enigszins van karakter veranderen:

huishoudelijke vergadering. De kermis in het kinderboek,

de beschouwingen van onderzoekers over waar zij mee

het belang van Jan Ligthart voor het kinderboek en een

bezig zijn wat het kinderboek betreft, zullen meer worden

voorbeeld van aanschouwings-onderwijs waren de onder-

afgewisseld met besprekingen van een collectie of een

werpen. In de pauzes was er een kleine tentoonstelling

aspect ervan door verzamelaars. De volgende bijeenkomst

van voorbeelden van kermis boeken en aanschouwings-

is op 4 oktober met Miep Slager als inleider.

onderwijs te bezichtigen.

De excursie naar de Daan Hoeksema-tentoonstelling in
museum Nairac te Bameveld op 29 augustus lijkt heel

Over kermis in kinderboeken sprak Marja Keyser, mede-

bijzonder te worden. Zie de desbetreffende brief bij deze

werkster van de afdeling Zeldzame en Kostbare Werken

'Berichten'.

van de Universiteitsbibliotheek. Zij heeft verschillende

Op 22 november zal er in Amsterdam een symposium

publicaties over de geschiedenis van de kermis op haar

plus tentoonstelling over prentenboeken van 1890 tot 1940

naam staan en bijvoorbeeld voor het boek Komt dat zien!

worden gehouden. Nadere informatie zal nog volgen.

De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw (1976) putte

Onder andere door onze jaarboekjes groeit het aantal dona-

zij ook uit kinderboeken over dit thema. Zij liet op een

teurs, een erg prettige ontwikkeling. Ondanks de verzen-

groot scherm vele afbeeldingen uit kinderboeken zien en

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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lichtte de getoonde kermisattracties
toe. Zij vertelde hoe de kermis in de
14e eeuw ontstond vanuit een kerkelijke achtergrond. De feesten bij de
inwijding van een kerk, en de jaarlijkse herdenking daarvan trokken
veel mensen en dat bood handelaren
een goede gelegenheid om hun
waren aan de man te brengen.Vanuit
deze 'kerkmis' ontstond de kermis
en de jaarmarkt opgeluisterd met
handels kramen, kwakzalvers, muzikanten en andere reizende kunstenmakers, Loterijen, dra ai borden,
wassenbeeldenspelen, jongleurs,
koorddansers, paardrijders, dansende
beren, gedresseerde honden en apen
vormden daarbij lucratief amuse-

Carl Doeke Eisma, bestuurslid van

ment. Pas in de eerste helft van de

het Jan Ligthartgenootschap, sprak

De school in de Tuümghstraat - niet

19e eeuw ontstond er een splitsing

over het belang van Jan Ligthart en

zomaar een school. {1998). Ligthart

tussen kermis en circus. Met name

zijn frisse kijk op kinder- en school-

vond dat kinderen binnen het onder-

Jan Schenkman heeft volgens Marja

boeken. Met een bevlogen pleidooi

wijs zelf actief moesten kunnen zijn:

Keyser een goed beeld gegeven van

wist hij de toehoorders ervan te over-

zelfde natuur ingaan en in school-

zowel de kermis als het circus in de

tuigen dat het werk van Jan Ligthart

ruintjes werken. De samenwerking -

tweede helft van de 19e eeuw: hij

grote waardering verdient. Hij

en vriendschap - van Ligthart met

maakte er meerdere prentenboeken

beschouwt Jan Ügthart als de groot-

H. Scheepstra en Cornelis Jetses

over, waaronder enkele waarvan de

ste Nederlandse pedagoog ooit, en

bleek een zeer vruchtbare: volgens

inhoud herleid kan worden naar

rekende diens schoolboeken uitdruk-

Eisma was hier een "gouden drie-

voorstellingen die in het permanente

kelijk tot de jeugdliteratuur. Ligthart

hoek" ontstaan. Voor de series De

circustheater Carré werden gegeven.

schreef maar één kinderboek dat niet

wereld in en Nog bij moeder leverde

Als voorbeeld werd Asschepoester in

voor schoolgebruik was bedoeld:

Ligthart de ideeën terwijl Scheepstra

het cirque Carré getoond, een spekta-

Een zomervakantie aan de grenzen.

de meeste teksten schreef. Ligthart

kel waarin de hoofdrollen door kin-

Het klassieke Ot en Sien beschouwt

gaf daar dan weer commentaar op

deren werden gespeeld. Ze droegen

Eisma als het mooiste kinderboek

en door de goede verstandhouding

maskers van politici en andere maat-

van de 20ste eeuw.

was het mogeÜjk onderling kritiek

schappelijke figuren, wat de nogal

Ligthart groeide op in grote armoede

te leveren om tot het beste eindresul-

merkwaardige afbeeldingen op een

en had als een kind een zwakke ge-

taat te komen. Miljoenen boekjes

dubbele plaat in het boek verklaart.

zondheid. Hij leerde zichzelf lezen,

werden verkocht.

Eind 19e eeuw kwam de kermis in

werd kwekeling en stond als dertien-

een neerwaartse spiraal doordat het

Ligthart schreef ook talloze artikelen

jarige al voor de klas. Hij was derüg

jaarmarktkarakter was verdwenen en

en werd daardoor een autoriteit.

jaar lang bovenmeester in de Haagse

alleen het amusement overbleef. Dat

Nienke van Hichtum liet bijvoor-

Schilderswijk. In de geest van de

leidde in 1876 tot afschaffing van de

beeld haar Ajkes tiental voor publica-

beweging "De Nieuwe School" ont-

kermis in Amsterdam, met als

tie eerst aan Ligthart lezen.

wikkelde hij ideeën over het onder-

gevolg het Kermisoproer van dat jaar.

In 2002 verscheen van Cari Doeke

wijs en legde die vast in de acht

Eisma: Meester Ligthart: 'Wim, Zus,

delen Onder één dak. Eisma heeft

Jet' en al die andere kinderen.
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daar een publicatie aangewijd:

Roelof Jansma, conservator bij de

type' die precies weet welk boek hij

Universiteitsbibliotheek Am sterdam,

zoekt en voor welke prijs en die recht

sprak over: Aanschouwelijk onderwijs

op dat doel afgaat. Uiteraard zijn er

in de negentiende eeuw, toegelicht

vele mengvormen. Volgens Frits

met materiaal uit de historisch-

krijgt met name het romantische

pedagogische collectie van de Univer-

spreken in volledige zinnen. Deze

type het steeds moeilijker om aan

siteitsbibliotheek. Die collectie bevat

methode van Brugsma is een voor-

zijn trekken te komen: vele antiqua-

voornamelijk het materiaal (circa

loper van het latere gebruik van de

riaten verdwijnen immers door te

100.000 banden) van het voormalige

schoolwandplaten (die overigens in

hoge huurprijzen en gebrek aan

Neder!andsch Schoolmuseum, dat

Duitsland al veel eerder werden

opvolging. De lange uren die de

van 1877 tot 1965 heeft bestaan.

gebruikt dan bij ons).

antiquaar tegenwoordig moet maken

Onder aanschouwingsonderwijs

De spreker wees nog op het verschil

trekken jongere generaties niet aan.

wordt verstaan dat kinderen met

tussen 'aanschouwingsonderwijs' dat

Het rationele type komt beter aan

zoveel mogelijk zintuigen de wereld

een apart vak is voor jonge kinderen,

zijn trekken: in gespecialiseerde anti-

leren waar te nemen. Traditioneel

en 'aanschouwelijk onderwijs' wat

quariaten en op het internet.

was de schoolse leerstof erg abstract.

een didactische eis is voor alle vak-

Frits schetste een beeld van de markt

Comenius en Rousseau waren voor-

ken....

van het antiquarische boek en het

lopers van een andere aanpak. Maar

zien dat er nog steeds vele mogelijk-

pas in de 19e eeuw, geïnspireerd

heden zijn om aankopen te doen: bij

door platen waarop activiteiten wer-

(gespecialiseerde) antiquariaten, het

den uitgebeeld (liggen, staan, lopen,

moderne antiquariaat, boekhandels

springen} en gebruikt binnen het

met een antiquarische afdeling, in

onderwijs aan doofstommen, ont-

boekendorpen, op boekenmarkten.

wierp Berend Brugsma een methode

rommelmarkten, veilingen, boeken-

met losse platen. De eerste druk
hiervan, met 20 platen, verscheen in
1839; een uitgebreide vijfde druk in

Mr. van Veen-kring
Onze antiquariaten: hebben ze nog
een toekomst?

1863: B, Bmgsma's Veertig platen voor
het aanschouwings-onderwijs in de
lagere- en kleine kinderscholen. Voor
de leerkracht waren er gedetailleerde
didactische handleidingen met uitgeschreven voorbeeld-dialogen voor
leerkracht en kind, bijvoorbeeld over
de betekenis van werkwoorden. Ons
bestuurslid Pien Pon nam de rol van
leerling op zich om samen met de
spreker te demonstreren hoe de
platen gebruikt dienden te worden.
Vernieuwend in die rijd was dat
begrippen gekozen werden die direct
te maken hadden met de wereld van
het kind, dat het accent lag op het
waarnemen van de werkelijkheid
rondom, en dat men kinderen genuanceerd wilde leren denken en leren

beurzen en op internet. Er zijn nog
steeds zo'n 700 (gesloten) antiquariaten in Nederland actief die via de
gids Boek ef Boek makkelijk te vinden

Zaterdag 26 april sprak Frits Hulskamp voor twaalf mensen over de
toekomst van de Nederlandse antiquariaten, gezien vanuit het standpunt van een amateurverzamelaar.

zijn. Om op de hoogte te blijven zijn
tijdschriften als Boekenpost, Boekenwereld, Antiquarian Book Review voor
zowel de antiquaar als de klant
onmisbaar.

De spreker begon met het schetsen

Maar de spreker had ook de nodige

van de twee uitersten in de verzame-

kritiek: bij de vestigingen van anti-

laarstypologie: het 'romantische type'

quariaat De Slegte is het volgens

gekenmerkt door de liefde voor

hem een rommeltje; bij een aantal

snuffelen, de geur van boeken,

antiquariaten ontbreekt het aan vak-

mooie boekbanden, een ongeorden-

bekwaamheid; catalogi van boeken-

de winkel en anekdotes, met veel tijd

veilingen verschillen kwalitatief

en voldoende geld; en het 'rationele

enorm. Bovendien vindt hij dat er
een te groot verschil is tussen de
afslagprijzen en de verkoopprijzen
bij veilingen: hij pleitte dan ook voor
het vermelden van de echte verkoopprijs, dus mèt de opslag voor de
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quaren. De gemeenten zouden meer
oog moeten krijgen voor het culturele belang van het antiquariaat en de
meerwaarde die het antiquariaat
heeft voor het beeld van een winkelstraat; ze zouden daarvoor goedkopere huisvesting beschikbaar moeten
stellen. Een concentratie van antiquariaten in bepaalde straten en
buurten zou aantrekkelijk kunnen
zijn. Ook de samenwerking van bijvoorbeeld musea met antiquariaten
zou beider culturele functie kunnen
versterken.
veiling erbij. Op internet bestaan er

instellingen de prioriteiten verlegd,

Discussie: er ontstond een discussie

grote verschillen in service doordat

bijvoorbeeld naar de aanschaf van

over de hoogte van de percentages

daar nog een algehele overkoepeling

computers.

die door veilingen en antiquaren

ontbreekt - al verandert dat per dag.

De invloed van internet: 6 0 % van

worden gehanteerd; over de stelling

Als problemen waarmee het anti-

de antiquarische boeken wordt nu al

dat er minder antiquariaten en min-

quariaat te kampen heeft, noemde

verkocht via internet. Klanten komen

der belangstellenden zouden zijn;

hij: de hoge huren waardoor antiqua-

alleen nog in de winkel bekijken wat

over de bereidheid van regionale

ren lange uren moeten maken om

de antiquaar op internet aanbiedt.

zenders om aandacht te besteden

nog enigszins lonend te kunnen wer-

Bovendien vervlakt de kennis binnen

aan het antiquariaat; over de wense-

ken, Vanwege dat vele werk neemt

het vak doordat men beschrijvingen

lijkheid van het afstoten van dubbele

ook het aantal gedrukte catalogi af.

blindelings overneemt zonder na te

exemplaren van boeken door weten-

De prijsontwikkeling is ongunstig.

gaan of die wel kloppen.

schappelijke bibliotheken; en over

De inkoop wordt moeilijker, vanwege

Wensen: hoewel de behoefte daaraan

het verdwijnen van "serendipity":

het verminderen van het aantal

per type verzamelaar nogal zal ver-

onverwachte vondsten die men door

(wetenschappelijke) collecties dat op

schillen, pleit Frits Huiskamp voor

(ongericht) zoeken in antiquariaten

de markt komt. Oorzaak: er zijn

deskundige begeleiding van de klant

kan opdoen.

minder hoogleraren met uitgebreide

in het antiquariaat, een overzichte-

bibliotheken thuis, en de klooster- en

lijke ordening van het aanbod, een

N.B. De volgende bijeenkomst van

ka steel verzamelingen zijn inmiddels

plek voor de nieuwe aanwinsten, een

de Van Veen-kring zal gehouden

uitgeput. De verkoop loopt terug

tafel met wisselexposities, maar ook

worden op 4 oktober 2003. Miep

omdat er minder verzamelaars zijn.

een zitje en de mogelijkheid om

Slager-Man tel zal dan spreken over

Als oorzaak hiervan zag hij het feit

koffie te drinken. Bovendien zou de

de oorsprong en de verschijningsvor-

dat tegenwoordig de woningen klei-

antiquaar, eventueel met de hulp van

men van het sprookje Goudhaartje en

ner zijn, dat er een verminderde

vrijwilligers lezingen moeten organi-

de drie beren. Er worden geen aparte

behoefte bestaat aan de uitstraling

seren; belangstelling moeten wekken

uitnodigingen verstuurd voor deze

van een fraaie boekenkast en dat er

voor het boek via regionale kranten,

bijeenkomsten. Plaats: antiquariaat

voor jongeren minder impulsen zijn

radio en televisie; en de klant moeten

Acanthus, Achter Sint Piet er 180 in

om tot verzamelen te komen.

wijzen op relevant materiaal met

Utrecht. Men is welkom tussen 10

Bovendien zijn de budgetten van

betrekking tot diens belangstelling.

en 10.15

bibliotheken en musea al jarenlang

Hij pleit ook voor stedelijke en/of

Frits Booy, zie Colofon.

stelselmatig verlaagd, en zijn bij die

regionale samenwerking van anti-
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uur

- Meer informatie bij

Bij Heije en Goeverneur aan het graf

Maar de zonnige wandeling naar het
in het groen gelegen grafmonument

Op 16 maart, de laatste dag van de

bezoek aan Heije's grafmonument te

en de korte zanghulde waren sfeervol

Boekenweek die dit jaar het thema

brengen, en daar Abbenes' schoolkin-

en als het ware "en familie".

"Leven en dood in de letteren" had,

deren weer zijn liedjes te laten zin-

Het door de gemeente Haarlemmer-

werd aandacht besteed aan de graven

gen. Het gebruik dat vele decennia

meer nogal verwaarloosde familie-

van schrijvers. Daaronder ook twee

had stand gehouden, was in de loop

grafwas liefdevol schoongemaakt

van kinderboekenauteurs.

der jaren verwaterd. Dr. Heije was

door vrijwilligers uit Abbenes. Ria

bijzonder gehecht aan zijn geboorte-

Grimbergen "vereerde" Heije met

Bij zijn graf in Abbenes werd Jan

dag 1 maart (1809) en ook hechtte hij

een zonnig boeket met daaraan

Pieter Heije (1809-1876) geëerd,

zich aan het dorp Abbenes, waar hij

bevestigd de speciale CPNB-linten.

huisarts in Amsterdam, maar ook

In het slotwoord memoreerde Jan

actiefin de gemeentepolitiek en ijve-

Stroop de dokter als de kindervriend

raar voor de volksgezondheid. Hij

die Heije bovenal was. Een trotse

beschouwde zingen als "de hoogste

koster toonde ons het romantische

schoonheids vorm van spraak en taal"

huwelij ksportret van Jan Pieter Heije

en schreef onvergetelijke hits als

en zijn jonge vrouw, dat een ere-

"Daar zaten zeven kikkertjes al in een

plaats vond in de Hervormde

boerensloot", "Zie de maan schijnt

(Samen op weg) Kerk. Abbenes met

door de bomen" en "De Zilvervloot".

door schoonpapa Ds. J.J. van Voorst

de boerderijen die aan Heije herin-

Na zijn dood in 1876 kreeg hij van

als opzichter was aangesteld over

neren, het schooltje dat hij stichtte,

de schoolkinderen in Abbenes een

diens duur verworven landerijen in

bovengenoemd portret en het graf-

monument, waarvoor die allemaal

de net drooggevallen Haarlemmer-

monument, houden de herinnering

een cent offerden. Tegelijk werd een

meer. Heije werd ook een "weldoe-

aan deze veelzijdige Amsterdammer

fonds opgericht waaruit alle school-

ner" die zijn stempel op Abbenes

levend. Ook dankzij een initiatief als

kinderen van Abbenes elk jaar op

drukte en tot op de dag van vandaag

dat van Boekhandel Grimbergen."

Heijes sterfdag op een krentenbol en

wordt herinnerd.

een kop chocola zouden worden
getrakteerd Als tegenprestatie zongen
zij dan zijn liedjes bij het graf. Het
fonds bestaat nog steeds en op 16
maart werd die traditie nieuw leven
ingeblazen. Joke Thiel-Schoonebeek
was er bij, hier volgt haar verslag.

Op die stralende zondag 16 maart
een, vooral inwoners van Abbenes,
Ouderen herinnerden zich nog het
zingen bij het graf. De NOS was aanwezig om het een en ander te registreren. Jan Stroop (biograaf van
Heije) was aanwezig om tijdens een

"Abbenes en Lis se liggen tussen zee

Joke Thiel-Schoonebeek

kwamen een honderdtal mensen bij-

causerie Heije's leven en werk uitge-

%mÊÊi
nnww

en Kaag en dan weten wij waar we

breid te belichten, Co Winnips was er

In Groningen bracht een kleine

Abbenes zo ongeveer moeten zoeken.

dankzij familiebanden met Abbenes

groep belangstellenden een eerbe-

In dat kleine dorp ligt Dr. Jan Pieter

en ondergetekende omdat er lijntjes

toon bij het graf van Jan Goeverneur

Heije begraven. Tijdens de Boeken-

naar Grimbergen én Heije lopen, ten-

op de Zuiderbegraafplaats. De zerk

week van dit jaar waren dood en graf

slotte was Heije óók Amsterdammer.

waaronder de eens gevierde kinder-

een bron van inspiratie voor uitge-

De schoolkinderen hadden het vol-

dichter begraven ligt, was gebarsten

vers, boekhandelaren, auteurs en

gens zeggen wat moeilijk met de

en lag er verwaarloosd bij: van het

lezers. Ria Grimbergen - één van

"archaïsche" bewoordingen van De

portret dat eerst het graf sierde, is

onze donateurs en boekhandelaar in

Zilvervloot, Ferme jongens, stoere kna-

nog slechts een verweerd wit ovaal

Lisse - had de inval om opnieuw een

pen en Het groene dal, het stille dal.

over. Jeannette Straatmeier van de
organiserende openbare bibliotheek
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plaatste een bos witte bloemen op het
graf met het graflint van de CPNB,
de organisator van de boekenweek,
waarop stond: "Ode aan de doden.
Een moment voor overleden schrijvers". De historicus Beno Hofman
riep in zijn toespraakje een aantal aan
Groningen gerelateerde herinneringen uit het leven van Goevemeur op,
en de dichter Tjitse Hofman deed het
werk van Goevemeur herleven met
Het Grafschrift voor een vriend. R1P
Mijn trouwe huis* en bedgenoot

Internet

Mengelwerk
Op de achterpagina van de NRC van

Heer hypochonder ligt hier dood;
Hij stierf, de doffe stad ontvlucht,

De Koninklijke Bibliotheek heeft als

Aan 't wandlen en de buitenlucht.

eerste bibliotheek in Nederland een

9 april jl. besteedde Suzanna fansen

Ik wensch hem. wat een doode ziel

nieuwe informatiedienst: de moge-

aandacht aan Wereldkampioen 2003,

ooit wenschelijks maar ten deele viel

lijkheid op afstand een aantal belang-

een visionaire (toekomst)roman van

Van nu aan tot in eeuwigheid

rijke digitale bestanden on line te

Leonard Roggeveen. Deze detective

Zij hem een zoete rust bereid!

raadplegen. Van uw computer thuis

uit 1937 schetste een vrij nauwkeurig

Een ding slechts, wandlaar! bid ik af;

krijgt u - via www.kb.nl - met het

beeld van hoe Nederland er in 2003

't Is: dat hij dood blijve in dit graf

nummer van uw lenerspas en de eer-

volgens de schrijver uit zou zien.

Dat hem het opstaan blijf bespaard

ste drie letters van uw achternaam

Leuk natuurlijk om eens te kijken

En ik voor 'l wederzien bewaard.

toegang tot zo'n dertig bestanden

wat er wel en wat niet is uitgekomen

waaronder NCC (Nationale Centrale

van zijn toekomstvisioenen. De

De Groningse stichting Stad en Land

Catalogus), CBK (Centraal Bestand

schrijfster van het artikel heeft de

liet weten pogingen te doen het graf

Kinderboeken), de krantenbank, de

roman herlezen en vindt 'dat je

weer in goede staat terug te brengen,

BNTL (Bibliografie Nederlandse taai-

Roggeveen met een beetje goede wil

als laatste eerbetoon aan "deze figuur

en literatuurwetenschap).

een visionair kunt noemen'. Ze wijst

van nationale betekenis".

Zie ook op de website de rubriek

op de in het boek beschreven 'staten-

'Bijzondere aanwinsten', daarop zijn

bond Pan-Europa' die dit jaar haar

een statische en een beweegbare ver-

tienjarig jubileum viert; het 'natuur-

sie te zien van De Boerderij van Jan

reservaat Marken' dat in zijn

Schenkman.

beschrijving doet denken aan de

Ook via de website van de Konin-

die in 2003 hebben afgedaan en zijn

klijke Bibliotheek bereikbaar is

vervangen door 'kleine lenzen op de

Bibliopolis. Een zeer uitgebreide site

oogbal zelf.

Niet alleen dode schrijvers stonden in

met veel bronnen en teksten over de

Het destijds net gestichte dorp

de belangstelling: ook een gestorven

geschiedenis van het gedrukte boek

Middenmeer - in de Wïeringermeer

verhaalfiguur kreeg aandacht. Barber

in Nederland. Heel handig om bij-

- daarentegen is niet de grote stad

van de Pol schreef in De Gids van

voorbeeld na te gaan wanneer een

geworden die Roggeveen voorspelde;

febr/mrt 2003 een grafrede voor

uitgever werkzaam was. Zie

de 'bekende Glazen Universiteit' is

Ilsebil, vrouwtje Piggelmee, naar de

www. kb.nl/bibliopolis.

er niet gekomen in de evenmin ont-

(bron: Trouw, 20 maart 2003)

Oostvaardersplassen; en de brillen

gebroeders Grimm en Van Kelle.
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stane stad 'Colijnsburg' in de Noord-

oostpolder; noch zijn Haarlem en

Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

Amsterdam samengegroeid tot de

voorgesteld. Francien Braaksma heeft

voorziene metropool met meer dan

al heel wat ervaring op het terrein van

twee miljoen inwoners.

kinderen en lezen want zij was veer-

Bijzonder is wel weer het 'Telec-

tig jaar lang actiefin de bibliotheek-

koffertje' dat in het boek een belang-

Het eerste nummer van het tijd-

wereld, waarvan vijfentwintig jaar als

rijke rol speelt en dat sterk doet den-

schrift Moenstana is in maart

bibliothecaresse op een schoolbus.

ken aan onze laptop: op een scherm-

verschenen. Het is een uitgave van

Daarnaast organiseerde zij de Eerste

pje aan de binnenkant van het deksel

de Stichting Petrondla Moens, De

Groninger Voorlees- en Vertelsalon

verschijnt het laatste nieuws en in

Vriendin van 't Vaderland, waarin ver-

en trad zij op als verhalenvertelster,

een handomdraai is het koffertje te

slag wordt gedaan van alle activiteiten

speciaal van Groningse volksverhalen.

transformeren in een zendertje:

rondom de achrtiende-eeuwse schrijf-

Bij de SKC beheert zij nu met een

e-mail avant la lettre...

ster. Een website met regelmatig

enthousiaste groep vrijwiHigers het

Leonard Roggeveen, geboren in

bijgewerkte informatie is te vinden

enorme boekenbezit. Tot hun taken

1898, zal wel niet verwacht hebben

viahüp://home.pianet.nl/-veltmo43/

behoren het verzamelen, catalogise-

dat hij zelf zijn visioenen in 2003

intro.htm. Meer informatie bij onze

ren, restaureren, uidenen en het

nog zou kunnen verifiëren. Hij stierf

donateur Ans Veltman-van den Bos,

maken van tentoonstellingen. Als

trouwens al in 1959.

javastraat 23, 6524 LT Nijmegen,

problemen voor de SKC ziet Francien

a.veltman-vandenbos@wxs.nl.

met name het beschermen van de

Margreet Bruijn en Frits Hulskamp

kinderboeken tegen de tand des tijds,

zijn bezig een uitgave te verzorgen

de ruimte waar men uitgroeit, en het

van een nimmer verschenen kinder-

voortdurende geldgebrek, aangezien

boek van Cor Bruijn. Het heet De

de SKC niet wordt gesubsidieerd.

"Voetreis" naar Sneek en geeft een
nostalgisch beeld van hoe een deel

Op 22 april 2003 is illustratrice

van ons land er in 1908 uitzag. We

Corina overleden. 2e werd in 1918

houden u op de hoogte.

geboren als Corina Smit. Een artikel
De tentoonstelling Wonderland in De

over haar verscheen in Boekenpost

In de komende jaargang van "De

Kunsthal in Rotterdam heeft 104.232

mei/juni 2002.

School Anno" zal een reeks artikelen

bezoekers getrokken; er kwamen 968

verschijnen over Goeverneur en zijn

schoolklassen; er waren 3T2.884 hits

De schrijver Henk Barnard is op 16

vertaling van de Fabelen van

op de Wonderlandwebsite; 1647

april 2003 op 81-jarige leeftijd over-

Wilhelm Hey. De versjes, waaronder

boeken waren te zien; 112G verhalen

leden. Zijn eerste kinderboek ver-

"Roodborstje tikt ..." en "In een

zijn verteld, en de luikjes in het

scheen in 1959: Slacht me niet, zei de

groen groen knollenland" lezen lek-

paviljoen Maffe Vormen werden

kip! met illustraties van zijn echt-

ker weg en blijken ook hedendaagse

945.863 keer geopend.

genote Reintje Venema. Voor het in

kleintjes nog steeds een fijn gevoel

1972 verschenen boek De Marokkaan

te geven. Indien u zich op "De

en de kat van tante Da kreeg hij een

School Anno" abonneert (zie:

Gouden Griffel.

www.deschoolanno.nl) kunt u zich
ook opgeven voor de officiële heruitgave in 4 kleine deeltjes uit de reeks

JX_33£LS

"Blauwe Boekjes". De oplage is zeer

De musical Pluk van de Petteilet is
op 18 mei in Den Haag in première
gegaan. Flip van Duijn maakte de

gelimiteerd, maar oogt buitenge-

In een interview in de Ommeland er

tekst, de muziek is van Peter van

woon fraai en dat voor slechts 10

Courant van 27 maart 2003 werd de

Hinrum en de regie Bruun Kuijt.

euro voor de hele reeks.

nieuwe directeur van de Stichting

Filmmaker Burny Bos is bezig met
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een poppenanimatie van Pluk van de
Pettefelet. Zijn dochter Tamara Bos
werkt aan het scenario. De film gaat
tussen 4 en 5 miljoen euro kosten en
zal in 2005 klaar zijn.
De nieuwste speelfilm naar Collodi's
boek Pinokkio, geregisseerd door
Roberto Benigni, is in 71 zalen uitgebracht. Hafid Bouazza vergeleek
in de Volkskrant van 17 april boek en
film, en kwam tot de conclusie dat de
getrouwe verfilming van Benigni mis-

Tentoonstellingen

lukt is en dat het tijd is om Collodi's

Tentoonstellingen
in wording

boek te herlezen. In andere recensies

Van 21 juni tot en met 25 oktober

werd opgemerkt dat de keuze van

2003 is in het Veluws Museum Nairac

Van 13 september tot n januari 2004

Benigni voor zichzelf als Pinokkio

in Bameveld een tentoonstelling te

zal in de Kunsthal in Rotterdam een

een ongelukkige beslissing is

zien over Daan Hoeksema en het

tentoonstelling over het werk van

geweest.

televisieloze tijdperk. Naast boeken

F iep Westendorp te zien zijn, met

zijn er knip- en plakmappen, spellen,

originele tekeningen en documenten.

Nederlands eerste Affichemuseum

puzzels, reclamewerk en strips in

Aan alle figuren uit het werk van

en kenniscentrum opende op 16 mei

diverse jeugdbladen te zien.

Schmidt wordt aandacht besteed,

zijn deuren in Hoorn. Het beheer

Een begeleidend boekje bij de exposi-

maar ook aan decoratiewerk voor een

wordt gevoerd door de onafhankelijke

tie is samengesteld door Sjoerd

schip van de Holland-Amerikalijn en

Stichting Afïichemuseum Nederland,

S te van: Daan Hoeksema : tekenaar

haar illustraties in Het Parool. Er

opgericht in 1997 op initiatief van

en kindervriend.

komt een boek door Gioia Smid,

Piet van Sabben. De gemeente Hoorn

- ISBN 90 807 125 3 1.

Saskia de Bodt, Aukje Holtrop, Mies

stelde een pand ter beschikking. Het

Het bevat gegevens over het leven

Bouhuys en anderen.

Museum zal zijn doelstelling realise-

van Daan Hoeksema (1879-1935) en

ren door het organiseren van tentoon-

een lijst van het illustratie werk vanaf

Utrechtse kunsthistorici onder leiding

stellingen, het bevorderen van onder-

1906 tot 1935. Te bestellen door

van Saskia de Bodt zijn bezig met de

zoek, het houden van lezingen, het

overmaking van € 5,70 (incl. porto)

voorbereiding van een tentoonstelling

uitgeven van publicaties en de open-

op postgiro 1761095 t.n.v. S.J. Stevan

en een boek (bij uitgeverij Ludion)

stelling van een kenniscentrum met

in Wedde o.v.v. Daan Hoeksema.

over artistieke Nederlandse en Belgi-

een bibliotheek Een affichecollectie

Ook te koop bij Museum Nairac.

sche prentenboeken uit de periode

is in opbouw. De openingstentoonstelling gaat over Vervoer over land.

1890 tot 1950. Voorlopige werktitel:
In het kader van Arnhem Stripstad

illustratoren als wereldverbeteraars.

Adres: Grote Oost 2-4, tel. 0229-

is tot 7 september in het Historisch

Op 25 september (tot 1; februari

2 99846, Openingstijden; di-za n-17,

Museum werk van zo'n dertig strip-

2004) zal de expositie Boeken om

zo 12-17 u- Meer informatie via

makers te zien, waaronder Jean

naar te kijken : Nederlandse prenten-

www. affichemu seum.nl.

Dulieu, Van 7 tot 10 augustus is er

boeken 1890-1950 worden geopend

bovendien in het park Sonsbeek een

in Museum Willet-Holthuysen

stripfestival met de titel "Bal du Rat

(onderdeel van het Amsterdams

Mort". Adres Historisch Museum

Historisch Museum). Binnen dit

Arnhem: Bovenbeekstraat 21. Tel.

kader wordt op 22 november een

026-4426900 of www.hmarnhern.nl

symposium georganiseerd in samen-

utt de wereld van het oude kinderboek
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)

werking met de BNO (Bond van

over favoriete edities van reisverhalen,

- Stuttgart: Meteier, 2002. - 465 p ;

Nederlandse Illustratoren), de IBBY

zoals Robinson Crusoë, Gulliver, de

ISBN 3-476-01936-5. € 64.90.

(International Board on Books for

Baron van Münchhausen en Alice in

Young People) sectie Nederland, en

Wonderland. Het boek is een "kleinood

samenwerking van Israëlische en Duitse

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

dat ook zelfde weg zal vinden naar de

literatuur- en cultuurwetenschappers die

Jeugdliteratuur.

boekenkast van de bibliofiel" volgens de

eerder al het Duitstalige Joodse kinder-

Volkskrant.
Vanaf 20 september tot eind novem-

Een studie ontstaan uit de jarenlange

boek bio- en bibliografisch ontsloten hebben. In dit boek hebben zij zich gecon-

ber in Streekmuseum Jan Anderson in

Uit de boeken 2003 / bijdragen van

centreerd op teksten die 'voor Joodse kin-

Vlaardingen de tentoonstelling: Van

Karin van Camp, Vanessa Joosen,

deren' werden uitgegeven. Eerst en voor-

Pietje Bell tot Piggelmee : kinder-

Luc Batrieuw en Marita Vermeulen.

al moest de vraag beantwoord worden

boeken uit de bibliotheek van het

- Antwerpen : NCJ / Villa Kakelbont,

hoe hei grote aantal van zulk soort boe-

Streekmuseum. Er zijn i8e, 19e en

2003. - ISBN 90-75942-49-4 ;

ken verklaard moest worden. Onbekend

20e eeuwse kinderboeken te zien.

€ 19.95.

is bijvoorbeeld of er wel zoveel kinderen

Adres: Ketelweg 50, tel 010-4343843.

Eerste jaarboek van het Vlaamse

bestonden wiens Duits en Hebreeuws zo

Open: iedere zaterdag en de eerste

Nationaal Centrum voor Jeugdlitera-

goed was dat zij deze teksten überhaupt

zondag van de maand van 14.00-

tuur. Bevat onder meer een bijdrage over

konden begrijpen, of dat veel van deze

16.00 uur of voor groepen op

de geschiedenis van ftet Franstalige

boeken ook bedoeld waren als eerste lees-

afspraak.

kinderboek in België en een beschrijving

stofvoor volwassenen (autodidacten),

van de collectie Hendrik van Tichelen.

Met name interessant voor een breder
publiek zijn die bijdragen waarin pro-

Publicaties

Met vlinderstrik en boeren zak doek :

blematieken worden behandeld die nog

Donker, een Rotterdamse uitgevers-

steeds actueel zijn m.b.t. ftet kinderboek

familie / Lex Veldhoen. - Rotterdam :

in het algemeen: het kinderboek ab

Bijna alle boeken die hieronder worden

Ad Donker, 2003. -172 p. : ill. ; 23

drager van een ideologische boodschap

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

cm. - ISBN 90-6100-538-8 ; € 17,90.

tegenover het literaire kinderboek; joodse

kundig Museum of bij de Koninklijke

Reconstructie van de geschiedenis van

kinderboeken binnen de context van de

Bibliotheek in Den Haag, Mocht een

een kleine uitgeverij en een eigenzinnig

verschillende religieuze stromingen; boe-

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

slag mensen. Geschiedenis van het

ken voor Joodse jongens respectievelijk

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

fonds, ontwikkelingen in het boekenvak,

Joodse meisjes; voorkeur voor bepaalde

welke bibliotheek in Nederland het wel

anekdotes over de uitgeverij en intieme,

teksttsoorten; educatie versus ontspan-

aanwezig is.

huiselijke kijkjes in de wederwaardig-

ning etc.

heden van de familie Donker.
NEDERLAND

(VK 21-2-200j)

Die schönsten Sagen des Idassischen

De uitgever komt 4} maal in het CBK

Altertums: zur Bedeutung und

Reis in Drukken : uit de verzamelin-

voor (van 1943 tot 2000) met voorname-

Funktion der Bearbeitung antiker

gen van leden van het Nederlands

lijk meerdere drukken van klassieken

niythologischer Erzahlungen in der

Genootschap van Bibliofielen /

zoals Prikkebeen, Alice in Wonderland

Kinder- und Jugendliteratur des te).

Herik Duijzer e.a.. - Amsterdam ;

en De kleine Prins.

Jahrhunderts / Daniek Evers. -

BUITENLAND

€ 24.00,

De Buitenkant, 2003. - 288 p . : ill. ISBN 90 76452 54 7 ; € 25.-.

St. Ingbert: Röhrig, 2001. - 300 p . ;

Catalogus bij een tentoonstelling (tot
16 mei 200})
200}) in
inde
deUniversiteitsbiblioUniversiteitsbibliotheek Amsterdam, ter
tergelegenheid
gelegenheidvan
van
het twaalfenhaljjarig
twaalfenhaljjarig bestaan
bestaan van
vanhet
het
Genootschap, met
onder
meer
bijdragen
met onder meer bijdragen

Een studie over de Junctie en betekenis
Deutsch-jüdische Kinder- und

van bewerkingen van de klassieke

Jugendliteratur ein literaturgeschichtlicher Grundriss / Annegret

mythologie in de kinderliteratuur van de

Vólpel, Zonar Shavit, Ran Hacohen.

van de literaire, pedagogische en histori-

19e eeuw. Na een inleidende beschrijving
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sche achtergronden, analyseert de auteur

Britten, de Boeren, de inheemse volken,

realistisch maakt. Aan de hand van bij-

in het tweede en belangrijkste deel van

oorlogen, etc. Aan het slot is een beknopt

voorbeeld Baum's 'Oz'-boeken, de

haar studie negen verzamelingen van

algemeen overzicht opgenomen van de

sprookjes van Andersen en de 'Moomin-

sagen, bewerkt voor kinderen. Daar-

ontwikkeling van het Zuid-Afrikaanse

troll'-boeken van de Fin Tove jansson

onder bijvoorbeeld de ook bij ons nog

kinderboek sinds ïgn.

laat zij mooie voorbeelden van de pret-

steeds populaire verzameling van

tige tweeslachtigheid van de opgeroepen

Gustav Schwab, 'De mooiste sagen van

Virginia Lee Button : a life in art / by

werelden zien. Uitgebreid gaat ze in op

de klassieke oudheid', voor het eerst ver-

Baibara Elleman, - Boston :

het weinig bekende proza van Walter de

schenen in 183S. Tenslotte formuleert zij

Houghton Mifflin Co., 2002. - 136 p.

la Mare en op diens tijdgenoot aan het

de functie van deze bewerkingen binnen

- ISBN 0-618-00342-8. - $ 20.00.

eind van de 19e eeuw, john Masefteld.

het opvoedingsproces in de ige eeuw.

De biografie van de Amerikaanse

Weinig theorie maar veel aandacht voor

prentenboekenmaakster die in Neder-

Introducing children's literature:

de opbouw, de structuur, de aansluiting

land bekend werd door de vertaling van

from romantic ism to postmodernism

bij de oorspronkelijke verhalen en de

slechts één van haar boeken: 'Het huisje

/ Deborah Cogan Thacker and Jean

beoogde doelgroep van dit soort verzame-

dat verhuisde'; oorspronkelijk verschenen

Webb. - London : Routledge, 2002. -

lingen.

in 1942, door Lemniscaat in 1973 ver-

xiv, 191 p. ; 23 cm. -

taald en sindsdien vele malen herdrukt,

ISBN 0-415-20411-9 Pbk. ,£14.99.

South Africa in English-language

recent nog in het najaar van 2002. De

children's literature, 1814-1912 /

biografe had toegang tot het persoonlijke

derboeken nog steeds worden vergeten

Elwyn Jenkins. - JefTerson, NC :

archief van Burton (7909-1968) en kon

bij het schrijven van de algemene èn

McFarland, 2002. - IX, 262 p. : il], ;

daardoor een goed gedocumenteerd beeld

de literatuurgeschiedenis, proberen de

24 cm. • ISBN 0-7864-1105-8 ;

geven van de verschillende vormen van

auteurs van dit boek dat manco te her-

$49.95.

kunst waarmee de meervoudig getalen-

stellen. Zij plaatsen de sleutelboeken

teerde kunstenares zich bezighield: dans,

binnen de geschiedenis van het kinder-

Wat er in de 19e eeuw aan Engelstalige kinderboeken in Zuid-Afrika

muziek, design, illustreren en drukken

boek in de belangrijke literaire stromin-

bestond, was voor het overgrote deel

maar ook: koken!

gen, vanaf de Romantiek tot en met het
postmodernisme van de iq&o's. De

afkomstig uit Engeland, jenkins krengt
in dit boek in beeld wat er aan Engels-

Boys and girls forever : children's

auteurs gaan na hoe schrijvers zich

talige boeken geschreven voor kinderen,

classics from Ctnderella to Harry

vroeger en nu 'het kind' voorstelden en

beschikbaar was tussen Priscilla

Potter / Alison Lurie. -: New York,

hoe ze hebben geprobeerd een adequate

Wakefield's 'The Travder in Africa'

Penguin/Putnam, 2003. - 256 p -

manier te vinden om dat kind te berei-

(1814} en May Baldwin's 'Corah's

ISBN 0-14-200252-6. $15.00

ken. Een must voor de niet-academische

School Chums'(ic)i2). Hij bekijkt

IO

Zich verbazend over het feit dat kin-

Een bundel essays iwsrin Allison

'Uteratuur-zonder-leeftijd'-aanha nger.

boeken met een 'significant Zuid-

Lwrie, bij ons (ook) bekend als roman-

Afrikaanse inhoud' (zich afspelend op

schrijfster, speelt met de opvatting dat

het grondgebied van de huidige

de beste kinderboekenschrijvers vaak de

Republiek van Zuid-Afrika), boeken

voorkeur gaven aan de wereld van het

geschreven door Zuid-Afrikaanse schrij-

kind boven die van de volwassene. Lurie

vers of verschenen in Zuid-Afrika, en

bespreekt kinderboekklassiekers uit ver-

boeken met een Zuid-Afrikaanse link,

schillende perioden en laat zien hoe hun

Smoarge Piter of fleurige ferhalen en

bijvoorbeeld doordat zij reizen naar of

auteurs het kinderboek hebben gebruikt

grappige printen (Der Slruwwelpeter)

Bijzondere
(her)uitgaven

vanuit Zuid-Afrika beschrijven. Naast

om eigen droefenis, nostalgie en de ver-

/ Heóirich Hoiïmann ; oersetting tit

een chronologisch onderzoek binnen het

werking van eigen ervaringen te her-

it Dutsk fan Jacobus Q. Smink. - In:

tijdvak komen belangrijke thema's aan

scheppen. Dat is het wat deze klassieke

Hjir. Frysk literêr tydskrift. Jiergong

de orde als helden, religie, humor, de

kinderboeken volgens Lurie tegelijk

31 (2002), nr. 1 - 5, Redactie adres:

behandeling van planten, dieren, de

logisch en onlogisch, magisch en o zo

J.Q. Smink, Kempensebaan 21b,
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5613 JA Eindhoven, tel. 040-2435500,

In De weduwe Ida (no. 1, 2003, blad

e-mail hjir@bigfoot.com

van de Vrienden van het Letterkundig

Een Friese vertaling van Piet de

Museum) een stuk door Leontine

Smeerpoets met de traditionele plaatjes

Buijnsters-Smets over de ontwerpte-

in zwartwit.

keningen van Ja co bus Buys (17241801} voor de gravures bij de gedich
ten van Hieronymus van Alphen.

Uit de tijdschriften

Literatuur zonder Leeftijd (no. 60,
voorjaar 2003) bevat naast artikelen

BUITENLAND

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

over actuele jeugdliteratuur bijdragen

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

over een bekroning uit 1928 (Wij met

1000 und 1 Buch (no. 1, feb. 2003) is

bij het Letterkundig Museum of de

ons vijven in Rome door Tine Cool),

een speciaal nummer over rolpatro-

over oude nieuw jaarsliedjes en

nen met onder meer aandacht voor

Koninklijke Bibliotheek.
NEDERLAND

-rijmen en over bewerkingen van

Pippi Langkous en Kastners Emil.

Gulliver's reizen voor kinderen.

Verder een artikel over de nieuwe
Pmokkiofilm.

Berichten van Moeder de Gans (jrg.
4, no, 1, mrt. 2003) bevat artikelen

Canadian Children's Literature (no.

over het debuut van Astrid Lindgren

105-106, lentezomer 2002) bevat

en een zoektocht naar de schrijfster

een artikel over negentiende-eeuwse

Ine van Etten.

verhalen over arbeiderskinderen in
Canada.

Boekenpost (jrg. 11, no. 65, mei/juni

De negentiende eeuw (jrg. 27, no. 1,

2003) bevat artikelen over de illustra-

mrt 2003) bevat een artikel over Isaac

toren Estella den Boer en Cuno van

Watts als kinderdichter in Nederland

(jrg. 34, no, 1, mrt 2003) bevat onder

den Steene, auteur H. te Merwe, de

door L. Saalmink.

andere een artikel over Victoriaanse

'Hardy-boys' en 19e eeuwse prentkaartjes.

Children's Literature in Education

ideeën over vrouwen in het tijdschrift
De School Anno (jrg. 21, no. I, lente

Girls own annual 1927.

2003} bevat onder meer artikelen
In de Boekenwereld {jrg. 19, no. 3,

over de Humanitaire School en de rol

feb. 2003) staat de tekst van het jury-

van Cor Bruijn daarin; de conserve-

1, jan. 2003) bevat artikelen over

rapport van de Mcnno Hertzberger-

ring van schoolplaten; Goeverneurs

Britse jeugdliteratuur en de Franse

prijs 2002, en de dankwoorden van

Fabelen en gedichten voor kinderen; en

revolutie; moralistische Victoriaanse

Lin en Piet Buijnsters en Jeroen

bevat nieuws over de toekomst van

kinderboeken; Assepoester door

S al man.

het Nationaal Onderwijsmuseum.

Victoriaanse schrijvers en illustrato-

The lion and the unieorn (jrg. 27, no.

ren; over Stuart Little van E.B. White
Leesgoed (jrg. 30, no. 2, 2003) bevat

Traditie (juni/juli 2003) bevat een

en over vergeten Amerikaanse klas-

een artikel over kinderboekenanti-

artikel van Janneke van der Veer over

sieken.

quariaat Tolle Lege (van Henk van

de kinderboeken die een beschrijving

Dam) in Rotterdam.

geven van de watersnoodramp in
r

953-

Mitteilungen des Instituts flir
Jugendbuchforschung (no. 2, 2002)

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl

bevat artikelen over meisjesfiguren in

61, febr. 2003) bevat onder meer

het werk van Erich Kastner en over

lemma's over John H. Uit den

uitgevers in het Duitse Rijk.

Bogaard, F,H. van Leent en Piet
Prins.
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II

Colofon

La revue des livres pour enfants (no.
210, april 2003) bevat bijdragen over

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

drie sprookjes uitgegeven door Père
Castor; over indianen in de jeugdliteratuur en over ezels in kinderboeken.

Vragen

collectezak in de kerk. Het boekje
was waarschijnlijk geel van kleur,

Oproep: voor een tentoonstelling over

vermoedelijk rond 1900 verschenen

Nederlands slavernijverleden worden

en mogelijk voor de zondagsschool

oude kinderboeken gezocht, waarin

bedoeld. Informatie graag naar

slavenhandel, slavernij en slavenar-

Bianca Rietdijk, Molendijk 18 B,

beid in Suriname en de Antillen een

3235 XG Rockanje.

rol spelen. Dus niet 'De negerhut van

email bianca@sun-protection.nl.

oom Tom'. Liefst geïllustreerd!
Reacties graag naar Hein Reedijk,
Nationaal Instituut Nederlands
Slavernijverleden (NiNsee),
Linnaeusstraat 35 F,1093 E£,
Amsterdam, tel. 030-2318022, email

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
fbooy@zonnet.nl.
Henk van der Lee (penningmeester),
hjvdlee@planet.nl,
Jaap ter Linden,
jaapteHindsn@schoolmiiseum.demon.nl,
Pien Pon (secretaris),
pien.pon@tiscali.nl,
Reinder Storm,
reinier.stormtgikb.nl,
[anneke van der Veer,
j.vanderveer@ wxs. n l.
Donaties zijn welkom op gironummer
234855a t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

museumsetcetera@xs4all.nl.
Gezocht: een dun prentenboekje,
ongeveer 50 tot 55 jaar geleden ver-

Verantwoording
illustraties

schenen, met 8 of 10 pagina's, circa
20 bij 20 cm, met een zachte kaft,

De silhouettekeningen komen uit de

op rijm geschreven en met mooie

collectie van Frits Booy:

gekleurde plaatjes. De titel zou iets

- Rijmpjes bij zwartjes / rijmpjes van

zijn als De kleine apotheker, en het

S. Abramsz ; zwartjes van Jan

begint als volgt:

Wiegman e.a.. Zutphen : P, van

Diep in de kabouterbossen

Belkum Az„ 1916.

woont een kleine apotheker

- De zwarte man / nieuwe knipsels

alle kwaaltjes kent hij hoor

met de schaar van Karl Fröhhch ;

hij geneest ze vast en zeker.

met versjes en rijmen van J.J.A.

Informatie graag naar Felix Nijland:

Goeverneur. Groningen : C.M. van

tel. kantoor 0541-516005 of privé

Bolhuis Hoitsema, 1857. Een deel van

0541-522664.

de oplage heeft als uitgever op het

Samenstelling:
Jeannerte Kok, Nel Teeuwen
en Theo Gielen
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl
of j eannettekok @ compus erve.com
of telefoon: 020-6251915
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.

omslag Utrecht: Van der Post.
Gezocht: een heel dun boekje met de
titel (?) Lange Timis. Het verhaal gaat
ongeveer als volgt: Lange Tinus was
rietsnijder en zijn konijn had de olie-

Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt r A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
jaapterlinden@schoolmuseum.demon.nl

lamp omgegooid zodat zijn huisje
afbrandde. Tinus had geen geld, dus
hij deed een knoop van zijn jas in de
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Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
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Met spanning zien we uit naar het boek en de tentoonstelling van Saskia de Bodt, Prentenboeken. 1850-1940 waaraan
ook onze donateurs Margreet van Wijk en Theo Gielen
hebben meegewerkt. Voor de presentatie van het boek op
22 september wordt u allemaal uitgenodigd. In het kader
hiervan wordt op 22 november in Amsterdam een symposium gehouden, waaraan de Stichting haar medewerking
verleent.
Al met al zien we dit jaar dus een kleine explosie van exposities en publicaties op het gebied van hel oude kinderboek.
Daar is het bestuur - en ook u, neem ik aan - gelukkig mee.
Minder gelukkig zijn we met het voornemen van [anneke
van der Veer om met ingang van 2004 als bestuurslid af te
treden. Janneke betekent vee! voor onze Stichting en het zal
moeilijk zijn om een goede opvolger voor haar te vinden.
Het programma van de studiedag van r november in
Leeuwarden is rond; u ontvangt het ingesloten bij dit
nummer van de Berichten, We hopen daar velen van u
te kunnen begroeten.
De eerste studiedag in 2004 is gepland voor half maart,

Van het bestuur

in het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam.
Sprekers daar zullen onder andere zijn de Fritsen Booy en

Mijn wens voor een zonnige zomer is op wel overdreven

Huiskamp, over bijzondere reizen in de kinder- en jeugd-

wijze in vervulling gegaan; hopelijk hebben u en uw

literatuur.

kinderboeken er niet al te erg onder geleden.
Sjoerd Stevan feliciteren we met zijn fraaie tentoonstelling

Frits Booy

over Daan Hoeksema en met de mooie catalogus die

Voorzitter

daarbij verscheen. De vanuit het bestuur georganiseerde
excursie op 29 augustus was een succes: heel veel donateurs gaven acte de présence! Dank aan Margreet van Wijk

Van de redactie

en Sjoerd Stevan voor hun inleidingen. Suus Boef complimenteren we met de informatieve tentoonstelling over

Nel Teeuwen gaat de redactie verlaten wegens redactionele

het werk van haar grootmoeder Nannie van Wehl in de

werkzaamheden voor een ander tijdschrift. Zij volgde

Openbare Bibliotheek in Den Haag. john en Josephine

begin 1998 Toin Duijx op en heeft sindsdien met name de

Landwehr tenslotte wensen we veel succes met hun

rubriek Uit de tijdschriften voor haar rekening gekomen en

tentoonstelling en bijbehorende catalogus over gelithogra-

de eindcorrectie van ons blad verzorgd. We danken haar

feerde kinderboeken en -prenten in het Steendrukmuseum

voor haar bijdragen en wensen haar veel succes met haar

in Valkenswaard.

nieuwe taken.
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Oproep

Prentenboeken, ideologie en illustratie, 1890-1950

Bij de Koninklijke Bibliotheek en

Op 30 september 2000, tijdens een

schiedenis, zou worden gekeken naar

bij een instelling als de Stichting

studiedag van de Stichting, stelde

de prentenboeken die vanaf 1890 zo

Kinderboek Cultuurbezit komen

Saskia de Bodt voor het eerst haar

expliciet vanuit de opvattingen van

geregeld vragen binnen van mensen

plannen voor om met een werkgroep

'Kunst voor het Kind' waren gereali-

die een geliefd boek uit hun jeugd

van voornamelijk kunsthistorici van

seerd. De verwachtingen waren dan

zoeken. Via het Centraal Bestand

de Rijksuniversiteit Utrecht onder-

ook gespannen.

Kinderboeken kunnen veel van die

zoek te gaan doen naar prentenboe-

vragen opgelost worden, maar er

ken uit de eerste helft van de twintig-

project tot een succesvol einde ge-

zijn er ook waarbij de vragensteller

ste eeuw, in Nederland en België.

bracht en ligt er een prachtig, rijk

te weinig concrete informatie heeft.

De bedoeling was om met name de

geïllustreerd boek dat in alle op-

Nu, precies drie jaar later, is het

Die boeken kunnen alleen gevonden

'artistieke' prentenboeken uit die

zichten voldoet aan de toentertijd

worden door mensen die de inhoud

periode te bestuderen in relatie tot

geschetste opzet: Prentenboeken,

van het boek kennen. In de Berichten

de contemporaine kunststromingen.

ideologie en illustratie 1890-1950 /

ziet u nu al regelmatig dit soort

Daarbij zouden ook de mode, recla-

Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle e.a.

vragen.

me, vormgeving en volkskunst van

- Amsterdam / Antwerpen, Ludion,

We willen proberen een groep dona-

die tijd worden betrokken,

2003. - 256 p. ; 360 ill. -

teurs bij elkaar te brengen die mee

De plannen gingen uit van een

wil werken aan een 'zoekdienst' per

onderzoek, dat zou resulteren in een

ISBN 90-76588-58-9 ; € 49,50.
Onder de bezielende leiding van

e-mail. Door het maken van een

wetenschappelijke publicatie waarin

Saskia de Bodt, geassisteerd door

'groep' adressen kan via e-mail

vanuit een kunsthistorisch perspec-

Jeroen Kapelle, heeft de werkgroep

namelijk één bericht naar heel veel

tief een overzicht zou worden gege-

van deels bij haar afgestudeerde

mensen tegelijk verzonden worden.

ven van de Nederlandse en Belgische

kunsthistorici en enkele donateurs

Het 70u met name gaan om mensen

illustratoren van prentenboeken die

van de Stichting, de klus geklaard en

die goed thuis zijn in kinderboeken

tussen 1890 en 1950 zijn verschenen.

is er een voor Nederland uniek over-

uit het interbellum en de jaren '40

Het enthousiasme van de dona-

zicht ontstaan van de kunstenaars

en '50 omdat daarover de meeste

teurs die op die studiedag aanwezig

die zich in de behandelde periode

vragen gaan. Wilt u uw kennis delen,

waren, was groot - hoewel men ook

met het illustreren van prentenboe-

dan graag uw emailadres doorsturen

wel enige scepsis hoorde over de

ken hebben beziggehouden. En dat

aan: jeannette.kok@kb.nl onder

pretentieuze opzet van het project.

niet alleen: er is ook uitvoerig onder-

vermelding van: KINDERBOEKEN-

Blij was men echter vooral met het

zoek gedaan naar de opleiding van

ZOEK-GROEP (of een betere naam die

feit dat er nu eens vanuit een heel

die illustratoren, naar de (on-)moge-

u verzint).

ander optiek, die van de kunstge-

Hjkheid voor die kunstenaars om van
hun illustratie werk te kunnen leven,
naar de opvattingen m.b.t. de kunstzinnige vorming van kinderen, naar
het waarom van de oververtegenwoordiging van vrouwelijke illustratoren, naar de vormgeving en typografie van de boeken, naar de overheersende thema's in die boeken, de
maatschappelijke omstandigheden
(o.a. twee wereldoorlogen) waaronder
de boeken tot stand kwamen, etc.
Bovendien is er een unieke encyclo-
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Daan Hoeksema
De door [anneke van der Veer georganiseerde excursie op 29 augustus
naar de tentoonstelling van het werk
van Daan Hoeksema in Barneveld
was een succes. ïn het sfeervolle
Museum Nairac bewonderden zo'n
30 opgekomen donateurs een mooie
en zorgvuldig ingerichte tentoonstelling met ook veel minder bekend
(reclame-)werk van deze kunstenaar.
Omdat er over het leven van Daan
Hoeksema al het nodige gepubliceerd is, beperkte Margreet van Wijk
zich in haar lezing tot Hoeksema's
opleiding aan Akademie Minerva in
Groningen en vertelde ze over wat
pedie van illustratoren toegevoegd,

Amsterdams Historisch Museum)

ze aan informatie had kunnen achter-

met overvloedige bio- en bibliogra-

waar een deel van de in het boek

halen over Hoeksema's uitgever, de

fische gegevens.

besproken en afgebeelde prenten-

Gebroeders Koster.

We hopen van harte dat het onder-

boeken 'in het echt' te zien is. De

zoek hiermee niet afgesloten is en

expositie Boeken om naar te kijken r

weinig documenten bewaard geble-

dat het Kunsthistorisch Instituut naar

Nederlandse prentenboeken 1890-

ven. Hij was een introverte persoon

aanleiding van dit pionierswerk het

1950 is tot 15 februari 2004 te zien.

en zelfs zijn familieleden wisten heel

onderzoek naar illustratoren als vast

Adres: Herengracht 605, Amsterdam,

weinig van waar hij mee bezig was.

onderdeel van de studie kunstge-

tel. 020-5231822. Open: ma-vr 10-17,

Hij moet in dezelfde tijd aan Akade-

schiedenis zal opnemen.

za-20 H-17U.

mie Minerva gestudeerd hebben als

Zie ook: www.willetholthuysen.nl.
Het eerste exemplaar van het boek

Uit Hoeksema's nalatenschap zijn

Cornelis Jetses en Albert Hahn Jr. en
dezelfde leermeesters gehad hebben.

dat het resultaat is van dit unieke

In het kadeT van het hele project

Het werk van Hoeksema past won-

onderzoeksproject, werd op 22 sep-

wordt op 22 november in samenwer-

derwel in de nieuwe ideeën over

tember in Utrecht aangeboden aan

king met de BNO (Bond van Neder-

(kunst)opvoeding die aan het begin

Dick Bruna,

landse Illustratoren), de IBBY

van de 20e eeuw in zwang kwamen:

(International Board on Books for

kinderen moesten zelf kijken, en

Aangezien het in eerste instantie om

Young People) sectie Nederland, en

vooral zélf doen. Bovendien is hij

een project van kunsthistorici gaat,

de Stichting Geschiedenis Kinder-

sterk beïnvloed door iemand als

zal het niet verbazen dat een museum

en Jeugdliteratuur ook nog een

Fröbel. Volgens Margreet hebben de

bereid is gevonden om bij gelegen-

symposium georganiseerd.

Gebroeders Koster een gouden greep

heid van het verschijnen van het

Onderwerp: de - ook hedendaagse -

gedaan met het aantrekken van

boek een tentoonstelling van de

ontwikkelingen in het vak van

Hoeksema. Het is niet bekend of

bestudeerde artistieke prentenboeken

illustrator van prentenboeken.

daarbij het initiatiefis uitgegaan van

in te richten. Op 26 september is

De donateurs van de Stichting zullen

de illustrator of van de uitgever.

dan ook een tentoonstelling geopend

hiervoor nog een afzonderlijke uit-

Margreet ontdekte dat het verloren

in Museum Willet-Holthuysen in

nodiging ontvangen.

gewaande archief van de Gebr.

Amsterdam (onderdeel van het

Koster door overname van de uitge-
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door een merkwaardig toeval in het

Met gegevens over het leven van

Ten Brink in Meppel. Maar wat een

museum terechtgekomen: een be-

Daan Hoeksema (JS79-1935,) en een

teleurstelling: in 1999 is alles bij een

zoeker van de tentoonstelling her-

lijst van het illustratiewerk vanaf1906

brand verwoest,

kende in het uitgestalde werk van

tot 1935. Te besteilen door overmaking

Hoeksema de afbeeldingen die bij

van € 5,70 (ind. porto) op postgiro

voor Hoeksema had gekozen. De

hem thuis op een schilderij te zien

1761095 t.n.v. SJ. Stevan in Wedde

eerste reden was een negatieve: een

waren. Niet wetend wie de afgebeelde

o.v.v. Daan Hoeksema. Ook te koop bij

expositie in Hoeksema's woonplaats

figuur was, kwam hij er op deze

Museum Nairac.

Roden enkele jaren geleden stelde

manier achter dat het om Daan

verij terecht is gekomen bij uitgeverij

Sjoerd Stevan vertelde waarom hij

hem teleur. Hij kende het werk van

Hoeksema ging. Het nu geïdentifi-

Hoeksema uit zijn eigen jeugd en

ceerde portret werd vervolgens voor

kocht het later weer als verzamelaar.

de verdere duur van de tentoonstel-

Op verzoek van Sjoerd Stevan geven

Hij bekeek het materiaal opnieuw

ling in bruikleen gegeven.

we het volgende door:

met boekenvrienden en toen ont-

Nog tot en met 25 oktober 2003 in

Rectificatie
In het boekje Daan Hoeksema, teke-

stond het idee voor een nieuwe,

Velums Museum Nairac in Barneveld:

naar en kindervriend van Sjoerd

betere tentoonstelling. In eerste

Daan Hoeksema en het televisieloze

Stevan is een foute naam van een

instantie gepland voor najaar 2004,

tijdperk. Naast boeken zijn er knip-

bruikleengever terechtgekomen. Op

werd zij door omstandigheden bin-

en plakmappen, spellen, puzzels,

pag. 2 is sprake van ene Jan de jong;

nen museum Nairac vervroegd naar

reclamewerk en strips in diverse

dit moet onze donateur fan de Groot

zomer 2003. Dat betekende heel hard

jeugdbladen uitgestald. Adres:

uit Groningen zijn. De fout is inmid-

werken en een minder uitgebreide

Langstraat 13. Tel. 0342-415666.

dels in de 2e oplage van het boekje

publicatie dan de bedoeling was.

Zie ook: www.nairac.nl.

hersteld.

Het bijeenbrengen van materiaal

Daan Hoeksema, tekenaar en kin-

was redelijk makkelijk; het zoeken

dervriend : spelen, leren en vermaken

naar informatie over het leven van

in de huiskamer van de jaren '30 /

Mr. van Veen-kring

Hoeksema leverde meer problemen

samengest. door Sjoerd ]. Stevan. -

op. Met name in de jaren 1915 tot

Barneveld : Veluws Museum Nairac,

1917 bleek Hoeksema ongelofelijk

2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm + Titellijst. -

Mr. van Veen-kring zal gehouden

veel werk gemaakt te hebben: om-

ÏSBN 90 807 125 3 1.

worden op 4 oktober 2003. Miep

De volgende bijeenkomst van de

slagen voor Lord Lister, voor jong

Slager-Mantel zal dan aan de hand

Nederland en Zonneschijn, knip- en

van veel voorbeelden van prenten-

plakmappen, illustraties voor 22

boeken spreken over de oorsprong

delen van de Jongens- en meisjes-

en de verschijningsvormen van het

bibliotheek van Jacob van Campen,

sprookje Goudhaartje en de drie beren.

etc. Een artikel uit die tijd kreeg dan

Er worden geen aparte uitnodigingen

ook de titel: Kindervriend en duizend-

verstuurd voor deze bijeenkomsten.

kunstenaar.
Een recente bijzondere vondst van
Sjoerd, hier trots getoond, was een
kijkdoos met daarin opzotfïguren van
Hoeksema. Heel bijzonder is het dat
er op de tentoonstelling een tot nu
toe onbekend geschilderd portret van
Daan Hoeksema uit 1912 hangt met
op de achtergrond een aantal illustraties uit zijn werk. Dit schilderij is
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Plaats: antiquariaat Acanthus,
Achter Sint Pieter 180 in
Utrecht. Men is welkom
tussen 10 en 10.15

uur

'

Meer informatie bij Frits
Booy, zie Colofon.

Margreet Bruijn, iets over haar leven en werk

Arnhem. Daar ook begon ze met de
cursus Vakopleiding Boekhandel en

"Er was eens een huisje in Laren",

boeken die hij naliet. Hij schreef het

Uitgeverij. Ze kreeg de leiding over

zo zon ik mijn verhaal over het leven

veelgelezen Keteltje in de Lorzïe en de

de "dubbeltjesbibliotheek", waar

van onze oudste donateur willen

vervolgdelen, waarin hij veel jeugd-

men voor 70 cent een knipkaart kon

beginnen, "en vlak bij de oude dorps-

herinneringen uit de Zaanstreek

kopen en 10 boeken kon uitzoeken.

toren, achter een hoog opgaande

verwerkte. Hij stierf op hoge leeftijd

Margreet deed ervaring op in de pas

heg woonde er een oude dame, klein

in rgyS. Margreet schreef te zijner

opgerichte jeugd leeszaal van Ons

van stuk en met een lief gezicht,

gedachtenis in 19S4 De Man achter

Huis.

gekroond met een prachtige grijze

SU**, over zijn leven als idealist,

Haar belangstelling voor het goede

haardos. Margreet Bruijn was haar

onderwijspionier en schrijver.

kinderboek werd steeds groter, even-

naam, geboren in het begin van de

als haar kennis van het vak. In 1941

vorige eeuw, om precies te zijn op 13

werd ze ontslagen door de Duitse

maart 1916, in het dorp waar ze nu al

Verwalter die de zaak van haar jood-

weer sinds 1957 woont."

se baas overnam. Zij en haar collega

Alles rondom Margreet straalt een

konden namelijk niet zelf ontslag

sprookjes sfeer uit. Ze praat met haar

nemen zonder hun chef in moeilijk-

vogels, ze strooit kruimeltjes brood,

heden te brengen. Ze pleegden dus

overal in haar huis rinkelen bellen en

lijdelijk verzet tot de Verwalter

klokjes en ze trakteert iedere gast op

ingreep.

toastjes belegd met geitenkaas. Als

Eind 1944 verhuisde ze nood-

je niet oppast, dan betovert ze je en

gedwongen terug naar haar ouders,

verlies je je totaal in haar persoonlijk-

die al sinds 1920 aan de Eikenlaan

heid en in het verleden van haar
roemruchte vader. Veiligheidshalve

in Hilversum woonden. Gedurende
Margreet voelde zich thuis in de

de oorlogsjaren werkte ze op ver-

hul ik me dan ook maar weer in mijn

wereld van het boek, van klein kind

scheidene plaatsen. Pas in 1949

afstandelijke 'verteljas' en verander

af, daarin gestimuleerd door haar

volgde ze in Amsterdam als één der

het sprookje in een soort levensver-

ouders en hun vrienden - waaronder

eersten de opleiding tot jeugdbiblio-

haal.

Nienke van Hichtum, die ook in

thecaresse bij Louise Boerlage. Ze

Hilversum woonde, en haar grote

kreeg een aanstelling aan de Nuts

voorbeeld was. Het stond voor

Kinderleeszaal in de Amsterdamse

Margreet is de vierde dochter van
Cor Bruijn en diens vrouw Maartje de
Vries, zijn jeugdliefde en een begaafd

Margreet dan ook vast dat ze iets ging

Wijdesteeg. Ook in 1949 werd ze

violiste. Ze groeide op tussen en met

doen met jeugdboeken. Ze speurde

opgenomen in de redactie van De

haar vijf zusjes, Cor's "Kemenade"

gretig in de verzameling publicaties

kleine Vuurtoren, een periodieke

(^Perzisch vrouwenverblijf), zoals

over dat onderwerp in het bezit van

uitgave met kinderljoekrecensies en

haar moeder hun woonomgeving

haar vader en volgde al van 1927 de

aanbevelingen begonnen in 1927 in

karakteriseerde- Cor was hoofd van

recensies in De kleine Vuurtoren.***

Rotterdam door de pioniers Saskia

de Hilversumse Schoolvereniging

Wanhopig maar tevergeefs zocht ze

Lobo en Henrié'tte Kluit. Margreet

en genoot al enige bekcndbeid als

naar een opleiding tot jeugdbibliothe-

werkte met deze laatste samen en

onderwijs vernieuwer, bevlogen

caresse. Zo'n opleiding bestond toen

volgde haar, in 1953, op als hoofd-

vredesactivist, vegetariër en anti-

nog niet

redacteur, Vanuit de Eikenlaan

alcoholist, wiens loopbaan begon als
schoolhoofd van de Humanitaire
school in Laren. *
Zijn werklust blijkt vooral uit de
grote hoeveelheid geschriften en

Bijgevolg begon ze na haar MULO-

zwaaide zij tot 1961 de scepter over

examen in 1934 aan haar eigen traject

het blad. De recensies in 'haar'

door de wereld van het boek, eerst als

Vuurtoren gaven informatie over pas

medewerkster in een boekhandel in

verschenen en herdrukte kinderlite-

Hilversum, vanaf 1936 in een in

ratuur en waren richtinggevend voor
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het aankoopbeleid van ouders,

Over Margreet en

scholen en jeugdbibliotheken, Ze

haar hobby's (bijvoor-

vond - en dat vindt ze nog steeds -

beeld quatre mains

dat de beste kinderboeken 'zomaar',

spelen op de piano),

spontaan ontstaan, dat ze eerlijk

haar liefde voor klas-

geschreven zijn, met een positieve

sieke muziek, haar

inhoud die tegelijkertijd de fantasie

grote betrokkenheid

moet prikkelen. 2e is een felle

bij het wel en wee van

bestrijdster van modern effectbejag,

het leven in Laren,

het inspelen op vluchtige hypes die

valt nog een boek te

kinderen opzadelen met te zware

schrijven. Ik begin

problemen, geschreven in soms

daar maar niet aan,

ongepaste taal.

voor mij is het genoeg

Daartoe geïnspireerd door haar

haar te kennen en

twee nichtjes voor wie ze spontaan

in dit artikel mijn

een vertelling in vele afleveringen

bewondering en

verzonnen had, begon ze ook zelf te

genegenheid voor
Margreet te hebben kunnen uiten.

schrijven. In 1954 verscheen - met

in 1978 voert ze als voorzitter van de

opdracht aan de nichtjes Gerda en

Stichting Cor Bruijn het beheer over

Marjon • haar succesvolle jeugdboek

diens pedagogische en literaire na-

*

De Wonderketting, dat in 1981 nog

latenschap. Alle manuscripten (waar-

** Zie: Boekenpost, nr.13, p,8 e,v.

een zesde druk beleefde en aange-

van de oudste nog met de hand

*** Zie: Boekenpost, nr.14, p.14 e.v.,

schaft werd door vrijwel alle jeugd-

geschreven), de correspondentie en

nr.17, p.13 e.v., nr.18, p.12 e.v. en

leeszalen en schoolbibliotheken. Later

de documentatie zijn, geordend en

nr.22, p.22 e.v.

in datzelfde jaar bewerkte ze Hans

geadministreerd, op de bovenverdie-

Brinker, of De zilveren Schaatsen.

ping van haar huis ondergebracht.

Het werd een geheel nieuw boek, op

In overeenstemming met Cor

basis van het bekende boek van Mary

Bruijns eigen wens is de gehele

Mapes Dodge. Ook stelde ze de

collectie zeer onlangs toevertrouwd

bekende bloemlezing Heggeranken

aan het Letterkundig Museum in

Zie: De School Anno, jg.21, nr.i.

F rits Huiskamp

Internet

samen en de bijbehorende handlei-

Den Haag; met uitzondering van het

De website van Het Geheugen van

ding voor onderwijzers Achter de

nooit uitgegeven manuscript De

Nederland is nu voor het publiek

Heg, welke titel voortleeft in de naam

"Voetreis" naar Sneek, dat als alles

beschikbaar. In deze digitale schat-

van haar woonhuis. Vele jeugdboeken

meezit in het voorjaar van 2004 toch

kamer van ons verleden kan men

en bloemlezingen volgden, maar jam-

nog zal verschijnen, en wel bij uit-

ronddwalen via www.ge heugen van

mer genoeg bleef een alleraardigst

geverij Ad Donker in Rotterdam.

nederland.nl. De eerste zes collecties

kleuterboek Floris en Floortje onuit-

Sinds de overdracht heeft

(35.000 objecten) met interessant

gegeven. In het radioprogramma van

Margreet boven weer wat meer ruim-

beeldmateriaal uit de geschiedenis

Herman Broekhuizen, De Tover-

te voor haar eigen werk, al staan ook

en de cultuur van Nederland zijn al

cirkel, praatte ze jarenlang met kinde-

de Cor Bruijn-boeken (inclusief de

te zien. In de nabije toekomst volgen

ren over door hen gelezen kinder-

herdrukken en vertalingen 230 in

nog zo'n veertig collecties met

boeken. Belangrijk voor de geschiede-

totaal) en twee grote portretten, voor-

700.000 objecten, waaronder ook

nis van de Nederlandse literatuur was

lopig nog op hun vertrouwde plek

filmfragmenten, video- en audio-

haar bovenvermelde biografie over

in Laren, Te zijner tijd zullen die

opnamcn. De kwaliteit van de af-

haar vader De Man achter Sil uit 1984.

worden ondergebracht in het Goois

beeldingen is hoog en de wijze van

Sinds het overlijden van haar vader

Heemkunde Archief in Hilversum,

presentatie volgens ons mooi. Er
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worden ook toepassingen voor het

Maandelijks zal de site worden uit-

onderwijs ontwikkeld; daarvan zijn

gebreid met nieuwe teksten die ge-

er al enkele beschikbaar.

selecteerd worden door een advies-

In de komende jaren worden onder

commissie bestaande uit: Harry

meer honderden prentenboeken uit

Bekkering, Saskia de Bodt, Toin

de periode 1840-1950 in hun geheel

Duijx, Helma van Lierop, Gerard de

in Het Geheugen van Nederland op-

Vriend en Anne de Vries.

genomen. De prentenboeken die

Een bijzonderheid is dat de gedigita-

in het kader van hun conservering

liseerde boeken ook op woord door-

in kleur op microfiche zijn gezet,

zoekbaar zijn. Via zoekmachines als

worden daartoe gedigitaliseerd en

www.google.nl kunnen gedichten,

via internet toegankelijk gemaakt

waarvan slechts één regel in de her-

voor een groot publiek. Deze boeken

innering is blijven hangen, nu terug-

zullen afkomstig zijn uit de collecties

gevonden worden. Een prachtig

van de Koninklijke Bibliotheek,

initiatief, hoewel de keuze van de

Gemeente bibliotheek Rotterdam,

gedigitaliseerde boeken tot nu toe

Openbare Bibliotheek Amsterdam en

ons enigszins merkwaardig voorkomt.

Athenaeumbibliotheek Deventer.
Als een voorproefje van hoe zoiets er

Op http://home.wanadoo.nl/

uit gaat zien staan op de KB-website

Ndlkindb/ndlkbpbf.htm zijn alle

Kijkkast

(www.kb.nl) in de rubriek 'Nieuws'

kinderboeken te vinden die aanwezig

bij de 'Recente aanwinsten' twee

zijn in de Provinciale Bibliotheek van

rug is het aardig om te laten zien dat

fabrieks prentenboeken met het

Friesland, nu Tresoar. Oud-biblio-

men vroeger óók over de hele wereld

thema 'Vacantie'.

thecaris M.H.H. Engels heeft de

reisde, maar dan wel minder vervui-

informatie uit zijn catalogi: De biblio-

lend en vermoeiend.

Met de vakantieperiode net achter de

De Digitale Bibliotheek voor de

thecaris van Franeker en Vermaak der

In het prentenboek De kermis en wat

Nederlandse Lettere o (DBNE) is een

jeugd als internetversie beschikbaar

er op te zien is (3e druk, Sneek, Van

enorme bron van informatie over de

gemaakt.

Druten en Bleeker, 186X) staat een
fraaie prent van een kijkkast met een

Nederlandse literatuur. De nieuwste
www.chiidscapes.com is een site van

tekst die wat meer inzicht geeft in

de Nederlandse en Vlaamse jeugd-

een Amerikaanse verzamelaar van

de onderwerpen in deze rarekiek of

literatuur. Sinds 1 augustus is de

origineel werk; "Celebrating the art of

kiekkast 'Alles naar het leven'.

complete tekst van de volgende

children's book illustration", met

boeken te vinden:

informatie over auteurs en illustra-

Gentil Antheunis Uit het hart! (1874);

toren en aanbiedingen van boeken,

S.J. van den Bergh Hel nachtegaaltje

alles voorzien van prachtige illustra-

Treedt wat nader, goede Mn,

(1851); Tine van Berken Een klaver-

ties.

Komt eens even kijken;

toevoeging is een selectie teksten uit

blad van vier (1894); K. W. Bilderdijk-

De kijkkast

Nooit gehoord, of nooit gezien, -

Schweickhardt Gedichten voor kinderen

http://membres. lycos .fr/amisperecas-

(3e dr. 1824 en 4e dr. 1838;) Marie

tor/ is een website met veel informa-

'k Voer je, voor een cent of wat,

Boddaert Sturmfels (1889); Prudens

tie over Les Albums du Père Castor,

Vogelvlug, van stad tot stad,

van Duyse Gedichtjes voor kinderen

met illustratoren als Rojaiikovsky en

door de gansche wereld.

(1849); Jan van Droogenbroeck Dit

Nathalie Parain.

't Zal je zeker lijken!

zijn zonnestralen {1873); Jan Pieter

Ziet, Parijs, zoo schoon als groot,

Heije Al de kinderliederen (1861) en

Hoofdplaats der vermaken;

Eli Heimans Willem Roda {1889).

Londen, met zijn handelsvloot
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En zijn drukke zaken;

Mengelwerk

Weenen, waar de Turk eens kwam;
Neêrlands hoofdstad, - op den Dam
't Standbeeld van onze Eendragt.

erfgoed) geconserveerd worden en op
microfilm gezet. De filrn van Pieter

In de Koninklijke Bibliotheek stonden

Verhoeff over het leven van Nynke

naslagwerken en standaardwerken

van Hichtum heeft de belangstelling

over jeugdliteratuur zowel in de Lees-

voor haar leven en werk sterk doen

Kijk, daar heb je 't Kajferland,

zaal Pedagogie op de ie etage, als in

toenemen; dat was reden om de

Waar de Zwarten wonen;

de Leeszaal Bijzondere Collecties op

collectie verder te ordenen, te be-

Ham-burg en den grooten brand;

de 2e etage. Dat is nu veranderd:

schrijven en klaar te maken voor

Hier het landschap Schonen;

al deze vakliteratuur is bij elkaar

m icro verfilming.

Hier Krakau, daar Petersburg;

geplaatst in de Leeszaal Bijzondere

Regts 't verwoeste Rapenburg,

Collecties, zodat u ze kunt raadplegen

In Japan, waar zijn werk mateloos

Links Konstantinopel.

samen met de kinderboeken die via

populair is, is een reizende tentoon-

deze leeszaal ter inzage zijn. Ook bij

stelling gestart over het werk van

Rome en de Sint Pieterskerk,

het Letterkundig Museum (in hetzelf-

Dick Bruna. Tot september 2004 zijn

Borneo en Banca,

de gebouw) is literatuur over jeugd-

in zes Japanse musea illustraties,

Kassei, schier een wonderwerk,

literatuur in de leeszaal ter inzage.

boekomslagen en andere ontwerpen

't barre Nova-Zembla;

van Dick Bruna te zien. De tentoon-

Groenland en de walvischvloot,

WUlem Wilmink is op 66-jarige

stelling is gemaakt in samenwerking

Nu Van Speyk weer met zijn boot -

leeftijd overleden. Zijn gedichten,

met het Utrechtse Centraal Museum

Alles naar het leven.

verhalen, liedjes VOOT kinderen en

aan wie Dick Bruna zijn hele archief

volwassenen, zijn werk voor televisie

heeft overgedragen. Na de Japanse

Ziet hier Hugo Grotius,

en zijn bewerkingen van oude teksten

reis zal er een speciale Dick Bruna-

Waar hij in de kist gaat!

blijven. Meer informatie over hem en

afdeling in het museum worden

Ginds den berg Vesuvius,

over zijn werk op www.kb.nl/dossiers.

opgezet. In Osaka, waar de tentoonstelling het eerst te zien was, kwamen

Die in volle vlam staat!
En voor 't laatste toon ik u

Het archief van Nynke van Hichtum,

er niet minder dan 85.000 bezoekers

Nog in Neêrlands hoofdstad na

in beheer bij het Frysk Letterkundich

in de zes weken dat de tentoonstel-

's Werelds achtste wonder.

Museum en Dokumintaasjesintrum

ling daar stond.

in Leeuwarden, zal in het kader van

Bij de tentoonstelling is een mooie

Metamorfoze (het programma voor

catalogus (deels tweetalig Engels /

het behoud van Nederlands papieren

Japans) gemaakt met honderden
kleurenafbeeldingen. Onder andere
zijn alle omslagen van Zwarte
Beertjes die Bruna maakte, afgebeeld.
Een apart hoofdstuk besteedt aandacht aan de invloeden die Bruna
onderging van kunstenaars als Léger,
Malisse, Rietveld, Mondriaan etc.
Dick Bruna : all abotit his work /
Toon Lauwen. - Japan : The Asahi
Shimbun, 2003. - 224 p . : ill.; 23
cm. - € 34.00. Een beperkt aantal is
te koop in de boekwinkel van het
Centraal Museum, tel 030-2362350,
e-mail:
boekwinkel @ een tra almuseum, nl
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Tentoonstellingen

Publicaties

Tot en met 8 oktober is een tentoon-

Bijna alle boeken die hieronder worden

stelling over Nannie van Wehl

vermeld zijn aanwezig hij het Letter-

(pseud, van S.J.A. Lugten-Reys,

kundig Museum of bij de Koninklijke

1880-1944)

te z e n m

'

de Centrale

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

Bibliotheek aan het Spui in Den Haag,

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

georganiseerd door Suus Boef-van

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

der Meulen. Tijdens openingsuren

welke bibliotheek in Nederland het wel

te bezoeken op de 2e verdieping. Tel.

aanwezig is.

070-3534401. Open: ma-vr tot 21 u,
za-zo 12-17 u- Er is op 28 september
een stadswandeling georganiseerd

NEDERLAND

rond haar bekendste kinderboek
De Boschjescluh.

Bouhuys en anderen. - Amsterdam,

Er is door het luchtruim een hemd

Querido, 2003. -

onderweg...: Friese kinderpoëzie in

Tot eind november in Streekmuseum

ISBN 90-451-0047-9 ; € 30,- tijdens

de twintigste eeuw / Jant van der

jan Anderson in Vlaardingen de

de expositie, daarna € 35,-.

Weg ; [vert. uit het Fries]. -

Piggelmee : kinderboeken uit de

Van 15 november 2003 tot 15 februari

cop. 2003. - 288 p . : ill. ; 24 cm. -

bibliotheek van het Streekmuseum.

2004 in het Nederlands Steendruk-

Vert. van haar proefschrift Feroaring

Er zijn 18e, 19e en 20e eeuwse

museum in Valkenswaard; Ijzersterke

yn byld en ban : Fryske bernepoëzij

kinderboeken te zien.

kinderprenten op steen : zeldzame

yn de tweintichste ieu, 200. - ISBN

Adres: Ketelweg 50, tel 010-4343843.

kinderboeken en -prenten bijeen-

90-5483-398-X ; € 29,50.

Open: iedere zaterdag en de eerste

gebracht door (osephine en John

zondag van de maand van 14.00-

Landwehr. Er zijn 60 boeken en 50

eeuw Friese kinderpoëzie (igoo-ig8j)

16.00 uur of voor groepen op

prenten te zien. Bij het museum is

wordt behandeld. Deze poëzie diende

afspraak.

een catalogus, samengesteld door

vooral tualpolitieke en pedagogisch-

John Landwehr, te bestellen. Adres:

didactische doelen: men wilde kinderen

Tot 11 januari 2004 in De Kunsthal

Oranje Nassaustraat 8 C. tel. 040-

hiermee Fries leren spreken en/of lezen.

in Rotterdam een tentoonstelling

2049841. Open; di t/m zo 13-17 u.

tentoonstelling; Van Pietje Botl tot

Leidschendam : Biblion Uitgeverij,

met originele tekeningen en docu-

Promotieonderzoek waarin een kleine

Vanaf de jaren vijftig wordt meer
Friestalige poëzie aangeboden die

menten van en over het werk van

Van 27 september 2003 tot en met

artistieke doelstellingen wil dienen. Ook

Fiep Westendorp (1916). Aan alle

1 augustus 2004 is in het Letterkundig

de literaire en culturele achtergronden

figuren uit het werk van Annie M.G.

Museum in Den Haag een tentoon-

worden in beeld gebracht.

Schmidt waarmee de illustraties van

stelling te zien over Max Velthuijs.

Fiep Westendorp onlosmakelijk

Hij debuteerde als illustrator van

De kwartjesboeken : voor jongens

verbonden zijn, wordt ook aandacht

kinderboeken in 1962 met Versjes die

en meisjes : een Helmonds initiatief/

besteed aan minder bekend werk

wij nooit vergeten. Adres: Prins Willem

J.A.F. Bekkers. - ie dr. - Helmond :

van haar als haar illustraties in Het

Alexanderhof 5. Tel. 070-3339666.

Bekkers, 2003. -158 p., [12] p. pi. :

Parool (vanaf 1947) en decoratiewerk

Open: di-vr 10-17, za_ zo 12-17 u.

ill. ; 30 cm. - In ringband.

voor een schip van de Holland-

Er zal ook een boek verschijnen:

Amerikalijn. Bij de tentoonstelling

Ik bof dat ik een kikker ben : leven

verschijnt het boek Getekend: Fiep

en werk van Max Velthuijs / door

bevindingen vastgelegd in een in eigen

Westendorp / door Gioia Smid,

Joke Linders. - ISBN 90 258 4180;;

beheer uitgegeven overzicht van 164

Saskia de Bodt, Aukje Holtrop, Mies

€ 25,-,

pagina's. Het is een uitwerking van

joop Bekkers heefl zijn onderzoek
naar Kwartjesboeken afgerond en zijn
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eerder gepubliceerde artikelen, met inlei-

Ihjfmann, Eduard llle, Wilhelm Busch

en commentaar. Bezien vanuit histo-

ding, bijlagen met data, titels, pseudo-

en anderen als voorlopers van de strips.

risch- en etnologisch onderzoek, psycho-

niemen, foto's en een bespreking van

analyse en literatuurkritiek.

auteurs, illustratoren en boeken. De prijs

Das deutsche Kunstmarchen:

is circa € 20,-. Belangstellenden kunnen

Geschichte, Botschaft und Erzahl-

The Portuguese origins of Robinson

hem bereiken via Leigraaf146,

strukturen / Paul-Wolfgang Wührl. -

Crusoe / h'ernanda Dur'ao Ferreira ;

6Ó51 GJ Bruten; tel. 048y-p}j6<);

Baltmannsweiier : Schneider Verlag

[trans!, from the Portuguese by Vicky

e mail: jafbers@zonnet.nl.

Hohengehren, 2003. - XVI, 384 p. -

Hartnack]. - Londoti [etc]: Minerva,

ISBN 3-89676-618-X ; € 20.00.

2000. - 83 p . ; 20 cm. -

Jaarboek voor de Nederlandse Boek-

In deze herziene en geactualiseerde

geschiedenis na, 10. - Leiden:

editie wordt het Duitse cultuursprookje

ISBN 0-7541-1217-9,
De auteur, journalist en historisch

Nederlandse Boekhistorische Vereni-

niet chronologisch, naar de gebruikelijke

onderzoeker, benadrukt het belang van

ging, 2003. - 243 p. : ü]. ; 23 cm. -

reeks 'stromingen' behandeld, maar

Portugese reisverhalen uit de 15e en 16e

ISBN 90-75133-10-3.

vanuit het centrale aspect van hel

eeuw en onderzoekt de invloed daarvan

Thema van dit jaar is: Bij de tijd,

'wonderbaarlijke', Deeh in de vorm van

op de Europese cultuur en met name

boeken in Nederland 1950-2000. Bevat

beknopte schetsen, deels in diepgravende

op schrijvers zoals Daniël Defoe. Aan

onder meer een artikel over vijftig jaar

interpretaties van afzonderlijke sprookjes

de hand van twaalf voorbeelden van

kinderboeken en over veranderingen in

worden achtereenvolgens het Rococo-

plagiaat door Defoe geeft zij een ander

het jeugdboekenfonds van Zwijsen en

sprookje, de symbolistische droomverha-

beeld van zijn genialiteit en creativiteit,

Malmberg na 1945.

len, de sprookjesallegorieën en de werkelijkheidssprookjes behandeld. Door deze

In search of Robinson Crusoe /

De wereld van Dick Bos : de stripheld

aanpak worden niet alleen sommige tot

Daisuke Takahashi; English transl.

die jiu-jitsu populair maakte in

nu toe over het hoofd geziene samen-

by Juliet Winters Carpenter. - New

Nederland / Rich Thomassen. -

hangen zichtbaar die interessante

York, NY : Cooper Square Press,

Rijswijk : Elmar, 2003. - 19a p. : ill. ;

(sociaal-jhistorische aspecten van de

2002. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN

23 cm. - ISBN 90-38g-i377-X.

ontstaansgeschiedenis van dit soort

0-8154-1200-2.

Geschiedenis van de klassieke Haagse

sprookjes blootleggen, maar ook wordt

Een onderzoek naar (een van de)

stripdetective die in de jaren veertig zeer

de continuïteit van de verteltraditie in

inspiratiebronnen voor Defoe's boek

populair was. Bevat een reconstructie

dit soort sprookjes aangetoond, vanaf

over Robinson Crusoe: hel leven van de

aan de hand van originele documenten

Wieland, via de Romantiek tot in onze

Schotse zeeman Alexander Selkirk

en gesprekken met nog levende betrokke-

tijd.

[1676-1721). Om te ervaren hoe het
leven op een onbewoond eiland was,

nen en een biografie van tekenaar, illuThe hard facts of ihe Grimms' fairy

woonde de Japanse auteur Takahashi

tales / Maria Tatar. - Expandcd 2nd

een tijdlang op het eiland waar Selkirk

ed. - Princeton, N.J ; Woodstock :

van 1704 tot 1709 bivakkeerde. Het

Princeton University Press, 2003. -

boek is een mengeling van een historisch

i v . ; . . cm. - Previous ed.: 1987. -

onderzoek, detective-, reis- en avontu-

Struwwelpeter nnd Consorten :

Includes bibliographical references

renverhaal, gebaseerd op dagboeken,

Bilderbogen und Bildgeschichten /

and index. - ISBN 0-691-11469-2

brieven en memoires uit de tijd van

??. - Gerstenberg, 2003. - 196 p. -

pbk ; $17.95

Selkirk.

strator en filmer Alfred Mazure (1914-

BUITENLAND

ISBN 3-8067-5021-1; € 22,-.
Een rijk geïllustreerde verzameling

Moord, verminking, kannibalisme,
kindermoord en incest: de donkere kant

Pinocchio goes postmodern : perils

die laat zien hoe in het derde kwart van

van klassieke sprookjes vormen ftet

of a puppet in the United States /

de 19e eeuw voor het eerst de plaatjes

onderwerp van deze studie naar de

Richard Wunderlkh, Thomas J.

het verhaal gaan vertellen. Prenten-

sprookjes van Grimm. Herziene en uit-

Morrissey. - New York [etc]:

boeken en centsprenten van Heinrich

gebreide uitgave met nieuw voorwoord

Routledge, 2002. - XVIII, 257 p, :
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ill. ; 24 cm. - (Crrildren's literature

Scripties

and culture). - Includes bibliographi-

en bekroonde jeugdboeken uit Dene-

cal references {p. 231-246) and index.

Vrouwen, illustreren en schaduw :

-ISBN 0-8153-3896-1.

Elisabeth Frandsca Nieuwenhuis

Het resultaat van 20 jaar gezamenlijk
onderzoek van twee Amerikaanse

eeuwse stripverhaal Madame Kiekeboe
marken bij uitgeverij Valkhoff ft Co.

en tijdgenoten / Ineke Ubosan. -

Leesgoed (jrg. 30, no. 4, 2003) bevat

Rijksuniversiteit Utrecht, Kunst-

een artikel over de vestiging van de

Pinokkio-specialisten. Morrissey schrijft

geschiedenis, 2003. - 148 p . ; ill. ;

Stichting Kinderboek Cultuurbezit

met name over recente versies van hel

30 cm.

in Zutphen en een recensie van het

Pinokkio-verhaal. Wunderlich behandelt

Doctoraalscriptie, begeleid door Dr.

boek Wonderland.

in zijn hoofdslukken de receptie, de

Saskia de Bodt. Na een moeizame

vertalingen, de bewerkingen, herziene

speurtocht naar feiten over de vrij on-

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.

versies en de op z'n kop gezette versies

bekende illustratrice Ella Nieuwenhuis

62, juni 2003} bevat onder meer

van het verhaal zoals die tussen i8gi

(1882-igyi), is haar biografie in de

lemma's over Agatha, Adri Alindo,

en 2000 in de V.S. zijn verschenen. Ze

bredere kontekst geplaatst van ontwik-

Marie Hildebrandt en Miep Kuijpers

gaan beiden uit van de vraag hoe het

kelingen en gebeurtenissen die invloed

toch komt dat Collodi's Pinokkio, die

hadden op de mogelijkheden die kunste-

in de eerste helft van de 20e eeuw zo

naressen hadden in het begin van de

populair was in Amerika, nadien zulke

twintigste eeuw. Tijdgenoten die worden

radicale veranderingen heeft ondergaan

behandeld zijn: J.B. Midderigh-

dat tegenwoordig het oorspronkelijke

Bokhorst, Sijtje Aajjes en johanna

boek helemaal is verdrongen door bewer-

Coster. Met veel kopieën van illustraties

kingen waarin alle scherpe kantjes van

in de bijlagen.

het origineel zijn verdonkeremaand.
De Disney-verfilming uil 1940 blijkt de
omslag daarin te zijn geweest.

Uit de tijdschriften
Children's literature : annual of the
Modern Language Association ...

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Vol. 31 / ed.-in-chief Ricliard H. W.

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Dillard, ed. Julie Pfeiffer, • Baltimore

bij het Letterkundig Museum of de

: john Hopkins University Press,

Koninklijke Bibliotheek.

2 0 0 3 . - X, 230 p . ; 21 cm. -

(Children's literature, ISSN 0092-

NEDERLAND

Literatuur zonder Leeftijd {no. 61,

Boekcnpost (jrg. 11, no. 66, juli/aug

artikelen over de Nederlandse ver-

8208 ; 31). - ISBN 0-300-09489-2
pbk.
Bevat bijdragen over Assepoester in

zomer 2003) bevat onder andere
2003) bevat artikelen over Phiny

talingen van Alice in Wonderland;

filmvorm, over 'The Borrowwers' van

Dick, de tandarts in oude kinder-

over het verhaal De Schaduw van

Mary Norton, over de rol van de Duitse

boeken, Hans Kresse, een katholieke

Hans Christian Anders en; over

literatuur en cultuur in de trilogie over

schoolwandkaart en Nederlandstalige

De zoon van den zeerover van P J.

de March-zusjes van Louisa May Alcott,

kinderboeken in de collectie van het

Andriessen en over Johanna

over dierenverhalen in een Amerikaans

Tresoar: de Provinciale Bibliotheek

Madeleine Selleger-Elout. Met recen-

tijdschrift uit de 19e eeuw en over het

van Friesland.

sies van Anna van Annejet van der

geïdealiseerde meisjesbeeld in de 'Alice'-

Boekenposl (jrg. n, no. 67, sept/okt

Zijl en van het boek Wonderland.

boeken van Lewis Carroll.

2003) heeft bijdragen over de Sprookjesalbums van Verkade; Kees de jongen

De School Anno {jrg. 21, no. 2, zomer

van Theo Thijssen; hel negentiende-

2003) bevat bijdragen over de
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Colofon

Bosatlas en over Wilhelm Hey (17891854), dichter van Fünfzig Fubelnfür
Kinder,

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

Stripschrift (no. 352-353, aug-sept
2003) is een dubbelnummer dat
grotendeels gewijd is aan do geschiedenis van de lllustrated Classics in
Amerika, Nederland en de rest van

De Newsletter (no. 76, juli 2003)

de wereld, met bibliografie. Bevat

van onze Engelse zusterorganisatie,

ook een artikel over Jules Verne in

de Children's Books History Society

strip land.

bevat een groot artikel over katholieke kinderboeken in Engeland,
verschenen tussen 1870 en 1965,

BUITENLAND
Aus dem Antiquariat (aug. 2003} is

Vragen

een speciaal nummer over jeugdliteratuur met een artikel en fondscata-

Piet Tetteroo is op zoek naar een

logus van uitgeverij Williams & Co.

boek dat zich afspeelt op Corsica.

(1924-1955) en een bijdrage over illu-

Hij las het rond 1950 toen hij een

strator Elsa Eisgruber.

jaar of twaalf was. Het verhaal speelt
zich vermoedelijk rond 1930 af, bevat

Canadian Children's Uteralure (no.

mooie natuurbeschrijvingen en enke-

107, herfst 2002) bevat onder meer

le vogelvrij verklaarde personen,

een artikel over de geschiedenis van

waarvan een de schietkunst zo mach-

de vormgeving van Canadese geïllus-

tig is dal hij een telegraaflijn met een

treerde kinderboeken.

enkel schot kan breken. Het is niet:
Een Corsicaansche jongen van Kieviet

Children's Literature in Education

uit 1913. Informatie graag naar:

(jrg. 34, no. 2, juni 2003) bevat een

Bolhei 38, 5508 CD Veldhoven.

bijdrage over werkende vrouwen in

tel. 040-2531976,

de boeken van Louisa May Alcott.

email p.tetteroo@hetnet.nl.

In no. 3, sept. 2003 een artikel over
de invloed van in de jeugd gelezen

Mia Triepels zoekt een hoek dat zij

boeken, herlezing op latere leeftijd

rond 1956 van haar ouders kreeg.

en de wijze waarop het geheugen

Het was besteld uit een lijst die werd

werkt.

verspreid via de katholieke lagere
meisjesschool. De hoofdpersoon

Children's Literature Association

van het verhaal heet Kitty van

Quarterly (jrg, 27, no. 4, winter

Vroenhoven. De naam Kitty komt

2002-2003) b c v a t l'en artikel over

niet in de titel voor, misschien wel

indianen in Laura tngalls Wilder's

iets met gouden (of zilveren) vulpen.

Kleine huis-serie en over de meisjes-

Informatie graag naar: Bergerslr. 41,

boekenhcldin Nancy Drew,

6086 Bi Neer, tel. 0475-510900,
email miatriepels@hetnetnl.
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dankzij tekstverzorger Carl Doeke Eisma en onze 'huisdrukker' en donateur Gerard Post van der Molen. Hartelijk

We kunnen terugzien op een goed bezochte en verzorgde

dank! U treft het bij deze Berichten aan.

studiedag in Leeuwarden. Er was een zeer afwisselend

Het donatiebedrag blijft voor het jaar 2.004

programma met uitwisseling van diverse meningen. Een

wijzigd.

hoogtepunt was de uitreiking van de Van Alphen Prijs aan

Ten slotte wens ik u mede namens het bestuur plezierige

donateur föhn Landwehr, waarbij terecht ook zijn vrouw

feestdagen en een heel goed en kinder boek vriendelijk

Josephine betrokken werd. Nogmaals hartelijk geluk-

Nieuwjaar toe!

no

g onge-

gewenst. We namen afscheid van bestuurslid (anneke van
der Veer, die heel veel voor onze Stichting heeft gedaan,

Frits Booy

waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Voorzitter

Tot onze grote vreugde is onze donateur Saskia de Bodt
bereid orn de plaats van Janneke in het bestuur in te
nemen. Wij vinden dat we een heel goede opvolgster
hebben gevonden.
Het symposium over prentenboeken te Amsterdam was
eveneens goed bezocht en verzorgd en vertoonde ook veel
diversiteit. Er was helaas weinig tijd voor discussie.
Met erg veel genoegen heeft een aantal donateurs de zeer
verzorgde en boeiende tentoonstellingen over prentenboeken in museum Willet-Holthuysen in Amsterdam en
in Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard
bekeken. Een bezoek aan beide tentoonstellingen plus de
bijbehorende publicaties zijn van harte aan te bevelen.
Naar het Steendrukmuseum zal een excursie worden georganiseerd. Zie de brief bij deze Berichten.
Het plan voor het maken van een eigen website zal worden
gerealiseerd door Jaap ter Linden. We moeten nog wel
iemand vinden die bereid is deze website te onderhouden.
Wat betreft het programma van de studiedag op 3 april in
het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam alvast een

Onderhoud Website

overzicht van sprekers en onderwerpen;
Nico Boerma over centsprenten; Jaap ter Linden over het
conserveringsproject voor prenten en tekeningen van het
Onderwijsmuseum; Frits Booy over het thema reizen in
de kinder- en jeugdliteratuur en Frits Hulskamp over een
beschrijving van een voetreis van Cor Bruijn met enkele
leerlingen door Cor Bruijn.
Het nieuwjaarsgeschenk is weer erg bijzonder geworden,

Het bestuur vraagt zich af, of er onder de donateurs
iemand is die handig is met de computer en die in staat is
- en het leuk vindt - om de toekomstige website te onderhouden. Over opzet, indeling etc. van de geplande website
van de Stichting kan zij/hij nog meedenken.
Liefhebbers wordt verzocht contact op te nemen met de
secretaris, Pien Pon.
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Mr. van Veen-kring

De geschiedenis van de drie beren

Op 4 oktober 2003 (werelddieren-

Een sinterklaassurprise in 1977 werd

Het eerstgenoemde boek, vrijwel

dag) sprak Miep Slager • aan de hand

voor mij de aanleiding voor een bij-

zeker de oudste in Nederland ver-

van veel voorbeelden uit haar ver-

zondere verzameling. Het geschenk

schenen uitgave van dit sprookje,

zameling op dit gebied - over de

dat ik toen kreeg, bestond uit 5 pren-

begint aldus: "Eens op een tijd waren

oorsprong en de vele verschijnings-

tenboeken: Geschiedenis van de drie

er drie beeren, die tezamen in hun

vormen van het sprookje Goudhaartje

beer en, rond 1870 uitgegeven door

eigen huis woonden. Dat huis stond

en de drie beren. Zij schreef zelf de

P.M. van der Made in Amsterdam,

midden in een bosch. Een van de drie

hierna volgende korte samenvatting

'met 6 gekleurde plaatjes' die echter in

was een kleine, lieve beer; een was een

van haar lezing en verzorgde ook de

zwart/wit bleken afgedrukt; De drie

middelmatige beer en de andere was een

illustraties in dit nummer - waarvoor

beertjes, een Gouden Boekje met teke-

groote, zeer groote beer," Het verhaal

de redactie haar hartelijk dankt,

ningen van Fedor Rojankovsky en

verhaalt verder hoe de beren gaan
wandelen om het ontbijt (de soep)
af te laten koelen en hoe er dan een
meisje in het bererihuisje verschijnt.
Zij heet Züverhaar, eet de soep van
de kleine beer op, zakt door diens
stoeltje en gaat vervolgens slapen in
zijn bedje. De beren komen thuis en
treffen daar Züverhaar aan, die echter van schrik uit het raam springt.
Het verhaaltje eindigt dan met:
'De drie beeren zagen haar na, de
groote zeer groote beer met een verwonderd gelaat, geleund op de middelmatigen beer, die ook opkeek als een
kat op een vreemd pakhuis, en de kleine
lieve beer zag haar na uit, een klein lief
raampje. Na dien tijd zagen de drie
beeren nooit meer iets van haar'.

De Van Veenkring komt weer bijeen

tekst van Han C, Hoekstra, in 1975

De oorsprong van dit volksverhaal

op zaterdag 20 maart 2004. Aernout

uitgegeven door De Bezige Bij:

ligt in Engeland waar het voor het

Borrns zal dan spreken over prenten

Goudhaartje en de drie beren, bewerkt

eerst in druk verscheen in 1837:

van uitgeverij Sijthoff.

door Martine Bijl en geïllustreerd

zowel in proza, door Robert Soulhey,

Er worden geen aparte uitnodigingen

door Tony Ross (Deltos Elsevier,

als op rijm, door George Nicol, en

verstuurd voor deze bijeenkomsten,

1977); het eveneens in 1977 door

geïllustreerd met houtgravures van

Plaats: antiquariaat Acanthus,

Van Re ernst uitgegeven Mini-panora-

de broer van deze laatste. Een vroe-

Achter Sint Pieter 180 in Utrecht

maboek Goudhaartje en de drie beren

gere versie, uit 1831, is als manu-

waar men welkom is tussen 10 en

in de Nederlandse bewerking van

script bewaard gebleven: The Story

Flerman Broekhuizen; en Goudlokje

of The Three Bears, geschreven en van

en de drie beren, herverteld door

aquarellen voorzien door een zekere

10.15

uur

- Meer informatie bij Frits

Booy, zie Colofon.

Henriëtte Bichonnier en geïllus-

Eleanor Mure die het opschreef als

treerd door Daniëlle Bour (Spectrum,

verj aars geschenk voor haar vierjarig

m7\-

neefje, het zoontje van haar oudste
zus.
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Opvallend is, dat de indringster in

Studiedag

deze drie vroege versies een oud
vrouwtje is. Pas in r85o maakte de

Op waterdag i november waren er

de artikelen over de collecties van

uitgever Joseph Cundall er een

zo'n 40 mensen naar Leeuwarden

Tresoar en de kinderboeken aldaar,

verhaal voor kinderen van en hij

gekomen voor de najaarsstudiedag.

die Jant van der Weg het afgelopen

veranderde daarbij de 'naughty old

In het fraaie Tresoar werden drie

jaar heeft gepubliceerd in Boekenkost

woman' in een - eveneens brutaal •

lezingen gegeven, werd een huis-

64, 66 en 68.

meisje: 'Silver-Hair'. Sindsdien werd

houdelijke vergadering gehouden,

Belangrijke collecties in de biblio-

het 'sprookje' behalve in Engeland

een prijs uitgereikt, afscheid geno-

theek zijn de verzameling van ver-

en de VS ook populair in Nederland,

men en een borrel gedronken.

zamelaar, auteur, taal- en volkskun-

België, Frankrijk, Spanje, Scandinavië

Tresoar is ontstaan door de samen-

dige Joast Hiddes Halbertsma (1789-

en Rusland (waar Tolstoj er een be-

voeging van drie instellingen: de

1S69), en de boekerij van het Selskip

werking van maakte). In Duitsland

Provinciale Bibliotheek Friesland, het

for Fryske tael- en skriftekennisse

echter blijkt het verhaal minder

Rijksarchief en het Fries Letterkundig

(opgericht in 1844}.

bekendheid te genieten.

Museum en documentatiecentrum.

Tresoar probeert - via een vrijwillig

De naam van het meisje veranderde

Al deze collecties zijn nu onder één

depot - alle Friestalige publicaties

in de loop van de tijd: via Silver-Locks,

dak te raadplegen.

bij elkaar te brengen en te bewaren.

Goldenhair, Goldmlocks naar de
tegenwoordig meest gebruikelijke

De oudere Friese kinderboeken (284
Het verzamelen van kinder-

titels van 1840 tot 1950) en een aan-

Goldilocks. In Nederland vinden we

boeken in de Provinciale

tal andere collecties worden in het

als benaming: Goudhaartje of Goud-

Bibliotheek van Fryslan

kader van het Metamorfoze-project

hkje; in Frankrijk: Boude d'or,

Haye Bijlstra, medewerker van de

op microfilm gezet en geconserveerd.

Opmerkelijk is, dat in de Russische

Educatieve Dienst, gaf een uiteenzet-

Het traceren van de kinderboeken in

traditie wel de drie beren namen

ting over de geschiedenis van de

het Tresoar is niet eenvoudig: men

hebben maar dat het meisje anoniem

Bibliotheek en de daarin aanwezige

moet er diverse catalogi voor raad-

blijft.

kinderboeken. Hij verwees ook naar

plegen. De vorige bibliothecaris,

Talloze schrijvers en illustratoren

Martin Engels, heeft - speurend

zijn in de loop van de tijd geïnsp:

in de magazijnen - weliswaar twee

reerd geweest door het verhaal en

lijsten samengesteld, maar die in-

hebben het steeds weer opnieuw

ventarisatie blijkt niet compleet.

vertaald, bewerkt en voorzien van

Recent is een lijst verschenen van

vaak prachtige, soms ook heel

alle Friestalige kinderboeken uit de

geestige illustraties.

collectie; een exemplaar daarvan
werd aan voorzitter Frits Booy aan-

Mlep Slager-Mantel

geboden. Bovendien zijn de kinderboeken van Tresoar sinds kort ook
te vinden in het Centraal Bestand
Kinderboeken.

Gelukkig Hansje en anderen:
Friese kinderliteratuur in de
19e eeuw
jant van der Weg, voorzitter van
IBBY-Neder]and en gepromoveerd
op de Friese kinderpoëzie, gaf vervolgens een overzicht van de geschie-
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denïs van de Friese jeugdliteratuur.

het) ongelingsverbond aantoonde.

Aan het begin daarvan staan de

Cora Vlaming, uitgever van de

Gebroeders Halbertsma, die prenten

Nederlandse Zondagsschool

uit Deventer lieten drukken met

Vereniging (NZV), lichtte de huidige

Friestalige bijschriften. Hoewel er

praktijk toe door te vertellen over

toentertijd nog geen Fries werd

de ideeën achter het fonds van Uit-

onderwezen op de scholen en er ook

geverij Kwintessens. De Nederlandse

geen schriftelijke Friese traditie was,

Zondagsschool Vereniging gaf tot

waren deze 'hellingen' zeer populair.

vijftien jaar geleden zelf geen boeken

Ze vonden een brede verspreiding

uit; voor de jaarlijkse leescadeaus

doordat ze op de scholen cadeau

gebruikte zij de boeken van o.a.

werden gegeven bij het betalen

Callenbach, Meinema en Ploegsma.

van bet schoolgeld. Negentien

Door het oprichten van de eigen uit-

van deze prenten van de

geverij, Kwintessens, hoopt de NZV

Halbertsma's zijn bekend;

de protestantse normen en waarden

van 17 daarvan zijn de

door te geven aan een bredere doel-

afbeeldingen afkomstig

groep. Het fonds wil volgens

van De Lange uit Deventer.

Vlaming een moderne p rot e sta rits-

De Romantiek bracht

christelijke invulling aan het kinder-

belangstelling voor sprookjes

boek geven, in tegenstelling tol uit-

en volksverhalen.

gevers als De Banier, Den Hertog en

Het is daarom niet verwonderlijk

De Vuurbaak die meer ter rechter-

dat het eerste voor kinderen bedoelde

kinderpoëzie waren auteurs als Walin

zijde staan. Criteria bij de uitgaven

Friestalige boek een sprookje van

Dykstra en Johanna Frederike van

zijn: het verhaal moet aansluiten bij

Grimm was; Gelukkig Hansje, Fries

Holm belangrijk. Toen vanaf 1907

het kind van nu; het moet leesplezier

kinderleesboekje voor school en huiselijk

het Fries op school mocht worden

geven, in goed Nederlands geschre-

gebruik. De auteur ervan was een

onderwezen, kon de Friese kinder-

ven zijn en verhaaltechnisch deugde-

onderwijzer maar omdat het Fries

literatuur uitgroeien tot een klein,

lijk in elkaar zitten; ze mogen geen

op school nog verboden was, gaf hij

maar waardevol onderdeel van de

vloeken, grove taal of een negatieve

het geheel friestalige boekje een

Friese cultuur.

levenssfeer bevatten en ze moeten
een goede afloop hebben.

Nederlandse titel mee. De spelling
van het Fries was toen nog niet vast-

Van een oude en een nieuwe

gelegd; daarom is het verhaal in het

wereld van het kinderboek

boekje tweemaal afgedrukt', in de

De middaglezing was gewijd aan het

spelling van het oud-fries en in een

prote s tan ts - chris t eli j ke cul ruurgoe d,

voor kinderen vereenvoudigde spel-

Herman Docter van het YMCA, de

ling.

oudste jeugd organisatie van Neder-

In 1887 debuteerde Nynke van

land (begonnen in 1853 als het

Hichtum met een Friese bewerking

Nederlands jongelingsverbond)

van enkele Duitse sprookjes, van

behandelde de geschiedenis. Docter

Leander. Andere Friestalige auteurs

sprak over de protestantse cultuur

uit de begintijd zijn Simke Klooster-

waarbinnen het kinderboek een func-

man, Dam Jaarsma en Ybe Poortinga.

tie had. De protestanten bleken een

In 1852 werden ook de gedichtjes van

echte leescultuur (gehad) te hebben,

Hieronymus van Alphen in het Fries

wat hij ook cijfermatig met behulp

vertaald. Met name voor de Friese

van gegevens uit de jaarboeken van
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Er ontstond enige discussie over de
traditionele inhoud die deze boeken
nog steeds hebben en over het al dan
niet aansluiten bij de werkelijkheid
van het hedendaagse kind. Gewezen
werd ook op de 'gedwongen leescultuur' die dit soort boeken zou
bieden, waarbij de volwassenen al
te zeer bepalen wat er wel of niet in
een boek komt en wat kinderen dus
voorgeschoteld krijgen.

Symposium "Ingeprent? Illustraties toen en nu"
Op zaterdag 22 november 2003 werd

Bij Louwerse aan
het graf

tijk van het illustreren werkte.

in het Amsterdams Historisch

Margreet van Wijk en Anka Kresse

In nummer 38 van de Berichten is

Museum een zeer goed bezocht

hadden gekozen voor een originele

aandacht besteed aan de graven van

(meer dan tachtig deelnemers) sym-

duo-presentatie om de opleiding en

J.J.A. Goeverneur en Jan Pieter

posium gehouden over de historische

de financiële en rechtspositionele

Heije. In de Haagsche Courant van

en de hedendaagse ontwikkelingen

plaats van de prenten boek maker c.q.

26 juli 2003 stond een artikel over

binnen het vak van illustrator van

illustrator toe te lichten. En Theo

het graf van Pieter Louwerse (1840-

prentenboeken. De aanleiding hiertoe

Giclen en Ceseli Josephus Jitta spra-

1908) op Oud Eik en Duinen.

vormde het dit jaar verschenen

ken met behulp van fraai geprojec-

De twee auteurs van dat artikel

prachtwerk Prentenboeken. Ideologie

teerde beelden over de relatie tussen

waren op zoek naar diens graf, maar

en illustratie 1S90-1950 van Saskia de

de tekst en het beeld in prenten-

konden liet in eerste instantie niet

Bodt en Jeroen Kapelle.

boeken van vroeger en tegenwoordig.

vinden. Er bleek nog wel degelijk een

De dag was georganiseerd door IBBY-

De sprekers gaven allemaal op geheel

grafsteen te zijn, maar die was zo

Nederiand, de Stichting Geschiedenis

eigen wijze invulling aan het thema

verwaarloosd dat de tekst erop on-

Kinder- en Jeugdliteratuur en de

van de dag en vulden elkaar vaak

zichtbaar was geworden. Inmiddels

BNO (Beroepsorganisatie Nederland-

goed aan.

hebben zij ervoor gezorgd dat de

se Ontwerpers).

Een extra feestelijk onderdeel in het

naam op de steen weer leesbaar is.

Voor het symposium was gekozen

programma was de uitreiking van

Het levensverhaal van Pieter

voor een vorm waarbij onderzoekers

een Gouden Appel 2003 die tijdens

Louwerse dat zij in hun artikel

van historische prentenboeken ver-

de 19e Biënnale van Illustraties in

beschreven, bleek al net zo droevig

schillende aspecten van het illustreren

Bratislava was toegekend aan Michael

als veel van de verhalen voor kinde-

van kinderboeken uit de periode

Dudok de Wit voor het prentenboek

ren die o.a. van de hand van

1890-1950 belichtten, en enkele illus-

Vader en dochter.

Louwerse in de negentiende eeuw

tratoren van nu vertelden over de

De organisatoren van het symposium

verschenen. Op tienjarige leeftijd

hedendaagse praktijk.

kunnen terugkijken op een geslaagde

stierf zijn moeder, naar aanleiding

Drie koppels bespraken evenzoveel

dag.

waarvan Pieter zijn eerste versje

aspecten van het prentenboek toen

Wegens plaatsgebrek moet een uit-

schreef. Een jaar later overleed ook

en nu: Saskia de Bodt en Annemarie

gebreid inhoudelijk verslag van de

zijn vader en kwam de wees bij een

van Haeringen over de ideologie van-

lezingen hier achterwege blijven.

oom in huis. Deze oom was onder-

waaniit toen en nu de prentenboeken

Het is echter mogelijk zo'n verslag •

ontstonden en lieten uiteraard met

liefst per email - aan te vragen bij
veel plaatjes zien hoe dat in de prak- Aj*S Jearmette Kok: jeannette. kok@kb.nl

wijzer en Pieter koos daardoor voor
ditzelfde beroep. Later, in 1872, werd
Louwerse zelfs hoofd van de armenschool in de Haagse wijk
Kortenbosch. Het meeste werk van
Pieter Louwerse is nu vergeten, maar
twee van zijn liederen zijn tot op
vandaag bekend: Op de. grote stille
heide en Waar de blanke top der
duinen.
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Oude kinderboeken
in oude kinderboeken
Hel volgende versje maakt vooral
nieuwsgierig naar welk kinderboek dit
kind destijds gekregen heeft. Kan iemand
van de lezers eruit aftelden om welke
litel ftet gegaan zou kunnen hebben?
Het geschonken boekje
Dit boekje kreeg ik gisteren,
Van mijne lieve Tante,
Het schrijft van kinderpligten,
Het leert, hoe men moet leven,

Internet

culturele instellingen, maken kinde-

Bij ouders en bij meesters,

www.prentbriefkaarten.info geeft

Erfgoed. Op 12 december wordt voor

En bij zijn kameraden.

informatie over de Vereniging

docenten en instellingen een bege-

O 't is zoo'n aardig boekje!

Documentatie Prentbriefkaarten, en

Ik lees het daarom vlijtig,

over hun publicaties.

Hoe men de tijd verdeelen,
Hoe men zich moet gedragen,

ren kennis met het Nederlandse

leidende masterclass 'Nieuwe media
en erfgoedonderwijs' georganiseerd.
(DJVA nieuwsbrief 29 sept 2003)

En leer altijd iets nuttigs.
Het leert mij God te prijzen,

Stripboekhandel Bul Super in Delft

Zijn daden te vereeren,

geeft op zijn site www.bulsuper.nl

Zijn goedheid te bewond'ren;

een overzicht van strips ouder dan

Hoe hij het gras doet groeijen,

50 jaar.

Tot voedsel voor de beesten,
En ook alle andre vruchten,

Bij www.kinderboekenstad.nl vindt u

Ten dienste van de menschen.

in de rubriek zwerfverhalen (kinder-

Het leert wat nut en voordeel,

boeken) wandelingen door Den Haag.

De wetenschappen geven,

Onder andere naar aanleiding van

Die ons de meesters leeren,

het boek "De Boschjesclub" van

En hoe wij daarom vlijtig

Nannie van Wehl en "Het geheim

In 't leeren moeten wezen,

van het oude horloge' van Leonard

En dankbaarheid bewijzen,

Roggeveen.

Aan onze waardige ouders,

In 2005 zal het 200 jaar geleden zijn
dat Hans Christian Andersen (1S051875) werd geboren. In Denemarken
zijn de voorbereidingen voor de
viering daarvan al begonnen. Er is
een website geopend: Hans Christian
Andersen 2005 : a worldwide celebration. Zie www.hca2005.dk
Op de website van het Hans Christian Andersenmuseum in Odensee
staan doorbladerbare sprookjes van
Andersen, in 145 talen, uit 123 landen. Het gaat daarbij om boeken die

K

aanwezig zijn in de collectie van het

Die door hun groote liefde,

Op 1 oktober is de educatieve website

Dit onderwijs ons schenken.

Dat bewaren we (www.datbewaren

Leest met mij, lieve kind'ren!

we.nl) de lucht ingegaan. De site is

www.

Dit schoon, dit nuttig boekje.

ontwikkeld door de vier erfgoed-

odmus.dk/andersen/evenryr/
start.asp?sprog=engelsk

Museum.

koepels NMV, SNA, NCM en DIVA.
Gedichtjes voor kinderen, van Alphen
nagezongen j door K.S. Groningen,
M. Smit, 1832, 2e dr.

DatBewarenWe.nl is speciaal be-

De Stichting Kinderboek

stemd voor leerlingen van de boven-

Cultuurbezit in Winsum en Zutphe

bouw van de basisschool. Door een

heeft een nieuwe website:

basislesprogramma dat gekoppeld

www .kind erboekcultuurbezit.nl

kan worden aan websites van andere

2<

Mengelwerk
In Brussel wordt op 31 maart en 1

toe tezijnertijd vanaf een "Boulevard

uit de culturele sector die 'ondeugend

van het Actuele Verleden" beter toe-

maar sympathiek' moet zijn. Dit jaar

gankelijk worden gemaakt.

ging de prijs naar twee fotografen.

april 2004 door de Hogeschool voor
Schrijfster Dola de Jong is op 19

Bell lezing, waarvan de eerste dit

werking met het Nationaal Centrum

november is in de Verenigde Staten

najaar werd gegeven door Henk JA

voor jeugdliteratuur, een internatio-

overleden. Ze werd in 1911 geboren

Hofland.

naal colloquium georganiseerd over

als kind van joodse ouders. Toen ze

De film Kees de Jongen is in november

Kinder- en jeugdliteratuur in ver-

in 1940 naar Amerika vluchtte had

in aanwezigheid van Hare Majesteit

taling. Het richt zich op wetenschap-

ze al zes kinderboeken geschreven.

in première gegaan. Pikant detail:

pers, vertalers (-in-opleiding) en

Ze schreef in Amerika voor volwasse-

de koningin bekende tegenover Theo

andere belangstellenden. Er zal onder

nen en kinderen in het Engels, en

Maassen, een van de hoofdrolspelers

andere aandacht worden besteed aan

vertaalde haar boeken soms zelf in

in de film, dat het lezen van het boek

Hans Christian Andersen in vertaling

het Nederlands. Een boek over de

er nog bij ingeschoten was..,

en aan het vertalen van klassieken

oorlog: The levei land verscheen al in

De film is geregisseerd door André

als Alice, Robinson Crusoë en Mohy

1943. Dat boek werd niet in het

van Duren en geproduceerd door

Dick.

Nederlands vertaald. Bekende titels

Matthijsvan Heijningen.

/ Zie: www.vlekho.be/conferenceCLT

x

De Kunsthal organiseert ook de Pietje

Wetenschap en Kunst, in samen-

van Dola de Jong zijn: Begin maar

voor hel programma en voor hoe

opnieuw (1961), Hel-geheimzinnige

men zich kan inschrijven.

huis (1962) en De ander en jezelf
(1963)

De Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief hebben plannen
voor een gezamenlijke presentatie
van topstukken uit de Nederlandse
geschiedenis. Tot dat doel komt er
een tentoonstellingsruimte waarin
materiaal uit beide erfgoedinstellingen zal worden gepresenteerd en
met behulp van audiovisuele en digitale presentatiemethoden lot leven
zaJ worden gebracht. Er wordt
momenteel gewerkt aan een nieuwe
verbindingshal tussen de twee instel-

Klassieke kinderboeken blijven

lingen die in september 2004 zal

populair:

de film De schippers van de Kameleon

Het tweede deel van de film Pietje

die in korte tijd 400,000 bezoekers

worden geopend. Naast een semi-

Er zijn plannen voor een vervolg op

permanente opstelling zal daarin

Beü zal met de Kerst in de bioscopen

trok. Regisseur Steven de Jong kon-

ook ruimte zijn voor wisseltentoon-

te zien zijn. Werktitel: Nieuwe avon-

digde aan dat de titel voor het tweede

stellingen.

turen van de Zwarte Hand. Maria

deel Kameleon ahoy zal luiden. Jan

Er zijn er ook plannen om op lange-

Peters doet weer, net als voor de

Decleir zal een van de hoofdrollen

re termijn de omgeving van het

eerste Pietje Bell film (die inmiddels

Centraal Station in Den Haag aan-

al meer dan 850.000 bezoekers trok)

spelen. Kerst 2004 is de première
-gepland.

trekkelijker te maken. Het Nationaal

de regie. (Letteren.net)

De opnamen voor de Suske en

Archief, het Bureau voor Genealogie,

Op 6 november is de eerste Pietje Beü

Wiske-film De duistere diamant zijn

het Letterkundig Museum en de

Award uitgereikt. De Kunsthal geeft

begonnen. Het is de eerste strip die

Koninklijke Bibliotheek zullen daar-

deze prijs van € 10.000,- aan iemand

Willy Vandersteen tekende. Onder
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regie van Rudi Vandenbossche spelen

De meespelende aap die zou mee-

originele kinderboekillustraties te

er onder andere Willeke van Aramel-

spelen, zorgde voor commotie

zien van Gertie Jacquet, Gitte Spee en

rooij en Rik Launspach in mee. De

doordat de dierenbescherming dat

Georgien Overwater en schilderijen

teletijdmathine van Professor Barabas

verhinderde.

van Zwanny Rijskamp. In Zutphen

zal voor speciale effecten zorgen. In

Paul Verhoeven en Jan Bosdriesz

h a n gen or i gi n ele kind erbo ekill u stra -

2004 komt de film in de bioscoop.

gaan een documentaire maken over

ties van Alex de Wolf en Philip Hop-

Kruistocht in spijkerbroek van Thea

Dick Bos en zijn schepper Aljred

man. Uitgeverij Wolters-Noordhoff

Beekman wordt verfilmd door regis-

Mazure. Gerard Soeleman schrijft

heeft bij de tentoonstelling een affi-

seur Ben Sombogaard (Abeltje, Het

het scenario. (Volkskrant 13-10-2003)

che gemaakt met een afbeelding van

zakmes). De eerste versie van het

Cornelis Jetses uit "Buurkinderen"

- Engelstalige • script is af. Van dit in

van Ligthart en Scheepstra. De

1973 verschenen boek verschenen al

Stichting Kinderboek Cultuurbezit is

Tentoonstellingen

in Winsum op het adres:

Ook De kleine kapitein van Paul Biegel

Hoofdstraat 4 {tel. 0595-443663);

uit r97i wordt onder regie van Ben

Nog tot 15 februari 2004 te zien: de

in Zutphen; Laarstraat 31 (tel. 0575-

Sombogaard verfilmd. Ook deze film

tentoonstelling in Museum Willet-

wordt Engelstalig en hij zal over twee

Holthuysen in Amsterdam waar de

jaar in première gaan.

in het boek van Saskia de Bodt en

Nog tot 15 februari 2004 in het

Oorlogswinter van Jan Terlouw (waar-

Jeroen Ka peil e besproken en afge-

Nederlands Steendrukmuseum in

van al 57 drukken verschenen) wordt

beelde prentenboeken 'in het echt'

Valkenswaard: Ijzersterke kinder-

voor de tweede keer verfilmd; nu voor

staan te pronken: Boeken om naar te

prenten op steen: zeldzame kinder-

de bioscoop. Martin Koolhoven is de

kijken : Nederlandse prentenboeken

boeken en kinderprenten bijeenge-

regisseur. De film komt in 2005 in

1890-1950. Adres: Herengracht 605,

bracht door Josephine en John

Amsterdam, tel, 020-5231822. Zie

Landwehr. Er zijn 60 boeken en

50 drukken.

roulatie.
Pluk van de Petteflet van Annie M .G.

(v/ ook: www.willetholthuysen.nl.

50 prenten te zien. Een catalogus,
samengesteld door John Landwehr,

Schmidt wordt door regisseur Ben
Sombogaard verfilmd met echte

Nog tot en met 13 februari 2004 bij

is voor € 17,50 (excl. verzendkosten)

acteurs voor de mensen en hand-

de Stichting Kinderboek Cultuurbezit

bij het museum te besteüen. Adres;

poppen voor de dieren. (Volkskrant

in Winsum en Zutphen tentoonstel-

Oranje Nassaustraat 8-C, tel. 040-

6-10-2003)

lingen Op de Boerderij, Naast boeken

2049841. Open: di t/m zo 13-17 u.

Een zomerzotheid van Cissy van

over de boerderij zijn in Winsum

Marxveldt komt als musical op de
planken. Van 30 januari tot 30 mei
2004 zal de door Bruun Kuijt geregisseerde voorstelling door het land

Tol en met 28 februari 2004 in het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen:
50 jaar Gouden Boekjes.
Tel. 0228-351111.

trekken. (ANP 30-10-2003)

Dagelijks 10-17 u. Zie:

Van De scheepsjongens van Bontekoe

www, zuiderzeemuseum.nl.

van Johan Fabricius wordt een musical gemaakt door Pieter van de
Waterbeemd, Sjoerd Kuyper en
componist Fons Merkies. Première
nog in december 2003; tournee tot
mei 2004.
Alleen op de wereld is tot musical
bewerkt en 'wordt met zichtbare zorg
tot leven gewekt' (NRC 20-10-2003).
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Publicaties

VPRO. -Met lit. opg. - ISBN
90-204-0271-4.

Bijna alle boeken die hieronder worden

Beval een bijdrage "De Bob Evers-

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

serie: gevaarlijke onzin!" onder andere

kundig Museum of bij de Koninklijke

over de rol van auteur Willy van der

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

Heide in de Tweede Wereldoorlog.

bepaald boek daar niet zijn, dan kan
men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Ijzersterke kinderprenten op steen:

welke bibliotheek in Nederland het wel

een zeldzame collectie kinderboeken

aanwezig is.

en -prenten bijeengebracht door
Josephine en John Landwehr / John
Landwehr. - Valkenswaard :

NEDERLAND

Nederlands S te endrukm u s e um,
2003. - 139 p. : 116 gekl. ill. ; 24 cm. -

Bibliopolis : geschiedenis van het
gedrukte boek in Nederland / door
s n

ISBN 90-808226-I-2 geb.
Deze tentoonstellingscatalogus is

Tot en met i augustus 2.004 * ' het

J. Bots, M. van Delft, B. Dongelmans

van belang, omdat voor het eerst een

Letterkundig Museum in Den Haag

en anderen. - Uitgegeven in samen-

overzicht wordt getoond van litho's in

een tentoonstelling te zien over Max

werking met de Koninklijke Biblio-

kinderboeken en op kinderprenten, voor-

Velthuijs. Het werk als illustrator van

theek. - Zwolle : Waanders, 2003. -

namelijk uit de 19e eeuw. De catalogus

kinderboeken vanaf 2ijn debuut in

256 p . : ill.; 17x24 cm. -

bevat vele gekleurde afbeeldingen die

1962 met Versjes die wij nooit vergeten.

ISBN 90 400 8780-6. € 34,50.

Adres: Prins Willem Alexantierhof 5.

Rijk geïllustreerd naslagwerk over de

aantonen hoe prachtig en afvisselend
de collectie van het echtpaar Landwehr-

Tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

geschiedenis van het gedrukte hoek van

Vogels op dit gebied is. Als voorbeelden

za-zo 12-17 u - ^r z a ' °°k e e n boek

ï^jo tot 2000; tegelijk een praktische

noemen we 'De schalksche Willem'.

ingang tot het meer omvattende electro-

Amsterdam 1S27 en 'Duizend en een

nischc systeem dat via internet bereik-

nacht', Gouda circa tS&Q, Het boek is

Velthuijs / door Joke Linders. -

baar is. Voor iedereen die met het boek

in rubrieken ingedeeld, zoals 'AB-

ISBN 90 258 41805. € 25,-.

als cultuurverschijnsel te maken heeft.

boeken', 'Dieren als mensen', 'Kermis

1J verschijnen: Ik bof dat ik een kikker
ben : leven en werk van Max

en poppenkast' en 'Sint Nicolaas en
Tot en met 29 augustus 2004 in het

Kleine gedichten voor kinderen /

Kerstmis'. Bevat indexen van steendruk-

Rijksmuseum voor Volkenkunde in

Hieronijmus van Alphen ; bezorgd

kerijen en personen. (Frits Booy)

Leiden: Met Kuifje naar de Inca's.

door P,J. Buïjnsters. - 2e herz. dr. -

Rond de twee stripverhalen van

Amsterdam : Athenaeum-Polak &

Op zoek naar zwarte Piet: over

Hergé, De zeven kristallen bollen en

Van Gennep, 2003. - 213 p. : ill. ;

de herkomst, de ontwikkeling en

De zonnetempel, is een expositie

22 cm. - ie dr. 1998.

de betekenis van de dienaar van

gemaakt waarin aan de hand van

Herdruk met een nieuw nawoord van

Sinterklaas / door Frits Booy. —

Kuifje's tocht de geschiedenis van

de eerste geannoteerde uitgave van onze

Eindhoven : St. Nationaal Sint

de Inca's wordt verteld. Er is ook een

vroegste klassieker onder de Nederlandse

Nicolaas Comité, 2003. - 48 p. :

catalogus verschenen: Met Kuifje

kinderboeken.

kleurenill. - ISBN 90-9017443-5.

naar de Inca's : strijdbaar heden

Te bestellen bij de St. Nationaal Sint

roemrijk verleden : met Kuifje naar

Andere tijden / Ad van Liempt (red.).

de Inca's / red. Laura van Broek-

- Amsterdam [etc]: Veen, cop. 2002.

5602 JA Eindhoven. Prijs: € 8,50

hoven. Lannoo, € 25,- Het Museum

- 271 p . : foto's.; 21 cm. - Resultaat

exd. verzendkosten.

is geopend: di-zo 10-17 u.

van de research voor het gelijknamige
televisieprogramma van NPS en

Nicolaas Comité, Postbus 28006,

In deze publicatie worden bijzonderheden over Zwarte Piet en zijn voor-
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Scripties

lopen, gevonden in oude sinterklaas-

Rowling, een soort Peter Pan figuren

hoeken, toegelicht, en verklaard.

zijn, die kinderboeken schrijven om het

Herkomst, buitenlandse voorheelden,

volwassen worden te vermijden. Het

Van dorpsjongens en stadse heertjes:

kleding, attributen, naam en junctie

boek zou daarin niet overtuigend zijn,

een halve eeuw Hollandse jongens-

komen achtereenvolgens aan de orde.

maar wel stof bieden tot nadenken over

boeken (1891-1940) nader bekeken /

Met veel illustraties in kleur.

de relatie tussen jeugdervaringen en

Dave Kastelein. - Faculteit Cultuur-

schrijven voor kinderen. (The Hom book

wetenschappen, begeleider C. 't Hart.

magazine, juli/aug 200})

- 2003.

Een mijier zonder kruis : Sint-Nico-

In 'Berichten' no. 36 deed Dave een

laas in de protestantse pers 194520OQ / Jan de Bas. - Hilversum :

Ways of being male : representing

oproep aan verzamelaars om mee te

Verloren, 2003. - 192 p. : 01. -

masculinilies in children's literature /

werken aan een enquête. Hij vroeg naar

ISBN 90-0550-770-1. € 20,-.

edited by John Stephens. - New York ;

de vijf meest favoriete jongensboeken en

London : Routledge, 2002. - xiv, 261

een motivatie voor die keuze.

De auteur laat zien hoe verschillende
groepen protestanten in de beschreven

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

Achtereenvolgens worden behandeld:

periode dachten over het Sinterklaasfeest

and culture), - Bibliography: p. 234-

klassiekers, vakliteratuur, recensies en

en welke rol Sinterklaas speelde in het

254. - Includes index. - ISBN 0-415-

de reacties van de verzamelaars.

leven van hun kinderen. Duizenden

93861-9 ; $ 90,-.

nummers van protestants-christelijke

Verzameling essays over mannelijk-

'Van vele boeken te maken is geen

tijdschriften werden doorgenomen om

htids-onderzoek in Australië met ele-

einde' : kinderboekenschrijver F.H.

een beeld te krijgen van ideeën en ont-

menten uit de kritische theorie, het femi-

van Leent (1830-1912) / Annemarie

wikkelingen.

nisme, de psychoanalyse en homostudies

Snoeij. - Opleiding Nederlandse Taal

naar de wijze waarop hel begrip manne-

en Cultuur. Begeleider B.P.M.

lijkheid in kinderboeken is uitgewerkt.

Dongelmans. - 2003.

BUITENLAND

Scriptie waarvoor veel archiefwerk is
Tagungsband Berlin 2000, Arbeits-

Making Avonlea : L.M. Monlgomery

gedaan om deze vergeten schrijver onder

kreis Bild Druck Papier / Christa

and popular culture / ed. by Irene

het slof vandaan te halen. Met biogra-

Pieske, Irene Ziehe, Konrad Vanja,

Gammel. - Toronto : University

fie, hoofdstukken over de gedichten voor

Sigrid Nagy (Hg.). - Munster:

Press of Toronto, 2002.

volwassenen, bloemlezingen, prenten-

Waxmann, 2002,168 S. (Arbeitskreis

Het werk van L.M. Montgomery, met
name Anne of Green Gables', versche-

sprookjes, gelegenheidsuitgaven, histori-

ISBN 3-8309-1238-2 : € 19,90.

nen in 190S en nog steeds in herdruk,

sche kinderboeken, jaarboekjes enjeugd-

neemt een belangrijke plaats in de

tijdschriflen. Ook informatie over Van

Publicatie met lezingen en verslagen
van de jaarlijkse studiedag in 2000, met

Canadese cultuur in. In dit boek wordt

Leent en zijn uitgevers en over de illus-

daarin een bijdrage van P. J. Buijnsters:

gedocumenteerd wat er aan weten-

traties. Bevat een uitgebreide bibliogra-

'Niederlandische Kinderbücher iyj8-

schappelijk onderzoek is gedaan, hoe

fie.

1900',

de populaire cultuur er mee omging,
hoe bewerkingen als film, televisiestuk,

Boys and girls forever : children's

theaterstuk en als musical uitvielen en

classics trom C inderei la to Hany

water aan verdere exploitatie i$ - bij-

Potter / Alison Lurie. - New York,

voorbeeld op het gebied van toerisme.

NY : Penguin Books, 2003. -XVI,

(Children's Literature Association

219 p. ; 21 cm. - Met lit. opg., index. -

Quarterly 2/2 o 03 J

ISBN 0-14-200252-6
De auteur beweert in veertien essays
dat schrijvers voor kinderen, zoals
Andersen, Alcott, Baum, Seuss en

IO

boeken en gedichtjes, korte verhalen en

Bild Druck Papier; Bd. 5). -
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Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn
bij het Letterkundig Museum of de
Koninklijke Bibliotheek,

NEDERLAND
Berichten van Moeder de Gans (jrg.
4, no. 3, sept. 2003) bevat artikelen
over Jacob van Schevichaven (t8661935) en Adacée = Ada Citroen.
Boekenpost (no. 68, nov/dec. 3003)
bevat artikelen over een Sinterklaas-

Literatuur zonder Leeftijd (no. 62,

bordspel met toelichting van Jan

najaar 2003) bevat artikelen over

staan artikelen van Janneke van der

Schenkman, 19e eeuwse kinder-

canonvorming. Vier klassieken wer-

Veer over (jeugd)boeken waarin het

In Traditie (herfst en winter 2003)

boeken over het begrip tijd, Friese

den herlezen: Een zomerzotheid van

constructiespeelgoed Meccano voor-

kinderboeken in Tresoar en typogra-

Cissy van Marxveldt, Het achterhuis

komt en over nieuwjaars gedicht] es

fie in 19e eeuwse leesboekjes.

van Anne Frank, Emiel en zijn detecti-

en -brieven voor/van kinderen.

ves van Erich Kastner en De AFC-ers
De Boekenwereld (jrg. 20, no. 1, okt.

van J.B. Schuil.

2003) bevat een uitgebreid artikel

In het VDP Bulletin (nr. 78, jrg. 20,
no. 4, oktober 2003 - het blad van de

van Aernout Borms over de kinder-

De Parelduiker (jrg. 8, no. 4, 2003)

Vereniging Documentatie Prent brief-

prenten van A.W. Sijthoff.

bevat een artikel over Jo Otten (1901-

kaarten) is een artikel opgenomen

1940}, auteur van onder andere

over Riet Raaphorst, die naast prent -

Het Jaarboek van het Nederlands

'De avonturen van Jammerpoes : een

briefkaarten ook kinderboeken illus-

Genootschap van Bibliofielen 2002.

kinderverhaal'.

treerde.

bevat een artikel van Frits Booy: Een

De School Anno (jrg. 21, no. 3, herfst

De Verniaan (no. 27, 28 en 29,

verkenning van het thema 'reizen' in

2003) bevat een artikel over Otto

2003) zijn achtereenvolgens gewijd

de kinder- en jeugdliteratuur.

Speckter (1807-1871), illustrator van

aan: 'De Archipel in vuur en vlam',

Fünfzig Fabelnfür Kinder die door

'De vondeling van het fregat Cynthia'

Literatuur (no. 4/5, 2003) bevat een

J J-A. Goevemeur in het Nederlands

en 'Mathias Sandorf\

artikel van Leontine Buijnsters-Smets

werden bewerkt.

(Amsterdam : De Buitenkant, 2003)

over de ontwerptekeningen van
Jacobus Buijs voor de 'Kleine gedich-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal en

ten voor kin de ren'van Hieronymus

Literatuur (jrg. 119, no. 2) bevat een

van Alphen. ïn Literatuur (no. S,

artikel van Jan Stroop over Jan Pieter

dec. 2003) staat een artikel van Frits

Heije als componist.

Booy over de geschiedenis van het

BUITENLAND
Antiquarian Book Review (okt. 2003)
bevat een artikel over 'The Mifly
man' zijnde Dick Bruna. Het volgen-

Sinterklaasgedicht, met voorbeelden

Tirade (no. 400, no. 2/3, 2003) bevat

de nummer (nov. 2003) bevat een

uit kinderboeken.

bijdragen over Ot en Sien en over

artikel over illustrator Heath

Nienke van Hichtum.

Robinson ter gelegenheid van een
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II

expositie in de Dulwich Picture

In een van zijn eerste boeken stond een

Gallery in Londen.

verhaal over honden en een kat. Het
begon met de beschrijving van het slechte

Aus dem Antiquariat {no. 5, 2003)

humeur van een jongen (met 'een

bevat een artikel over de Jules

gezicht van oude lappen', een uitdruk-

Verne-verzameling van Wolfgang

king die zijn vader overnam). De oom

Thadewald.

van die jongen kwam binnen en zei,
dat er ullerlei sprookjes uit het vuur

Bookbird (jrg. 41, no. 3, juli 2003) is

sprongen: een klein Chineesje vertelde

gewijd aan controversiële jeugdlitera-

dan dat verhaal over de dieren.

tuur.

Inderdaad zag men den jongen op en
van de platen, voor den haard zitten,

Fundevogel (na. 148, sept. 2003)

omringd door kasteelen, koningen,

bevat een artikel over de vraag waar-

prinsen, olijanten en uilen. Het verhaal

om Heidi niet volwassen wordt, of

zelf ging echter hoofdzakelijk over de

het vrouwbeeld van Johanna Spyri,

kwade streken, waarop de kat de drie
hondjes Baba, Dodo en Nunu onthaalde. Deze beesten spraken en toonden

Vragen

een overleg minstens als kinderen van
zes jaar.

In verband met een nieuwe editie

Graag informatie naar; R_ Waart,

van S. Vestdijks Kind tussen vier

|eanne d'Arclaan 18G, 1183 BE

vrouwen zoekt Robin Waart een kin-

Amstelveen. Tel. 06-51938477,

derboek dat door de hoofdpersoon

emailadres: rr.waart@let.vn.nl

Anton genoemd wordt. Er is niet veel
bekend over dat boek. De hoofdper-

I Ijlda van den Helm zoekt al heel

sonages zijn een kat en drie honden,

lang naar een RK schoolboekje dat

Baba, Dodo en Nunu; het was ge-

over een gezin gaat waarvan het

ïllustreerd en misschien omstreeks

dochtertje Jeanne d 'Are mag zijn in

1906 verschenen. Hans Visser en

de processie. Het is een boekje van

Joke Alberts hebben onderzoek

vóór 1945. Informatie graag naar:

gedaan naar de kinderboeken die

Badhuisweg 169 c,

Vestdijk in zijn romans noemt.

2597 JN 's Gravenhage,

Dit boek is daarbij niet gevonden.

tel. 070-3506609,

Fragment uit het boek van Vestdijk:

email: hildavdhelm@wanadoo.nl
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Van het bestuur
Zoals u weet is onze donateur Saskia'de Bodt toegetreden
tot het bestuur. We verheugen ons op de samenwerking
met haar.
De excursies naar de exposities in het Steendrukmuseum
in Valkenswaard en in Museum Willet-Holthuys en in
Amsterdam zijn een succes geworden. Beide keren kwamen
er ruim 25 donateurs, die erg genoten van wat ze zagen
en hoorden. Alle betrokkenen hierbij onze hartelijke dank!
De studiedag in Rotterdam op zaterdag 3 april a.s. is rond.
Het programma van deze dag treft u bij deze Berichten aan.
Betreffende de najaarsbijeenkomst zijn besprekingen
gaande. Het onderwerp is Rooms-katholieke hinder- en jeugdboeken. O.a. prof. dr. G.J. Rooijakkers en dr. J.A.F. Bekkers
zijn gepolst. We hopen bij de Universiteit van Nijmegen
terecht te kunnen.
Voor het onderhouden van een website zijn enkele aanmeldingen binnen, waarvoor onze dank. Het bestuur zal

bijeenkomsten. Plaats: antiquariaat Acanthus, Achter Sint

deze in de aanstaande bestuursvergadering bespreken.

Pieter 180 in Utrecht waar men welkom is tussen 10 en

Door de stijgende prijzen {o.a. zaalhuur) en onze uitbrei-

10.15 u u r ' Meer informatie bij Frits Booy, zie Colofon.

dende activiteiten ziet het bestuur zich helaas genoodzaakt
om u vanaf 2005 om een verhoogde donatie te vragen.
Gedacht wordt aan minimaal € 20,-. Sommigen van u
betalen dat bedrag al, of zelfs meer, waarvoor we u zeer

Excursies

erkentelijk zijn! We hopen dat u ons zo genereus blijft
steunen.

STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD

Ijzersterke kinderprenten op steen
Frits Booy

Op 31 januari waren zo'n 25 donateurs te gast in het Steen-

Voorzitter

drukmuseum in Valkenswaard, waar de middag naar goed
Brabants gebruik begon met koffie en vlaai. Het ruime en
lichte museum is in 2001 geopend. Peter Louis Vrijdag,
voormalig directeur van Drukkerij Vrijdag in Eindhoven,

Mr. van Veen-kring

bracht de collectie bij elkaar. Deze omvat boekülustraties,
cartografie, reclameplaten, muziekdruk, speelkaarten, poë-

De Van Veenkring komt weer bijeen op zaterdag 20 maart

zieplaatjes, prentbriefkaarten, prenten, tijdschriften, kinder-

2004. Aemout Borms zal dan spreken over de 19e eeuwse

spelen en blikdruk. Er is een aantal steendrukpersen

kinderprenten van uitgeverij Sijthoff.

en een replica van de allereerste houten steendrukpers

Er worden geen aparte uitnodigingen verstuurd voor deze

gemaakt door uitvinder Alois Senefelder. Een atelier waar
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workshops worden gehouden

spreekster gaf uiüeg over de gekozen

Verscheidene boeken waren digitaal

en een bibliotheek (op afspraak

onderzoeksperiode en over de ver-

te bekijken door middel van flat-

te raadplegen) horen ook bij dit unie-

schillende thema's die zowel in het

screens: door het aanraken van een

ke museum. John Landwehr gaf een

boek als in de tentoonstelling de

figuurtje uit het desbetreffende boek

korte toelichting op de speciale ten-

leidraad vormen. Verschillende

kon door het hele boek gebladerd

toonstelling van kinderboeken en

medewerkers aan het boek waren

worden. Op deze manier was een

prenten met steendrukken uit zijn

aanwezig en gaven desgewenst

heel smakelijke tentoonstelling in-

collectie.

toelichting bij de tentoonstelling.

gericht, die helaas op 15 februari ten

De expositie was ingedeeld naar

Opvallend was het kleurgebruik in

einde liep.

perioden, van 1817-1840 en 1840-

de vormgeving en de vitrines die

1900 en in thema's als abc-boeken,

zodanig omkaderd waren dat de

circus, kermis, aangeklede dieren,

indruk van kijkkasten werd gewekt.

Pien Pon

beweegbare boeken. Een rondleiding

Symposia

door deskundige medewerkers van
het Steendrukmuseum, een demonstratie van het drukken op steen en

Kinder- en jeugdliteratuur vertalen is

het bekijken van de mooie tentoon-

een vak apart. Want wie vertaalt voor

stelling maakten deze middag tot

kinderen, moet meer dan gewone

een bron van "leering en vermaak",

aandacht hebben voor culturele ver-

De tentoonstelling werd met een

schillen. Dat thema komt aan bod op

maand verlengd tot en met 14 maart.

het tweedaagse colloquium Schrijven

MUSEUM WILLET-HOITHUYSEN

de Hogeschool voor Wetenschap &.

achter de spiegel, georganiseerd door
AMSTERDAM

Kunst in Brussel, in samenwerking

Boeken orn naar te kijken

met het Nationaal Centrum voor

Op 14 februari verzamelden zich

Jeugdliteratuur in Antwerpen.

zo'n dertig belangstellenden in een

'Schrijven achter de spiegel' richt

kleine zaal in de kelder van Museum

zich zowel op wetenschappers als op

Willet-Holthuysen in Amsterdam,

vertalers (in opleiding}, en meer in

waar Saskia de Bodt allereerst iets

het algemeen op iedereen die belang-

over de geschiedenis van het muse-

stelling heeft voor jeugdliteratuur

um vertelde. Dit zeventiende-eeuwse

en/of vertalen. Er is aandacht voor

woonhuis van de familie Willet werd

vertaalnormen en -strategieën, de

in 1895 nagelaten aan Amsterdam en

positie van de vertaler binnen het

is nu onderdeel van het Amsterdams

literaire systeem, de benadering van

Historisch Museum. Huis en inte-

cultuurverschillen, lezerrespons,

rieur zijn zoveel mogelijk intact

bewerkingen van klassiekers en voor

gelaten. Regelmatig worden kleine

specifieke problemen, zoals het

tentoonstellingen georganiseerd over

vertalen van jongerentaal, de samen-

toepaste kunst (glas, zilver, keramiek}.

hang tussen tekst en illustraties en

Dit was de eerste tentoonstelling

de gerichtheid op voorlezen.

over kinderboeken, samengesteld

Het colloquium vindt plaats op 31

naar aanleiding van het boek
Prentenboeken, ideologie en illustratie

maart en 1 april. Meer inlichtingen

33$*

en inschrijvingsformulieren vindt

JSOO-IOJO onder redactie van Saskia

u op de website. Meer informatie

de Bodt en Jeroen Kapelle. De

bij jvcoilli@vlekho.wenk.be
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Oude kinderboeken in oude kinderboeken
Het Boek.
Ik heb van mijnen vader

Een boek, ja, kan niet spreken,

Ken aardig ding gekregen:

Men zal er niets van weten

Dat ligt daar als vergeten,

Zoolang het blijft gesloten.

Ik kan er niets van weten,

Maar, doet men het eens open,

Zoo lang het is gesloten;

En kan men er in lezen,

Maar, doe ik het eens open,

Dan zal het fraai verhalen

Dan zaJ het fraai verhalen

Van allerhande zaken.

Van allerhande zaken:

- Ik zit er op te gapen

Van visschen en van vogels,

Zoo ik niet we) kan lezen;

Van spinnen, wespen, kevers,

En van die fraaie zaken

Van bieën, rupsen, pepels,

En heb ik zelfs geen weten.

De BNTL bevat een groeiend aantal

Van planten, van metalen

Daarom ben ik te vreden

links naar elders op het internet

En nog meer andere zaken.

Dat ik, met wel te leeren,

digitaal gepubliceerde boeken en

Allengskens, beter, beter

artikelen over de Nederlandse taal en

Kan lezen in mijn boek!

literatuur. Dat betekent dat digitale

Doch, wie niet wel kan lezen
Zal van dit ding niets weten:

publicaties of herpublicaties apart als

Al ligt het voor hem open,

Jan van Droogenbroeck, Dit zijn zon-

item zijn opgenomen in de bibliogra-

Het blijft voor hem gesloten,

nestralen. - Brussel: Wed. Nys, 1873.

fie en dat er in de titelbeschrijving

- Wat mag dat nu toch wezen?

Geplukt van internet, site Digitale

een hyperlink staat die de gebruiker

- Wie zal my dat verklaren?

Bibliotheek der Nederlandse Letteren

rechtstreeks naar de digitale publica-

- Wie heeft het al geraden?

(www.dbnl.nlj.

tie in kwestie voert. Kortom: achter
de titels in de BNTL zal steeds vaker
ook de volledige tekst van het
gezochte te vinden zijn.

Internet

Een nieuwe voorziening op de website van de Koninklijke Bibliotheek:

Op de website van de Koninklijke

vrij te raadplegen via het Internet.

de Aanwinsten van oudere kinder-

Bibliotheek is een selectie te zien van

Het webadres www.bntl.nl leidt u

boeken en vakliteratuur over

afbeeldingen uit ABC-boeken. Het

naar een informatiepagina van de

kinderboeken zijn nu zichtbaar.

gaat om twee reeksen waarvan de

afdeling Neerlandistiek van NiWI-

Via wwuf.itij.rt/; Catalogi; Zoeken op

eerste is gekozen uit 26 Nederlandse

KNAW, die de BNTL samenstelt.

onderwerp; Aanwinsten; dan naar

ABC-boeken die chronologisch zijn,

Op die pagina vindt u twee toegan-

beneden scrollen en bij Bijzondere

en de tweede uit afbeeldingen uit 26

gen tot de BNTL: een BNTL-toegang

Verzamelgebieden kiezen voor

buitenlandse ABC-boeken, gekozen

vanuit instellingen/bibliotheken met

Kinderboeken. Daar wordt wekelijks

op diversiteit in stijl, kleurgebruik en

PI CA-abonnement en een BNTL-

een overzicht gegeven van de anti-

onderwerp.

toegang voor particulieren en instel-

quarisch aangekochte of via schen-

Te bereiken via www.kb.nl, Nieuws.

lingen zonder PICA-abonnement.

king verkregen kinderboeken, en

Dus als u thuis de BNTL nodig heeft,

van de literatuur over kinderboeken.

y De Bibliografie van de Nederlandse

of elders waar geen PICA-abonne-

Taal- en Literatuurwetenschap

ment voorhanden is, dan kunt u van

(BNTL) is vanaf heden door iedereen

de laatste link gebruikmaken.
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Straatliederen

Nederland te beluisteren en ook op

De prachtige handgekleurde plaat

de cd De Kist van Pierlala. Straatliede-

waarvan hier slechts een zwart-wit

Op 23 januari 2004 is op feestelijke

ren uit hel Geheugen van Nederland die

versie te zien is, staat ook op de web-

wijze de website Straatliederen in

geproduceerd is door de Koninklijke

site van de KB: www.kb.nl - Nieuws -

Hel Geheugen van Nederland door

Bibliotheek in samenwerking met

naar beneden scrollen en aanklikken:

Freek de Jonge geopend. Zie:

Globe Records (GLO 6057). Te koop

Recente aanwinsten - en dan bij 2002

voor € 15, - bij de cd-handel of bij de

aanklikken: Wat is er op de kermis te

balie van de Koninklijke Bibliotheek.

zien.

een scala aan liederen ten gehore:

(bron: website van de KB: www.kb.nl

Op de plaat waaronder abusievelijk

van moord- en rampliederen tot

- Nieuws)

' www.geheugenifannederland.nl.
Straatzangers brachten eeuwenlang

staat "honden en apen" is een scène

vaderlandse klassiekers, en van senti-

met een "draaibord" (een gokspel)

mentele krakers tot bijtende spot-

In kinderboeken worden straatzan-

afgebeeld. Op de achtergrond is een

liederen. Deze liedjes werden niet

gers met hun roïdoek of "smartlap"

roldoek of smartlap te zien. Uit het

alleen gezongen, maar verschenen

wel eens afgebeeld. Twee van deze

nawoord bij een reprint van de origi-

ook als gedrukte liedbladen en kleine

prenten zijn in de collectie van de

nele Duitse uitgave, Der Jahrmarkt

brochures die de zangers op straat

Koninklijke Bibliotheek gevonden,

[1843], weten we dat hier het lied

verkochten. In de jaren twintig en

maar er zijn er ongetwijfeld meer.

Leben und Thaten des gefürchteten

dertig van de vorige eeuw legden

Graag horen we van de donateurs in

Muberhauptmunns und Brandstifiers

de verzamelaars Douwe Wouters

welke boeken dit fenomeen nog meer

Fabio Turandino werd gezongen.

(1876 - 1955) en Juiius Moorman

wordt getoond.

(1889 -1974) collecties van deze liedbladen aan. Deze verzamelingen
kwamen uiteindelijk terecht bij respectievelijk de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Meertens
Instituut in Amsterdam. Met een
subsidie van het Ministerie van OCW
begon in 2002 een project om de
twee collecties liedbladen toegankelijk

De kijkkast en andere
vermaken / met 12
gekleurde plaatjes en
versjes. P. Kluitman,
1892.

te maken voor een breed publiek. Na
twee jaar intensieve samenwerking
zijn nu bijna 15.000 historische
Nederlandse liederen te bekijken op

• • ' - • j i i / ;.".••

de website van Het Geheugen van
Nederland. Verschillende van de
melodieën klinken ook nu nog vertrouwd in de oren. Daarom zijn van
de populairste melodieën nieuwe
opnames gemaakt, waaraan is meegewerkt door een keur van Nederlandse
artiesten, onder wie leden van
Camerata Trajectina, Bob Fosko,
De Lullo's (Jiskefet), Freek de Jonge,
Maarten van Roozendaal en Mieke
Stemerdink. Deze opnames zijn via
de website van Het Geheugen van
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Wat is er op de kermis
te zien : in prentverbeeJdingen / met toepasselijke rijmen van
H. Ilpsema Vinckers. Groningen :
R.J. Schierbeek. 185?

Mengelwerk
Fiep Westendorp is op 3 februari op
87 jarige leeftijd overleden. Door Jip
en Janneke is ze beroemd geworden,
maar dat ze vee] meer illustreerde is
te zien en te lezen in het prachtige
boek Getekend: Fiep Westendorp
samengesteld door Gioia Smid
(beheerder van het werk van Fiep
Westendorp) en Aukje Holtrop.
Verschenen bij Querido in 2003 met
bijdragen van onder andere Saskia de
Bodt, Joke Linders en Truusje
Vrooland-Löb,

y Francien Braaksma liet weten dat zij
is opgestapt bij de Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum,
omdat haar bleek dat de SKC nog

In 2004 is het honderd jaar geleden

over speeldata en reserveren voor

steeds "van" Toos Saal-Zuurveen en

dat Ot en Sten het licht zagen in het

kaarten op www.wederzijds.nl.

haar mede-op richter Roelof Staats is.

boek Nog bij moeder van )an ligthart,

Francien is de derde directeur die

Rieks Scheepstra en Comelis Jetses.

De vzw Tiecelijn-Revnaert is sinds

hier niet mee kon werken en er in

Dit wordt herdacht met boeken, een

29 december 2003 omgevormd tot

één klap mee ophield. Het werken

reizende expositie, die in juni begint

de vzw Reynaertgenootschap. Voor

met oude kinderboeken, vrijwilligers

in het Stedelijk Museum in Zwolle,

de volgende jaargang van Tiecelijn

en bezoekers en het organiseren van

en met 'voorleesprogramma's' op

zijn o.a. een register van de jaargan-

promotieactiviteiten sprak haar bij-

televisie waarin uitgever Wolters-

gen 1-15, een themanummer rond de

zonder aan en daarom heeft zij een

NoordhofFde verhalen naar het

kat en een bibliografie van Reynaert-

jaar vol kunnen maken. In Leesgoed

heden wil vertalen.

bewerkingen na 1800 gepland.

no. 2, 2004 zal een interview met
Francien verschijnen.

Abonnees kunnen gebruik maken
De Zaanstreek gaat weer bruisen van

van een gratis e-brief (eigenlijk gaat

de kinderboekenactiviteiten. 20 Mei

het om Reynaertflitsen met signale-

Eind april opent in Groningen

gaat de toneelgroep Wederzijds uit

menten, aankondigingen, last minu-

Het Stripmuseum haar poorten,

Amsterdam een stuk opvoeren op

tes, etc). Een abonnement kost € 12,-.

De Stichting Het Nederlands Strip-

diverse locaties aan de Zaan,

Contact via:

museum gaat het instituut besturen.

Uitgangspunt voor deze voorstellin-

tieceliin.reynaert@online.be of

Joost Pollmann, directeur van de

gen zijn drie Zaanse (jeugd)boelten

http: //www. wekome.to/tieceli j n.

tweejaarlijkse Haarlemse Stripdagen,

van Cor Bruijn, Te weten: Keteltje in

wordt gastconservator en als zodanig

de Lorzie, De Zaadsjouwers en Strijd

Het Instthit für Kinder- und Jugend-

verantwoordelijk voor de inrichting

om de eenhoorn. De teksten zijn

literaturfbrschung in Frankfurt heeft

en de eerste tentoonstellingen. De

geschreven door Wiske Sterringa.

haar veertigjarig bestaan gevierd met

verwachting is dat er per jaar 80.000

Alle Zaanse basisschoolleerlingen van

een internationaal symposium waar

bezoekers 2ullen komen. (Volkskrant

groep 6,7,8 zullen de voorstelling

beheerders van openbare collecties

20-2-2004)

bezoeken, maar er komen ook familie

kinderboeken en particuliere ver-

voorstellingen, zie voor informatie

zamelaars elkaar konden ontmoeten.
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In Almere bestaan plannen voor een

Resultaat: een plan voor het geza-

Op 10 januari 1929 verscheen het

menlijk ontwikkelen van een website

eerste avontuur van Tintin in de

Striphelden wijk. Leerlingen van

met gegevens over en toegang tot de

jeugdbijlage van de krant Le vingiiè-

groep 8 hebben een enquête gehou-

collecties. Daartoe is een werkgroep

me Siècle. Kuifje is 75 jaar geworden

den onder leeftijdgenoten, ouders en

gevormd met vertegenwoordigers van

en dat is in België uitgebreid gevierd

grootouders en de lijst die daaruit

het Bilderbuchmuseum Troisdorf, de

met een speciale munt. Kuifje-post-

kwam is voorgelegd aan Kees

Internationale Jugendbibliothek in

zegels en de publicatie van het

Kousemaker van de website

München, de Staatsbibliothek in

vierentwintigste, onvoltooid gebleven

Comiclopedia. Er komt waarschijn-

Berlijn, het Instilut fïir Jugendbuth-

avontuur Kuif e en de alfa-kunst.

lijk bijvoorbeeld een Piet PeEepad

forschung en enkele particuliere verza-

George Remi, zoals Hergé van zijn

voor fietsers.

melaars.

eigen naam heette, overleed in 1983.
Hij bepaalde dat er geen nieuwe

Na de film zijn er nu ook plannen

In 2004 wordt Peter Pan honderd

Kuifjes meer mochten verschijnen.

voor een musical over de Kameleon.

jaar. In december 1904 immers werd

Als eerbetoon aan hem kozen elf

Producent K. de jong heeft de rech-

het, oorspronkelijk als toneelstuk

auteurs een van de figuren uit zijn

ten hiervoor gekocht. Het stuk met

geschreven, verhaal voor het eerst

albums om er een kort verhaal over

liedjes en sketches rond de tweeling

opgevoerd. In 1906 verscheen het

te schrijven. Deze bundel Met de

moet eind 2004 in première gaan.

verhaa) voor het eerst in boekvorm en

kroontjespen : tl verhalen over Kuijje en

Als componisten zijn Henk

in deze vorm werd het een klassiek

de Koning der Belgen is verschenen bij

Westbroek en Nol Havens (van VOF

kinderboek. Plannen voor de viering

Moulinsart in Brussel en Lannoo in

De Kunst) gevraagd. Een tweede

van dit heugelijke feit in de Londense

Tielt.

Kameleonfilm is overigens gepland

Kensington G arden s 2ijn te vinden

voor begin 2005.

op www.gosh.org. In de Internationale Jugendbibliothek in München
wordt van 27 september tot 22
december een tentoonstelling georganiseerd: 100 Jahre Peter Pan - eine
Erfolgsgeschichte.
Van het "oerverhaal" over Peter Pan
zal in 2004 een nieuwe Nederlandse
vertaling verschijnen onder de titel:
Toen Peter Pan nog bij de elfjes woonde.
Het is een vertaling van het eerste
verhaal over Peter Pan dat zich afspeelt in Kensington Gardens wanneer Peter nog een baby is. Een eerste
vertaling daarvan verscheen in 1929
onder de titel Peter Pan in den wondertuin. Het tweede verhaa), waarin Peter
Pan een jaar of twaalf is, verscheen
in 1907 voor het eerst in een Nederlandse vertaling bij Van Holkema
& Warendorf, met illustraties van
Arthur Rackham. Dit verhaal is bij
ons het bekendst geworden, mede
dankzij de verfilming door Disney.
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Tentoonstellingen

In Streekmuseum Jan Anderson in

Publicaties

Vlaardingen is op 28 februari de tenOp 22 mei opent het molenmuseum

toonstelling Zullen we Ganzeborden

in Koog aan de Zaan een tentoon-

of Mens-erger-jc-nieten? geopend

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

stelling over Kick Wilstra de wonder-

waarop een selectie te zien is uit de

kundig Museum of bij de Koninklijke

midvoor, geïllustreerd door Henk

collectie bordspelen uit de 18e tot en

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

Sprenger. Op dit moment wordt er

met 20e eeuw. Adres: Kethelweg 50,

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

nog druk voorbereid. De tentoonstel-

tel. 010-4343843. Open: iedere

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

ling zal originele tekeningen laten

zaterdag en de eerste zondag van

welke bibliotheek in Nederland het wel

zien, zijn stripboekjes maar ook een

de maand - en op afspraak,

aanwezig is.

Bijna alle boeken die hieronder worden

deel van Sprengers andere werkzaamheden. Voor meer informatie

Van 1 juli tot 31 augustus is in muse-

over het museurn en de tentoonstel-

um Kinderwereld in Roden {Drente}

ling: zie www.zaansemolen.nl.

de tentoonstelling Binnen- en bui-

NEDERLAND

tenspelen te zien. Bij de "binnenspe-

Nederlandstalige kinden en jeugd-

len" vormt het werk van Daan

boeken 1800 - 1840 ; Naar de

in het Letterkundig Museum in Den

Hoeksema de rode draad. Er zijn

vatbaarheid der jeugd Een biblio-

Nog tot en met t augustus 2004 is
Haag de tentoonstelling over Max

diverse activiteiten voor kinderen

grafische catalogus : Correcties en

Velthuijs te zien: zijn werk als illu-

gepland. Een herkansing voor dege-

aanvullingen en titelregister / Frits

strator van kinderboeken vanaf zijn

nen die de door Sjoerd Stevan geor-

Huiskamp. - Rotterdam, 2004.

debuut in 1962 met Versjes die wij

ganiseerde expositie in 2003 in

In ringband gebonden, 70 pagina's

nooit vergeten. Adres: Prins Willem

Veluws Museum Nairac in Bameveld

op A4 formaat.

Alexanderhof 5. Tel. 070-3339666.

hebben gemist. Adres: Brink 31, tel

Open: di-vr 10-17, za-zo 12-17

uur

-

Er is ook een boek bij verschenen:

Ve rk rijgbaar, inclusief verzendkosten,
voor € 12,50, vooraf ie storten op bank-

050-5018851.
u za zo

Open: di-vr 10-17 '

"

13-17 u.

rek. 415774551 l.n.v. F.J. Huiskamp -

Ik bof dat ik een kikker ben : leven

Rotterdam, ondervermelding van naam,

en werk van Max Velthuijs / door

Nog tot en met 28 maart 2004 is in

postadres en "Vatbaarheid". De publi-

Joke Linders. - ISBN 90 258 41805.

Berlijn de tentoonstelling Pop up.

catie wordt dan zo spoedig mogelijk

€ 25,-.

Die dreidimensionalen Bücher des

toegezonden.

Vojtech Kubasta te zien. Met behulp
Nog tot en met 29 augustus 2004

van ongeveer 200 exemplaren (som-

'Bouwsel voor 't leven': de traditie

in het Rijksmuseum voor Volkenkunde

mige ook in het Nederlands) van

van de protestantse kinderliteratuur /

in Leiden: Met Kuifje naar de Inca's.

zo'n 100 titels van deze Tsjechische

onder red. van Jaccjues Dane en

Rond de twee stripverhalen van

illustrator en paper-engineer wordt

George Harinck. - Zoetermeer :

Hergé, De zeven kristallen bollen en

een overzicht van zijn werk gegeven.

Meinema, cop. 2003. - 205 p , : ill.;

De zonnetempel, is een expositie

Hoewel het werk vanaf het eind van

22 cm. - (Jaarboek voor de geschie-

gemaakt waarin aan de hand van

de jaren vijftig ook in Nederland als

denis van het Nederlands Protestan-

Kuifje's tocht de geschiedenis van

goedkoop spul en buiten het boek-

tisme na 1800, ISSN 0929-5933 ;

de Inca's wordt verteld. Er is ook een

handel skanaal in grote aantallen over

jrg. n). - Met lit. opg., reg. -

catalogus verschenen: Met Kuifje

de toonbank is gegaan, is dit voor het

ISBN 90-211-3915-4.

naar de Inca's : strijdbaar heden

eerst dat er een tentoonstelling - en

roemrijk verleden / red. Laura van

een begeleidend boek - uitsluitend

Broekhoven. Lannoo, €25,-

aan deze boeken wordt gewijd.

in de Vrije Universiteit in Amsterdam,

Het Museum is geopend:

Te zien in de KulturBrauerei,

tijdens een congres gewijd aan de

di-zo io-r7 uur,

Knaackstrasse 97,10435 Berlin.

geschiedenis van de Christelijke kinder-

Open wo-zo van 13.00-20.00 uur.

literatuur. Het Historisch Documenta-

Publicatie in boekvorm van de
lezingen gehouden op ij november 2002
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tiecentrum voor het Nederlands

Wolters]. - Epe : Niesje Wolters,

Der Schaffstein-Verlag: Verlags-

Protestantisme organiseerde deze dag

[2003]. -112 p. : UI.; 24 cm

geschichte und BibHographie der

waarop een beeld werd geschetst van

Uitgegeven in opdracht van de

Publikationen 1894 -1973 / Roland

de rijke traditie van het protestantse

Nederlandse Teddybeer Club.

Stark. - Frankfurt am Mam : Lang,

ISBN 90-5690-239-3 : € 15

2003. - 250 S.: 111.; 21 cm. - (Kinder-

kinderboek.

Uiteenzetting over de rol van de beer

und Jugendkuilur, -literatur und -

Hergé. Zoon van Kuifje / Benoït

in de volkscultuur en over het beren-

medien ; Bd, 23). - Bibliogr. und

Peeters ; vert. [uit het Frans] door

opvangcentrum in Rhenen. Met ajbeel-

Lïteraturverz. S. 180 - 247. -

Ingrid Klijnveld. - Amsterdam [etc]:

dingen uit kinderboeken en -prenten van

ISBN 3-631-50985-5 kart.: € 39,80.

Atlas, cop. 2003. - 479 p., [16] p. pi.:

wilde en gedresseerde beren.

Geschiedenis van de uitgeverij die
geroemd werd vanwege het literaire en

foto's. ; 21 cm. - Vert. van: Hergé : fils
de Tintin. - Paris : Flammarion, cop.

De mannenhroeders van Kramers uit-

artistieke peil van zijn producten, met

2002. - Met bibliogr., lit. opg., reg. -

geverij: Haarman en Afman :waarin

bibliografie. Het kinder- en jeugdboek

ISBN 90-450-1138-7 ; € 24,50.

opgenomen een kerst- en een horror-

werd binnen deze uitgeverij nadrukkelijk

verhaal door Kasper W. Afman /

gezien als onderdeel van de literatuur

stripverhalen, in deze nieuwe biografie

Arie C. Besemer. - November 2000.

en de illustraties kwamen van bekende,

wordt verteld hoe Ceorge Remi (Hergé)

-Sip.

deels avant-gardistische kunstenaars.

Benoü Peeters is zelf scenarist van

begon als jongste medewerker van het

Informatie over twee auteurs die in

weekblad "Le vingtième siècle" en hoofd

de jaren '40 en '50 meewerkten aan

Bilderbücher und ihre Wirklich-

werd van zijn eigen lekenstudio. Peeters

"De avontuurlijke jeugdboekenserie"

keiten. Vom Struwwelpeter bis zur

zegt in het voorwoord dat "De avontu-

van uitgeverij V.A. Kramers. De uit-

Menschenfresserin. Normen, Werte

ren van Kuifje" gelezen kunnen worden

gave was uitverkocht, maar is weer ver-

und Rollenbilder in deutschsprachi-

als een indirecte autobiografie, als een

krijgbaar bij Antiquariaat "De Spreng",

gen Bilderbüchern von 1844-1996 /

soort dagboek, waarin alle gebeurtenis-

Boompjes 1, 4286 LE Almkerk, evenals

Franziska Hirlinger-Fuchs. -

sen die hun stempel op Ceorge Remi

de voorganger: "Het dertien-, elf, en tien-

Heidelberg : Carl-Auer-Systeme

tal van Hf. Haarman" door dezelfde

Verlag, 2001. - 205 S. Euro 21.00.

hebben gedrukt, terug te vinden zijn.

auteur.

Een studie naar het beeld van de

Uit de schatkamers van Disney /

werkelijkheid en de impliciete boodschap

Robcrt Tïeman ; [red.; Ben Raker ;

van wat 'normaal' is zoals dat vanaf het

vert. uit het Engels: Janneke Zwart;

BUITENLAND

ontstoort van het prentenboek in het
midden van de 19e eeuw tot hel tegen-

eindred.: Martin Appelman]. - Vianen
[etc] : The House of Books, cop.

Johanna Spyri und ihr Werk / Hrsg.

woordige postmoderne prentenboek

2003. - 63 p. : ill.; 28-31 cm + audio-

Schweizer Institut f. Jugendmedien, -

wordt aangeboden, vortutf hel perspectief

cd en zeldzame 'schatten'. • Vert. van:

Zürich : Chronos Verlag, 2003. -

van het gender-onderzoek.

The Disney treasures. - New York :

320 S.; ISBN 3-03-400589-X Pb.
Neerslag van een internationaal

Kinder Katzen Kunst: der Bilder-

ISBN 90-443-0809-2 geb. in foedraal

symposium in 2001, naar aanleiding

buchkünsder Fedor Alexis Flinzer

Bijzonder vormgegeven uitgave met

van de 100e sterfdag van Spyri. Naast

(1832-1911}: Katalog / Beitrage von

diverse brieven en schetsen uit de begin-

informatie over bewerkingen van Heidi

Andreas Bode, Volker Ladenthin,

jaren van Disney in facsimile, alsmede

in allerlei talen en media wordt ook

Walter Sauer, Stefan Wiesekopsieker,

voorbeelden van bijzondere verzamel-

Spyri's andere werk behandeld en

Heiner Vogel und Bernhard Schmitz.

objecten en merchandise.

worden nieuwe biografische gegevens

€ 13,-.

Disney Editions, 2003. -

openbaar gemaakt. (Buch % Maus,
Het Berenbos : en de relatie russen

3/2003)

Catalogus bij de tentoonstelling in
Bilderhachmuseum Troisdorfvan

mens en beer /Max Lukas Wol ter s,

30-11-2003 tot 25-01-2004. Met korte

Gerard Baars ; [eindred.; Max Hildo

biografie, artikelen over de illustratie in

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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het kinderboek rond ïgoo, de teken-

Beatrix Porter's Peter Rabbit: A

laat zien hoe voor de opbouw van de

methode van Flinzer, zijn Struwwel-

Children's Classic at 100 / Margaret

primaire personages van een verhaal,

petriaden en zijn prentenboeken,

Mackey. - Metuchen, Scarecrow

de protagonisten, de techniek van het

(Eselsohr no. i, 2004J

Press, 2002. - 200 p. -

round character wordt gebruikt, terwijl

ISBN 0-8108-4197-5. $ 37.95.

de secundaire personages geschetst

Pop up. Die dreidimensionalen

Een terugblik op honderd jaar 'Peter

Bücher des Vojtech Kubasta /

worden in termen van het flat character

Rabbit' met bijdragen over o.a. de

om te tonen hoe die hun socialisatierol-

Thomas Gubig, Sebastian Kopeke. -

manier waarop kinderen nu het verhaal

len in kinderboeken spelen. In het twee-

Berlin, Cubig & Kopeke

ervaren; over de illustraties, geplaatst

de deel wordt die theorie toepast en wor-

(Selbstverlag), 2003. - 96 p. € 39.00.

binnen het kader van het prentenboek

den specifieke personages en boeken

Een fraai vormgegeven cojfee-table

rond 1900 (Crane, Caldecoit); pogingen

besproken: van Christopher Robin tot

boek met meer dan 300 goed afgedrukte

om de voortdurende populariteit van het

Harry Potter, van Little Women tol de

kleurenafbeeldingen van het grootste

boekje te verklaren; en veranderingen in

Moomin boeken.

gedeelte van de pop-up boeken van deze

en adaptaties van deze klassieke tekst.

Tsjechische illustratoren paper-engineer.
Van zijn werk zijn in de jaren zestig en
zeventig van de 20e eeuw ook enorme

The Russian Avant-Carde book :

X

The Rhetoric of Character in

1910-1934 / Margit Rowell, Deborah

Children's Literature / Maria

Wye ; with essays by Jared Ash ... [et

aantallen in Nederland verspreid.

Nikolajeva. - Meruchen, Scarecrow

al. ; ed. by [oanne Greenspunj. - New

Verschenen bij gelegenheid van de gelijk-

Press, 2002. - 332 p. -

York : Museum of Modern Art; New

namige tentoonstelling in Berlijn.

ISBN 0-8108-4250-5. $ 55.00.

Minimale tekst en bibliografisch zeer
gebrekkig.

York : Abrams [distr.], cop. 2002. -

Een literair-theoretische studie naar

304 p . : ill. ; 28 cm. - Uitg. t.g.v. de

de manier waarop personages in kinder-

gelijknamige tentoonstelling in The

boeken worden opgebouwd. De auteur

Museum of Modern Art, New York

Schau genau! : Variationen im
Bilderbuch 1950 - 2000 ; Kataiog zur
Ausstellung des Schweizerischen
Instituts fur Kinder- und Jugendmedien = Regarde! / [Konzept des
Katalogs: Renate Raecke. Red.:
Verena Rutschmann], - Zürich :
SIKJM, 2002. - 104 S.: zahir. III.;
30 cm, • (Arbeitsberichte des SIKJM
/ Sdiweizerisches Institut fur Kinderund fugendmedien Zürich ; Nr. 26).
Fraai geïllustreerde catalogus van een
tentoonstelling in de Universiteit van
Bazel samengesteld bij gelegenheid van
fiet daar in september 2002 gehouden
IBBY congres. Het betrof materiaal uit
collecties van Bettina Hürlemann en
Elisabeth Waldmann, nu aanwezig in
het Zwitsers Instituut voor Kinder- en
jeugdliteratuur in Zürich. Met 9 artikelen over prentenboeken door deskundigen op dat terrein. (Bookbirdjrg. 41,
no.})
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in 2002 en in Frankfurt am Main tot
jan. 2004. - Met bibliogr., index. -

Bijzondere
(her)uitgaven

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

ISBN 0-87070-007-3 (MoMa/Thames
& Hudson} geb. ISBN 0-8109-6224-1

De reizen van Gulliver / Jonathan

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

(Abrams) geb.

Swift; vert. [uit het Engels] door Paul

bij het Letterkundig Museum of de

Syriër. - Amsterdam : Athenaeum-

Koninklijke Bibliotheek.

Grootformaat tentoonstellingscatalogus over Russische avanl-gardistisehe

Polak&Van Gennep, 2004. - 352 p. :

boekkunst uit de periode 1910-1354,

krt. ; 23 cm. - Vert. van: Gulliver's

met een bescheiden hoofdstuk over

travels. - Oorspr. uitg.r 1726. - Met lit

kinderboeken (een pagina tekst en veel

opg,. - ISBN 90-253-4976-5 geb.;

afbeeldingen}.

€ 22,50.
Een nieuwe Nederlandse vertaling

NEDERLAND
Boekenpo.st (110. 69, jan/feb. 2004)
bevat artikelen over Karl May bij

Stoned city : a cliildren's book guidc

van het oorspronkelijk in 1726 versche-

uitgeverij Becht, Mariska de circus-

to New York City / by Leonard S.

nen boek van de Ierse deken jonathan

prinses, het werk van Ethel Turner

Marcus. - New York : Dutton

Swift f'1667-1745^. Het was een "pam-

en over i9e-eeuwse Belgische kinder-

Cliildren's Books, 2003. -

flet, sprookje, satire, sublimatie van

boeken met litho's.

ISBN 0-525-46924-9.

Swifts angst voor vrouwen - alles zit

In Boekenpost (no. 70, mrt/april

erin" (De Volkskrant jo-:-200^j.

2004) bijdragen over klassieken in

Eenentwintig wandelingen door New

stripvorm, het tweede artikel over

York City met aanwijzingen van speciale plaatsen die een relatie hebhen met

De "Voetreis" naar Sneek / Cor

gevarieerde typografie in leesboekjes,

kinderboeken of auteurs daarvan.

Bruijn. - Rotterdam : Ad Donker,

houtgravures van Alexander

(Children's Literature Association

mei 2004. -

Cranendoncq, de schrijver Aart

Quarterly 2/2003)

ISBN 90 6100 5582-02-28 ; ca € 20,-

Duyser en over leerzame en curieuze

Een nooit uitgegeven manuscript mei

AB-boekj es.

French fairy lales : a Jungian

het verhaal van een voetreis van Cor

approach / Bettina L. Knapp. -

Bruijn met een aantal leerlingen naar

In 2003 is de Bouterbode weer regel-

Albany : State University of New York

Sneek.

matig verschenen, de nummers 12,

Press, 2003. - viii, 393 p. ; 23 cm. -

13,13-en een half, 14 en 15 gaven

(SUNY series in psychoanalysis and

informatie over Paulus de boskabou-

culture). - Includes bibliographical

ter vanuit het Paulus-Archief.

references and index. ISBN 0-7914-5470-3 pbk.
Veertien Franse sprookjes, onder

In De Gids (jrg. 167, no. 1, jan 2004)
een artikel over het Schaap Veronica

andere van Perrault, Madame d'Aulnoy

en haar herder: een ernstige lezing

en Ségur, worden 'jungiaans' behan-

van light verse van Annie M.G.

deld. De kern van het boek wordt

Schmidt.

gevormd door de interpretatie van elk
sprookje. Ze worden, kort, in de tijd

Leesgoed {no. 8, 2003) bevat een

geplaatst en binnen het werk van de

artikel van Wim Hofman over de

auteur. De nadruk ligt op het gebruik

zwarte pedagogische lijn in de

van de verhalen ten behoeve van de groei

geschiedenis van het kinderboek en

van de huidige lezer. (Children's

een artikel over De stad van karton

Literature Association Quarterly

(1921) van A.C.C, de Vletter. In no. I

2/2003)

van 2004 staat een bespreking door
Piet Mooren van Prentenboeken,
ideologie en illustratie, 1890-1050.

IO
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Literatuur (no. 8, dec. 2003) bevat
een artikel van Frits Booy over de
geschiedenis van het Sinterklaasgedicht met voorbeelden uit (kinderboeken.
De School Anno (jrg. 21, no. 4, winter
2003) bevat onder meer stukken over
Elise van Calcar en J.J.A. Goevemeur,
over een prijsband uit Tiel en de
leesmethode Het volle leven van Jan
Ügfhart, H. Scheepstra en W. Wals tra.
In Traditie (no. 1, lente 2004) een
artikel van Janneke van der Veer met
als onderwerp: slavernij in jeugdboeken.

BUITENLAND
Bookbird (jrg. 41, no. 1, 2003) is
een speciaal nummer over oorlog
en vrede in de jeugdliteratuur.

Verantwoording illustraties
Children's Uterature in education
(jrg. 34, no. 4, dec. 2004} bevat onder

Aanleiding voor een aantal van de

Boontje komt om zijn loontje. -

meer een artikel over de "Puck"

illustraties in dit nummer waren

[S.l. : s.n.], [189-?],

boeken van Rudyard Kïpling.

X

de berichten in de media over een

De draagkorfvan den bullebak.

wettelijk verbod op het slaan van kin-

(Prentjesdruk van Épinal; no. 109) -

The Horn Book Magazine (jrg, 79,

deren, de zogenaamde "pedagogische

Épinal: Imagerie Pellerin, [190-?].

no. 6, nov/dec 2003) is een special

tik". Dat men daar in vroeger tijden

Piet met de speen ; Lize met de speen j

over Maurice Sendak, met onder

wat minder scrupuleus mee omging,

[Dora Maehler ; platen vermoedelijk

meer een artikel van justin Schiller

moge blijken uit deze afbeeldingen

van Fr, Endress]. - [S.l.: s.n., ca.

over het verzamelen van Sendaks

die ontleend zijn aan:

1906]

werk.

Stoute kinderen voor zotte kinderen /

Wopsie en de tovenaar j naar het

geteekend en berijmd door

Engels van Gerard Scriven W.P.; met

De Volkacher Bote (no. 79, dec.

J. Norweb. - Rotterdam : H. Nijgh,

illustraties naar ontwerpen van Sister

2003) bevat een artikel over Robin-

[ca. 1860].

Mary Barbara C.R.L.; vertaling Tony

sonades die zich afspelen in de

Het leven van Jan Klaassen, verteld

de Wit. (Wopsie : de lotgevallen van

Alpen.

aan de Nederlandsche jeugd j

een bewaarengeltje Deel 3). - Boxtel :

]. Schenkman, - Amsterdam :

Procure der Witte Paters, [1951].

G. Theod. Bom, [1864J.
Geschiedenis van kleinen Frits j
J.H. van Linschoten. - Nijmegen :
Milborn, [ca. 1880].
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Vragen

in deze merkwaardig uitgedoste wolf

Colofon

voor de deur van het geitenhuis staat?
Liederen van Hendrika van Tussen-

De prenten zijn gedrukt door Amand

broek

lith.

Willem Bax wil met zijn schimmentheater proberen een reconstructie
te maken van de voorstelling van

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
fjb oay@ zo n n e t. nl,
Henk van der Lee (penningmeester),
hjvdlee@pianet.nl,
Saskia de Bodt,
saskia.debodt@let.uu.nl,
(aap ter Linden,
jaapterlinden@onde rwijs museum.nl,
Pi en Pon (secretaris),
p ien.pon @ tiscali.nl,
R eind er Storm,
rrinder.storm@kh.nl.

de "Liedjes met Vertoningen" door
de componiste Hendrika van Tussenbroek. Hij heeft van muziekuitgeverij
Wagenaar in Utrecht de teksten en
de muziek van de liederen gekregen,
met o.m. het bekende Baanveger,
baanveger kom met je bezem. Ook had
Wagenaar nog exemplaren van de
handleiding voor het vertonen van de
Chinese schimmen, die bij de liedjes
horen. Jammer genoeg waren de
grote schimmen, die werden verhuurd aan mensen, die een voorstelling wilden organiseren, niet meer
aanwezig. Door de Steendrukkerij

En kent iemand dit boekje? De tekst

Lammerts van Bueren in Utrecht

begint met "Dit is een nul, zei' kleine

zijn echter indertijd kartonnen

Piet, Staal zij alleen, dan telt zij niet".

platen uitgegeven, waaruit de

1 Iet is in elk geval niet: Prentgeschenk

mensen zelfde schimmen voor een

voor kleine kinderen ... Nieuwe uitgave

voorstelling in de huiskamer of de

1843; en ook niet: Niets is nul 11e druk.

klas konden uitknippen. Kan iemand
hem helpen aan afbeeldingen van
deze schimmen?
Informatie graag naar Willem Bax,

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1324-5977)

Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok en Theo Gielen
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
ta.v, Jeannette Kok
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl

P.J. Troe Is tralaan 2,
3818 KT Amersfoort, tel. 033-4613593,
e-mail: eaea-bax@wxs.nl.
De Koninklijke Bibliotheek heeft
twee incomplete boekjes die wegens

Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.

het ontbreken van omslag en titelpagina niet beschreven kunnen
worden. Herkent u de afbeeldingen
en weet u uit welk boek ze komen,
dan graag een berichtje naar
Jeannette Kok (zie colofon).
Wie kent de versie van het sprookje
van de wolf en de zeven geitjes waar-

] 2, Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
maart 2004 no. 41

Aanmelden ah donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
jaapterlinden@onderwijsmuseum.nl
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336)
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Van het bestuur
De studiedag te Rotterdam in april jl. was succesvol vanwege de besprekingen met dia's van soms unieke kinderboeken en kinderprenten en de uideg over het restaureren
van prenten. Een en ander werd onderhoudend gebracht.
De afwezigen hebben dus veel gemist. De opkomst viel
tegen, maar hopelijk was dat incidenteel.
De studiedag in het najaar is gepland op 30 oktober of
6 november. Het onderwerp is zoals u al weet Roomska tholieke kinder- en jeugdboeken. Waar deze bijeenkomst
plaatsvindt, is nog niet bekend; gedacht wordt aan Tilburg
of Utrecht. U zult hierover ruim op tijd worden ingelicht.
Voor de excursies naar de Koninklijke Bibliotheek bestaat
veel belangstelling. Dat is zeer verheugend. Er is zelfs een
derde bijeenkomst georganiseerd.
Dit najaar kunnen we een overzicht van de kinderboeken
van uitgever H.C.A. Campagne te Tiel/Amsterdam tegemoet zien, waaraan o.a. onze donateur John Landwehr veel
aandacht heeft besteed. Ook komt er een tentoonstelling
van deze boeken in Tiel.
Onze website komt er aan! Donateur Aernout Borms
hebben we bereid gevonden deze te onderhouden.

doorgeven met vermelding 'Belangstellenden' aan

Tot slot wens ik u allen een mooie, rustige zomer toe,

jeannette.kok@kb.nl.

waarin u hopelijk geniet van het lezen, bekijken of bestuderen van belangwekkende kinderboeken.

Mr. van Veen-kring
Frits Booy
Voorzitter

Op zaterdag 8 mei jl. sprak donateur Aernout Borms
deskundig en onderhoudend over de prenten van
Schuitemaker en vooral die van Sijthoff naar aanleiding

Verzoek

van een prijsvraag, in 1854 uitgeschreven door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Deze instelling wenste

Een aantal donateurs - met een bij Jeannette Kok bekend

namelijk dat er meer verantwoorde prenten voor de jeugd

emailadres - heeft vanuit de Koninklijke Bibliotheek

werden gemaakt en spoorde uitgevers met een beloning

nieuws doorgestuurd gekregen, zoals over de schenkingen

van f300,- daartoe aan. Alleen Sijthoff uit Leiden en

van Amerikaanse kinderboeken en de collectie van het

Schuitemaker uit Purmerend reageerden. De eerste won

Nederlands Openluchtmuseum. Donateurs die ook op de

de prijsvraag, terwijl de tweede volgens Borms veel meer in

hoogte willen worden gehouden kunnen hun email-adres

aanmerking kwam. Waarom dat zo is en hoe de productie
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van kinderprenten zich daarna heeft

stripverhalen. Het favoriete histori-

nitaire School er in verweven zijn.

ontwikkeld, werd uitgelegd aan de

sche reisboek van Frits Booy is het

Bovendien is het een bijzonder tijds-

hand van kopieën en voorbeelden via

schrijnende verhaal van De kinderen

document waarin nieuwe ontwikke-

het computerscherm. Na afloop

van de grote jjeld, geschreven door

lingen op het gebied van fabrieks-

mochten de (slechts) zes overige

Laura Fiünghoff, oorspronkelijk

werk, sociale omstandigheden van

deelnemers een exemplaar uit een

verschenen in 1931.

arbeiders en de omgang met kinde-

stapel Kat's kleurprcnten van de gast-

Voor meer informatie en titels ver-

ren wordt geschetst. Frits Huiskamp

vrouw uitzoeken.

wijzen we naar het Jaarboek van het

heeft samen met anderen oude foto's

De volgende bijeenkomst is op

m Nederlands Genootschap van Biblio-

verzameld van de plaatsen waarover

zaterdag 20 november a.s.

fielen 2002 waarin een bijdrage staat

Cor Bruijn schrijft. De kinderen die

Er worden geen aparte uitnodigingen

van Frits Booy over dit onderwerp.

meeliepen zijn achterhaald. Margreet
Bruijn schrijft een uitgebreid voor-

verstuurd voor deze bijeenkomsten.
Plaats; antiquariaat Acanthus,
Achter Sint Pieter 180 in Utrecht
waar men welkom is tussen 10 en
10.15

uur

- Meer informatie bij Frits

Booy, zie Colofon.

Frits Booy

Studiedag

Een voetreis naar Sneek van Cor

* 1 Bruijn

woord in het boek dat wordt uitgegeven bij Willem Donker.

Frits Huiskamp gaf uitleg over de

Frits Huiskamp las een boeiend

achtergronden van de binnenkort

fragment voor. In de pauze kon men

te verschijnen uitgave van een niet

het manuscript en foto's bekijken en

eerder gepubliceerd manuscript uit

intekenen op de uitgave.

1908 van Cor Bruijn. Margreet

Nagekomen bericht: de stichting Cor

Bruijn bracht hem op de hoogte van

Bruijn heeft op donderdag 10 juni

het bestaan er van, en Frits werd

het eerste exemplaar uitgereikt in het

- hoe meer hij zich verdiepte in het

Zaans Museum.

onderwerp - steeds enthousiaster,
Op 3 april werden ongeveer 35 dona-

Het idealisme van Cor Bruijn die

teurs ontvangen in het Nationaal

als onbezoldigd schoolhoofd nieuwe

Nico Boerma, prentenkenner en

Onderwijsmuseum in Rotterdam.

ideeën over onderwijs in praktijk

verzamelaar sinds 1967, gaf een zeer

Het programma telde vier lezingen.

bracht, sprak hem zeer aan. Het

boeiend overzicht - met heel veel

De ochtend stond in het teken van

bijzondere van het verslag van de

dia's die naast elkaar werden gepro-

reizen en de middag werd besteed

schoolreis die Cor Bruijn met zijn

jecteerd - van de manier waarop

aan volks- en kinderprenten. Een

klas onderneemt, is dat het niet

houtblokken van de ene op de andere

verslag kan slechts kort zijn, omdat

alleen een boeiend realistisch verhaal

prent, al dan niet met gewijzigde

het visuele gedeelte van de lezingen

is van de gebeurtenissen onderweg,

onderschriften, opnieuw werden

hier niet weergegeven kan worden.

maar dat alle idealen van de Huma-

gebruikt. Een interessant aspect

Het thema Reizen in de kinderen jeugdliteratuur
Frits Booy behandelde dit onderwerp
aan de hand van dia's. Er kwam een
uitgebreide selectie van reisboeken
aan de orde, van reizen als kinderspel tot historische, aardrijkskundige, imaginaire en contemporaine
reisverhalen van 1840 tot heden.
Thema's waren reclame-uitgaven
over reizen, dieren als hoofdpersonen
in reisverhalen, ruimtereizen in
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Oude blokken, nieuwe teksten

daarbij is de verandering in de opvattingen over wat betamelijk was.
Wat in de iSe eeuw nog onverbloemd
gezegd kon worden werd in 19e
eeuwse prenten afgezwakt of geheel
veranderd. Een aantal typen prenten
werd besproken en getoond.
Prenten met portretten hadden een
symboolwaarde; daarom was het niet
erg dat hetzelfde portret werd gebruikt met een tekst over verschillende vorsten. Afbeeldingen van schepen
werden hergebruikt voor andere vaartuigen, andere perioden en met verschillende boodschappen. Prenten
van dieren bevatten in de 18e eeuw
soms erotische elementen, die in
latere versies voor kinderen werden
gekuist Daar werden hilarische voorbeelden van getoond. Prenten over
de levensloop van doop tot huwelijk
bijvoorbeeld waren populair, evenals
prenten over de strijd om de broek
(}an de Wasscher) die in hee! Europa
werden uitgebracht. Het thema van
de verkeerde wereld komt ook in andere prenten voor, bijvoorbeeld om
politieke misstanden aan te geven.
In latere versies worden die afbeel-

De collectie centsprenten van

sporen weg te halen werd met een

het Nationaal Onderwijs museum

filmpje getoond. Veranderingen in

Jaap ter Linden gaf het woord aan de

de opvattingen over conserveren en

papierrestaurator Jan Stokmans, die

restaureren kwamen aan bod, criteria

een overzicht gaf van nieuwe metho-

voor het inventariseren van schade

den voor conservering en restauratie.

werden bekeken, evenals de moge-

Het Nationaal Onderwij smuseum

lijkheden om de schade te herstellen.

heeft een collectie van n . 0 0 0 schoolplaten en circa 900 centsprenten.

Tot slot was er verkwikkende thee en

De nieuwste techniek om met 'laser

werd nog even nagepraat over deze

cleaning' stempels en plakband-

geslaagde studiedag.

dingen geheel omgevormd tot bijvoorbeeld onschuldige vermaningen
aan het volk,
Afbeeldingen werden gemaakt naar

Schenking Nederlands Openluchtmuseum
aan Koninklijke Bibliotheek

prenten van beroemde graveurs of
ontleend aan oude boeken. De volks-

Het Nederlands Openluchtmuseum

collectie kinderboeken te zoeken.

of kinderprent was vaak het laatste

heeft op 29 april zijn collectie

De basis van deze collectie werd in

stadium van het houtblok.

kinderboeken overgedragen aan

1932 gelegd door de aankoop bij

In Frankrijk moesten tekst en blok

de Koninklijke Bibliotheek in Den

Van Stockum's Antiquariaat van een

één geheel vormen om verspreiding

Haag. De collectie bestaat uit circa

grote verzameling kinderleesboekjes,

van opruiende teksten tegen te gaan.

2250 prachtige en unieke kinder-

die grotendeels afkomstig waren uit

In Nederland was vrijheid van druk-

boeken uit de zeventiende tot en met

de nalatenschap van de taalkundige

pers, daar konden blokken met

de twintigste eeuw. Bezuinigingen

en boekenverzamelaar dr. G.J,

nieuwe teksten vrijelijk gedrukt en

en daaruit voortkomende prioriteits-

Boekenoogen (1868-1930), De aan-

verhandeld worden. De houtblokken

tellingen hebben het Nederlands

koop omvatte 400 leesboekjes,

gingen wel 150 jaar mee.

Openluchtmuseum doen besluiten

50 taaiboekjes voor het onderwijs

een ander onderkomen voor de

en 160 in het Nederlands vertaalde
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leesboekjes. Over de prijs van f 250,werd anderhalfjaar onderhandeld.

Schenking Amerikaanse kinderboeken over
Nederland

Sindsdien heeft het OpenluchtmuseDe Koninklijke Bibliotheek in Den

door Peter Stuyvesant gesticht als

en aankopen kunnen uitbreiden, tot-

Haag heeft onlangs een bijzondere

Nieuw-Am sterdam en Nederland had

dat in de jaren tachtig de prijzen van

collectie boeken verworven. Deze

- hoe klein ook - als een wereldmacht

kinderboeken enorm gingen stijgen.

omvat ruim driehonderd stuks uit de

geheerst over de zeven zeeën. En

De Koninklijke Bibliotheek beheert

negentiende en twintigste eeuw. Het

wereldmacht worden, dat wilde men

de grootste collectie kinderboeken

materiaal geeft een verrassend inzicht

in de Verenigde Staten ook wel.

van Nederland, die in de loop der

in de wijze waarop in Amerika de

Bovendien had de Hollandse onaf-

jaren door aanschaf en schenkingen

beeldvorming van Nederland heeft

hankelijkheidsstrijd tegen de

is aangegroeid tot meer dan 125.000

plaatsgevonden en nog steeds plaats-

Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige

titels.

vindt. Daarbij wordt duidelijk dat het

oorlog model gestaan voor de

In deze collectie bevinden zich ook

typisch Nederlandse imago, opge-

Amerikaanse onafhankelijkheidsoor-

titels uit de nalatenschap van

bouwd uit tulpen, molens, klompen

log in de 18e eeuw. Kortom, er was

Boekenoogen. In 1944 kocht de KB

en kaas in feite in de Verenigde

veel interesse voor Holland en alles

2000 kinderboeken uit zijn bezit op

Staten is ontstaan. De conclusie lijkt

wat Hollands was.

een veiling bij G.Th. Bom te Amster-

gerechtvaardigd dat dat beeld ver-

Het Holland-beeld in de boeken die

dam. Door de schenking van de

volgens door de Nederlanders zelf is

aan de KB zijn overgedragen is tra-

boeken van het Openluchtmuseum

overgenomen en geëxploiteerd, met

ditioneel en stereotiep, maar daarom

is het grootste deel van de collectie

name in de toeristenindustrie.

niet minder boeiend. Aan de hand

Boekenoogen weer bij elkaar geko-

In Amerika bestond eind negentien-

van reisverslagen, informatieve

men. De Koninklijke Bibliotheek is

de eeuw een grote belangstelling voor

boeken, romans en dikwijls zeer fraai

dan ook zeer verheugd over deze wel-

alles wat Hollands was, er was sprake

geïllustreerde kinderboeken is dit

kome aanvulling op haar collectie.

van een heuse Holland-mania. Dit

prachtig te demonstreren. Veel titels

De schenking van het Openluchtmu-

had als concrete aanleiding de viering

uit de collectie zijn nooit in het

seum zal binnen de KB als zodanig

van het r o o-jarig bestaan van de

Nederlands vertaald en geheel onbe-

herkenbaar blijven. De collectie zal

Verenigde Staten in 1876. Toen ging

kend. Aparte vermelding verdient een

worden opgenomen in de catalogus

men op zoek naar de wortels van de

flink aantal edities van het beroemde

van de KB en in het Centraal

eigen geschiedenis. Engeland was als

verhaal over Hansje Brinker, een oor-

Bestand Kinderboeken. De boeken

bakermat om verschillende redenen

spronkelijk Amerikaans boek van een

zijn voor iedereen met belangstelling

minder aantrekkelijk, en als vervan-

auteur die nog nooit in Nederland

voor het oude kinderboek ter inzage

ger kon Nederland, of liever gezegd:

was geweest toen ze het schreef.

in de leeszaal Bijzondere Collecties

Holland, uitstekend dienst doen.

De collectie is geschonken door

van de KB.

immers, de Pdgrim Fathers waren

Hendrik Edelman. Hij werd geboren

uit Leiden afkomstig, New York was

in Nederland maar emigreerde naar

um de collectie met vele schenkingen

Amerika, waar hij werkzaam was als
bibliograaf, bibliothecaris en boekwetenschapper. Hij zocht al een poos
naar een goede bestemming voor zijn
verzameling en meende tenslotte dat
die bij de KB het best op zijn plaats
zou zijn. De KB is zeer erkentelijk
voor dit geschenk.

Rcinder Storm
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waarvoor hij de uitgeefrechten op de
boeken van El Pintor verwierf.
Drijvende kracht achter El Pintor was
Galinka Ehrenfest die zich politiek
ook op de linkerflank bevond. De
Republiek der Letteren werd voor een
communistische mantelorganisatie
gehouden: was Mels niet de zoon van
de "rooie" A.M. de Jong en waren
Goulooze en Huub de Groot niet
CPN'ers, ook al waren ze daar in de
oppositie?
Corina [Smit, 1918-2003J heeft niet
alleen haar ABC contractueel bij
Republiek der Letteren ondergebracht, maar ook ander kinderboekenmate riaal, door haar geïllustreerd
en/of geschreven. Volgens de regels
van de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels

Toy-land series

genomen (de E van Ezel}, met daarbij

mochten officiële uitgeverijen alleen

de vermeïding dat de uitgever Van

aan boekhandels leveren, "Piat" druk-

De redactie ontving van een van onze

Perlstein & Roeper Bosch NV was.

werk zoals prentenboeken werden

donateurs de hieronder geplaatste

Van Perlsteins naam komen we ook

voor een groot deel via het grootwin-

bijdrage.

tegen op de oprichtingsakte van uit-

kelbedrijf afgezet, waaraan Republiek

geverij Republiek der Letteren in

der Letteren niet mocht leveren. Van

Wie "Toy-land series" intypt in de

Amsterdam van 7 augustus 1945;

Perlstein heeft de Toy-land series

Nationale Centrale Catalogus, krijgt

daar heet hij Philip Samuel van

moeten doorverkopen om deze markt

4 treffers op het scherm, chronolo-

Perlstein, koopman te Blaricum.

te bewerken. Ene Allis, in de oorlog

gisch:

Van Perlstein & Roeper Bosch was

werkzaam bij L. van Leer, kocht de

De marsen van de tien teddy beertjes,

een im- en export bedrijf, maar blijk-

rechten op; waarschijnlijk had hij ook

ca. 1940;

baar had Van Perlstein aspiraties op

met uitgeverij Variété te maken.

Kom binnen in het huis van El Pintor,

het gebied van de boekhandel. Hij

Overigens werd Corina's ABC volledig

[1943], K-nummer K 288;

was de financier van Republiek der

door de Republiek der Letteren ge-

Het levende boek, door El Pintor,

Letteren, waar Daan Goulooze, Huub

produceerd; voor f 5721,63 stonden

ca. 1943, K-nummer K 198 en

de Groot en Mels de )ong de directie

de productiekosten (inclusief f 2000

Corina's ABC [1947}.

gingen voeren. Gou!ooze en De

honorarium) in 1947 op de balans

Als uitgever noemt de NCC 'Variété'

Groot hadden voor de oorlog de

van de uitgeverij.

in Amsterdam.

communistische uitgeverij Pegasus

De drukker van Kom binnen in het

geleid. Mels de fong werkte sinds de

huis en van het ABC-boek is bekend:

oorlog bij Strengholt en was

L. van Leer te Amsterdam. In 1953

getrouwd met de dochter van Van

verscheen over deze drukker een

Perlstein. Het lijkt me waarschijnlijk,

boekje: 80 jaar van Leer. Als staaltje

dat Van Perlstein al in de oorlog zijn

van het druktechnisch kunnen is

uitgeef aspiraties uitleefde middels

een illustratie uit Corina's ABC op-

een vehikel als uitgeverij Variété,

Corina ontwierp nog twee deeltjes
in de Toy-land series:
5 in één, sprookjes, kleuren, briefkaarten
(anoniem verschenen);
Sport in kleur, prenten- en kleurboek
(gesigneerd C.E.S. = Corina EmmerSmit).
In haar archief bevindt zich een deel-
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tje uit de serie, dat volgens Corina
niet door haar is gemaakt:
Een reis door dierenland, kleur en uitknipboek.
Alle drie de deeltjes zijn op papier
van oorlogskwaliteit gedrukt, en
zouden uit het begin van de oorlog
kunnen dateren, gezien het ontbreken van K-nummers. Corina Smit
werkte toen bij L. van Leer. En zo is
de cirkel rond.
Bronnen: Saskia de Bodt en Jeroen
Kapelle, Prentenboeken {2003) wat
betreft El Pintor en plat drukwerk;
Rob Delvigne, "Met illustraties van
Corina", in: Boekenpost 59 (mei/juni
2002J p. 55-57;
Ger Harmsen, Rondom Daan
Goulooze (1980).
Het archief van NV Perlstein &

Oude kinderboeken in oude kinderboeken

Roeper Bosch in het Gemeentearchief
Amsterdam bevat geen gegevens uit

Van Anne de Vries ontving de redactie de volgende bijdrage.

de periode 1940-1952. Het archief
van Republiek der Letteren wordt

In Berichten, nr. 40 stond 'Het ge-

gedachtenis vanJ.C.J. van Speyk, uit-

door de familie Van Perlstein

schonken boekje' uit Gedichtjes voor

gegeven 'ten voordeele van de nage-

bewaard.

kinderen;

laten e betrekkingen der omgekome-

Rob Delvigne

Van Alphen nagezongen

door K.S. (Groningen: M. Smit,

nen met de kanonneerboot no. 2.'

1832), met de vraag: 'Kan iemand

(16 pagina's). Dat het om één en

van de lezers eruit afleiden om welke

dezelfde auteur gaat, is niet zeker;

Wie van onze lezers kent nog andere

titel het gegaan zou kunnen heb-

maar het lijkt me wel waarschijnlijk,

uitgaven van 'Variété' of van de Toy

ben?'

Land Series? Titels graag naar Theo
delen.

Excursies

Ik heb dit boekje ooit in handen

En dan nu de vraag waar het mee
begon: welk boekje werd in dit

gehad en toen wat naspeuringen

gedicht cadeau gegeven? Nog een-

gedaan. De vraag wannéér K.S. Van

maal het gedichtje van Stort

Alphen heeft nagezongen, kon ik

{geciteerd naar Berichten, nr. 40),

niet beantwoorden: de eerste druk

afgewisseld met mijn commentaar:

was nergens te vinden. Wel kon ik de
Op de excursies naar de Koninklijke

dichter een achternaam geven: deze

Bibliotheek met een introductie in

tweede druk staat in de Brinkman

het Centraal Bestand Kinderboeken

op 'Stort, K.'. Verder zoekend op die

Dit boekje kreeg ik gisteren,

is hevig gereageerd. Bijgevolg zijn al

naam vond ik in de NCC één auteur:

Van mijn lieve Tante,

drie vrijdagmiddagen volgeboekt: op

Klaas Stort (1780-1832), die in i83t

Het schrijft van kinderpligten,

18 juni, 27 augustus en IO september.

samen met C. P. A. Robidé van der

Het leert, hoe men moet leven,

Het geschonken boekje

Aa en A. van Halmael fr. een bundeltje gedichten publiceerde Ter na~
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Er waren in die tijd wel héél veel

boekjes waaruit kinderen konden

En bij zijn kameraden.

leren 'hoe men moet leven'. Toch

Dat vinden we allemaal in 'Eene
vertelling van Dorisje'.

denk ik dat ik weet om welk boekje

In het laatste gedicht, 'De eenzaam-

het ging. Stort geeft zijn bundeltje

heid', houdt de 'ik' zijn kameraadjes

Het leert wat nut en voordeel,

niet voor niets de ondertitel 'Van

voor dat het leren soms boven het

De wetenschappen geven,

Alpen na gezongen'. Die was nog

spelen gaat. En in 'De vegtende

Die ons de meesters leeren,

steeds het voorbeeld van de meeste

jongens' leert Gijsje, die een ruzie

En hoe wij daarom vlijtig

ldnderdichters. Geen beter cadeautje

met Klaasje wil uitvechten: 'Ha!

In 't leeren moeten wezen,

dan de Kleine gedigten]

geen dwaasheid is zo groot, / Dan

fk heb me nog even afgevraagd

te vegten zonder nood'. Klaasje en

Lees onder andere 'Het vrolijk

of Stort soms zijn eigen bundeltje

Gijsje zijn broertjes, lijkt me, maar

leeren' en 'De eenzaamheid'.

cadeau laat geven. Maar dat past toch

bij je kameraden geldt hetzelfde.

niet bij zo'n bescheiden dichter,

En dankbaarheid bewijzen,

wiens ambitie niet verder reikt dan

O 't is zoo'n aardig boekje!

Aan onze waardige ouders,

Van Alphen na te zingen. Verderop

Ik lees het daarom vlijtig,

Die door hun groote liefde,

noemt hij het geschonken boekje

En leer altijd iels nuttigs.

Dit onderwijs ons schenken.

niet alleen 'schoon en nuttig', maar

Het leert mij God te prijzen,

ook 'zoo'n aardig boekje'. Dat kan

Zijn daden te vereeren.

toch niets anders zijn dan de Kleine

Dankbaarheid jegens vader en moeder komt in meer dan één gedichtje

gedigten} Laten we eens kijken of de

Dat leren we in 'Het kinderlijk

omschrijving klopt.

geluk', 'Eene vertelling van Dorisje',

jen': 'Maar kan een beest zo dankbaar

'Het gevonden liedjen'. 'De zingende

zijn, / Wat wagt men niet van mij!'

Hoe men de tijd verdeelen,

voor. Het mooiste is wel 'Het hond-

Willem', 'De kleine zangster' en
'De zon'.

Dat leren we in 'De ledigheid':

Leest met mij, lieve kind'ren!
Dit schoon, dit nuttig boekje.

'Nimmer moet ik ledig wezen; /

Zijn goedheid te bewond'ren;

Alles doen met lust en vlijt. / Bidden,

Hoe Hij het gras doet groeijen,

keren, schrijven, leezen, / Spelen,

Tot voedsel voor de beesten,

werken heeft zijn tijd.' En in

En ook alle andre vruchten,

'Klaartje en Keetje': 'Somtijds spelen,

Ten dienste van de menschen.

Daar sluit ik me graag bij aan!
Anne de Vries

somstijds lezen, / Dat zal wel het
beste wezen / [...] Leer nu eerst, dan
spelen wij.'
Hoe men zich moet gedragen,
Bij ouders en bij meesters,
Over de houding jegens je vader en
moeder valt heel wat te leren in 'De
kinderliefde', 'Het gebroken glas',
'De pruimeboom' en 'Het tederhartige kind'. De meesters komen er
wat bekaaider vanaf: ik vond ze
alleen in 'De naarstigheid' (Mijn
lessen wil ik leeren, / Mijn meesters
zal ik eeren').
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Mengelwerk
Op 21 april is Het Nederlands Stripmuseum in Groningen geopend door
burgemeester facques Wallage. Het
Stripmuseum toont het werk van
de belangrijkste Nederlandse striptekenaars, afgewisseld met tijdelijke
exposities. Er is veel aandacht voor
de geschiedenis van het Nederlandse
stripwezen. Voor de 'echte kenners',
aldus het Stripmuseum, zijn er
unieke stukken uit de Nederlandse
striphistorie te bewonderen. De
nieuwe attractie moet jaarlijks zeven-

Internet

Een bijzonderheid is dat de gedigitali-

tigduizend bezoekers naar Groningen

seerde boeken ook op woord door-

trekken.

Het Meertens Instituut, het onder-

zocht kunnen worden. Via zoek-

De gemeente Groningen, de provin-

zoeks- en documentatiecentrum

machines als www.google.nl kunnen

cie en EU hebben financieel aan de

van de Nederlandse taal en cultuur in

bijvoorbeeld gedichten, waarvan

vestiging bijgedragen. De exploitatie

Amsterdam heeft op 6 juni, de

slechts één regel in de herinnering

is in handen van Libéma, een bedrijf

Nationale Verteldag, een website

is blijven hangen, nu teruggevonden

dat gespecialiseerd is in het beheren

gelanceerd met 31.000 volksverhalen:

worden,

van onder meer themaparken.

www.verhalenbank.nl. U kunt hier

Een chronologisch geordende lijst

Voor meer informatie:

zoeken naar historische en heden-

van tot nu toe opgenomen boeken

www.nederlandsstripmuseum.nl

kan via email worden aangevraagd bij

of tel. 050-3178470,

daagse sprookjes, sagen, legenden,
moppen, raadsels en Broodje Aap-

, 1 jeannette.kok@kb.nl.

verhalen. Met zeer uitgebreide

Bi; de Koninklijke Bibliotheek worden

beschrijvingen en met literatuur-

de daar bewaarde kinderboeken ter

verwijzingen.

inzage gegeven, niet uitgeleend.
Boeken over kinderboeken en over

Digitale Bibliotheek voor de

jeugdliteratuur kunnen wel geleend

Nederlandse Letteren

worden. Tot voor kort werd een deel

In nummer 39 van dit blad stond een

van deze boeken ook niet uitgeleend.

stuk over de DBNL met een opsom-

Dat betrof met name plaatwerken,

ming van de eerste gedigitaliseerde

bibliografieën en catalogi. De regels

kinder- en jeugdboeken.

voor uitleen zijn nu verruimd; het is

Er zijn sindsdien veel boeken toe-

nu vaker mogelijk om bibliografieën,

gevoegd.

catalogi van musea en van tentoon-

Maandelijks zal de site worden uit-

stellingen, boeken over kunstenaars

gebreid met nieuwe teksten die

en andere plaatwerken te lenen.

geselecteerd worden door een advies-

Op dit moment zijn nog veel van

commissie bestaande uit: Harry

de boeken uit bovengenoemde cate-

Bekkering, Saskia de Bodt, Toin

gorieën in de catalogus aangeduid

Duijx, Helma van Lierop, Gerard

als 'ter inzage'. Wanneer u bij de

de Vriend en Arme de Vries.

uitleenbalie aan de baliemedewerker

uit de wereld van het oude kinderboek
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vraagt of u het boek kunt lenen kan

voorstellingen gespeeld. Ook alle

Jong, die eerder de avonturen van

deze dat in orde maken. Er blijven

leerlingen van groep 7 en 8 van de

de Kameleon voor zijn rekening nam.

echter gevallen die een uitzondering

basisscholen krijgen het stuk te zien.

De opnames moeten in de zomer

vormen op deze nieuwe regeling:

Een heel bijzondere manier om het

van 2005 plaatsvinden. Het budget

boeken die in slechte staat verkeren,

verleden te beleven.

van de film bedraagt 3,2 miljoen

zeldzaam of zeer kostbaar zijn.

De gemeente Zaanstad, Hoofdstad

euro, de KRO is coproducent,

van de Nederlandse Kinderjury en
Theatergroep Wederzijds heeft een

tevens de stad die de Hotze de Roos-

Het archief van Dick Bruna gaat naar

locatieproject gewijd aan het werk

prijs uitreikt, is heel actief op het

het Centraal Museum in Utrecht.

van Cor Bruijn dat zich in de Zaan-

gebied van het kinderboek. Op 29

De prentenboeken, boekomslagen,

streek afspeelt. Met De zaadsjouwers,

mei werd op de Zaanse Schans de

affiches en prentbriefkaarten waren

De strijd om de eenhoorn en Kettltje

eerste Kinderboekenmarkt georgani-

ai vanaf oktober 2000 in bruikleen

als uitgangspunt wordt het bestaan

seerd.

bij het Museum. Er komt een Dick

van de Zaankanters tot leven gebracht

Bruna Huis met een permanente

in een pakhuis, op een boerderij en

De Kinderboekenweek bestaat 50

expositie {de Volkskrant 23-4-2004).

bij een molen aan de Zaan. Wiske

jaar. Vandaar dat er een Gouden

De manuscripten van twee vroege

Sterringa las als kind het boek

Kinderboekenweek wordt gevierd

Ni jnrj e-boekjes werden onlangs

Kereltje zeven keer. Toen zij zelf

van 6 tot en met 16 oktober 2004,

geveild bij Bubb Kuyper en brachten

kinderen had kwam ze op het idee

met een musical, een kinderboeken-

€ 50.000 op (exclusief veihngkosten).

om van een aantal boeken een

weektrein, een schrijfwedstrijd,

theatervoorstelling te maken, om te

aandacht voor 50 jaar bekroningen,

Max Velthuijs heeft de Hans

laten zien hoeveel er in honderd jaar

een 1001 ldnderboekennacht en

Christian Andersen Award gekregen.

tijd veranderd is. Ze ging daarmee

meer. Paul Biegel schrijft dit jaar het

Het is de hoogste internationale

naar Theatergroep Wederzijds, een

geschenk.

onderscheiding op het gebied van de

Noord-Hollands gezelschap dat al
meer dan 30 jaar voorstellingen
maakt buiten het theater.
Eind mei en begin juni zijn acht

kinder- en jeugdliteratuur. De enige
De scheepsjongens van Bontekoe

Nederlander die deze prijs eerder

van )ohan Fabricius uit 1924 wordt

heeft ontvangen was Annie M.G.

verfilmd onder regie van Steven de

Schmidt in 1988. De nationale afdelingen van de IBBY (International
Board on Books for Young People)
dragen schrijvers en illustratoren
voor deze prijs voor.

Schrijfster Thea Beekman is op 5 mei
op 80-jarige leeftijd overleden. Ze
debuteerde in 1957 met De ongelooflijke avonturen van Tim en Holderdebolder. Ze werd vooral bekend met
haar historische verhalen waarvan
Kruistocht in spijkerbroek in 1974 een
Gouden Griffel kreeg. Van dat boek
verscheen de 70 e herziene druk in
2003.
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Honderd jaar Dr. Seuss : Kattekwaad voor
Beginners

lijk de meest gelezen kinderboekenschrijver in de VS. In 1957 kwam The
Cat in the Hat uit als Beginner Book.

Van Joke Thiel-Schoonebeek, liefhebster van hel werk van Dr. Seuss, ontvingen we

De boeken in deze serie worden alle

de volgende bijdrage.

gekenmerkt door een beperking van
het aantal basiswoorden en ritmische

Onlangs verscheen een heruitgave

cials, is hij zijn carrière begonnen,

herhalingen om het zelf lezen van

van De Kat met de Hoed (The Cal in

Toch kon hij daarin onvoldoende zijn

jonge lezers te stimuleren. Dat is Dr.

the Hat) van Dr. Seuss, pseudoniem

ongebreidelde fantasieën kwijt en dus

Seuss wonderwel gelukt. Miljoenen

van Theodor Seuss Geisel. Samen

verscheen zijn eerste "sterke" verhaal

exemplaren van de Beginner Booh

met nog drie titels van deze auteur

voor kinderen in 1937: And to think

zijn er over de hele wereld verkocht,

verschijnt de Kat in een nieuwe ver-

that I saw it on Mulberry Street.

Pas in de zeventiger jaren kwam

taling van Bette Westera bij uitgeverij

In 1938 al gevolgd door The 500 hots

De Kat met de Hoed in Nederland uit.

Gottmer in Haarlem. Deze heruit-

of Bartholomew Cubbins. Deze fantas-

Vrijwel genegeerd door de kinder-

gave kan geen toeval zijn, want 2004

tische verhalen met veel humor op

boeken-bobo's, want de faam van uit-

mag met recht het Dr. Seuss-jaar

rijm verteld en met ongelofelijke

geverij Het Goede Boek, de cartoon-

heten. Theodor S. Geisel werd name-

vaart getekend, zijn in de VS "modem

achtige tekeningen en het "tomelo-

lijk op 2 maart 1904 geboren in

classics' geworden. In Nederland zijn

ze" kattekwaad vormden wellicht een

Springfield. Mass. Als cartoonist,

ze nooit uitgegeven. Seuss maakte

barrière. Het mocht niet baten dat

reclameman, o.a. voor TV-commer-

een dertigtal boeken en is waarschijn-

Kees (met Katja) Stip voor de vertaling had gezorgd. Er is nog steeds
vraag naar De Kat met de Hoed,
Groene Eieren met Ham en de overige
uitgaven van dertig jaar terug. De
kinderen van toen hebben nooit
problemen gehad met de baarlijke
nonsens en de absurdistische fantasie van Seuss.
Op dit moment loopt er ook een
filmversie in 50 zalen die volgens de
Volkskrant (29-4-2004) een mislukking is. De Verenigde Staten eert
Dr. Seuss met de uitgifte van een
postzegel waarop zijn portret en
een aantal van zijn boekenfiguren.
Literatuur:
M.H. Arbuthnot Children and Books,
Glenview lil,, 1964, 3de ed.
B, Doyle The Who's Who ofChildren's
Literature. London, 1968.
). Wintle & Emma Fisher The Pied
Pipers. New York City, 1974.
Joke Thiel-Schoonebeek

IO
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Tentoonstellingen

een beeld van het onbezorgde leven

1960 en 1961 vertelde hij de verhalen

in het begin van de twintigste eeuw.

uit het Kleutervertelboek voor de bijbelse

Honderd jaar Ot en Sien

Van een oud schoolklasje tot houten

geschiedenis in het Drents programma

Vanwege het honderdjarig bestaan

speelgoed, van de prenten van Jetses

van de Regionale Omroep. Van zeven

van Ot en Sien zijn er diverse evene-

tot de schoolboekjes van Ligthart en

verhalen uit het Nieuwe Testament

menten in voorbereiding. Uitgever

Scheepstra. Adres: Bierkade 4,

zijn de opnamen bewaard gebleven,

Wolters-Noordhoff werkt aan een

tel 0229-214001. Open di-vr 10-17,

die nu op cd zijn uitgebracht. Winkel-

uur

televisie-serie met een hippe Ot en

za-zo 12-17

Sien: de twee kleuters op een skate-

www.museumhoom.nl.

' Meer informatie:

stuk (ind, verzendkosten).

verder gevierd met een aantal her-

Honderd jaar Anne de Vries

Warenhuis Vanderveen, CD-afdeling,

uitgaven, zoals van het boek van Ot

board? Ot en Sien's jubileum wordt

prijs: € 6,99; per post: € 10,00 per
Schriftelijke bestellingen aan:

Op 22 mei 2004 was het roo jaar

Koopmansplein 16, 9401 EL Assen,

en Sien door uitgeverij De Fontein,

geleden dat de schrijver Anne de

mail@vanderveen-assen.nl.

Vanaf 27 juni is er een reizende

Vries in Assen werd geboren. In zijn

tentoonstelling in drie verschillende

geboortestad is die dag een tentoon-

Nog tot en met 1 augustus 2004 is in

musea, georganiseerd door het

stelling geopend over zijn leven en

het Letterkundig Museum in Den Haag

Nationaal Onderwijsmuseum in

werk, die tot mei 2005 langs de

de tentoonstelling over Max Velthuijs p>S

samenwerking met de Co melis jetses

bibliotheken in Drenthe reist. Zie

te zien: zijn werk als illustrator van

Stichting. De tentoonstelling is te

www. pbcdrenthe.nl.

kinderboeken vanaf zijn debuut in
1962 met Versjes die wij nooit vergeten.
Adres: Prins Willem Aiexanderhof 5.
Tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,
za-zo i2-r7 uur. Er is ook een boek
bij verschenen: Ik bof dat ik een kikker ben : leven en werk van Max
Velthuijs / door joke Linders. - ISBN
90 258 41805. € 25,-.
Nog tot en met 29 augustus 2004
in het Rijksmuseum voor Volkenkunde
in Leiden: Met Kuifje naar de Inca's.
Rond twee stripverhalen van Hergé,
De zeven kristallen bollen en De zonnetempel, is een expositie gemaakt waar-

Op diezelfde dag vond de opening

in aan de hand van Kuifje's tocht de

Zwolle (27 juni tot en met 22 augus-

plaats van een permante tentoon-

geschiedenis van de Inca's wordt

tus 2004), de Fraeylemaborg in

stelling in het streekmuseum Het

verteld. Er is ook een catalogus ver-

Sloch teren (18 september tot en met

Dorp van Bartje, Balloërstraat 2A,

schenen: Met Kuifje naar de Inca's :

31 december 2004) en tenslotte in

9415 AK Rolde (tel. 0592-242674).

strijdbaar heden roemrijk verleden /

het Nationaal Onderwij smuseum

Bovendien verzorgt het Recreatie-

red. Laura van Broekhoven. Lannoo,

in Rotterdam (9 januari tot en met

schap Drenthe een speciale fietsroute

€ 25,-

y ' ' zien in het Stedelijk Museum in

10 mei 2005).

door 'het landschap van Bartje'. Zie:

Het Museum is geopend: di-zo 10-17

Van 13 juni t/m 31 oktober ook 100

www. fietsprovincie. nl.

uur.

jaar Ot &. Sien in het Museum van

Er is ook een cd verschenen waarop

de Twintigste Eeuw in Hoorn. Deze

de schrijver zelf te horen is, Anne de

Tot en met 29 augustus in het Cobra

nostalgische tentoonstelling geeft

Vries vertelt de kiender oei de biebel. In

Museum in Amstelveen: Donald Duck
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70 jaar jong. Donald maakte zijn

spel uit historische kinderboeken

Tentoonstellingen
in wording

filmdebuut in 1934 in de film The

geven een beeld van onbekommerd

wise little ken. Thom Roep, al

kinderspel. Er kan ook getold, gehoe-

dertig jaar hoofdredacteur van het

peld en op stelten worden gelopen.

Van 18 september 2004 tot en met

weekblad Donald Duck, was adviseur

Adres: Markt 10, Veenendaal. Open:

medio 2005 wordt in het Letterkundig

bij de tentoonstelling.

di-za 10-16. Tel. 0318-550010

Museum een tentoonstelling over
Willem Wilmink georganiseerd.

Van 1 juli tot 31 augustus is in muse-

Tot en met 28 augustus in Het

um Kinderwereld in Roden (Drente)

Valkhof in Nijmegen Een Russisch

Van 19 september tot 19 oktober is in

de tentoonstelling Binnen- en buiten-

sprookje, een tentoonstelling van

de Openbare Bibliotheek aan het Spui

spelen te zien. Bij de "binnenspelen"

Russische boekvorm geving uit de

in Den Haag een expositie gepland

vormt het werk van Daan Hoeksema

rge en 20e eeuw, voor een deel toe-

van Haagse kinderboeken. Dit ter ge-

de rode draad. Er zijn diverse activi-

gespitst op kinderboeken. Er is een

legenheid van het 150-jarig jubileum

teiten voor kinderen gepland. Een

catalogus (met cd-rom) verschenen

van de Boekhandels vereniging. In

herkansing voor degenen die de door

met dezelfde titel, € 22,50.

het Gemeentearchief zullen Haagse

Sjoerd Stevan georganiseerde exposi-

Tel. 024-3608805.

boeken voor volwassenen worden

tie in 2003 in Veluws Museum Nairac

(De Gelderlander 14-5-2004)

getoond.

in Barneveld hebben gemist. Adres:
Brink 31, tel 050-5018851. Open: di-vr
10-17 u-> Z 3 - Z 0 13-17 u.
In juni, juli en augustus is in de
etalage van 't Kinderboek (voorheen
St. Kinderboek Cultuurbezit vestiging
Zutphen) naar aanleiding van de
ruimtereis van André Kuipers een
mini tentoonstelling te zien van
boeken over ruimtereizen. Oude
bekenden als Pinkeltje, Beertje
Collargol, Oliebol, Paulus en
Juffrouw Hippelstik zijn hem voor-

Van 17 oktober tot en met 16 januari

gegaan in de ruimte. Adres:

Tot en met r6 september in het

2005 zal in het Gemeente Museum

Laarstraat 31, Zutphen. Tel. 0575-

koetshuis van De Wiersse in Vorden

Weert, Locatie de Tiendschuur, werk

545117. Open: vrijdag van 10.00 tot

een tentoonstelling van illustraties

te zien zijn van de illustrator en

17.00 uur (en misschien bij volle

van Peter Blake die hij maakte in

schrijver Piet Broos. Hij schreef en

maan.)

de tuin aldaar voor het boek Alice

tekende heel wat meer dan de 'drie

through the looking glass. Er zijn

Pikzwarte Nikkertjes', o.a. strips en

Van 9 juni tot 2 oktober in historisch

ook foto's en zeefdrukken te zien.

verhalen in De Engelbewaarder, Okki,

museum Het Kleine Veenloo in

Adres: Wierserallee. Open: elke

diverse kranten, schoolseries, uitge-

Veenendaal de tentoonstelling Kom

donderdag om 10.30, en op n, 12, r8

versseries zoals Pietje Prik etc. Zijn

je buiten spelen? Het is een expositie

en 19 juli, in combinatie met tuin-

werk werd in vele talen vertaald.

over straatspelen in het begin van

bezoek, tel. 0573-451409. (De Gelder-

Voor verdere informatie: zie

de twintigste eeuw en herinnert de

lander 13-5-2004)

www.museumweert.nl. Klik locatie

bezoeker aan het spel uit zijn of haar

'De Tiendschuur' aan, daarna

jeugd of die van vaders, moeders en

'agenda' en klik vervolgens op het

grootouders. Illustraties van kinder-

afgebeelde werk van Piet Broos.

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
juni 2004 110. 4a

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het Letterkundig Museum of 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
v/ Encyclopedie van de jeugdliteratuur /
onder red. van Jan van Coillie, Joke
linders, Selma Nieuwold en Jos
Staal. - Baarn : De Fontein ;
Groningen: Wolters-NoordhofF, cop.

BUITENLAND

2004. - 381 p . : dl. ; 25 cm. - Met lit,

Storybook culture : the art of popular
children's books / Joseph Homme

opg, - ISBN 90-261-19887 geb. :

The night before Christmas :

and Cheryl Homme. - ist American

€ 49-S°-

a descriptive bibliography of Clement

ed. - Portland, Ore : Collectors Press,

Clarke Moore's immortal poem with

cop. 2002. - 207 p. : UI.; 27-29 cm. -

illustratoren en meer dan 100 titels en

editions from 1823 through 2000 /

Value guide. - Indudes bibliographi-

personages, alfabetisch geordend. Bevat

Nancy H. Marshall. - New Castte :

cal references (p. 206-207)."

informatie over boekfguren, belangrijke

Oak Knoll Press, 2002.

ISBN 1-88805-471-9.

Overzicht van ruim 1000 auteurs en

werken en genres. Geïllustreerd met

In 1823 legde Clement Clarke Moore

Uitbundig geïllustreerd boekwerk over

afbeeldingen van boekomslagen, foto's

(net zoals Jan Schenkman rond iSjo

de Amerikaanse populaire leescultuur

en illustraties uit kinderboeken.

voor de Nederlandse Sinterklaasviering

voor kinderen in de twintigste eeuw,

deed) de elementen vast rondom het feest

mei informatie over de verhalen, de

Een nuchtere romanticus : leven

van Santa Claus in Amerika. De kerst-

auteurs en illustratoren, de klassieken

en werk van Ivans, mr. Jakob van

man met zijn witte baard, dikke buik,

en genres als wild-westverhalen, atvntu-

Schevichaven, 186 6-193 5 / Kees de

slee met acht rendieren en het brengen

renverhalen, sciencefiction, griezelver-

Leeuw ; m.m.v. Ema Kok en

van cadeautjes via de schoorsteen staan

halen, schoolverhalen en sportverhalen.

Charlotte Sienema. - Soesterberg :

in zijn beroemde gedicht in beeldende

Een 'sentimentatjoumey'.

Aspekt, 2004. - 302 p. ; 22 cm. -

taal beschreven, en nog steeds wordt het

Met bibliogr., lit. opg. - ISBN

feest op dezelfde wijze gevierd. In deze

Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) r

90-5911-168-0

Amerikaanse bibliografie, gemaakt door

Verleger, Schriftsteller und Unter-

een verzamelaarster, staan 1001 publica-

nehmer im Klassischen Weimar /

professionele Nederlandse detective-

ties die van dit gedicht zijn uitgegeven.

hrsg. von Gerhard R. Kaiser uns

schrijvers, Ivans (i866-ic)35), wiens

In de inleiding veel informatie over

Siegfried Seifert. - Tübingen : Max

speurdersromans verschenen tussen 1917

Clement Clarke Moore en zijn eerst

Niemeyer Verlag, 2000. VIII, 719 p„

en ca. 3936. Hij schreef ook vier jongens-

anoniem verschenen gedicht, maar

55 afb. - ISBN 3-484-10796-0 ;

boeken tussen 1920 en 1924.

helaas weinig over de invloed van

€ 143,-.

Leven en werk van een van de eerste

Sinterklaas, meegebracht door Nederlandse immigranten, op de Kerstman.

Bertuch was een wereldburger, die in
het Duitse Weimar als ondernemer zeer
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succesvol was, Deze essaybundel, de

Bijdragen aan een colloquium in

weerslag van een symposium, bevat

Zürich in 2001 ter gelegenheid van de

Bijzondere
(her)uitgaven

onder meer een biografie, informatie

100e sterfdag van Johanna Spyri, Er

over zijn rol ais bemiddelaar tussen

wordt een nieuw licht geworpen op de

De reis om de wereld in tachtig

allerlei landen en Weimar, zijn werk

invloed van Spyri's conservatieve om-

dagen / Jules Verne ; vert. Kiki

als uitgever en auteur van gedichten

geving en haar houding ten opzichte

C o u m a n s . - Athenaeum, Polak &

en toneelstukken voor de jeugd en een

van het streven naar emancipatie van

Van Gennep, 2 0 0 4 . € 22,50.

grondige beschouwing over het beroemde

vrouwen. Literaire voorbeelden van

'Bilderbuchjiir Kinder',

Spyri worden besproken evenals de

'dat de oude Verne-bandjes bar slecht

receptie van 'Heidi' in Frankrijk,

vertaald waren', en dat de achtereen-

Engeland en Japan. Het beeld van

volgende Elsevier-edities 'waarschijnlijk

Heidi - Kn m o r e n einer Figur /

Zwitserland dat daarin wordt neegezet

teruggrijpen op Gerard Keller's oerver-

hrsg. von Ernst Halter. - Zürich :

wordt geanalyseerd, (bron: Buch und

laling uit 1874'. Met helaas slechts 34

Offizin, 2 0 0 1 , • 295 S . : 111.; 25 cm. -

AJUUS, no, 1, 2004)

van de oorspronkelijke 51 gravures van

3-907496-09-4 Gewebe : DM 7 9 . 0 0

Schund u n d S c h ö n h e i t : populSre

ken en zonder de onderschriften, (de

Bevat zestien essays over het boek

Kultur um 1900 / Kaspar Maase,

Volkskrant 5-3-2004)

(bron: Aus dem

Antiquariat no. 2, 2004)

I i t e r a t u r a n g a b e n . - ISBN

'Heidi's Lehr- und Wanderjahre' uit

Benett en De Ncuville, in fletse afdruk-

Wolfgang Kaschuba (Hg.). - Köln

1880 en 'Heidi kann brauchen, was es

[ e t c ] : Böhlau, cop. 2001. - 421 p. :

gelemt hal' uit 1881, en besprekingen

ill.; 23 cm. - (Alltag & Kultur ; 8)

over de wijdverspreide vertalingen ervan.

Index. - ISBN 3-412-15800-3 :

Onderwerpen onder meer: illustraties

DM 68,-.

van bekende kunstenaars; vergelijking

Nieuwe vertaling waardoor blijkt

Populaire cultuur werd en wordt met

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

met teksten van andere schrijfsters uit

ambivalentie bekeken. Aan de hand van

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

die periode; biografie en persoonlijkheid

prentbriefkaarten, film en theater, popu-

bij het Letterkundig Museum of de
Koninklijke

van Spyri; politieke omstandigheden;

laire muziek en Amerikaanse dans,

het leven van vrouwen in de 19e eeuw

colportageromans en jeugdlectuur wordt

en hun plaats in de maatschappij.

de massacultuur onderzocht. De 'Kunst-

(bron: Bookbird no. 1, 2004I

erziehungsbewegung' en het debat over

Bibliotheek.

NEDERLAND

'Schund' worden behandeld. Bevat
Johanna Spyri u n d ihr Werk / Hrsg.

onder meer: Die Kommerzialisierung

In Boekenpost (no. 71, m e i / j u n i

Schweizer Institut fiir Jugendmedien.

der Jugendliteratur

2004) artikelen over kinderboeken

- Z ü r i c h : C h r o n o s Verlag, 2 0 0 4 . -

schriftenbewegung um igoo, p. 218-251.

und

diejugend-

over de walvisvaart, 19e eeuwse

320 S. - ISBN 3-03-400589-X P b . :

kinderboeken met litho's, Pinokkio

ca. € 32.90

en over het boek Willem Roda van
E. Heirnans.

Bzzllerin (no. 2 8 9 , m r t 2 0 0 4 ) bevat
artikelen over Daniel Defoe en
Alexander Selkirk, en over Jules
Verne's Twintigduizend mijlen onder

De Gids (no. 2, febr. 2 0 0 4 ) bevat een
artikel over Kuifje en het kwaad.
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In het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk (jrg. 24, no. I,
2004) een uitgebreid artikel door
Marcus van der Heide over Anton
Beuving, de auteur van meer dan
duizend levensliedjes en zestig
boeken, waaronder verschillende
jeugdboeken.
Leesgoed (jrg. 31, no. 2 en 3, 2004)
No. 2 bevat een interview met
Franden Braaksma over de Stichting
Kinderboek Cultuurbezit met daaraan
toegevoegd een berichtje over haar
aftreden als directeur en het opstappen van het bestuur. In no. 3 een
artikel over tweelingen in de sprookjes van Grimm.
In het Lexicon van de jeugdliteratuur
(aanvulling 64, febr. 2004) lemma's
over onder ander Jo Kalmijn-

Frits Huiskamp schreef een artikel

Children's literature Association

Spierenburg en Annie Winkler-Vonk.

over Nicolaas Anslijn Nz, (1777-1838).

Quarterly (jrg. 28, no. 3, herfst 2003)
is een special over het uitgeven van

Literatuur zonder leeftijd (no. 63,

Stripschrift (jrg. 36, no. 3 (360), mei

jeugdboeken, met een artikel over

voorjaar 2004) is een speciaal num-

2004} bevat een artikel over het strip-

uitgeven in de 18e eeuw.

mer over 'probleemboeken', met een

museum in Groningen.

terugblik naar de jaren zeventig en

Children's literature in education (jrg.

een analyse van het boek De Bikkel

De Vermaan (no. 30, 2004) is groten-

35, no. 1, mrt 2004) bevat een artikel

van Diet Kramer uit 1935.

deels gewijd aan het boek Het loterij-

over de 'nursery library' van |ane

briefje.

Johnson (ca. 1742-1747): leeslesjes in

Moensiana (no. 2, maart 2004) In dit

de 18e eeuw.

mededelingenblad van de St. Petronella Moens (ook in digitale versie

BUITENLAND

beschikbaar) onder meer nieuws over
de Vriendenrol.

Fundevogel (no. 150, mrt 2004) is
gewijd aan Der kleine Muck van

Bei trage Jugendliteratur und Medien

Wilhelm Hauff.

(jrg. 56, no. 1, 2004) bevat bijdragen
De School Anno (jrg. 22, no. 1, lente

over autobiografische herinneringen

2004) bevat een artikel van Roelof

in de jeugdliteratuur en over Elsa

1, jan. 2004) bevat onder meer artike-

Jansma (UB Amsterdam) over

Beskow die vijftig jaar geleden over-

len over het Disney-imperium in de

'Aanschouwingsonderwijs met de

leed.

jaren dertig, psycho-analyse en jeugd-

platen van Brugsma', het onderwerp

literatuur en over tittle Black Sambo.

waarover hij op de studiedag van

Bookbird (jrg. 42, no. 1, febr. 2004)

29 maart 2003 (zie Berichten no. 38)

bevat een artikel over de boeken van

een lezing gaf. Er is een les (met

Astrid Lindgren in Rusland.

plaat) in het nummer opgenomen.

The lion and the unicorn (jrg. 28, no.

La revue des livres pour enfants (no.
215, febr. 2004) is een speciaal nummer over China en jeugdliteratuur.
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Verantwoording
illustraties

Vragen

Colofon

Op de vraag over de twee incomplete

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

De schenking van de collectie

boekjes van de Koninklijke Biblio-

Amerikaanse kinderboeken over

theek zijn twee reacties binnenge-

Nederland is aanleiding voor de illus-

komen.

traties in dit nummer. Ze komen uit:

Van het incomplete boekje over de

Wühelmlna of Holland. Plart & Munk,

wolf en de zeven geitjes, met die

1936.

merkwaardig uitgedoste wolf voor

A Link Dutch Book. New York :

de deur van het geitenhuis, blijkt nog

McLoughlin, z.j.

een versie te bestaan. Cobi Verheem

Picture Taks Front Holland j Johan

was zo vriendelijk om kleurkopieën

Hart; ill. Margaret and Frank

te sturen van wat een wat kleinere

Phares. New York : Frederick Stokes,

editie blijkt te zijn, met soortgelijke

1939.

prenten en een kortere tekst die

Andries j Hilda Van Stockum ; ill. by

onder de platen is afgedrukt. De titel

the author. New York : Viking, 1942.

daarvan is: De geschiedenis van de wolf

Marian n£ Marion j J. M. Selleger-

en de geit. Uitgegeven door J. Vlieger

Elout; transl. by Hilda Van Stockum

in Amsterdam, ook met platen van

; ill. B. Midderigh-Bokhorst, New

Am and Lilh. Een opvallend verschil

York : Viking Press, 1949.

betreft de omschrijving van de vreem-

Mother Goose in Holland / May

de uitdossing van de wolf (zie voor de

Audubon Post. Philadelphia : Jacobs,

afbeelding nummer 41 van dit blad):

1912,

in het onvolledige KB exemplaar gaat

Kees I Marian King ; ill. by Elizabeth

de wolf als "armen man" gekleed, en

Enright. New York : Harper and

in het exemplaar van Cobi Verheem

Brothers, 1930.

"als pelgrim".

Peter Stuyvesant, Boy with Wooden
Shoes j Mabel Cleland Widdemer ;

Het boekje waarvan de tekst begint

ill. by Charles V. föhn. Indianapolis :

met "Dit is een nu), zei' kleine Piet,

Bobbs & Merrill, 1950,

Staat zij alleen, dan telt zij niet" was

Hans Brinker; or, The silver skaUs ; a

bekend bij John Landwehr, het is:

story oflife in Holland j Mary Mapes

Nommer- en prentgeschenkje voor de

Dodge ; ill. by Cyrus LeRoy

lieve jeugd / met 18 plaatjes. - Amster-

Baldridge. New York : Grossett &

dam : G.W. Tielkemeijer, [1851].

Dunlap, 1972.
Hans Brinker; or The silver skates /

Ook van John Landwehr ontvingen

Mary Mapes Dodge ; ill. by Hilda

we een tip over nog een afbeelding

Van Stockum. Cleveland, New York :

van straatzangers met een roldoek:

World, 1946.

een fraaie handgekleurde prent in
Kermis-toneeltjes, in geitste kunstplaatjes, op boert- en emstigen dichttrant
beschreven. Tot nut en vermaak voor
kinderen van allerlei ouderdom.
Dordrecht: A. Blussé en Zoon, ca.
1790. 3e druk 1810, (zie BNK no.
1450).
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Bestuur;
Frits Booy (voorzitter),
j;booy@zorereet.nl,
Henk van der Lee (penningmeester),
hjvdlee@planet.nl,
Saskia de Bodt,
saskia.debodt@letMU.nl,
Jaap ter Linden,
jaapterlinden@onderwijsmuseum.nl,
Pien Pon (secretaris),
pien.pon@tijcaii.rti,
Reinder Storm,
reinder.storm@kb.nl.
Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok en Theo Gielen
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl
Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt r A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
joapteriiniere@onderwijsmuseuw.rtJ
Coördinatie 'Mr. Van Veere-kring';
Frits Booy (035-5417336)
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR
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hoge leeftijd, in juli een koninklijke onderscheiding heeft
gekregen! Alle drie van harte gefeliciteerd!
De studiedag is op zaterdag 30 oktober a.s.; de locatie en
het programma ervan treft u bij deze Berichten aan. Wij
hopen velen van u dan te ontmoeten. Ook vindt u hierbij
nieuws over een excursie naar de Piet Broos-expositie in
Weert.
Frits Booy
Voorzitter

In memoriam Toos Saal-Zuurveen
(1934-2004)
Zoals velen van u reeds weten is Toos Saal-Zuurveen op

..M -

29 juli 2004 overleden. Zij was al lange tijd ernstig ziek.
Toos Saai heeft indertijd de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit te Winsum opgericht, waarvan zij jarenlang directeur
en adviseur was. Wij zullen ons haar blijven herinneren als
iemand die ontzettend veel voor het oude Nederlandse

Van het bestuur

kinder- en jeugdboek heeft gedaan. Door haar vele werk
voor de genoemde Stichting zijn talloze kinder- en jeugd-

Helaas moet ik u meedelen dat onze penningmeester

boeken voor het nageslacht bewaard gebleven, kunnen

Henk van der Lee nogal ernstig ziek is geworden en

duizenden weer genieten van hun favoriete jeugdliteratuur,

geopereerd is. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte

wordt er onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over oude

en het allerbeste toe.

kinder- en jeugdboeken en hun auteurs.

We hebben Aemout Borms bereid gevonden om Henks

Dit kon en kan allemaal gebeuren dankzij de enthousiaste

taak over te nemen.

inzet, de vasthoudendheid, het organisatietalent en de

Diverse donateurs hebben zich deze zomer verdienstelijk

kennis van zaken van Toos Saai. Zij was een van de

gemaakt op het terrein van het oude kinderboek.

pioniers op het gebied van het behoud en de verspreiding

Zo organiseerde Thea van 't Loo een Cor Bruijn-happening,

van het Nederlandse oude kinder- en jeugdboek en als

waarbij enkele van diens boeken (o.a. die over Keteltje)

zodanig terecht erkend en gehuldigd.

door een toneelgroep met veel succes werden bewerkt en
opgevoerd. Margreet Bruijn realiseerde in nauwe samen-

Wij wensen haar familieleden en het bestuur en de mede-

werking met Frits Huiskamp de uitgave van De voetreis

werksters van de Stichting Kiriderboek-Cultuurbezit veel

naar Sneek (1908) van haar vader. Hoogtepunt is het

sterkte in de komende tijd.

nieuws dat Margreet Bruijn o.a. voor haar grote, belangeloze inzet voor het kinderboek van vroeger en nu, tot op

Frits Booy
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Harriët Laurey,
1925-2004

Oproep van
de redactie

vlek van een antiquaar - kortom al
die facetten van het verzamelen die
de adrenaline hebben opgestuwd of

In haar woonplaats Lage Mierde

Een bevriende verzamelaar, getrouwd

nog steeds doen oplopen. Vanwege

overleed in de laatste week van juli

met een binnenschipper, bewaart haar

het mogelijk al te persoonlijke karak-

op 79-jarige leeftijd Harriët Laurey.

collectie vanwege de zeer beperkte kast-

ter van dit soort ontboezemingen

Zij hoorde bij de generatie kinder-

ruimte op een schip in stevige dozen en

kan uw verhaal ook anoniem gepu-

boekenschrijvers die na de oorlog

kisten. Omdat het in het vooronder

bliceerd worden.

een heel nieuw geluid in de kinder-

waar zij die opslaat, nog wel eens naar

Bijdragen - van maximaal één pagina

literatuur lieten horen. Samen met

olie wil stinken, heeft ze de goede

A4 - kunnen gestuurd worden naar

auteurs als An Rutgers van der LoefF,

gewoonte om een welriekend stukje zeep

jeannerte Kok.

Paul Biegel en Miep Diekmann

bij haar hoeken in de dozen te leggen.

leverde zij een bijdrage aan de

Toen ze onlang een aantal dubbele

emancipatie van het kinderboek.

exemplaren aan een antiquaar verkocht

Waardering voor haar werk, dat altijd

had, was ze nogal verbaasd om in de

ook een poëtische en sprookjesachti-

annotatie bij een van de boeken in diens

Mr. van Veen-kring

ge component had, blijkt uit de twee

volgende catalogus te lezen dat fiet om

De volgende bijeenkomst is op

prijzen voor het "Kinderboek van het

een exemplaar van de "geparfumeerde

zaterdag 20 november.

jaar* (de voorloper van de Gouden

uitgave" van het boek ging dat aan-

Er worden geen aparte uitnodigingen

Griffel) die zij kreeg: voor Sinterklaas

geboden werd!

verstuurd voor deze bijeenkomsten.

en de struikrovers in 1959 en voor
Verhalen van de spinnende kater in

Plaats: antiquariaat Acanthus, Achter
In het contact met liefhebbers en

Sint Pieter 180 in Utrecht waar men

1969.

verzamelaars van oude kinderboeken

welkom is tussen 10 en 10.15 u u r -

Miep Diekmann herinnerde zich

horen we vaak de prachtigste verha-

Meer informatie bij Frits Booy, zie

haar in Trouw als een zeer beschei-

len over hun boeken. Het lijkt de

Colofon.

den, soms wat afwezige vrouw:

redactie fascinerend om een rubriek

"Toen haar boek werd bekroond,

te starten waarin de lezers van de

wilde ze het prijzengeld naar de

Berichten het verhaal vertellen van

bank brengen. Ze stapte op haar

het meest bijzondere of meest gelief-

fiets, maar in het park stapte ze af bij

de boek uit hun verzameling; van

een bankje om van het mooie weer te

een bijzonder exemplaar, een op-

Op maandag 1 november wordt in de

genieten. En ze vergat vervolgens de

vallende manier van verwerven, een

Aula van de Koninklijke Bibliotheek

tas met het geld toen ze wegging.

uitzondelijke herkomst (provenance),

een avond georganiseerd in het

Dat haalde de pers, waarop mensen

de kans die men heeft laten lopen,

kader van de Week van de geschiedenis

haar anoniem hetzelfde bedrag

of juist het profiteren van de blinde

met als thema Typisch Nederlands".

Lezingen

schon-

De onlangs geschonken Edelman-

ken."

collectie, met 350 Amerikaanse

(bron:

(kinderboeken over het beeld van

Trouw 31

Nederland en de Nederlanders in

juli 2004J

Amerika, zal daarbij het uitgangspunt zijn. Zie over de Edelmancollectie het vorige nummer van
De Berichten.
Meer nieuws hierover op de website:
www.kb.nl.
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Excursies

Piet Broos is maar 53 jaar oud gewor-

bijvoorbeeld in de Maas- en Roerbode,

den. In zijn betrekkelijk korte leven

Jeugdjuweel en Okki. Voor veel afleve-

Over een geplande excursie naar de ten-

heeft hij kans gezien een e n o r m

ringen van Grabbelton, het jeugd-

toonstelling van Piet Broos in Weert is

oeuvre op te bouwen. Zo verzorgde

weekblad voor abonnees op de

een aparte brief bij dit nummer gevoegd.

hij vele illustraties en boekomslagen,

Katholieke Illustratie, illustreerde Piet

Ter voorbereiding daarop kan de volgen-

bijvoorbeeld voor de (daardoor?)

Broos het omslag. Daarnaast maakte

de bijdrage dienen, ontvangen van een

populaire Pietje Prilt-boeken van l e a

Broos ook kleurboeken en prenten-

donateur:

Smulders, voor enkele series school-

boeken: Keesje Holland en Hobbeltje

Piet Broos {1910-1964)

boeken en voor boeken van

Langneus bijvoorbeeld. Ze versche-

C. Wilkeshuis, J. Nowee en Frater S.

n e n vlak na de oorlog. Bovendien

Rombouts. Hij schreef en illustreer-

werden heel wat kinderboeken door

de Kwartjesboeken - onder eigen

h e m geïllustreerd en geschreven;

"Hela! Wacht eens," riep Paultje

n a a m of onder het pseudoniem

Vader leest voor bijvoorbeeld, en de

(Panter). "Ik moet een zebra mee naar

'Peter Bus kin'. In talloze tijdschrif-

g e n o e m d e 'nikkertjes'-boeken die

huis brengen van moe voor ons avondeten, ah jij een zebra bent, moetje mee.
Grr." Hij gromde zo woest ais hij kon.
"Stommerd", zei de zebra. "Een zebra is
vuurrood met een hoorn op zijn neus en
met zilveren hoeven. Kijk maar eens
goed rond: dan vind je er wel een."
Meteen zette hij het op een lopen, dat
het zand hoog opspoot, en hij was al
verdwenen, voordat Paultje de zandkorrels uit zijn ogen had gewreven."
(Beatrijs: 1963, nr.15}

Door schade en schande wordt veel
geleerd in de verhalen van Piet Broos.

^m

S5S-.

Of het nu dieren, p o p p e n of m e n s e n

ten en kranten schreef hij h o n d e r d e n

russen 1944 en 1950 bij Meulenhoff

betreft: door vallen en opstaan leren

verhalen onder eigen n a a m maar ook

zijn verschenen. Die 'nikkertjes'

ze de grote wereld k e n n e n . Dat geldt

onder de pseudoniemen 'P. van

w o o n d e n in Klapperdorp, in mooie

ook voor de hoofdfiguren uit zijn

Zevenbergen', 'Sjef van Lierop' en

huisjes m e t rode daken en geruite

b e k e n d e boeken over de "drie pik-

'PeeBee'. Alleen al voor het door

gordijntjes voor de r a m e n . De drie

zwarte, glimmende nikkertjes", die

Spaarnestad uitgegeven blad Beatrijs,

willen niet naar school: het zijn

ervaren dat 2e niet alleen door im-

het weekblad voor de katholieke

"echte d o m m e , zwarte nikkertjes"

pulsief gedrag liefde en e r k e n n i n g

vrouw dat verscheen van 1939-1967

maar h u n ouders e n meester

k u n n e n oogsten.

en toen opging in de Libelle, schreef

Brabbelaar n e m e n daar geen genoe-

Nogal wat m e n s e n blijken de n a a m

en illustreerde hij er ruim 150!

gen mee...! En als ze h u n toverboek

Piet Broos wel te k e n n e n m a a r veel

Tussen 1954 en 1957 stonden ook

niet hadden laten slingeren dan had-

van zijn oeuvre lijkt vergeten. Meestal

zijn strips jaap, Brom en Annemieke,

den ze op Meester Brabbelaars vraag

worden alleen de (zes) boeken over

Reintje de Vos en Wiebeltje in de

naar waar Nederland ligt en wat ze

de nikkertjes h e r k e n d respectievelijk

Beatrijs. De eerste (tekst-)strips

daar m a k e n , k u n n e n antwoorden:

gekend. Is dat vanwege de nu zo

waren in feite grote tekeningen m e t

"Bij de Noordzee en ze m a k e n er

o m s t r e d e n m a a r in de jaren 40 en

in het m i d d e n een tekstblokje.

kaas".

50 even gebruikelijke terminologie?

Andere strips van h e m verschenen

In 1945 kwam Knoes en zijn wonder-
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Ujke avonturen, uit, ook bij Meulen-

Teekeningen van Corina, versjes van F. Rend

hoff. In dit boek, dat eigenlijk bestaat
uit kleine verhaaltjes voor-het-slapen-

Eind 1941 zegde Corina Smit (1918-

anoniem, werden de vier seizoens-

gaan, treden allerlei sprookjesfiguren

2003) haar baan op als tekenares bij

prentenboeken herdrukt. Geen van

op en leert Knoes bijvoorbeeld dat

de reclame-afdeling van drukkerij

deze acht anonieme titels zijn in de

luiheid niet altijd leuk is.

L. van Leer te Amsterdam. Door de

NCC te vinden, zodat het archief van

Piet Broos had een groot gezin en hij

oorlogsomstandigheden was er op

Corina Smit uitkomst moet bieden.

moest dan ook voor veel brood op de

haar afdeling steeds minder te doen.

Allereerst de vier seizoensprenten-

plank zorgen. Dat verklaart mis-

Ze moest nu als freelancer op zoek

boeken, met op het omslag

schien ook waarom hij de Bijbel voor

naar opdrachtgevers. Voor handelson-

"Teekeningen van Corina. Versjes

de Jeugd (1946-1948} illustreerde en

derneming Van Amelen in Voorburg

van F, Rend". Ze heten: Lente-

de Kleine boeken van grote Heiligen

ging ze prentbriefkaarten maken, die

bloesem, Zomerzon, Herfst-bladen

(1949-1953) schreef. Maar in zijn

gedrukt werden bij De Reproductie

en Sneeuwvlokken. Ze bestaan uit

andere werk lijkt hij duidelijk veel

Compagnie in Rotterdam. Zo kwam

8 tweezijdig bedrukte bladzijden,

meer aardigheid te hebben gehad:

ze in contact met wat haar belangrijk-

terwijl ook de binnenkant van het

de korte verhalen, de boeken over

ste opdrachtgever in de oorlog zou

vooromslag bedrukt is. De NCC telt

de 'nikkertjes', de strips, het boek

worden: DRC (nu: NEROC). In juli

dit als [17] pagina's. De achterkant

van Knoes, de Toverjluit-serie en de

r942 sloot ze een omvangrijk con-

heeft geen tekst, ook geen K-num-

boeken over Dikkie Kwik die naar

tract af voor onder andere een aantal

mer. Een nieuwe oplaag van deze

Amerika en China reisde, zijn met

prentenboeken. Onder de naam

prentenboeken heeft "Tekeningen"

humor geschreven en lijken met veel

Corina zou zij voor illustraties zorgen

op het omslag. Eén prentenboek is

meer plezier gemaakt. Gelukkig krijgt

bij versjes van F. Rend, het pseudo-

alleen in nieuwe spelling versche-

het werk van Piet Broos nu dan ein-

niem van haar man Frans Emmer.

nen: Poppenland. Evenals het boven-

delijk de aandacht die het verdient:

Directeur C. Stas van DRC was na

genoemde St. Nicolaas-boek staat

een oeuvre-catalogus en vanaf 17

ontvangst van een eerste zending niet

achterop het logo van [drukkerij]

oktober een overzichtstentoonstelling

te spreken over de gedichtjes. Corina

Relpi Amsterdam, en verder:

in het Gemeentemuseum te Weert.

ging ze toen tot zijn tevredenheid zelf

"Gedrukt in Holland" en "gr. f.1.35".

maken, al bleef de naam van haar

Poppenland wijkt ook in het binnen-

man op het omslag staan.

werk af van de seizoensboeken: de

Vijf titels komen in de Nederlandse

middelste twee bladzijden zijn in

Centrale Catalogus voor, met de date-

zwart-wit en de binnenkant van het

ring [195-?]. Het zesde boek waar haar

achteromslag is bedrukt, dus [18]

naam buiten op stond, was een

pagina's. De herdruk van de sei-

Sinterklaas verhaal: St. Nicolaas,

zoensprentenboeken is op dezelfde

Yveüe Jansen

Geïllustreerde Sint-Nico laasvertelling door Corina [nog
niet in de NCC]. Later verschenen nog vier andere
prentenboeken (Op de boer
derij, Zee en zand,
Dierentuin en In onze tuin)
zonder namen buiten op
maar volgens hetzelfde
stramien: tekeningen van
Corina bij (haar) versjes.
Op dezelfde manier, dus
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manier opgezet. Verder is toen de
volgorde van platen en versjes enigszins gewijzigd. Herfst-bladen heet
nu Herfstbladeren en een storende
zetfout is verholpen. Achterop staat
vermeld: "355/58". Met de code
"281/84" achterop verschenen: Op
de boerderij, Zee en zand, Dierentuin en In onze tuin.
In 1942 en 1943 leverde Corina de
tekeningen en versjes voor al deze
albums bij De Reproductie Compag-

nie in. DRC begon voortvarend niet

Internet

Mengelwerk

de productie. Zo kwam er bericht van
de Nederlandsche Kultuurkamer dat

Op de website van de Koninklijke

In 2005 is het 200 jaar geleden dat

Corina onder deze naam niet was

Bibliotheek: (www.kb.nl), is bij de

Hans Christian Andersen (1805-

aangemeld, maar dat bleek op een

rubriek 'Nieuws', via het 'Nieuws-

1875) werd geboren en dat gaat

vergissing te berusten. Van de tien

overzicht' onderaan een stuk met veel

wereldwijd gevierd worden. In

prentenboeken zijn drukproeven

illustraties te vinden over Roodkapje.

Denemarken is een website opgezet:

bewaard, alle met de namen van
Corina en Rend op het omslag.

www.hca2005.org, waarop ook voor
Op de website van Openbare

Nederland informatie beschikbaar

Corina verzocht de uitgever om een

Bibliotheek Rotterdam

wordt gesteld. Tijdens een pers-

fout, die ze in de drukproef van

(www.bibliotheek.rotterdam.nl) staan

conferentie in de Efteling zijn vier

Herfst-bladen gesignaleerd had, te

een aantal prenten uit oude prenten-

ambassadeurs voorgesteld die bereid

herstellen. De productie moest echter

boeken met kinderliedjes. Te bereiken

zijn activiteiten in Nederland op te

worden stilgelegd. Blijkbaar hadden

via "maand van de muziek/kinder-

luisteren: Freek de Jonge, Ivo de

de papierverordeningen een spaak in

boekenweek'', klik op muziekstukjes

Wijs, Daphne Deckers en prinses

het wiel gestoken. Zo was er op i

in het middelste scherm en u kunt

Laurentien.

maart 1943 een verbod op het druk-

de afgebeelde liedjes ook horen.

ken van ansichtkaarten uitgevaardigd
en waren nu de prentenboeken aar)
de beurt. Er werd voor het drukken
van kinderprentenboeken geen
(schaars) papier meer verstrekt. De
prentenalbums zijn pas na de oorlog

Uit Berichten van Moederde Gans
Bij www.luikerwaal.com zijn kinder-

(jrg. 5, no. 2, juli 2004) blijkt dat de

boeken te vinden • met prachtige

Stichting Kinderboek Cultuurbezit in

platen - over toveriantaams. Klik op

Winsum een nieuw bestuur en een

de knop "Diversen" en ga via de

nieuwe directeur heeft. Het bestuur

inhoudsopgave naar Kinderboeken.

wordt gevormd door Jan Kiewiet

verschenen. Dat valt ook uit het ontbreken van K-nummers op te maken.
In 1947 en 1948 werden contracten
opgemaakt voor de lichtgewijzigde
versies, waaraan Corina op korte
termijn nieuwe zwart-wit-platen toevoegde. De voorbereidingen van een
herdruk hebben natuurlijk alleen zin,
als de oorspronkelijke versie al verschenen was en de verkoop behoorlijk liep. Ik ga er dan ook van uit, dat
de seizoensprentenboeken niet lang
ca de oorlog verschenen zijn, de
"herspelde" oplaag kort daarna, en
de herdruk van de seizoensboe ken
en de vier "nieuwe" titels aan het

(voorzitter en in het dagelijks leven
Op www.dekinderboekenweekisjarig

chef Economieredacrie van het

.nl staat informatie over de Kinder-

Dagblad van het Noorden), Harm

boekenweek die 50 jaar bestaat.

Post (secretaris en werkzaam als

Met plaatsen waar van 6 tot en met

directeur Groningen Seaports in

16 oktober activiteiten of tentoonstel-

Delfzijl) en Koos Trouw (secretaris

lingen worden georganiseerd. Op

en werkzaam als hoofdambtenaar bij

5 oktober wordt bekendgemaakt wie

het waterschap Noorderzijlvest in

de "Griffel der griffels" zal krijgen,

Groningen). De directeur, Albert van

voor het beste kinderboek van de

der Berg, is 50 jaar en heeft een

afgelopen halve eeuw. Juryleden

carrière in het bedrijfsleven achter de

zullen een keus maken uit 61 ooit

rug. Hij is op dinsdag en donderdag

bekroonde boeken. Er zijn er nu 6

in het pand aan de Hoofdstraat in

genomineerd: Kruistocht in spijker-

Winsum te vinden.

broek van Thea Beekman, Het sleutelkruid en De kleine kapitein van Paul

Een Italiaanse miljonair gaat een

Biegel, De brief voor de koning van

Pinokkiomuseum inrichten in de 17e

privé-correspondentie bekend, dat het

Tonke Dragt, Krassen in het tafelblad

eeuwse Villa Garzoni, waar de moe-

in november 1948 verscheen, op tijd

van Guus Kuijer en Kleine Sofie en

der van auteur Carlo Collodi werkte

voor mijn eerste Sinterklaas.

Lange Wapper van Els Pelgrom,

en waar Collodi volgens velen zijn

eind van de jaren veertig. Van het
St. Nicolaas-boek is uit Corina's

inspiratie opdeed. De tuin heeft al
een Pinokkio themapark, waar elk
Rob Delvigne

jaar duizenden toeristen op afkomen.
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Tentoonstellingen

2005 en zal aansluitend gevolgd
worden door een tentoonstelling

Van 19 september 2004 tot 10 april

van Campagne's uitgaven van weten-

2005 is in het Letterkundig Museum

schappelijke aard, periodieken en

in Den Haag een tentoonstelling over

kranten in het Regionaal Archief

Willem Wilmink te zien.

Rivierenland.

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5.

Adres: Museum de Groote Sociëteit,

Tel. 070-3339666. Open: di-vr 10-17,

Plein 48, Tiel. Open: di t/m zo van

za-zo 12-17

uur

' E r ' s °°k

eetl

13.30 -17.00 uur.

Schrijversprentenboek over Willem

Beide tentoonstellingen zijn inge-

Wilmink verschenen: Ik droomde

richt naar aanleiding van het ver-

dat ik wakker was / red. Harry

schijnen van het boek Vergeten

Bekkering, Daan Cartens en Muriè'1

cultuurdragers. De Tielse uitgevers-

Steegstra. - Amsterdam : Bert

familie Campagne 1819 -1919 / John

Bakker, 2004. - 158 p. -

Landwehr. - Hes & De Graaf, 2004.

ISBN 90 351 2672 6 ; € 19,95.

- 150 p. ; UI, - ISBN 90-6194-329-9
ing ; € 35,00.

Van 13 november tot en met
8 januari 2 0 0 ; in het Veluws Museum
de tentoonstelling Van Sinterklaas tot

Publicaties

Santa Claus, met schilderijen, foto's,
prentenboeken, speelgoed en een
documentaire. Met medewerking

Bijna alle hoeken die hieronder worden

van Frits Booy en met catalogus.

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Adres: Langstr. 13, Barneveld,

kundig Museum of bij de Koninklijke

tel. 0342-415666, open di-vr 10-17,

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

za 13-17 uur.

Op zaterdag 27 november om 15.00

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

uur zal met een inleiding van Frits

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Van 19 oktober tot en met 27 februari

Booy de tentoonstelling Het toover-

welke bibliotheek in Nederland het wel

2005 is in het Gemeente Museum

kabinet van Campagne Tiel. 100

aanwezig is.

Weert, locatie de Tiendschuur, de

vergeten kinderboeken 1839-1912

expositie te zien: Verteld en getekend

geopend worden in Museum de

NEDERLAND

door Piet Broos (1910-1964). Er

Groote Sociëteit m Tiel. Er zullen

worden boeken, tijdschriften en

allerlei fraai geïllustreerde kinder-

Dick Bruna : all about his work /

originele tekeningen getoond. Een

boeken uit het fonds van de 19e

[inleidende tekst van Toon Lauwert]. -

publicatie met dezelfde titel is in het

eeuwse Tielse uitgevers familie

[S.l. : s.n.], 2003. - 223 p . : ill. ; 23

Museum te koop,

H.C.A. Campagne te zien zijn: ABC-

cm. Euro 34.00.

Voor verdere informatie: zie

boeken, boeken over reizen, Piet de

Overdadig in kleur geïllustreerde catalo-

www.pietbroos.nl of

Smeerpoets, de kermis en het circus;

gus van de gelijknamige tentoonstelling

www.museumweert.nl. Klik locatie

sprookjes-, liedjes-, meisjes- en

gehouden in verschillende sleden in

'De Tiendschuur' aan, daarna 'agen-

schoolboeken. Voor het overgrote

Japan. - Inleidende tekst ook in het

da' en klik vervolgens op het afge-

deel uit particulier bezit, aangevuld

Engels.

beelde werk van Piet Broos. Adres:

met bruiklenen uit de Koninklijke

Slechts enkele exemplaren te koop in de

Recollectenstraat 5, tel. 0495-525610.

Bibliotheek en het Regionaal Archief

boekwinkel van het Centraal Museum

Open: di-zo 14-17 uur.

Rivierenland in Tiel.

Utrecht (waar het archief van Dick

De tentoonstelling is te zien tot mei

Bruna berust waaruit de tentoonstelling
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was samengesteld): 030-2362350 of
boekwinkel @ centraalmuseum.nl
E Codicibus Impressisque : opstellen
over het boek in de Lage Landen voor
Elly Cockx-Indestege. - (Miscellanea
Neerlandica Series number : 18). 3 dl. - X, 492 p. ISBN: 90-429-1421-1; € 188,-.
Een feestbundel met 84 bijdragen van
onderzoekers op hel gebied van de boekwetenschap, samengesteld als blijk van
waardering voor de persoon en het werk
van mevrouw Elly Cockx-Indestege.
Deel 1 bevat artikelen over handschriften, incunabelen en kalligrafie, deel 2

Y^^

artikelen over drukken van de zestiende

werden kunstzinnige prentenboeken uilgegeven van Ernst Kreidolf Carl Hofer,

tot de twintigste eeuw en deel 3 studies

Banden. - ISBN 3-476-02021-5;

Paula Dehmel enjulius Dietz. Stark

over band en papier, verzamelaars en

€49,95.

deed onderzoek in diverse archieven en

verzamelingen. In deel 2 een artikel
door P.J. Buijnsters over de Amster-

Deze encyclopedie van kinder- en

in het teruggevonden archief van

jeugdliteratuur bevat 534 klassieke

Schaffotein en toont het kinder- en

damse uitgever Willem Houtgraaf

kinder-boeken uit meer dan 60 landen

jeugdboek als onderdeel van de litera-

{1763-1791) en hel achttiende-eeuwse

over de hele wereld, vanaf het begin van

tuur en de illustraties als avantgardis-

prentenboek voor kinderen,

de 18e eeuw tot heden. Met informatie

tische exponenten.

over inhoud, waarde en receptie van de
Mols, leraar en schrijver : een dubbe-

boeken. Ieder artikel bevat een korte bio-

Encyclopedia of children and child-

le functie zoals bij veel van zijn colle-

grafie van de auteur, een overzicht van

hood in history and society / Paula

ga's / door J. Winnips. - 2004. -

diens werk, en een bibliografie van

S, Fass, ed. in chief. - New York, NY

32 p . ; ill. Spiraalband. Uitgegeven

primaire en secundaire literatuur.

[etc]: Thomson Gal e, cop. 2004. -

in eigen beheer, te bestellen via tel.

Eerder in 1999 verschenen in 2 gebon-

3 dl.: ill.; 29 cm. -

030-220 33 65 voor € 6,50 excl.

den delen voor DM 498,-!

ISBN 0-02-865714-4 set.

porto.
Uitgevers doen vaak een beroep op

Der SchafFstein-Verlag : Verlags-

literatuur wordt geplaatst in de bredere

leraren als zij iets willen uitgeven, Co

geschichte und Bibliographie der

context van de geschiedenis en cultuur

Winnips beschrijft, hel oeuvre van zo'n

Publikationen 1894 -1973 / Roland

van de kindertijd. Bevat 445 alfabetisch

leraar/schrijver en plaatst dit in het

Stark. - Frankfurt am Main ; Berlin ;

geordende artikelen, waaronder een over-

tijdsbeeld van de jaren vijftig.

Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford

zicht van de geschiedenis van de jeugd-

; Wien : Lang, 2003. - 250 S. : 111.;

literatuur, essays over ABC-boeken, over

21 cm. - (Kinder- und Jugendkultur,

sprookjes en fabels en over strips. Met

-literatur und -medien ; Bd. 23). -

lemma's over auteurs als Alcott, Carroïl,

Goedkope aanbieding:

Bibliogr. und Literaturverz. S. 180 -

Kipllng en Dr. Seuss.

Klassiker der Kinder- und Jugend-

247. - ISBN 3-631-50985-5 kart.;

(bron: Children's Literature Association

literatur: ein lnternationa-les

€ 39,80.

Quarterly, 2003-2004)

BUITENLAND

'/

^

Driedelig naslagwerk waarin jeugd-

Lexikon / Bettina Kümmerlmg-

Het Schaffstein-Verlag behoorde tot

Meibauer. - Stuttgart: Metzier,

de meest gerenommeerde uitgeverijen

2004. - Sonderausgabe in drei

in het Duitse taalgebied. Rond 1900

Fairy godfather : Straparola, Venice,
and the fairy tale tradition / Ruth B.
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Bottigheimer. - Philadelphia:
University of Pennsylvania Press,
2002. -156 p . : UI.; 24 cm. - Met
bibliografie (p. [i4i]-i;o) en index. ISBN 0-8122-3680-7.
Een gedegen maar opvallend leesbare
studie over Giovan Francesco Straparola,
de peetvader van hel literaire volkssprookje. In zijn raamvertelling
"Piacevoli Notti" (Plezierige Nachten),
in twee delen verschenen in 1551-1553,
vinden we de eerste versies van sprookjes
als "Degelaarsde Kat" en "Kikker
Koning", die later in de versies van
Perrault en Grimm bekend geworden
zijn. Met name laat de auteur zien hoe
bij Straparola voor het eerst het bovennatuuAijke als wensvervullend element
in de verhalen voorkomt.
Little Red Riding Hood undoaked :

24 cm. - (Children's literature and

The Brothers Grimm : from enchan-

sex, morality, and the evolution of a

culture ; 23). - Includes bibliographi-

ted forests to the modem world / Jack

fairy tale / Catherine Orenstein. -

cal references (p. 333-349) and index.

Zipes. - 2e ed. - New York : Palgrave

New York : BasicBooks, 2003 (Oxford

- ISBN 0-415-93000-6

Macmülan, 2002. - xx, 331 p. : UI.;

; Oxford Publicity Partnership). -

21 cm. - Includes bibliographical

288 p . : UI, facsims., port. ; 2icm. -

references (p. [297]-32i) and index. -

Originally published: 2002. -

in boeken van over de hele wereld onder-

ISBN 0-312-29380-1.

Bibliography. - Includes index. -

zocht, De Canadese Sandra Beckett

ISBN 0-465-04126-4 pbk : / 12,-

ging op zoek naar verwijzingen naar

Beschouwing van de sprookjes van
Grimm in de sociaal-historische context

Boeiend geschreven verslag van de

In deze studie wordt hel 'naleven'
van het sprookje 'Roodkapje en de wolf

hel sprookje in de (jeugd)literatuur, de

waarin ze zijn ontstaan, met een uit-

verschillende verschijningsvormen en

gebreid biografisch hoofdstuk over de

interpretaties uit de 18e, ïge en 20e eeuw

onderzocht meer dan 200 hervertellin-

gebroeders. Zipes toont aan dat hun

van hel sprookje Roodkapje en de wolf.

gen uit 20 landen en in 12 talen, het

bronnen minder 'volks' waren als soms

De auteur gaat aan de hand van de

grootste deel verschenen na 1970.

beweerd wordt en dat ze beïnvloed zijn

kleding na wat de gedaanteverwisselin-

Onderwerpen: visuele verwijzingen in

door de protestantse en burgerlijke waar-

gen van Roodkapje en de wolf zijn. Zij

prentenboeken; de invloed van de illu-

den en normen uit de Biedermeiertijd.

kan een onschuldig meisje of een porno-

straties van Gustave Doré en Walter

Ook latere herschrijvingen van de

ster zijn, hij een verleider, bedreigde

Crane; 'fotoverhalen'; de abstracte inter-

sprookjes krijgen aandacht.

diersoort of underdog. Elke analyse

pretatie van Walter Lavater; eigenzin-

Verschillende versies van Sneeuwwitje

wordt vergezeld van een schels van de

nige herschrijvingen; boeken waarin

en Doornroosje worden vergeleken. Deze

cultuur en hef vrouwbeeld in de

wordt verteld hoe het verder ging met

uitgave (de eerste druk verscheen 15 jaar

betreffende periode, (bron: website Villa

Roodkapje en haar grootmoeder. Het

geleden) is deels herschreven en aange-

Kakelbont Antwerpen)

boek van Ivo de Wijs: 'Roodkapje en de

vuld met verwijzingen naar nieuw

populaire cultuur en de reclame, en

zeven geitjes' wordt uitvoerig besproken.

onderzoek, (bron: website Villa

Recycling Red Riding Hood / Sandra

(bronnen: website Villa Kakelbont,

Kakelbont, Antwerpen)

L. Beckett. - New York ; London :

Antwerpen en het tijdschrift Bookbird,

RouÜedge, 2002. - xxii, 362 p . : UI.;

jrg. 42, MO. 3, 2004;
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Breaking the magie spell: radical

From Alice to Harry Potter:

theories of folk and fairy tales / f ack

Chüdren's fantasy in England /

Children's Literature. - Indudes

David Zipes. - Revised and exp. ed -

Colin ManJove. - Christchurch (New

bibliographical references (p. [225]-

Lexington, KY : The University Press

Zealand ): Cybereditions, 2003.

228) and index. - ISBN 0-313-32483-2.

of Kentucky, 2002. - xxv. 278 p . ;

Een inleidend maar zeer informatief

International Research Society for

23 lezingen gehouden op een conferen-

22 cm. Oorspr. uitg.: Austin :

overzicht van Engelse fantasieverhalen

tie, gegroepeerd in 7 thema 's, over de

University of Texas Press, 1979. -

vanaf het ontstaan van het genre rond

weergave van het verleden in jeugdlitera-

ISBN 0-8131-9030-4

1850. Terwijl we wel eens vergeten dat

tuur van de 19e en zee eeuw.

"tijdloze" klassieken als Mary Poppms

Onderwerpen: de paradox van de histo-

Volgens Zipes bezitten volkssprookjes
een revolutionaire kracht; ze gaven het

ofWinnie de Poeh het product van hun

rische feiten waarbij kinderen zelden een

gewone volk een stem om hun frustraties

tijd zijn, legt de auteur van dit boek

rol spelen, en de fictie waarin ze wel

en wensen in een prekapitalistische

juist de nadruk op de manier waarop

zeer actief zijn; onderzoek naar moder-

maatschappij te verwoorden. Bovendien

zij de sociale en intellectuele context van

ne mythen, met beschrijvingen van

zorgde de vertelcultuur voor onderlinge

hun tijd en de toen geldende waarden en

Jeanne d'Arc als voorbeeld; normen en

saamhorigheid. Hij bekritiseert de

normen weerspiegelen. Hoewel hij met

waarden in 'Robinson Crusoê' en navol-

Gebroeders Grimm, die de verhalen te

name over de fantasieverhalen van na

gingen; historische avonturenverhalen

veel aanpasten aan de burgerlijke

de Tweede Wereldoorlog nogal kritisch

van Henty en Nesbit; koloniale en post-

moraal van hun tijd; op Walt Disney als

is, is hij opvallend positief over Harry

koloniale onderwerpen; tweede wereld-

vertegenwoordiger van het Amerikaanse

Potter.

oorlog; tijdreisverhalen; en meer.

kapitalisme en op Bruno Bettelheim, die

(bron: Chüdren's Books History Society

zijn experimenten verzon. Gedeeltelijk

The presence of the past in chüdren's

Newsletter, no. 7a, 2004}

gewijzigde heruitgave waarin één hoofd-

literature / edited by Ann Lawson

stuk over Harry Potter en Philip

Lucas. - Westport, Conn. [etc] :

Kiddie lit: the cultural constniction •*

Pullman is toegevoegd, (bron: website

Praeger, 2003. - xxi, 242 p . ; 25 cm. -

of children's literature in America /

Villa Kakelbont, Antwerpen)

Lewis Carroll & his illustrators :

{Contributions to the study of world

Beverly Lyon Clark. - Baltimore, Md ;

literature, ISSN 0738-9345 ; no. 120).

London : Johns Hopldns University

- Prepared under the auspices of the

Press, 2003. - xv, 257 p. ; ill. ; 24 cm.

collaborations and correspondence,
1865-1898 / edited by Morton N.
Colien & Edward Wakeling. - London
: Macmillan, 2003. - xxxvi, 349 p. : ill.
; 22 cm. Indudes bibliographical
references, - ISBN 0333-78307-7 ;
$ 35.Gebruikmakend van korte biografische schetsen en brieven wordt onderstreept wat de vragen en verwachtingen
van Carroll waren ten aanzien van de
illustraties in zijn boeken door John
Tenniel, Henry Holiday, Arthur Burdett
Frost en Emily Gertrude Thomson. Het
boek bevat erg weinig illustraties, volgens
de recensent in het Bulletin van de
Society ofChildren's Book writers el
illustrators, Chicago.
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- Includes bibliographka] references

lende typen dromen die voorkomen in

bekeken, de bewerkingen voor theater en

and index. - ISBN 0-8018-6900-5

Alice in Wonderland, in Peter Pan en

film, de illustraties en vertalingen en de

in Harry Potter; over veranderende

talloze bewerkingen, vervolgen en nieu-

De auteur toont aan dat in de 19e
eeuw in Amerika de grote schrijvers voor

opvattingen over het kind-zijn in de

we verschijningsvormen van 'Pinocchio'

een gemengd publiek van volwassenen

Amerikaanse cultuur in de jaren twintig

van Cario Coüodi.

en kinderen schreven: Mark Twain,

en dertig; over didactische patronen in

(bron: Bookbird, jrg. 42, no. 3, 2004^

Robert Louis Stevenson. Louisa May

de bewerkingen van Shakespeare's

Alcott en Rudyard Kipling. Hun werk

toneelstukken.

werd gerecenseerd in belangrijke bladen.
Daarna werd jeugdliteratuur tot een

Pinocchio : entre texte et image :

apart genre bestempeld en kwam niet

[1111 colloque organisé en mars 2002

Bijzondere
(her)uitgaven

meer voor in de literaire geschiedenis-

rinstitut International Charles

boeken: jeugdliteratuur werd klein

Perrault...] / Jean Perrot {dir.L -

De voetreis naar Sneek / Cor Bruijn.

gehouden. Clark bewijst dit door de

Bruxelles [etc]: P.l.E. Peter Lang,

- ie dr. * Rotterdam : Donker, 2004. -

historische receptie van een aantal

2003. - 269 p . : lil.; 22 cm. -

207 p . : ill., krt, ; 23 cm. - Met lit.

representatieve werken te onderzoeken.

(Recherches comparatives sur les

opg. - ISBN 90-6100-558-2 ; € 15,90.

livres et Ie multimédia d'enfance ;
Edward Ardizzonc : a bibliographic

No. 1). - ISBN 90-5201-171-0 kart. :

commentary / by Brian Alderson. -

ca. € 30.-.

Ravelston: Private Libraries

Uitgave van een niet eerder gepubliceerd manuscript uit 1908 van Cor
Bruijn (i88yigy8) overeen voetreis

Teksten van lezingen gehouden tijdens

met leerlingen van de Humanitaire

Association ; London : British Library

een colloquium in maart 2002 in Parijs.

school uit Laren. Met aanvullende

; New Castle, DE : Oak Knoll Press,

Analyse van de bestseller over de houten

informatie van onder andere Margreet

2003. - 309 p. : ill. ; 26 cm. - Met

pop die tot leven komt en met gemak

Bruijn over het vemieuwingsonderwijs

lit. opg. en index. -

nationale grenzen en taalgrenzen over-

aan de Humanitaire School en over

ISBN 0-7123-4759-3 (British Library) ;

schrijdt. Na een inleidend hoofdstuk over

haar vader Cor Bruijn. Het is een

ï 75> •

internationaal onderzoek volgt een ver-

tijdsdocument waarin een beeld wordt

gelijkende aanpak waarin de literaire en

gegeven van maatschappelijke ver-

culturele kenmerken van de tekst worden

anderingen en van de idealen van de

Geannoteerde bibliografie met veel
illustraties van het gehele werk van
Ardizzone f1900 -1979) als auteur,

Humanitaire School.

illustrator en ontwerper van stofomslagen en ander drukwerk. Bevat twee

20.000 mijl onder de wateren /

artikelen van Ardizzone met zijn visie

Jules Verne ; vert. door Hans van

op illustreren en twee bijdragen over de

Cuijlenborg. Facet, 2003. 503 p.

totstandkoming van zijn 'Peacock Pie'

Vert. van: Vingt mille lieues sous les

en 'Peter Pan'.

mers.
De eerste integrale vertaling van een

Children's literature : annual of the

van de belangrijkste boeken van Jules

Modern Language Association ... Vol.

Verne. De vertaler heeft zich zeer

32 ; published for HoUins University

nauwgezet van deze taak gekweten, en

and the Children's Literature

geen tegemoetkomingen gedaan aan een

Association / ed.-in-chief Richard

hedendaags of jong publiek, waardoor

H. W. Diliard, ed. Julie Pfeiffer. -

het 'een volwassen literaire belangstel-

Baltimore : John Hopkins University

ling veronderstelt', aldus Jen de Groeve.

Press, 2004. - X, 288 p . ; 21 cm. -

(De Leeswelp no. 4, 2004)

Met lit. opg. en reg.
Bevat onder meer essays over verschil-
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Uit de tijdschriften
Ooit voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn
bij het Letterkundig Museum of de
Koninklijke Bibliotheek.

NEDERLAND
Berichten van Moeder de Gans (jrg. 5,

handboeken en de wijze waarop ze

De Vemiaan (no, 31, zomer 2004}

no, 2, juli 2004) bevat artikelen over

deze periode behandelen, de visie van

is grotendeels gewijd aan het boek

Maren Koster (1872-1953) en Anton

D.L. Daalder, prentenboeken uit de

Róbur de Veroveraar.

Beuving (1902-1977)

periode 1900-1945, voetbalboeken,
een meisjesboek van M. Geisler-Plat

ZL (jrg, 3, no. 2, jan. 2004) bevat een

In Boekenpost (no. 7a, juni/juli en

met informatie over 'fabriekslees-

artikel over de fascinatie van [ohan

no. 73, sept/okt 2004) artikelen over

boeken', een verkenning van de non-

Daisne voor de schrijfster Tine van

gevarieerde typografie in leesboekjes

fictie en informatie over minder

Berken (1870-1899),

(afl. 3 en 4); auteur (ohan Hidding

bekende protestants-christelijke

(1918-1976); ige-eeuwse Nederlandse

auteurs uit 1900-1945.

prentenboekjes uit Duitsland; 50 jaar

BUITENLAND

kinderboekenweek; kinderboeken

In De negentiende eeuw (jrg. 28,

met houtgravures vóór 1830; auteur

no. 2, juni 2004) een artikel van L.G.

Aus dem Antiquariat (no. 3, 2004}

Nico Marinus Schouten; de collectie

Saalmink over de nawerking van de

bevat artikelen over geïllustreerde

Edelman (Amerikaanse kinderboeken

gedichten van Hieronymus van

vakliteratuur over speelgoed en over

over Nederland).

Alphen.

de sprookjes van Grimm.

Indische Letteren (jrg. 19, no, 2, juni

De School Anno (jrg. 22, no. 2,

Beilrage ]ugendliteratur und Medien

2004) bevat een artikel over beeld-

zomer 2004) bevat bijdragen over

(jrg. 56, no. 2, 2004) bevat artikelen

vorming in de Pang Paneu boeken

Hendrik Wester (1752-1821) en over

over Heinrich Wolgast en zijn tijd en

(1941) van Gijsbert de Vries.

het boek Geschenk voor de jeugd door

over de 'Jugenschriftenbewegung

Nicolaas Anslijn Nz,

und Jugenschriften-Warte im Kampf

In het Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te

gegen Schmutz und Schund'.
Stripschrift (jrg. 36, no. 4 (361), juni

Leiden, 2002-2003 een bijdrage over

2 004) bevat een bijdrage over

Bookbird (jrg. 42, no. 3, 2004} bevat

een collectie brieven aan dichter (ook

Winsor McCay: meer dan Little

onder andere een nieuwe kijk op het

voor kinderen) S.J. van den Bergh

Nemo. In no. 5, (362}, aug. 2004

werk van Hans Christian Andersen,

(1814-1868).

artikelen over Kuifje in Brussel, het
Wilhelm-Busch Museum in

Bulletin Jugend und Literatur (jrg. 35,

Literatuur zonder leeftijd (no. 64,

H anno ver en de Amerikaanse serie

no. 4, 2004) bevat een bijdrage over

zomer 2004) mag niet gemist wor-

Classics lllustrated.

R u la man door David Weinland uit

den, want is voor het grootste deel

1875 en over 50 jaar Pixi-boekjes.

gewijd aan de jeugdliteratuur uit de

In Traditie (jrg. 10, no. 2, zomer

periode 1900-1945, een tijdvak waar

2004) een artikel van Janneke van

Children's Books History Society

nog maar weinig onderzoek naar

der Veer over slavernij in jeugd-

Newsletter (no. 79, aug. 2004) bevat

gedaan is. Met een overzicht van

boeken,

artikelen over Flora Louise Shaw

Berichten uil de wereld van het oude kinderboek
september 2004 no, 43

Colofon

(1852-1929) en Anthony Buckeridge
(1912-2004).

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

Children's literature Associatie n
Quarterly (jrg. 28, no. 4, winter
2003-2004) Bevat een artikel over
ideologie in een Italiaans jeugdtijdschrift tussen 1906 en 1911.
Childrea's literature in education

Het was een kinderboek(je) met

(jrg, 35, no. 2, juni 2004} bevat arti-

gekleurde illustraties, dat tijdens de

kelen over jetigdbewerkingen van

tweede wereldoorlog voorgelezen werd.

Guüiver's travds, avontuurlijke meis-

De inhoud; Koningin Wilhelmina

jes in serieboeken in de Verenigde

wenst een clementine (of misschien:

Staten begin 20e eeuw, een analyse

Wilhelmien een appelsien). Ze vraagt

van vier versies van het Assepoester-

aan de premier om dit te verzorgen,

verhaal.

maar die vindt het te laat en wil naar
bed. De koninklijke familie is in rep

Marvel s & Tales (jrg. 18, no. 1, 2004)

en roer, heer gemaal wordt ingescha-

bevat onder meer een artikel over het

keld, die ook de prinses te hulp wil

sprookje Doornroosje, verschenen in

roepen, maar deze is er vandoor en

een nieuwe vorm die zich afspeelt in

blijkt het aan te leggen met de paleis-

de tweede wereldoorlog in Duitsland.

kok. Als ze samen ontdekt worden,
stelt de slimme kok voor om de cle-

La revue des livres pour enfants (no.

mentine of appelsien te verzorgen bij

216, april 2004) bevat een bijdrage

een overheerlijk banket en zo krijgt

over heldinnen in prijsboeken aan

hij de hoge positie van de premier

het eind van de 19e eeuw.

aangeboden die verbannen wordt.
Weet u welk boekje hier wordt
bedoeld, dan graag informatie naar:
van Mathenessestraat 33,
wimkeroelof@ ho tmail. co m.

Dit nummer staat in het teken van

Henc R.A. de Roo van de website

auteur /illustrator Piet Broos.

www.luikerwaal.com (over toverlan-

Donateur Yvette Jansen verzorgde

taarns) zoekt een exemplaar van het

de illustraties.

boek Magie Lantem Alphabet of
Animals uitgegeven door Raphaë'1
Tuck & Son, ca. 1900, om zijn website compleet te kunnen maken. Hij
heeft er een aantal platen van, maar
zoekt de rest. Reacties naar:

Wimke Janssens-van Buuren is op
zoek is naar een boek met een
gedichtje over Koningin Wilhelmina.
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Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok en Theo Gielen
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407, 2501; LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl

2361 KB Warmond, e-mail:

Verantwoording
illustraties

Vragen

Bestuur:
Frtts Booy (voorzitter),
fjbooy@zonnet.nl,
Henk van der Lee (penningmeester),
kjvdlee@planet.nl,
Saslda de Bodt,
saskia.debodt@let.uu.nl,
Jaap ter Linden,
jaapterlinden@ondenvijsmuseum.nl,
Pien Pon (secretaris),
pien.pon@tisoali.nl,
Reinder Storm,
reindeT.stoTm.@kb.nl.

hraderoo@luikerwaal.com.

Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
jaapterlinden@ondetwijsmuseum.nl
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring';
Frits Booy (035-5417336)
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Van het bestuur
De studiedag van 30 oktober jl. kreeg de belangstelling van
vele donateurs. Zij was bijzonder geslaagd door de onderhoudende en deskundige lezingen en de goede sfeer. Dat
heeft ons veel voldoening gegeven. De volgende studiedag
is begin april gepland. Hopelijk is de opkomst dan even
groot.
Onze gelukwensen gaan uit naar donateur Frits Huiskamp,
die de Van Alphen Prijs 2004 heeft gekregen voor al zijn
inspanningen voor het opsporen en beschrijven van oude
kinderboeken, vooral uit de periode 1800-1840. Donateurs
Josephine en John Landwehr feliciteren wij met de
tentoonstelling over o.a. hun fraaie prentenboeken van
uitgeverij Campagne te Tiel.
Onze website komt er nu aan vooral dankzij het werk van
donateur en vanaf r januari penningmeester Aernout
Borms. De naam van de site luidt:
•J^** www.hetoudekinderboek.nl,
De excursie naar de tentoonstelling over het werk van Piet
Broos was succesvol, alleen erg jammer dat een aantal
donateurs in de treinenchaos is blijven steken. Het is een
verzorgde expositie met een mooi en boeiend boek over
Broos.
Op 4 maart 2005 zal er een excursie naar de Campagnetentoonstelling in Tiel worden georganiseerd. Zie de bijlage bij deze Berichten.
Met de gezondheid van onze penningmeester gaat het
goed, met die van onze donateurs Margreet Bruijn en Frits

Hieronymus van Alphen Prijs 2004
toegekend aan Frits Huiskamp

Huiskamp helaas minder. We wensen hun veel sterkte toe!
Het jaarboekje is weer heel bijzonder geworden vooral

JURYRAPPORT

dankzij de inspanningen van auteur Marjoke Rietveld en

Frits Huiskamp was hoofd van een vernieuwingsschool

vormgeefster Roanne Woldendorp, waarvoor onze harte-

voor lager onderwijs in Enschede, later school begeleider,

lijke dank. U zult het bij deze Berichten aantreffen.

studeerde pedagogiek, Nederlands en geschiedenis, werd

Rest mij u namens het bestuur een gezond en kinder-

inspecteur van het lager ondeiwijs van de gemeente

boekenvreugdevol Nieuw Jaar toe te wensen!!

Rotterdam en zat in vele besturen en commissies,
Na zijn lange en verdienstelijke carrière deed hij jarenlang

Frits Booy

een onderzoek naar 18e- en ige-eeuwse kinder- en jeugd-

Voorzitter

boeken. Hij publiceerde hierover en ook over ige-eeuwse
schoolboeken en schoolmeesters.
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Zijn voornaamste publicatie is een

benaderde een aantal verzamelaars

waarin hij artikelen schrijft over

standaardwerk van formaat gewor-

en onderzo cht hun boeken bezit. Hij

schoolboeken en schoolmeesters.

den. Het is een bibliografische cata-

verzorgde zelf een supplement met

Maar hij verzorgt erin ook een

logus, getiteld Naar de vatbaarheid

diverse aanvullingen en correcties,

rubriek voor de jeugd, zodat ook bij

der jeugd, Nederlandstalige kinder- en

waardoor zijn handboek nog waar-

de jonge generatie interesse wordt

jeugdboeken 1800-1840. Ju aooo uit-

devoller werd. Hulde aan zo'n open-

gewekt voor de geschiedenis van

gegeven bij de Primavera pers in

hartige en nijvere onderzoeker!

het onderwijs in Nederland. Daarbij

Leiden.

produceert hij eenvoudige herdruk3) Ook al is dit genoeg voor de Van

ken van oude school- en kinderboek-

Er zijn drie pluspunten waarop deze

Alphen Prijs, Huiskamp houdt zich

jes als geschenk voor de leden van

toekenning van de Van Alphen Prijs

met nog meer zaken betreffende

bovengenoemde vereniging. Ook dat

is gebaseerd:

jeugdlectuur bezig. Hij zit in de

zijn verdiensten van Huiskamp,

redactie van De School Anno, het tijdi) Het schrijven van dit standaard-

schrift van de Vereniging Vrienden

Namens de jury,

werk was een enorm karwei, waar-

van het Nationaal Sehoolmuseum,

Frits Booy, voorzitter

voor jarenlang door het hele land
moest worden gereisd en gezocht
naar kinder- en jeugdboeken uit
de periode 1800-1840. Dit deed
Huiskamp helemaal alleen, afgezien
van de afronding van de kopij van
zijn boek. Hij inventariseerde voor
het eerst ca. 5000 ige-eeuwse kinder- en jeugdboeken en deed daarbij
belangrijke ontdekkingen, o.a. aangaande herkomst en beroep van de
auteurs. Hij verzamelde ontzettend
veel informatie over boeken, categorieën, uitgevers en illustratoren. Het
resultaat was een zeer informatief
en mooi geïllustreerd standaardwerk.

2) Het boek bevat echter geen titelregister, daar wilde de uitgever niet
aan. Huiskamp vond dat erg jammer. Ook bleek dat hij een aantal
belangwekkende privé-verzamelingen
niet of nauwelijks had bekeken en
waren er na verschijning van zijn
boek correcties noodzakelijk, wat

Studiedag over katholieke jeugdlectuur

bijna altijd bij een werk van grote
omvang met vele feiten het geval is.

De studiedag op jo oktober 2004 in Utrecht stond grotendeels in het teken van de

Huiskamp toonde geen valse

rooms-katholieke jeugdliteratuur. Het andere belangrijke onderdeel was de uitreiking

schaamte en verdoezelde niets.

van de Hieronymus van Alphenprijs aan Frits Huiskamp.

Opnieuw ging hij aan de slag. Hij

Deze keer geen verslag van de lezingen door de redactie, mant de sprekers waren bereid

maakte zelf een kort titelregister,

hun verhaal zelf op papier Ie zetten. Waarvoor veel dank,
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Naar een overzicht van katholieke jeugdlectuur:
inventarisatie en bespreking

in al die verhalen onderscheidden
zich niet van andere kinderen: ze
werden niet extra geïdealiseerd, ze

Een degelijk overzicht van de kaiho-

gaties als de Fraters en Zusters van

haalden evengoed van alles uit en

lieke jeugdlectuur in Nederland is er

Tilburg en de Broeders van Maas-

hadden zowel goede als slechte

niet, sterker nog: er is zelfs nog geen

tricht, die zich voornamelijk met het

eigenschappen.

begin mee gemaakt, in tegenstelling

onderwijs gingen bezighouden. Ze

tot bijvoorbeeld de vrijzinnig protes-

gingen van meet af aan eigen school-

1924 wel beïnvloed door het optre-

tantse jeugdlectuur. De hoeveelheid

leesboeken uitgeven, later gevolgd

den van eerst de Keurraad en later

van het materiaal is nog steeds

door jeugdtijdsdvriften als de Engel-

IDIL, In dat jaar pleitte Frater

omvangrijk, maar als er niet spoedig

bewaarder. Leesboeken werden in

Rombouts ervoor dat de jeugd meer

tenminste een inventarisatie plaats-

die tijd meestal nog vanuit het

echt katholieke en minder neutrale

vindt bestaat de kans dat er steeds

buitenland vertaald, bijvoorbeeld

boeken zou lezen. Dat moesten wel-

meer kennis en boeken verdwijnen.

de spannende en geestige jongens-

iswaar goed geschreven, vlotte en

Instellingen als het Letterkundig

boeken van de toen populaire

spannende boeken zijn maar ze

Museum (uit interesse voor de boe-

Amerikaanse Jezuiet Francis Finn.

moesten ook onmiskenbaar katho-

ken) en het Katholiek Documentatie

In 1915 begon het R.K. Jongens-

liek zijn en "verderfelijke elementen"

Centrum (uit interesse voor wat

weeshuis met een eigen serie, de

moesten geweerd worden. Als een

katholiek is) hebben belangstelling

Klasbibliotheek, De periode van 1924

boek aan zulke eisen voldeed kreeg

getoond voor een overzicht van deze

tot ongeveer 1960 geldt als de bloei-

het een zogenaamd "Keurraad-

lectuur en daarom leek het mij in-

tijd van het katholieke leesboek. Er

stempel". Al heeft dit wel een aantal

teressant om, met de ervaring op-

verschenen in die periode een paar

boeken opgeleverd met een al te

gedaan bij het onderzoek naar de

honderd boeken bij typisch katholie-

braaf verhaal, in de praktijk werd

kwartjes boeken, met deze inventa-

ke uitgeverijen als Malmberg, de

de soep toch lang niet altijd zo heet

risatie te beginnen. Ik ben zelf van

Spaarnestad en het RK Jongens we es-

gegeten als zij werd opgediend:

1927 en herinner me veel boeken uit

huis. Zij verschilden qua inhoud niet

vooral in de jaren '30 is er een groot

de begintijd die ik grotendeels mee-

zoveel van de zogenaamd 'neutrale'

aantal boeken verschenen waarin het

gemaakt heb.

kinderboeken; dezelfde genres en

katholieke geloof wel aanwezig is,

dezelfde kenmerken van hun tijd,

maar niet overheersend.

Katholieke jeugdlectuur in Nederland
begon toen de katholieken vanaf 1848
weer volledige vrijheid in het uitoefenen van hun godsdienst kregen.
Pastoor (later Mgr) Zwijsen uit
Tilburg verrichtte pionierswerk door
het oprichten van religieuze congre-

het enige verschil was dat de verhalen zich in een katholiek milieu
afspeelden. Hooguit waren er een
paar genres meer: heiligenverhalen,
missie verhalen en bijbelse verhalen
- die met name in schoolleesboeken
verschenen. De katholieke kinderen

De sfeer in de verhalen werd vanaf

Ik herinner me overigens dat wij
uit onze klassebibliotheek, waarin
katholieke en neutrale boeken door
elkaar stonden, beide soorten lazen als ze maar leuk en spannend waren.
Na de oorlog liep het aantal katholieke boeken sterk terug: uitgevers en
boekhandelaren hadden steeds meer
moeite ze te verkopen. Hoewel toen
het Keurraadstempel verviel, bleef
IDIL nog lang actief, maar het is
opvallend hoe vaak in de jaargangen
van de IDIL-gids voor jeugdlectuur
neutrale en meer nog protestantse
boeken zeer gunstige recensies
kregen.
In het standaardwerk De hele
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Bibelebontse berg wordt noch aan
protestantse noch aan katholieke
jeugdlectuur enige aandacht besteed
- Jacques Dane maakt daar in zijn

Leesdidactiek naar goddelijke en menselijke
maat : een eeuw kinderboeken bij Uitgeverij
Zwijsen, voorheen Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis

bijdrage over protestantse boeken
verschenen in het aanvullend werk

De Drukkerij van het R.K. Jongens-

Als exponenten hiervan kunnen de

Tot volk wuschdom terecht een aan-

weeshuis werd in 1846 opgericht.

kinderboekenseries Klasbibliotheek

merking op. Vooringenomenheid?

Voor het thema van deze dag is de

en Puk en Muk gelden.

!k heb daarvan bij mijn werkzaam-

periode tot 1900 niet zo interessant,

heden nog niet veel gemerkt; ik ben

want er verschijnen bijna geen kin-

bibliotheek verschijnt in 1915, het laat-

die eerder tegengekomen bij

derboeken. Rond de eeuwwisseling

ste in 1935. Het is een echt katholieke

Het eerste deeltje van de XIos-

"progressieve" katholieken (ik heb

en vlak daarna vinden echter enkele

reeks. Veel auteurs zijn geestelijken,

ook geen betere term) die veel uit

belangrijke ontwikkelingen plaats:

een aantal onderwerpen is specifiek

vroeger tijd bekritiseren. D.L.

instelling van de leerplicht, gedeelte-

katholiek (vgl. ütels als O.L Vrouw

Daalder bespreekt in Wormcruyt met

lijke financiële gelijkstelling van het

van Lourdes, Mijn missie;aren, Kleine

suycker alleen Marie Koenen, To

openbaar en bijzonder onderwijs,

Nellie v.d. Heiligen God, enz.), maar

Hölscher en Kees Spierings, waarbij

de aandacht voor 'het kind als kind',

wat vooral opvalt zijn de 'goedkeu-

tot zijn verontschuldiging gezegd

de naderende wereldoorlog. Ook

ringen' in de boekjes: de 'licentia'

moet worden dat hij vergeefs gepro-

doen zich ontwikkelingen voor

van de interne algemene overste,

beerd heeft iemand te vinden die dit

binnen de congregatie van de Fraters

het 'nihil obstat' van de bisschop van

speciale hoofdstuk wilde verzorgen.

van Tilburg, waarvan de drukkerij

Den Bosch en vanaf 1924 het vignet

Er zijn zeker meer auteurs geweest

deel uitmaakt. Er breekt een andere

van de Keurraad, opgericht door een

die goede katholieke kinderboeken

tijd aan: die van het Rijke Roomsche

aantal religieuze congregaties.

schreven: voor de oorlog bijvoorbeeld

Leven. Voor wat de Drukkerij van het

Daarenboven zijn de boekjes voor-

H. Wolfïenbuttel-van Rooyen, Ivo

R.K. Jongensweeshuis betreft, is het

zien van het vignet van de drukkerij

Groothedde, Leo Foppe, Anna

tijdvak 1900-1940 dat van de "lees-

van het R.K. JongensWeeshuis)

Sutorius en Tom Brown, en in de

didactiek naar goddelijke maat".

(Roomsche Kleur In't Werk),

jaren '50 bijvoorbeeld Carel Beke,
Mark Vendelicr en EstheT Hagers.
Afgezien van hun pedagogische of
literaire waarde vormen deze boeken
een interessant sociologisch verschijnsel: vooral de vooroorlogse
boeken geven een boeiend beeld van
hoe katholieken in die jaren zowel in
de stad als op het platteland leefden,
hoe men omging met armoede,
werkeloosheid, invaliditeit, ziekte en
dood, en welke rol het geloof daarbij
speelde. Ze vertellen veel uit de tijd
van het "rijke roomsche leven", misschien nog meer van binnenuit dan
Michel van der Plas in zijn bekend
boek met deze titel doet.

Joop Bekkers
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Uiteraard zijn ook in de schooluitgaven, de methodes voor taal-,
lees-, schrijf- en zelfs rekenonderwijs,
talloze plaatsen te vinden waaruit
overduidelijk blijkt dat de Drukkerij
van het R.K. Jongens wees huis produceert voor het katholieke onderwijs.
De periode 1940-1960 is minder
interessant. Gedeeltelijk is er een
stilstand tijdens de oorlog en later
een poging tot restauratie om door
te gaan waar men eind jaren dertig
gebleven was. Rond 1960 is er een
kentering. In 1958 verkoopt de drukkerij om economische redenen het
kinderblad De Engelbewaarder aan De
Spaarnestad, waarna het wordt opgenomen in de OKKl (Onze Kleine
Katholieke Illustratie). In datzelfde
jaar verandert de naam van de
Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis in die van Uitgeverij Zwijsen.
In 1960 verschijnt een nieuwe leesmethode Zó leren lezen. Deze methode trekt zozeer de aandacht van
Neutrale lectuur bestaat a.h.w. niet.

Carl Storch. Deze laatste schreef en

In de strijd voor de katholieke eman-

tekende zijn boeken en kalenders

cipatie past exclusieve aandacht voor

ten behoeve van het Seraphisches

het katholieke boek. Ook in boeken

liebeswerk en speciaal voor een

van de Klasbibliotheek over neutrale

katholiek weeshuis in Ehrenbreit-

onderwerpen wemelt het van katho-

stein, gedreven door paters

lieke termen. Een beperkt onderzoek

Capucijnen. Vanaf 1927 verschijnen

naar het voorkomen van dergelijke

bij de Drukkerij met enige regelmaat

termen in een kleine selectie van de

Puk en Muk verhalen in boekvorm.

'neutrale' verhalen levert 112 woor-

In de jaren dertig schrijft Fransen

den op: van aflaat, altaar... tot...

ook zelf verhalen die vervolgens door

zondaar, zuster.
Dat brengt ons op de tweede kin-

Storch van illustraties zijn voorzien.
Zowel de Duitse Puckschen and

derboekenserie: die van Puk en Muk.

Muckschen als de Nederlandse Puk

Frater Frans Fransen (pseudoniem)

en Muk zijn 'een beetje katholiek'

had eerder voor het tijdschrift De

(ze bidden bijv. hun avondgebed) en

Engelbewaarder Puk en Muk verhalen

kunnen beschouwd worden als een

geschreven. Fransen had daarbij

keurige variant van Max und Moritz

illustraties (een soort strips) en de

van Wilhelm Busch. De Keurraad

verhaallijn overgenomen van de

vindt het goede lectuur voor katholie-

Hongaars-Oostenrijkse cartoonist

ke huisgezinnen.

protestante en openbare scholen dat
in 1963 een neutrale versie verschijnt
onder de naam Veilig leren lezen,
waarin de pastoor en de missionaris
van de katholieke editie worden
vervangen door een dokter en een
ontwikkelingswerker. Nadat deze
leesmethode begin jaren zeventig
een monopoliepositie op de scholen
heeft verworven (aap-noot-mies wordt
definitief verdrongen door boomroos-vis), verschijnen vanaf 1974
series kinderboeken die qua leestechnische moeilijkheidsgraad gekoppeld
zijn aan Veilig leren lezen. De eeTste
serie is die van De Botjes met uiterst
eenvoudige woordjes en zinnetjes
en volstrekt neutraal van strekking.
Ouders en leerkrachten worden bij
het kiezen van geschikte boekjes
geholpen door een vermelding in
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de boekjes: "na drie maanden leesonderwijs", enz. In de loop der jaren
verschijnen series als: Turn Turn,
Ladderboekjzs, De Stepjes, Klimrek,
allemaal naar moeilijkheidsgraad
gekoppeld aan de leesmethode.
Typerend is ook de reeks Zoeklicht
bestemd voor zwaldezende kinderen.
Dit project start in 1983 en nog steeds
verschijnen er nieuwe titels. Inmiddels is het 'merk' Zoeklicht voor veel
kinderen een aanbeveling: leuk van
inhoud en niet te moeilijk om zelf te
lezen. Teksten in de Zoeklichtboekjes
worden gescreend op leestechnische
moeilijkheid door middel van het
bekende AVI-systeem. Veel Zoeklicht-titels krijgen bovendien het
Makkelijk Lezen-vignet van het
NBLC. De uitgeverij heeft vanaf het
begin oog gehad voor de problemen
van kinderen die met een handicap

Het Roomse boek onder curatele!

kampen. Onder andere met deze
Zoeklicht-uitgave wordt die traditie

Aan rooms-katholieke jeugdliteratuur

leesvaardigheid en leeshonger bij de

voortgezet.

is in handboeken als De hele

jeugd in het algemeen, en dus ook

In de jaren 1900-1940 zijn de

Bibelebontse berg en de overzichten

bij de katholieke jeugd, als gevolg

eisen van de lees didactiek onder-

van Daalder en Rïemens-Reurstag

van de invoering van de Leerplicht-

geschikt aan die van de katholieke

geen of nauwelijks aandacht besteed.

wet in 1900, het zijn allemaal facto-

emancipatiedrang, In de laatste veer-

Alleen Anne de Vries in zijn Wat

ren die zorgen voor een hele genera-

tig jaar van de vorige eeuw verschuift

heten goede kinderboeken wijdt een

tie katholieken waarvan iedereen de

de didactiek naar "goddelijke maat"

aantal pagina's aan dit veronacht-

leeskunst machtig was. De katholie-

naar een didactiek naar "menselijke

zaamde segment van de jeugdlitera-

ken krijgen en grijpen de kans de

maat", die van de leesmoeilijkheids-

tuur. Nu heeft de negentiende eeuw

samenleving in positief katholieke

graad. Niet langer katholieke boekjes

nauwelijks rooms-katholieke jeugd-

zin te beïnvloeden. Als een belang-

voor katholieke kinderen, maar lees-

boeken voortgebracht, behoudens

rijk middel daartoe wordt gezien de

boekjes-op-maat voor wat ieder indi-

schoolboeken, devotionalia en enkele

eigen rooms-katholieke jeugd, in

vidueel kind aankan. Het katholieke

jeugd tijdschriften als De hovenier,

positief roomse zin te voorzien van

vignet van de Keurraad die het kiezen

De kindervriend en De Engelbewaarder.

goede, roomse lectuur. Daarvoor

van een geschikt boek vergemakke-

In de loop van de eerste decennia

dient wel te worden vastgesteld wat

lijkte, is zogezegd vervangen door

van de twintigste eeuw is er echter

er onder goede roomse jeugdlectuur

het neutraal-leestechnische vignet

sprake van een groeiend zelfbewust-

verstaan moet worden. Nederlandse

van het AVI-systeem.

zijn van katholieken. De toename

recensiediensten in de vorm van tijd-

Ger Janssen
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van het aantal rooms-katholieke

schriften, catalogi en naslagwerken

openbare bibliotheken, de gelijkstel-

zijn daarbij richtinggevend. De

ling van het openbaar met het bij-

bekende publicist Ed Schilders

zonder onderwijs, de toenemende

schreef erover in 1996 en merkte

toen op: 'Over de geschiedenis daar-

neutrale jeugdliteratuur nog genade

armen) worden van verschillende

van is nauwelijks iets gepubliceerd

vinden in de ogen van Gielen, frater

kanten ongeschikt geacht voor de

en de oorzaak van die leemte iaat

Sigebertus (1883 -1962) neemt in

roomse jeugd,

zich raden: het is geen geschiedenis

Ons Eigen Blad het standpunt in,

die de katholiek georiënteerde cul-

dat uitsluitend roomse jeugdboeken

De Keurraad tracht haar doelstellin-

tuur siert'.

goed zijn voor de roomse jeugd. Het

gen te bereiken door de uitgave van

zal het motto worden van de mede

onder meer de Rafael-catalogus van

Dienst Inzake Lectuur {IDIL) is van

door hem opgerichte Keurraad voor

Roomsche Jeugdlectuur, een eerste lijst

die recensiediensten, mede door

Roomse jeugdlectuur. Medestander

van waarlijk r.-k. boeken, en door het

allerlei rellen en relletjes die zich

is onder anderen de pedagoog frater

verlenen van een Keurraad stempel

rondom de boordelingen van onder

Thomas, J.J. Doodkorte {1885-1954)

aan goedgekeurde boeken. Expliciet

meer moderne literatuur hebben

die in zijn in 1922 verschenen

wenst Rombouts geen wijwaterboe-

voorgedaan (Hermans, Reve), het

brochure Jeugd en lectuur ten strijde

ken, geen saaimansboeken, maar in

meest bekend. Zij was echter beslist

trekt tegen neutraliteit in de lectuur

een boek van 200 p. mogen toch wel

niet de enige. De tussen 1925 en

van katholieke kinderen. Boeken als

25 aan het geloof gewijd zijn.

1954 opererende Keurraad voor

Hector Malot, Alken op de wereld

Roomse Jeugdlectuur is mede rich-

(dieren hebben een geweten),

de auteur van de Arendsoog-boeken

ting gevend geweest voor de jeugd-

Charles Krienen, Prettige dagen (een

en lid van de IDIL-Keurraad, anno

literatuur.

varken met biggetjes wordt vergele-

1952 over de positie van het katholie-

ken met een moeder met kind),

ke jeugdboek: "Een teer punt!" na de

De in V)y) opgerichte Informatie

Op de achtergrond bij de beoorde-

Terugblikkend oordeelt). Nowee,

ling van de katholieke jeugdlectuur

Kievits Dik Trom-serie (autoriteiten

onaangenaam "Roomse" fase van

spelen drie belangrijke uitgangs-

worden bespot) Hein past op de dub-

brave boeken waarin je vooral niet

punten mee. Katholieken, en dus

beltjes en Zeven Robinsons van A.C.C.

te hard moest knijpen, "want dan

ook katholieke kinderen, moeten bij

de Vletter (jongens zwemmen zon-

druppelde de godsvrucht er aan alle

hun lectuur rekening houden met

der zwembroek), Biene van Edoma

kanten uit. (...) Gelukkig raken we

de Index, de Boekenwet en de

van Truida Kok (de afgebeelde meis-

langzamerhand van die onzin verlost,

Natuurwet. En hebben volwassenen

jes hebben te korte rokken ofte blote

dank zij de gezonde actie van de

al moeite met te weten wat goed of
slecht is, bij de jeugdlectuur is dus
zeker hulp geboden. Die hulp bieden
vanaf het begin van de twintigste
eeuw katholieke recenserende tijdschriften als De Boekenschouw (19061942), Ons Eigen Blad (1913-1964),
de Standaardcatalogus (1925-1930),
Lezen en wezen (1939), voortgezet in
Het Schoolbestuur, weekblad voor
leden van katholieke schoolbesturen.
Godsdienst en verantwoorde
pedagogiek zijn voor veel katholieke
opvoeders de normen waaraan goede
rooms-katholieke boeken moeten
voldoen. Voldoen ze daar niet aan,
dan worden ze afgekeurd. Boegbeeld
van de Boekenschouw is de jezuïet
A. Gielen (1871-1929), Kan goede,
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Keurraad ook. Een katholiek jeugdboek moet zijn katholicisme alleen
daar belijden, waar het normaal in
het verhaal tot uiting behoort te
komen.{...) Ik weet wel, sommige uitgevers zijn t.a.v. de KeuTraad nog
altijd gereserveerd. Laten ze gerust
zijn: de Keurraad neemt een ruim
standpunt in, met behoud van de
principes betreffende de eisen voor
katholieke jeugdboeken natuurlijk."
Ia het katholieke weekblad De Linie
wordt anno 1950 het werk van de
Keurraad als fataal voor de katholieke
jeugdliteratuur bestempeld. Het
Keurraad stem pel had averechts
gewerkt. 'Boeken nu die dit stempel
niet droegen werden al heel gauw op

Mr. van Veen-kring

een aantal scholen, althans in katholiek opzicht, voor niet 100% betrouw-

Spreker tijdens de Van Veen kring op 2a november was Wim Gielen, kenner van de

baar aangezien. Indien uitgevers bij

Reinaert in al zijn verschijningsvormen. Hij nam de Duitse bewerkingen onder de loep,

de uitgave van een nieuw boek niet

met name de illustratiegeschiedenis daarvan en schreef onderstaande bijdrage,

het Keurraad stempel aanvroegen,
"dan bleven voor hen een groot aantal
scholen gesloten. Vroegen ze het wél
aan, dan weigerde een groot aantal
andere scholen weer het aan te schaffen."

Reinaert : vanuit de oude tijd naar het Duitse
kinderboek.
Dierenverhalen bestonden naar alle

is overgegaan. Via o.a. de werken van

De Keurraad heeft tot ver na de

waarschijnlijkheid al in de prehis-

Demetrius, Phaedrus, Babrius en

oorlog haar keurende werk verricht.

torie. Die oerverhalen hebben zich

Avianus kwamen de dierfabels in

Anno 1954 is ze gefuseerd met de

zowel in het Verre Oosten als in

West-Europa terecht waar ze ver-

IDIL. De naam was inmiddels veran-

Egypte en het gebied rond de

mengd werden met Germaanse

derd in Katholieke Keurraad voor

Middellandse Zee ontwikkeld tot

diersagen en -verhalen. In de late

Jeugdlectuur. Rooms had in de loop

diersprookjes, dierlegendes en vooral

Middeleeuwen ontstaat dan het eerste

van de eeuw een nare bijsmaak

dierfabels. In elk van deze culturen

dierenepos: Ecbasis cuiusdam captivi

gekregen. De IDIL verzorgde vanaf

ontstonden in de loop van de tijd

per tropologiam waarin de vijandig-

1949 tot 1970, het jaar waarin ze is

verzamelingen van deze fabels. De

heid tussen wolven en vossen al een

opgeheven, dus 21 jaar lang de IDIL-

eerste fabelillustraties zijn in steen

belangrijk thema is. Een volgende

gids voor jeugdlectuur. Toen is ze

uitgehouwen langs de Nijl gevonden,

stap in de ontwikkeling vormt de

opgegaan in het Katholiek Biblio-

maar ook in geschreven vorm zijn de

eveneens in het Latijn geschreven

theek en Lectuur Centrum.

fabels in Egypte overgeleverd. Rond

Iscngrimus die rond 1150 in Gent

800 voor Christus werden de ooster-

geschreven is, mogelijk door ene

se dïerfabels in India opgeschreven,

Ni vardus, en waarin het weer gaat om

Berry Dongelmans

uit de wereld van het oude kinderboek
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rond 600 voor Christus gevolgd door

de strijd tussen de wolf en de vos. Op-

de verzameling van Aisopos en het

vallend is dat de optredende dieren

is met name zijn werk dat de wereld

hier voor het eerst namen hebben.

Mede op basis van Isengrimus ontstaat

dichtvorm zijn versie hiervan onder

e

de titei Reineke Fuchs, bedoeld voor

eeuw de eerste versie van de Roman

jong en oud. Het is deze editie van

in Frankrijk aan het eind van de u

Excursies
Piet Broos, tle man in en uit Weert.

de Renart. Twee of drie branches uit

Reynaerts Historie die met name als

Een door problemen van de Neder-

deze Roman de Renart vormen een

ze in 1847 voorzien is van de illustra-

landse Spoorwegen uitgedund gezel-

kleine eeuw later de basis van Van

ties van Wilhelm Kaulbach, wereld-

schap donateurs van de Stichting

den Vos Reynaerde, door een overigens

beroemd is geworden. Op z'n zachtst

bezocht op 19 november de tentoon-

anonieme Willem in het Oost-Vlaams

gezegd nogal merkwaardig, want

stelling in Weert, gewijd aan leven

geschreven. In vossenkrirtgen wordt

Kaulbach vertelt in zijn tekeningen

en werk van de illustrator en kinder-

dit werk Reynaert I genoemd. Het is

een geheel eigen verhaal over

boekenschrijver Piet Broos. Zoon Ben

overgeleverd in twee handschriften

Reinaert de Vos waardoor de platen

Broos hield een inleidend verhaal

van ongeveer gelijke lengte: het

eigenlijk niet bij Goethe's verhaal

over zijn vader onder andere aan de

Comburgse handschrift {nu ia

passen en eerder afbreuk doen aan

hand van verschillende boekjes en

Stuttgart) en het Dyckse handschrift

diens verzen.

originele tekeningen. Weliswaar werd

{nu in Munster),

De grote populariteit van dit werk

Piet Broos niet in Weert geboren

van Goethe zorgde ervoor dat er

maar hij heeft er wel een deel van

Historie geschreven, bekend als

vanaf het midden van de 19e eeuw

zijn jeugd en zijn hele getrouwde

Reynaert II waarvan één volledig

in Duitsland vele tientallen kinder-

leven gewoond en is er in 1954 ook

handschrift bewaard is gebleven, van

boeken zijn verschenen op basis van

gestorven. Dat was dan ook de reden

de hand van Claes van Aken uit het

de aan Goethe's Reineke Fuchs ten

om in het plaatselijk museum de

Rond IJ75 wordt tenslotte Reinaerts

Sticht/Utrecht (nu in de KB in

grondslag liggende Reynaerts Historie

Tiendschuur - op een steenworp

Brussel). Het gaat hierbij om een

- met de illustraties van Kaulbach

afstand waarvan Broos woonde -

enigszins omgebouwde versie van

of, later, met illustraties van Ludwig

een tentoonstelling over hem te

Remaert 1 die vervolgens is uitgebreid

Richter, Heinrich Leutemann, Fedor

organiseren waarbij gebruik is

met ruim eenzelfde aantal verzen als

Flinzer, Christian Vol teler en vele

gemaakt van het archief dat zijn

het oorspronkelijke werk. In die

andere illustratoren. Tot in onze tijd.

kinderen sinds enkele jaren hebben
opgebouwd.

tweede helft zijn onder andere veel
bekende dierfabels van Ais opus en

Wim Gielen

Broos werd geboren op 16 december

Phaedrus opgenomen.
Met name deze Reynacrts Historie

1910 in het westbrabantse ZevenHen uitgebreide versie van Wim Gielens

bergen, bezocht het gymnasium van

is daarna in gedrukte vorm bekend

voordracht, met een reeks titels van

de paters Franciscanen in Sittard en

geworden. Al in de tweede helft van

Duitse kïnderboekuitgaven van de

ging na zijn eindexamen in 1929

de i5 e eeuw is zij, in een proza-editie

Reynaert kan op aanvraag per e-mail

weer bij zijn ouders, nu in Den Haag,

van de hand van Hendrik van

of per snail-mail worden toegestuurd.

wonen. Hij volgde daar weliswaar een

Alkmaar, verschillende keren

Aanvragen bij ]eannette Kok.

blauwe maandag avondlessen aan de

gedrukt. Een Duitse vertaling van

Academie voor Beeldende Kunst,

deze versie, doorspekt met moralisa-

De volgende bijeenkomst van de

maar de daar onderwezen moderne

ties en versierd met 52 houtsneden

Mr. van Veen-kring is op zaterdag

kunst boeide hem niet en "vierkante

naar originelen van de verder onbe-

12 maart.

wolken tekenen" vond hij maar niets.

kende Haarlemmer Meester, verscheen

Er worden geen aparte uitnodigingen

Zelf zei hij het meest geleerd te heb-

in 1498 in Lübeck.

verstuurd voor deze bijeenkomsten.

ben van de schriftelijke Parijse ABC-

Plaats: antiquariaat Acanthus, Achter

lekmcursus. In 1932 gaat hij als free-

Sint Pieter 180 in Utrecht waar men

lance illustrator werken en dat bleef

Een 18e eeuwse editie van dit laatste werk. met kopergravures van

uur

welkom is tussen 10 en 10.15

als kind in handen en hij genoot

Meer informatie bij Frits Booy, zie

1940 trouwde hij met de Haagse

Colofon.

drukiersdochter Toos Uijttenhout

ervan. In 1794 publiceert Goethe in

-

hij zijn hele verdere leven doen. In

Allard van Kverdingen, kreeg Goethe
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met wie hij in 1942 naar Weert ver-

Internet

|f

huisde.

www, icdlbooks.org
De International Children's Digital

Daar breidde zijn gezin zich uit tot

www .hetoudekinderboek.nl

Library (ICDL) is een project waarbij

uiteindelijk negen kinderen. Hoewel

Hoera! De website van de Stichting

een internationale digitale jeugd-

hij lange dagen maakte en er van veel

Geschiedenis kinder- en jeugdlitera-

bibliotheek wordt opgezet. Het doel

luxe in huize Broos geen sprake was,

tuur is 'in de lucht'! Aernout Borms

is een collectie van meer dan 10.000

kon hij toch goed bestaan van zijn

heeft een gigantische hoeveelheid

boeken in 100 talen beschikbaar te

werk.

informatie bij elkaar gebracht en

stellen. Het zijn er nu 559, groten-

Als katholiek zocht en vond hij zijn

geordend. Hij zal de site eens per

deels recente uitgaven. Er kan

weg met name binnen de katholieke

maand aanvullen en herzien.

gezocht worden op jaar van publica-

pers: onder andere De Katholieke

ledereen die opmerkingen of sugges-

tie, dus ook ouder werk is te vinden.

Illustratie, De Engelbewaarder, Sjors

ties heeft kan dat doorgeven via de

en de Nieuwe Haarlemsche Courant

website.

namen zijn versjes, verhaaltjes, teke-

www.digibib.tu-bs.de
Op de website van de Universitats-

ningen, knutselwerkjes en toneel-

Op steeds meer plaatsen op het inter-

bibliothek van Braunschweig worden

stukjes op. Religie speelde een grote

net zijn (oude) kinderboeken in hun

524 kinderboeken gedigitaliseerd

rol in zijn leven: na de oorlog begon

geheel te bekijken. Hier een interna-

beschikbaar gesteld. Het is een

hij aan een serie Kleine boeken van

tionale, een Duitse, een Engelse en

representatieve keuze van fraai

grote heiligen met titels als De zanger

een Nederlandse website.

geïllustreerde boeken uit de collectie

van het zonnelied, Franciscus van Assisi

die uit 16.500 banden bestaat.

{1949), Een heilige op een ziekbed. Sint
Liduina van Schiedam (1949} en Een

www.cta.dmu.ac.uk

heilige gravin. Heilige Elizabeth van

Het Hockliffe-projecl geeft toegang

Thuringen (1949) en ook een kinder-

tot 18e en ige-eeuwse kinderboeken

bijbel in 24 afzonderlijke prenten-

die zich bij de De Montfort Univer-

boeken werd door hern geïllustreerd.

sity (Leicester, Bedfort in Engeland}

Veel van dat werk in de vorm van zijn

bevinden.

bijdragen aan kranten en tijdschrif-

Zet de eerste keuzebalk op

ten, door hem geschreven en/of

"Catalogue" en de tweede op "Date".

geïllustreerde (prenten-)boeken en

Dan verschijnt een verdeling in cate-

schoolboekjes, kleurboeken, cartoons

gorieën. Niet alle boeken zijn al

en boekomslagen is te zien op de

beschikbaar. Ze zijn deels voorzien

tentoonstelling in Weert, daaronder

van inleidende essays.

ook het oorspronkelijke manuscript
(tekst en tekeningen) van een nooit
verschenen werk dat de kinderen
onlangs hebben verworven.

www.dbnl.org
Op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
zijn al veel van de uiteindelijk 250

Marjan Schuddeboom

Nederlandse kinder- en jeugdboeken
te bekijken en te lezen. Er staan
sinds kort ook 100 artikelen en
boeken op over jeugdliteratuur: een
belangrijke bron van informatie, en
geheel doorzoekbaar op woorden uit
de tekst.

IO
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Hans Christian
Andersen

Jeugdliteratuur) maakt een (educatieve) tentoonstelling in het
Sterckshof met oude en nieuwe

In 2005 is het 200 jaar geleden dat

boeken. Het wordt een drieluik

Hans Christian Andersen (1805-1875)

met de reizende tentoonstelling,

werd geboren en dat gaat wereldwijd

oude kinderboeken uit de Stads-

gevierd worden, in Denemarken is

bibliotheek van Antwerpen en de

een website opgezet:

opleiding voor illustratoren doet

www.hca2005.org, waarop ook voor ^

iets rondom Andersen-figuren.

Nederland relevante informatie staat.

Er komt in elk geval een catalogus

Tijdens een persconferentie in de

bij en in het Jaarboek van Villa

Efteling zijn vier ambassadeurs voor-

Kakelbont komt een artikel van

gesteld die bereid zijn activiteiten in

Vanessa Joosen over postmoderne

Nederland op te luisteren: Freek de

interpretaties van sprookjes.

Jonge, Ivo de Wijs, Daphne Deckers

- Museum Meermanno in Den Haag

en prinses Laurentien.

gaat een (kleine) tentoonstelling
aan Andersen wijden.

Overzicht activiteiten in het

- De Stichting Kinderboek Cultuur-

Andersen jaar met (oude)

bezit Winsum gaat eind 2005 iets

kinderboeken.

met Andersen doen.

- Saskia de Bodt gaat een boek

- In de Universiteit van Amsterdam

maken over de illustraties bij de

wordt een symposium gehouden

Nederlandstalige uitgaven van

op 23 en 24 februari 2005, waar

Andersen. Het zal verschijnen bij

tien specialisten zullen spreken

uitgeverij Terra.
- Een reizende tentoonstelling over
Hans Christian Andersen zal op
verschillende plaatsten in
Nederland en België te zien zijn.

over Andersen als voorloper van
van Andersen (en anderen) worden

het Modernisme. Helaas is de

georganiseerd.

voertaal Deens.

- De Koninklijke Bibliotheek in

- Op http://www.beleven.org/verhalen

Brussel gaf door dat van n maart

wordt in de Wereld Volks Verhalen-

tot 9 april 2005 een tentoonstelling

Almanak van de Gelderse Stichting

zal van 4 juni t/m 1 oktober 2005

met de 119 originele uitgaven van

Beleven aandacht

een tentoonstelling over Andersen

Hans Christian Andersen wordt

besteed aan het

georganiseerd worden. De reizende

georganiseerd.

Andersenjaar

tentoonstelling over Andersen

Op de website van de Koninklijke

2005.

komt in die tijd in de Openbare

Bibliotheek in Den Haag zal begin

- In Museum Nairac in Barneveld

Bibliotheek in Barneveld, en op 9

2005 een Dossier over Andersen

juni wordt daar een lezing gegeven

worden geplaatst.

door drs. Anders Bay van de

Tot 6 maart 2005 is in het Belgisch

Universiteit van Amsterdam:

Centrum van het Beeldverhaal in

Reizen is leven, over H.C. Andersen

Brussel een expositie van Strip-

als reiziger, onder andere in

verhalen en sprookjes te zien, naar

Nederland.

aanleiding van het Andersen jaar.

- In Streekmuseum Jan Anderson in

Adres: Zandstraal 20, Brussel,

Vlaardingen zal in de zomer van

tel. 0032-2-2100433.

2005 de tentoonstelling Sprookjes

Villa Kakelbont in Antwerpen (het

van Anderson : 200 jaar sprookjes

Vlaams Nationaal Centrum voor
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Mengelwerk

Tentoonstellingen

1919 / John Landwehr. - Hes & De
Graaf, 2004. - 150 p. ; iO. ISBN 90-6194-329-9 ing ; € 35,00.

Veranderingen bij de Stichting

Tot en met 25 februari is bij de

Kinderboek Cultuurbezit: de vesti-

Stichting Kinderboek Cultuurbezit in

ging Zulphen gaat per i januari 2005

Winsum Zoete herinneringen, werk

Tot voorjaar 2005 in het Scouting

zelfstandig door als Stichting 't Oude

van W.G. van de Hulst te zien. Er

Nederland Museum in Baarn een

Kinderboek. Pien Pon liet weten dat

zijn plannen voor een tentoonstelling

tentoonstelling over de padvinderij

de banden met Winsum niet geheel

over Jules Verne van februari tot mei.

in kinder- en jeugdboeken. Adres:

worden verbroken; er blijft een uit-

Adres: Hoofdstraat 4, tel. 0595-

Am sterdam sestraatw eg 51. Open: op

wisseling van boeken en kennis

443663. Open: di t/m vr 10-17 uur.

zaterdag van 14-17 uur, eerst even

beeldverhalen over Dick Bos opnieuw

Tot en met 10 april 2005 is in Tiel in

bellen: 0341-413642. Zie ook:

uitgeven in 19 luxe banden. Op 25

Streekmuseum de Groote Sociëteit de

www.nationaalmuseum.scouting.nl.

bestaan. Meer informatie bij StOK,
[.aarstraat 31 Zutphen, via e-mail
stichting.kinderb@chello.nl, en
telefonisch via 0575-545117, van
di t/m vr van 13-17 uur.
Opus One heeft een Nederlandse
musical gemaakt naar het boek van
Lewis Carroll, Alice in Wonderland.
Tot en met april 2005 zijn ze op tournee door het land.
De Kameleon ontvoerd is een theaterstuk onder regie van Hans Scheepmaker. Actiescènes zijn van tevoren
gefilmd en worden tijdens het stuk
op het toneel geprojecteerd. Spelers
uit de film werken mee aan het stuk
dat tot en met eind mei 2005 in het
land te zien is.
Uitgeverij De Vrijheid gaat de 73

september ging Dick Bos weer in actie,

tentoonstelling Het tooverkabinet van

een door Jan Bosdriesz gemaakte

Campagne Tiel: 100 vergeten kinder-

Tot 8 mei 2005 is in het Speelgoed-

documentaire (onder supervisie van

boeken 1839-1914 te zien. Met fraai

museum in Deventer de tentoonstel-

liefhebber Paul Verhoeven) over de

geïllustreerde kinderboeken uit het

ling Plezier met Papier te zien waar

stripheld en zijn schepper Alfred

fonds van de 19e eeuwse Tielse uit-

de geschiedenis van uitgeverij Selecta

Mazure (1914-1974) in Utrecht in

geversfamilie H.C.A. Campagne.

wordt verteld en aanschouwelijk

première.

Adres: Museum de Groote Sociëteit,

gemaakt met zo'n 150 uitgaven en

Plein 48, Tiel. Tel. 0344-614416.

de bijbehorende ontwerpen uit het

Open: di t/m zo van 13.30 - 16.30

bedrijfsarchief dat recent aan het

J2 Berithlen uit de wereld van het oude kinderboek
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uur. Er is een boek bij verschenen:

museum is overgedragen.

Vergeten cultuurdragers: de Tielse

Adres: Brink 58. Tel. 0570-6937873.

uitgeversfamilie Campagne 1819 -

Open di-zo 11-17 uur.
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Publicaties
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Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij het Letterkundig Museum of bij de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. Mocht een
bepaald boek daar niet zijn, dan kan

i f f f i£jm\ \

ffJ/-£\

\ ff/h/n -*Y f

*V$> \sy' ^ ~~ J<^i "• W^üm

^^^Km^jré^
T ^ i - T ^ B B S V / ' ^ Il

ff

ü

{jvÈjK

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

%fflfs?mm

welke bibliotheek in Nederland hel wel
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Niklaas : Reynaertgenootschap, 2004.

'iiii ^ / w % v +

(Ook uitgegeven als nummer 3 van

samengesteld door Frits Roest en

-119 p . : ill.; 26 cm. Uitg. ter

Kees Waij. - 2e dr. - Jules Veme

gelegenheid van de gelijknamige

Genootschap, ökt 2004. 50 p . : geld.

tentoonstelling van 17 oktober t/m

talige Reynaerlbe werkingen van 1800
tot heden / Rik van Daele e.a. - Sint

jrg. 17 van het tijdschrift Tiecelijn").
Bibliografie, samengesteld met

ffII •

medewerking van Reynaertkenner en

ill.; 21 cm.

27 februari 2004 in het Gemeente-

•verzamelaar Wim delen, waarin ook

Jules Veme Verzamelaarscompen-

museum Weert. - Met reg.

alle bewerkingen voor de jeugd zijn op-

dium : Deel 2: 1949-2002 / samen-

ISBN 90-71637-10-7 geb.

genomen. Met veel illustraties.

gesteld door Frits Roest; met medew.

Rijk geïllustreerd overzicht van leven

van Kees Waij. - Jules Veme Genoot-

en werk van de auteur / illustrator, met

Karl May Compleet: overzicht voor

schap, nov. 2003. 51 p. : gekl. ill.;

bijdragen van diens zoon Ben Broos,

verzamelaars in Nederland en België

21 cm.

Kees Fens en een uitgebreide bibliografie

/ samengesteld door Frits Roest. -

Jules Verne Verzamelaarscompen-

door Mette Peters van het gepubliceerde

Bennekom, 2004. - 76 p. : ill. ; 21

dium : Deel 3: Beeldverhalen 1944-

werk in beeld en woord.

cm. Gecombineerde en bijgewerkte

2003 / samengesteld door: Frits

voortzetting van het Karl May ver-

Roest en Kees Waij. - 2e dr. - Jules

zamelaar scompendiurn van J.C.

Verne Genootschap, okt. 2004. 44 p.:

de raakvlakken van jeugdliteratuur

Oosterbaan en F.C. Roest, juni 2000,

gekl. ill.; 21 cm.

en volkscultuur / onder red. van Piet

en het Kar} May vademecum, sept.
2004.

Eerste volledige samenvatting van alle

De mondige jeugdliteratuur r over

Verzorgde uitgaven voor verzame-

Mooren, Jeanne Kurvers en Helma

laars met gekleurde afbeeldingen van

van Lierop-Debrauwer. • Leidschen-

de boekbanden.

dam : Biblion, 2004. - 292 p . : ill. ;

vertalingen, bewerkingen, beeldverhalen

Te bestellen voor € 10,- per stuk (excl.

24 cm. Bijdragen aan het gelijkna-

enzovoorts, geschreven door of gebaseerd

verzendkosten) bij Cerard Voogt,

mige congres, gehouden in Tilburg

op Karl May. Met veel afbeeldingen in

Wielewaallaan 4, 2251 NL Voorschoten.

in 2003. - Met lit. opg., reg. -

kleur. Te bestellen bij F.C. Roest,

Tel. 071-5613816,

ISBN 90-5483-528-1 ; € 27,50.

Haselweg 18, 6721 ME Bennekom,

e-mail voogtgerard@tref.nl.

e-mail frits.roest@hccnet.nl,

Bundel met teksten van lezingen over
onder meer eeuwenoud storiegoed; met

tel. 0318-418875 voor € 16,- incl. porto.

Verteld en getekend door Piet Broos

boeken en prenten over rarekieken en

(1910-1964) / [tekst. Kees Broos ...et

kermissen (door Pj. Buijnsters), over

Jules Verne Verzamelaarscompen-

al.; tekstred. Hiskia Peters). - Weert:

Harry Potter en de sagenrevival, naza-

dium : Deel 1: Boeken 1864-1948 /

Gemeentemuseum Weert, cop. 2004.

ten van de zwarte pedagogiek, de rituele

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
december 2004 no. 44

13

context van het vertellen, raadsels en Tijl

gemaakt uit brieven, dagboeken, tijd-

Uilenspiegel.

schriften en uil zijn gepubliceerde werk.

Het schuitje van Fiep en Annie of,

kunst, zijn fascinatie voor de lucht en

Hoe en waarom Annie M.G. Schmidt

de woestijn, en meer.

Bijzondere
(her)uitgaven

Het geeft een beeld van zijn leven, zijn
y

en Fiep Westendorp in «954 Van

Willem Bartjens' Cijfferinghe
(1604}: het rekenboek van de
beroemde schoolmeester / bezorgd

schuitje varen tot Van Schendel

SpaK und Geduld : zur Ceschichte

door Marjolein Kool en Danny

maakten / Joke Linders. - Haarlem :

des Puzzlespiels in Deutschland /

Beckers. - Hilversum : Verloren,

BeliaBoeken, 2004. - 32 p . : ill. ; 20

Geert Bekkering. - Husum : Husum

2 0 0 4 . - € 20,-.

cm. Bibliofiele uitgave in een oplage

Druck- und Verlagsgcsellschaft,

van 126 exemplaren.

2004. - 132 p. ; ill. : 23 cm. - Met lit.

invloedrijke rekenboek van Nederland -

opg.-ISBN3-89876-t86-X;

in gebruik tot in de 19e eeuw - waar-

In 1954 verscheen 'Van schuitje varen
tot Van Schendel', een nuchter en

€ 14.95.

Facsimile uitgave van het meest

van onlangs in de Stadsbibliotheek in

Informatief en overvloedig geïllus-

Antwerpen een eerste druk is terugge-

ren, geschreven door Annie M.G.

treerd boek van onze mededonateur over

vonden. Willem Bartjens (1569-1638)

Schmidt en verlucht door Fiep Westen-

de geschiedenis van de verschillende soor-

was een toonaangevende figuur die

dorp. Vijftig jaar later heeft Joke Linders

geestig boekje over hel lezen van kinde-

ten puzzels en legspellen in Duitsland.

bepalend is geweest voor de manier

een hommage aan dat boekje gepubli-

Bevat veel informatie over de puzzel-

waarop Nederlanders eeuwenlang heb-

ceerd met informatie over het ontstaan

fabrikanten, waarvan de meeste ook

ben leren rekenen: "volgens Bartjens".

en de achtergronden ervan.

bekend zijn als uitgevers van kinder-

Met uitgebreide inleiding en commen-

boeken.

taar.

•yf Voor altijd jong : 50 jaar kinderboe-

Het boek begeleidt de tentoonstelling

kenweek / Just Enschedé (tekst) en

"Puzzlespiele" die vanaf afgelopen

De schat der inka's / Karl May.

Anthon Beeke {beeldessay). - CPNB,

zomer tot en mei begin 2006 op verschil-

Reprint uit "De Jeugd ; geïllustreerd

2004, - 237 p. -

lende plaatsen in Duitsland te zien is.

weekblad voor kinderen", 2de jaar-

ISBN 90 59 65 014 X ; € 34,50.
Groot formaat jubileumboek met heel
veel foto's van kinderen, gezinnen, speelgoed, mode en dergelijke, die een historisch overzicht bieden van het kinderleven vanaf1955. Verder afbeeldingen
van affiches, boekenleggers, kinderboekenweekmaterialen, Gouden Griffels
en - Penselen, en een tekst over de
geschiedenis van de kinderboekenweek.
BUITENLAND
Saint-Exupéry : art, writings and
musings / Nathalie des Vallières.. New York : Rizzoli, 2004 (London :
Troika). - 224 p . : ill. (some col.).;
29011. • ISBN 0-8478-2594-9 :
€ 60,15.
Een achlernichl van Saint-Exupéry
(kunsthistorica) heeft een selectie

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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gang, • Amsterdam : I. Bremer, 1893.
In 1S93 verscheen dit verhaal anoniem in 48 afleveringen in de 2e jaargang van tijdschrift 'De jeugd', Hei is
een uitgebreide Nederlandse versie van
'Das Vermachtnis des Inka 's' door Karl
May, gepubliceerd in het blad 'Der Cute
Kamerad' in 1S92. Het verscheen in
Duitsland in boekvorm in 1895 en in
Nederland in i8g6 als "Het testament
van den Inka" bij uitgeverij Van Goor.
Karl May verzamelaar en -bibliograaf
J.C. Oosterbaan nam het initiatief voor
deze eerste Karl May reprint. De oplaag
is ïao exemplaren, te bestellen voor
£ '9,95 (geb.) of € 12,95 (Pbk) bij
Antiquariaat Reynaeit g Co.,
iel. 0597-414200.

Toen Peter Pan nog bij de elfjes

Uit de tijdschriften

woonde ƒ J.M. Barrie ;uit het Engels

Leesgoed (no. 6 en 7, 2004) bevat
een kritiek van Frits Booy op de

vertaald door Hans Kuyper ; met tek.

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

bespreking van Piet Mooren van

van Philip Hopman. - Amsterdam :

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Prentenboeken ; ideologie en illustratie

Van Goor, 2004. - 137 p . : tek,;

bij het Letterkundig Museum of de

1X90-1950, en een artikel van

25 cm. Oorspr. titel: The little white

Koninklijke Bibliotheek.

Francien Braaksma over de heruit-

bird, or, Adventures in Kensington
gardens, New York, 1902.

gave van Groninger volksvertellingen
NEDERLAND

in 2003. De verhalen werden oor-

Berichten van Moeder de Gans

Trijntje Soldaats en in de jaren 1920

bijfiguur verscheen in een boek voor

(jrg. 5, no. 3, sept. 2004) bevat een in

door Minne Koning.

volwassenen. In 1906 maakte Barrie op

memoriam VOOTTOOS Zuurveen, en

In no. 7 een artikel van Francien

basis van deze tekst een kinderboek;

artikelen over Tjeerd Adema en W.G.

Braaksma over Peter Pan.

'Peter Pan in Kensington Gardens'.

van de Hulst.

spronkelijk in 1804 verteld door

Dit is de eerste vertaling van het oerverhaal over Peter Pan, die in 1902 als

In 1929 werd deze versie vertaald als

Het Lexicon jeugdliteratuur (aanvul-

'Peter Pan in den wondertuin' met

Boekenposl (no. 74, nov/dec 2004)

lingen 65 en 66, juni en okt. 2004)

prenten van H. Verstijnen. In Engeland

bevat artikelen over verkeerde wereld-

bevat onder andere lemma's over

verscheen pas in 1911 de in Nederland

verhalen, Piet Broos, het gebruik van

Jan Luyken, J.F. Martinet, Leonard

bekendste versie van 'Peter Pan'; 'Peter

verschillende lettertypen in school-

Roggeveen, over vrijzinnig protestant-

Pan and Wendy'. Het nu voor het eerst

boekjes, Betje WolfF en Aagje Deken,

se jeugdliteratuur en over illustrator

vertaalde oer-boek bevat een nawoord

sinterklaasrijmen en illustrator Pieter

Jan Lutz.

met de titel 'Jongens die niet groot wer-

van Ge)dorp.

den', en bevat uitgebreide aantekeningen
bij de tekst,

Literatuur zonder leeftijd (no. 65,
De Boekenwereld (jrg. 21, no. i, okt.

najaar 2004) is gewijd aan het thema:

2004) bevat een artikel over Bartjens'

"de Tweede Wereldoorlog als moreel

Cijfïeringhe uit 1604.

ijkpunt", het onderwerp van het
symposium in Tilburg op 19 januari

Berichten uit de wereJd van hel oude kinderboek
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Vragen

Colofon

"de emancipatie van de illustratie",

Wie weet wanneer de reeks Beeld-

met een uitgebreide kritische bespre-

schrift is verschenen? Het is een

king van recent verschenen boeken

reeks boekjes met daarin 'een vertel-

over illustraties en hun makers, zoals

ling in prentjes, die onderling zo wei-

Berichten uit de wereld van hel oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugd literatuur (ISSN 1384-5977)

Prentenboeken, ideologie en illustratie

nig verschillen vertonen, dat de kin-

1890-1930 en de boeken over Fiep

deren het verhaaltje zelf kunnen

Westendorp en Max Velthuijs.

lezen'. Ze zijn voor het kleuteronder-

2005. Het nummer bevat ook een
artikel van Peter van den Hoven over

wijs gemaakt door Wijbrandus
De School Anno {jrg. 22, no. 3, herfst

Haans tra (1841-1925) met medewer-

2004) bevat een artikel over het

king van Louise Hardenberg en

Rekenboek voor meisjes van Nicolaas

Mevr. de Bock-Hardenberg, Helaas

Anslijn Nz. uit 1804.

zijn de boekjes niet gedateerd en ook
niet in de Brinkman te vinden.

BUITENLAND

Informatie graag naar Jeannette Kok,
zie colofon.

Children's literature Association
Quarterly (jrg. 29, no. 1-2, lente/

Bestuur
F rits Booy (voorzitter),
Jjfc 00 y@ zo n n et. nl,
Henk van der Lee (penningmeester),
hjvdlee@plantt.nl.
Saskia de Bodt,
saskia.debodt@ let, uu.nl,
Jaap ter Linden,
jaapterlindin@onderwijsmuseum.nl,
Pi en Pon (secretaris),
pien.pon@tisca li.nl,
Reinder Storm,
reinder.storm@kh.nl.

Joke Veenink werd ruim veertig jaar

zomer 2004) bevat artikelen over

geleden vele malen voorgelezen uit

'bad boys' in jeugdboeken en -tijd-

een boekje met verhalen over Radijs,

schriften in de 19e eeuw in Amerika,

een eigenwijs ei reus ezeltje. Iedere

en over de Narnia-reeks van C S .

pagina eindigde met: 'Maar daar had

Lewis.

Radijs geen zin in'. Mevrouw
Veenink dacht dat het een 'Gouden

The lion and the uitkom (jrg. 28,

Boekje' kon zijn, maar daarin is een

no. 3, sept. 2004) bevat artikelen

dergelijk verhaal tot nu toe niet

over vrouwelijke Robinsons (van L.T.

gevonden. Informatie graag naar

Meade, 1892) en over de boeken van

K wakstraat 2, 7054 AN Westendorp

Jean Webster: 'Daddy-Long-legs' en

of naar veeninkrob@cs.com.

'Dear enemy'.

Donaties zijn welkom op gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdbterahrur, Amersfoort.
Samenstelling:
Jeannette Kok en Theo Gielen
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel 020-6251915 (privé)
e-mail: jeannette.kok@kb.nl

jaap van der Pol zoekt al lang naar
Marvels & Tales {jrg. 18, no. 2, 2004)

een boek dat hij circa 1942 heeft ge-

is gewijd aan Sprookjes uit Duizend-

lezen. De titel zou ongeveer luiden:

en-een-nacht.

Hatsie Bratsie de kinderrover. Het is
een prentenboek met tekst op rijm

Rare Book Review (voorheen

over een jongetje dat wordt ontvoerd

Antiquarian Book Review, dec/jan.

door een Turk in een luchtballon.

2005) bevat een artikel over Peter

Later vliegt hij over de Dom van

Pan.

Utrecht. Informatie graag naar
Pascalstraat 101,

In de Volkacher Bote (no. 80, juni

1446 TW Purmerend,

2004} artikelen over illustrator

of j a apv a nderpol @ zon n et. n],

(voornamelijk van dieren) Heinrich

tel. 0299-372276.

Leutemann (1824-1905} en over de
Schweizerische Robinson.

J ^ j Berichten uit de wereid van hel oude kinderboek
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Donateurs van de Stichting (minimum
donatie per jaar achttien euro)
ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.
Aanmelden als donateur kan men bij
Jaap ter Linden, Nationaal Schoolmuseum, Nieuwemarkt 1 A,
3011 HP Rotterdam (010-4045425)
jaapterlinden@onderwijsmuseum.nl
Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336)

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur
Zoals ai is aangekondigd is onze nieuwe penningmeester
Aernout Borms, Hij studeerde scheikundige technologie
in Delft en onderwijskunde en filosofie in Groningen. Hij
was lange tijd leraar, pedagogisch-didactisch medewerker
en adviseur betreffende de exacte vakken. Zijn hobby's
zijn o.a. zeezeilen en het verzamelen van
beweegbare prentenboeken en centsprenten, waarover hij publiceerde. We wensen
hem veel succes.
Tot onze vreugde blijft Henk van der Lee
aan als bestuurslid. Hij zal zich o.a,
blijven bezighouden met het nieuwjaarsgeschenk. Ik wil hem hierbij alvast
hartelijk bedanken voor alles wat hij als
penningmeester voor onze Stichting
heeft gedaan.
Wij feliciteren onze secretaris en de
haren met de oprichting van de Stichting
't Oude Kinderboek te Zutphen en
wensen bestuur, leiding en medewerkers
van deze jonge instelling veel succes!
Het is plezierig te vernemen dat hun contacten met de Stichting Kinderboek
Cultuurbezit te Winsum blijven bestaan.
Zoals velen van u reeds weten, is onze
intimi
eerste studiedag dit jaar op 9 april in de
Gemeentebibliotheek te Rotterdam en
gaat over Andersen en Verne. Tentoonstellingen aldaar over
deze beide fantasierijke auteurs zullen deze bijeenkomst
zeker nog interessanter maken. Het programma
van deze dag treft tl aan als bijlage bij deze 'Berichten',
Onze tweede studiedag dit jaar is op zaterdag 39 oktober
in de Openbare Bibliotheek van Amersfoort. Deze dag zal
in het teken van het lopend onderzoek betreffende oude
kinderboeken staan.
Ren excursie in juni a.s. naar een Andersen-ten toonstelling
in Museum Nairac te Barneveld is in voorbereiding.
Zie hiervoor de tweede bijlage bij deze 'Beri^pkCeri.

yn
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STICHTING GESCHIEDENIS

KINDER- EN JEUGDLITERATUUR

)

We kregen enthousiaste reacties op het nietiwjaarsgeschenk 2005 en onze website www.hetoudekinderboek.nl.
Bijdragen aan en opmerkingen over onze website van uw
kant worden natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Frits Booy
Voorzitter
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Selecta
In het rijtje van uitgeverijen als Retpi, Frenzo, Variété,
Hecozet, Corunda en meer andere waarover zo goed als
niets bekend is maar die allemaal in het tweede en derde
kwart van de vorige eeuw actief waren met het uitgeven van
(fabrieks-) lees- en prentenboeken, hoort ook Selecta thuis,
Doordat recent het bedrijfsarchief van deze drukkerij /
tiitgeverij aan het Speel goed museum in Deventer is overgedragen, kunnen we een eerste overzicht geven van de tijd

c-W<?
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waarin en de uitgaven waarmee
Selecta op de markt is geweest.

ook jeugdkalenders, kleurboeken en
(platte) prentenboeken. Nouveautés
waarmee Selecta in die jaren op de

Eind 1928 opende Paul Arthur

markt kwam, waren de "toverbloks"

Joosüng Bunk zijn boekhandel

'toveren op papier waarin met matte

Selecta aan het Thomsonplein 12

witte inkt een afbeelding op glan-

in Den Haag. Een paar jaar later,

zend wit papier was gedrukt die door

in 1933, verhuisde de winkel naar

zachtjes met een (kleur)potlood of

de Prins Hendrikstraat 107 terwijl

met krijt over het papier te krassen

de eigenaar in datzelfde jaar aan zijn

tevoorschijn getoverd kon worden.

boekhandel een drukkerij met dezelf-

En de Verf-toverhlokken waarin plaat-

de naam toevoegde die gevestigd

jes die in grijze tinten zijn gedrukt,

werd aan de Thomsonlaan 57-59.

kleur krijgen als je er met een natte

De eerste jaren schijnt de drukkerij

kwast overheen strijkt en waarvan ik

zich alleen met drukwerk Ie hebben

het procédé hier niet zal onthullen.

beziggehouden. Vermoedelijk vanaf

De ontwerpers van die eerste jaren

1941, als weer terugverhuisd wordt

waren o.a. Hans Gré, B. van Dam,

naar Thomsonplein 12, is Selecta ook

J. Kiers en - de meest bekende - Piet

zelf dingen gaan uitgeven want in

Marée die toen bijvoorbeeld veel met

dat jaar ontstaat het bekende logo

fotografie in zijn ontwerpen werkte.

van een hartje met daarin een S dat

Dat het in het begin toch voorname-

in de jaren '40 en '50 het beeldmerk

lijk een familiebedrijfje was, illus-

van Uitgeverij Selecta was. Waar-

treert de uitgave van Knipsels van

schijnlijk is er tijdens de oorlog niet

Papier door Tante Keesje achter welk

veel uitgegeven doordat Selecta

pseudoniem zich de dan nog jonge

moest evacueren en van 1942-1945

Comelia (Kees) Chotzen blijkt te

in Arnhem zat. Het enige waarvoor

verbergen, een vriendinnetje van

in het Nieuwsblad voor den Boek-

de dochter van Joosting Bunk....

handel (in 1941) geadverteerd werd,

In de jaren vijftig breidt de zaak zich

was een fotomapje samengesteld

uit en in 1955 wordt de zoon van de

door Piel Marée. Mogelijk is ook de

oprichter, P,A, Joosting Bunk Jr., in

serie Voor school en huis in de oorlog

de zaak opgenomen. Behalve de al

verschenen en bijvoorbeeld Het boek

genoemde illustratoren bepalen nu

van Kwak door Jeanine de Jong-

ook illustratoren/grafisch ontwerpers

duidelijk niet door de bibliotheken

Snijder van Wissenkerke en geïllus-

als Mariarme Hesper-Sint, Aart

aangeschaft: slechts 16 titels zijn in

treerd door Piet Marée is een uitgave

Duyser en Wim van Dulkenraad

het CBK te vinden. Ook verder ver-

met een K-nummer.

mede het gezicht van de uitgaven

tonen ze de kenmerken van fabrieks-

Vanaf 1945 begint de uitgeverij met

van Selecta, Van Dulkenraad ont-

prentenboeken: het aardige zit 'm

de productie van wat zij zelf zo fraai

werpt bijvoorbeeld een aantal bijzon-

vaak meer in de uitvoering dan in

omschrijft als "grafisch speelgoed":

dere bouwplaten zoals Ons station en

de inhoud. Bij de Grappige Dieren

prik-, kleur-, borduur- en toverblok-

Draai je mee? (een draaimolen) en

serie, met titels als De krokodil,

ken, vlechtwerkjes, puzzels, figuur-

Piet Marée tekende Barend Botje.

Koning Leo's kiespijn, De domme kip,

zaagmodellen,trekpoppen,mapjes

Rijmprenten voor de kinderkamer die

De verwaande kikker en De zingende

met losse figuren om tafereeltjes van

het kind zelf kon inkleuren.

haan, gaat het om contourboeken,

te plakken, aan kleed popjes en ander

De kinderboekjes van Selecta werden

uitgesneden in de vorm van het dier

creatief papieren speelgoed, maar

meestal anoniem uitgegeven en

uit de titel. De niet onaardig geteken-

Berichten uit de wereld van liet unde kinderboek
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de Haan en ABC panorama rijmboek

speelgoed en kinderboeken.

Een vreemde boskabouter uit de
tweede wereldoorlog

zijn leporello's - waarbij de laatste

Hel Deventer bedrijf Selecta verhuist

overigens geen ABC-boek is maar een

in 1988 nog wel naar Barneveld,

verzameling van illustraties bij

maar het is dan alleen nog een

bekende kinderversjes waarvan dan

inkooporganisatie. In 2002 tenslotte

Een tijdje geleden kocht ik op de

ook nog telkens alleen maar de eerste

is het bedrijf nog eens overgenomen,

Haagse boekenmarkt twee d u n n e

twee regels worden gegeven.

nu door het Finse concern Tic Tac

prentenboekjes: JCrieMtje de Bos-

Van de andere kant maakte Froukje

dat voor Nederland nog steeds de

kabouter en Kriebeltje en de Stink

van der Meer bijzondere illustraties

naam Selecta Spel en Hobby blijft

Stank mannetjes. De illustraties zijn

bij de door P.W. I Ienrard geschreven

gebruiken, inclusief het logo van het

gesigneerd met "Clia" of "C".

boekjes Bolle luchtballon en de maan-

kla vert j e - vier-me t -één- rood - bl aad j e.

kinderljes en Moortje Nikker in Lui-

Uitgever, plaats en jaar van uitgifte
zijn niet vermeld. I Iet leken gewone

lekkerland die Selecta uitgaf.

De familie Joosting Bunk heeft afge-

boekjes over de belevenissen van een

In 1960 wordt het hartje-mel-S als

lopen zomer het bedrijfsarchief met

kaboutertje. Maar er bleek iets merk-

logo vervangen door een geslileerd

de ijzeren voorraad overgedragen aan

waardigs mee aan de hand te zijn,

klavertje vier met één rood blaadje

het Speelgocdmuseum in Deventer.

en een S in het midden. Vanaf dan

Daar is nog tot 8 mei 2005 de aller-

Kriebeltje de Boskabouter heeft 8 on-

leveren met n a m e Leendert van Pelt

aardigste tentoonstelling Plezier met

genummerde pagina's, waarvan 3

en joop Wiggers veel ontwerpen voor

Papier te zien waar deze geschiedenis

worden ingenomen door gekleurde

de eigen uitgaven.

van Selecta wordt verteld, aanschou-

illustraties. De illustraties zijn aardig,

Eind 1966 wordt de (kantoor) boek-

welijk gemaakt met zo'n 150 uitgaven

de tekst is erg stijfjes. Het is in

handel aan het Thomsonplein ver-

en de bijbehorende ontwerpen uit

wezen een gewoon kabouter-gaal-op-

kocht en in 1967 opent Selecta een

het archief. Helaas is er geen begelei-

reis-verhaaltje: Kriebeltje wordt weg-

nieuwe drukkerij op het industrie-

dende publicatie en daarom heb ik

geblazen door de wind, hij komt

terrein aan de Emmerichstraat in

de gegevens hier maar voor de lief-

terecht op een vuilnishoop (op een

Deventer. Vanaf" dat m o m e n t gaat

hebbers vastgelegd.

blikje op die vuilnishoop lijkt

Selecta zich steeds meer richten op
goedkope uitgaven en merchandise

"mince" te staan) en bij de mieren;
Theo Gielen.

een libel brengt h e m weer naar het

artikelen die aansluiten bij kinder-

bos terug. Maar er is een vreemde,

progamma's die bekend zijn van de

héél korte passage: op die vuilnis-

televisie: spin-offs van en tie-ins met

hoop ziet hij een magere motrups,

de Fabeltjeskrant, Peppie en Kokkie,
producties uit de Disney-fabriek en

Bijzondere zaken uit
uw collectie

later Sesamstraat. Het bedrijf profi-

genaamd Dolfje Mot, een lelijke vernieler die gauw door een mier weggehaald wordt. Op het bijbehorende

leert zich daarnaast ook als inkoop-

Als eerste reactie op onze oproep in

tekeningetje en op de kleuren plaat

organisatie van spellen,

Berichten 43 voor bijdragen van onze

twee bladzijden verder, waar de mier

Na het overlijden van oprichter

lezers over een bijzonder of geliefd boek

met Dolfje in zijn bek wegloopt,

joosting Bunk Sr. wordt het bedrijf

uit uw verzameling, een opvallende

heeft deze rups duidelijk het gezicht

in 1975 overgenomen door VNU en

manier van verwerven, een uitzonder-

van Hitler gekregen! Het gaat hier

in 1981 door de Duitse spelletjes fabri-

lijke provenance, een gemiste kans, etc.

maar om zo'n 7 regels van de tekst,

kant Schmidt Spiele. In 1982 vertrekt

ontvingen we - met dank - de volgende

voor de rest heeft deze ontmoeting

joosting Bunk Jr. bij Selecta en begint

bijdrage van Hilda van den Helm, De

met Dolfje geen enkele invloed op

een nieuwe firma, Delta Toys, In feite

kop is eraf: wie stuurt ons een bijdrage

het verhaaltje. Er is nog wel een

markeert dit vertrek het einde van de

voor de volgende Berichten?

andere toespeling op de oorlog:

50 jaar waarin Selecta actiefis

Kriebeltje zegt over de mensen: "Bij

geweest als uitgeverij van papieren

ons gappen ze bomen en dan schel-
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den ze erg op iets wat noodkacheltje

met een bebrilde kraai op de achter-

Zwarte dwergen, de Stink Stank man-

heet" (de term "gappen" is een stijl-

grond; dan volgt een paginagrote

netjes, bedreigen het bos, Eén van

breuk met de rest van de tekst).

kleurplaat van niet al te vrolijk kijken-

hen, gekleed in een geblokte jas,

Beide passages lijken er echt met de

de kabouters die een tak bessen of

spreekt hen toe en zegt dal de kabou-

haren bijgesleept. Toen ik dit boekje

eikels dragen; dan twee kleinere

ters het bos uit moeten. Een andere

bekeek, was mijn eerste reactie:

zwart/wit tekeningen van een mol bij

Stink Stank man, Maxtoontje, zegt

iemand heeft een gezichtje getekend

een zwam en een ekster met een ring

dat Hinkstap de kraai h e m beloofd

in twee illustraties en iets veranderd

in zijn snavel; vervolgens een pagina-

heeft dat hij koning zal zijn.

in de tekst van een bestaand verhaal-

grote gekleurde plaat van Kriebeltje

Hinkstap wil alles van het bos heb-

tje!

in gesprek met een andere kabouter;

ben. Kriebeltje, die van een andere
kabouter over de dreiging heeft
gehoord, kijkt onderlussen met een
muis in het hol waar de mannetjes
vergaderen. Hij gaat de Bosfêe om
hulp vragen. Onderweg komt hij
Wroetom de mol tegen, en ook Gart
Witzwart, de ekster, die met een ring
de Stink Stank mannetjes wil omkopen. Voor de poort van het paleis
van de Bosfee heeft een spin een web
geweven. Kriebeltje krijgt van de fee
een takje vergeel-mii-niet en een
oranje meeldrand uit een krokus.
Kriebellje durft niet vragen hoe dat
kan, in de herfst! De fee maakt een

enae^ink^nk-,.
'
'mannetjes

boog van de vergeet-mij-niet en een
pijl van de meeldraad, en die pijl
schiet alle Stink Stank mannetjes
dood.

Kriebeltje en de Stink Stank mannetjes,

dan een kleinere zwart/wit tekening

ook weer met 8 pagina's waarvan 3

van Kriebeltje die een hol binnen-

Tot nu toe heb ik de zwart/wit illus-

kleurenplaten, bleek 70 mogelijk nog

kruipt onder een spinnenweb door;

tratie op de eerste pagina buiten

vreemder. Dat begint al op de kaft: de

en tenslotte een paginagrote gekleur-

beschouwing gelaten: daarop zien we

twee s-en van Stink Stank zijn gete-

de plaat van een elfenkoningin die in

een stinkzwam, drie mannetjes met

kend als de twee "bliksemschicht"

het bos aan Kriebeltje een pijl over-

helmen (op twee van die helmen is

siegrunen van de SS! Bovendien is er

handigt. Ik moet eerlijk zeggen dat

een hakenkruis getekend), een man-

op een boom de wolfsangel rune van

het me enige moeite zou kosten om

netje in een geblokte jas met in zijn

(o.a.) de Nederlandse SS getekend.

op basis van deze illustraties een

hand een staf met daarbovenop een

Als we echter die tekens en de eerste

redelijk lopend verhaaltje te constru-

hakenkruis, en achter de zwam een

kleine zwart/wit illustratie even weg-

eren. Wat de tekstschrijver er echter

vijfde figuur, met een hakenkruisvlag.

denken, en alleen naar de omslagil-

van gemaakt heeft, is wel heel

I let voorste gehelmde mannetje

lustratie en de verdere illustraties kij-

vreemd. Sommige woorden in de

draagt een stok met bovenop een

ken, dan zien we niets wal op de oor-

tekst zijn onderstreept, die zal ik ook

vuist. Deze "Nazi-illustratie" lijkt mij

log wijst: het omslag toont Kriebeltje

onderstrepen in de volgende korte

een andere stijl te hebben dan de

en een aangeklede muis die in een

inhoud:

andere illustraties (de gezichten!}.

holletje onderin een boom gluren,
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Het is duidelijk dat de tekstschrijver
met het onderstrepen van woorden
heeft willen aangeven dat ze een bijzondere betekenis hebben. De dwerg
in de geblokte jas die de toespraak
houdt, doet aan Max Blokzijl denken,
ook al was die eerder kaal dan langharig, en niet speciaal actiefin de SS.
I linkstap is natuurlijk de manke
Seyss Inquart. Bij de wens van dwerg
Maxtoontje om "koning" te zijn,
denk je aan Mussert. "Toontje" zou
nog diens voornaam Anton kunnen
zijn. maar wat moeten we dan met
"Max"? De woorden vergeet-mij-niet
en oranje wijzen uiteraard op het
afwezige koningshuis. Maar
Wroetom en Witzwart zeggen mij
niets, en die omkoperij met de ring
al helemaal niet. Nu ben ik zeker
niet deskundig op dit gebied, maar
verschillende deskundigen die ik
hierover raadpleegde, o.a. van het
Verzetsmuseum in Amsterdam en

van de Documentatiegroep 40-45,
konden ook de diverse toespelingen
niet nader duiden.
De boekjes staan niet in "Het vrije
boek in onvrije tijd". Ik zou ze echter
niet na de oorlog dateren, en we! om
verschillende redenen. Weliswaar is
Dolfje Mot al op een vuilnishoop
terechtgekomen, maar hij kan toch in
ieder geval zeggen: "de mensen
maakten al mijn vriendjes dood, ik
kon nog net ontsnappen". Zoiets zou
iemand na de oorlog toch niet van
Hitler zeggen, lijkt me. Het tweede
boekje eindigt duidelijk met een overwinning op de nazi's in de herfst, en
dat ligt na mei 1945 niet voor de
hand. Verder zouden de toespelingen
loch wel duidelijker geweest zijn als
ze na de oorlog opgeschreven waren;
hel lijkt wel of de schrijver zelf geen
duidelijk zicht had op wat er nu precies aan de hand was. In ieder geval

heeft hij van de SS-ers zwarte dwergen gemaakt, terwijl de uniformen
van de Nederlandse SS vanaf maart
1944 grijs waren.
In "Kriebeltje en de Stink Stank
mannetjes" lijkt mij het verhaaltje
geschreven aan de hand van de illustraties. Verschillende onderdelen,
zoals de ekster en het spinnenweb,
zijn er in de tekst met de haren bijgesleept. De eerste illustratie is dan
grondig gewijzigd en op de omslagillustratie is een wolfsangel-rune op
de boom gezet.. "Kriebeltje de boskabouter" maakt de indruk op een
paar punten aangepast te zijn.
Zouden twee bestaande boekjes {al
uitgegeven of nog ergens op de plank
liggend) bewerkt kunnen zijn tot antinazi-boekjes? En is dat dan gebeurd
in Nederland of, bijvoorbeeld (als er
inderdaad "mince" te lezen is op het
blikje op de vuilnishoop), in
Engeland? De illustraties zouden
Engels kunnen zijn.
Zo roepen deze boekjes aardig wat
vragen op. Misschien kan een van
de donateurs hier meer duidelijkheid
over verschaffen?
Hilda van den ïletm
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Scripties
De schat van de Zeeuwse Bibliotheek
: een collectie kinderprenten / Ida
Schuurman. - Doctoraalscriptie
Nederlandse taal- en letterkunde
Universiteit van Amsterdam;
Faculteit der Geesteswetenschappen,
aug, 2004. Begeleiders; prof. dr. A.N.
Paasman, dr. G. de Vriend.

jutanur
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Boerlage - prijs
De LM. Boerlage - prijs voor de
beste doctoraalscriptie over (kinderen) jeugdliteratuur is toegekend aan
Ida Sthuurman uit Bussum voor haar
werkstuk De schat van de Zeeuwse
Bibliotheek - Een collectie kinderprenten (Universiteit van
Amsterdam, 3004). De prijs is aan
haar uitgereikt door Anton Korteweg,
directeur van het Letterkundig
Museum, tijdens het symposium De
Tweede Wereldoorlog als moreel ijkpunt,
dat op 19 januari aan de Universiteit
van Tilburg werd gehouden.
De jury prijst Ida Schuurman voor
haar 'precies uitgevoerde onderzoek,
dat een nieuw hoofdstuk toevoegt aan
de geschiedenis van het Nederlandse
kinderboek.' Schuurman noemt de
kinderprenten uit de achttiende en
negentiende eeuw een 'relatief onbekend genre (..) terwijl mag worden
aangenomen dat de kinderprenten
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een belangrijke functie hebben
gehad voor jonge lezers (en kijkers).'
De jury van de Boerlage - prijs
bestond uit Gerard de Vriend (voorzitter) van de Universiteit van
Amsterdam, Harry Bekkering van
de Radbouduniversiteit, Nijmegen
en Saskia de Bodl van de Universiteit
Utrecht. De tweejaarlijkse L.M.
Boerlage - prijs werd in 1997 ingesteld door het Letterkundig Museum
en is een voortzetting van de Boek en
Jeugdprijs, die in 1994 was ingesteld
door het NBLC, de vereniging van
openbare bibliotheken in Nederland.
De prijs is vernoemd naar Louise M.
Boerlage (1884 - 1968), een van de
grondleggers van het bibliotheekwerk in Nederland. Boerlage was
bovendien een van de eersten die
kinderboeken op een wetenschappelijke manier benaderde.
bron: Website Letterkundig Museum

Inleidende hoofdstukken schetsen de
kinderprent ais genre in de context van
de iSe en ige-ecuwse jeugdliteratuur;
de relatie van de kinderprent tot de iconografische traditie, de illuslratietraditie
en de strip; het publiek waarvoor de
prent bestemd was. Daarna worden 10
literaire prenten wit de collectie (zoals
Klein Duimpje, Roodkapje, de Kinderschrik, Luilekkerland, fan de Wasscher
en Kermisvreugd) in detail onderzocht,
op inhoud, tekst, beeld, uitvoering en
herkomst. De gehele collectie van 900
prenten is via internet te raadplegen via
nwiu.zelji.nl. Klik dan op Catalogi/ collecties / Collecties / Kinder- of centsprenten.
'Want al was zijn huid ook zwart,
Teergevoelig was zijn hart.' Beeldvorming over zwarten en slavernij
in kinderboeken, 1840-1863 / Renate
Ammerlaan. - Doctoraalscriptie
Geschiedenis Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit der Letteren.
Begeleiders: W.Th.M. Frijhoffen
I.J.A. Helsloot.
23 kinderboeken uit twee decennia in
de ïge eeuw zijn geanalyseerd op beeldvorming over -zwarten. Hei debat rond
de afschaffing van de slavernij was in
die pEriode in volle gang. De beschrijvingen en afbeeldingen in jeugdboeken
van fysieke kenmerken, kleding en
sociaal gedrag van zwarten zijn onderzocht. Geconcludeerd wordt dat er een

trend zichtbaar is van 'vermenselijking'
van de \vilde' volgens blanke maatstaven. Uit dn onderzochte boeken blijkt
dat slavernij geoorloofd wordt geacht,
mits de slaven goed worden behandeld.
Het overgebrachte beeld is dat van de
superieure blanke en de minderwaardige slaaf.

Internet
Sinds kort is het CBK op de website
van de Koninklijke Bibliotheek makkelijker te vinden: via www.kb.nl,
bij 'Overzicht KB-bes tand erf. Voor
toegang tot deze catalogus en vele
andere hebt u een gebruikerspas van
de KB nodig. Inschrijven kan ook via
de website.
Het Letterkundig Museum geeft
gratis toegang tot het CBK en het
bestand LM-Collecties, waarin secundaire literatuur is opgenomen. Op de
vernieuwde website: www.letrnus.nl,

SELECTA N.V.
DEVENTER

HOLLAND

kunt u de catalogi vinden door
'Studiezaal' aan te klikken.

Mengelwerk
In Haarlem werden in het najaar van
2004 onder de titel Mooi Marginaal
de mooiste bibliofiele en marginale
drukwerken uit 2002 en 2003 tentoongesteld. Ook twee van onze jaarboekjes werden daarvoor uitverkoren: Wie zou niet gaarne een koning
wezen? en Suja, suze, eia <£ nane.

De volgende grote publiekstentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek zal in 2006 worden georganiseerd, en het thema is deze keer
Publiekstijdschriften, In 1998 werd
de eerste expositie gehouden in De
Nieuwe Kerk in Amsterdam, met als
onderwerp de gehele collectie van de
Koninklijke Bibliotheek: Hel wonderbaarlijk alfabet; de tweede in 2002 in
De Kunsthal in Rotterdam over kinderboeken: Wonderland.

Jules Verne in 2005
Op 3 februari 2005 is Annie
Moerkerckcn van der Meulen op
92-jarige leeftijd overleden.
Ze kwam in 1936 in dienst bij Louise
Boerlagc, in de Nutskinderleeszaal in
Amsterdam. In 1952 was zij de
oprichter en eerste directeur van
Bureau Boek en Jeugd, een functie
die zij met veel daadkracht tientallen
jaren bekleedde.

'Oh jongens, wal heb Ik ten k i e ^ n ' zei V M ing
Lcn Tegen ïijn vrienden de Lijger en de VOH'Ik moei nodig naur de Landarts.'

In 2005 is het 100 jaar geleden dat
Jules Verne overleed. Het Jules Verne
Genootschap besteedt daar uitgebreid
aandacht aan. Meer informatie bij hel
Genootschap, per adres Kees Waij,
Bongweg 127, 3192 NB Hoogvliet
Hier een korte opsomming van de
belangrijkste evenementen:
- een internationaal symposium in
Amiens.
- exposities: in de Gemeentelijke
fiibliotheek Rotterdam (opening op
1 april) en de Openbare Bibliotheek
Amsterdam van 1 april tot 30 april.
Op andere data tentoonstellingen
bij de Stichting Kinderboek
Cultuurbezit in Winsum (1 maart
tot en met 31 mei) en in de bibliotheken van Zuidhorn, Emmen,
Zutphen, Monster, Alkmaar en
Voorschoten.
- publicaties: een nieuwe bibliografie
(in het najaar van 2005), In de ban
van Jules Verne met bijdragen van
leden van het Genootschap en De
Jules Verne reisgids door Karol van
Bastelaar.
- opvoering van een toneelstuk van
Jules Verne.
Zie ook: www.jules-verne.nl/2005.
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Tentoonstellingen

Tot 8 mei in het Nationaal Onderwijs-

NEDERLAND

museum in Rotterdam Honderd jaar
Nog tot en met 10 april 2005 is in
Tiel in Streekmuseum de Groote
Sociëteit de tentoonstelling Het
tooverkabinet van Campagne Tiel:
100 vergeten kinderhoeken 1839-1914
Ie zien. Met fraai geïllustreerde
kinderboeken uit het fonds van de
19e eeuwse Tielse uitgeversfamilie
H.C.A. Campagne. Adres: Museum
de Groote Sociëteit, Plein 48, Tiel.
Tel. o 344-614416. Open: di t/m zo
van 13.30 - 16.30 uur.
Tot 8 mei 2005 is in het Speelgoedmuseum in Deventer de tentoonstelling Plezier met Papier te zien waar
de geschiedenis van uitgeverij Selecta
wordt verteld en aanschouwelijk
gemaakt met zo'n 15a uitgaven en
de bijbehorende ontwerpen uit het
bedrijfsarchief dat recent aan het
museum is overgedragen.
Adres: Brink 58. Tel. 0570-6937873.
Open di-zo ir-17 uur.
Tot en met 31 maart is in het museum
Tay Gailery Ie Brammen een tentoonstelling te bezichtigen: Spelen met
kinderboeken. In deze expositie worden vele soorten speelgoed getoond
in combinatie met toepasselijke oude
kinderboeken (waarvan een groot
deel tot de collectie behoort van
Stichting 't Oude Kinderboek
Zutphen, met onder meer een (werkend) exemplaar van 'Het sprekende
prentenboek. Een nieuwe uitspanning voor de lieve kleinen, in geluid,
prent en vers' (Amsterdam, C.H.E.
Lachmann Trutzschler, ca, 1880).
Zie ook www.toygallery.nl.

Ot en Sien. Adres: Nieuwemarkt iA,
tel.. 010-4045425.
Zie www.onderwijsmuseum.nl.
Open: di-za 10-17,

z0

^7

uur

'

Tot 31 mei is in Madurodam een
tentoonstelling georganiseerd rond
Nijntje, de bekendste creatie van
schrijver en illustrator Dick Bruna,
ter gelegenheid van haar vijftigste
verjaardag. Adres: George Maduroplein 1, Den Haag,
tel: 070 - 416 24 00,
In juni en juli wordt in Streekmuseumjan Anderson een tentoonstelling georganiseerd met de titel
De sprookjes van Anderson : 200
jaar Hans Christiaan Andersen.
Adres: Kethelweg 50, Vlaardingen.
Tel. 010-434383.
Mei tot en met oktober: een tentoonstelling over Anne de Vries Sr. bij
de Stichting Kinderboek Cultuurbezit
in Winsum. Adres: Hoofdstraat 4,
tel. 0595-443663. Open: di t/m vr
10-17 uur. Eerder in Assen te zien
geweest.

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

Papertoys : speelprenlen en papieren
speelgoed in Nederland (1640-1920}/
P.J. Buijnsters en L BuijnstersSmets. - Zwolle : Waanders, april
2005. - 352 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 90 400 9063 7 ; € 59,95.
Uitbundig geïllustreerd boek f 100
kleur en 200 zwart-wit) over ganzenborden, loterijspelen, diorama's, houwptaten, knipprenten en andere 'papertoys' over een periode van drie eeuwen.
Deel 1 beschrijft de ontwikkeling van
speelprent en papieren speelgoed in
Europa vanaj 1640, toegespitst op
Nederland. Met de makers, kandelaren
en speeliustigen. Deel 2 iaat chronologisch-thematisch zien wal van dit materiaal in Nederlandse musea en andere
collecties aanwezig is. (bron: voorjaarscatalogus Waanders)
Hel Groninger boekbedrijf: drukkers, uitgevers en boekhandelaren in
Groningen tot het eind van de negentiende eeuw / Harry van der Laan. Assen : Koninklijke Van Gorcum,
2005. - 486 p. : ill. : 25 cm. (Groninger historische reeks ; 30}
Uitg. in opdracht van de Stichting
Groninger Historische Publicaties. Onderdeel van een reeks onderzoeken in opdracht van de Stichting
Erven A. de jager. ISBN 90-232-4094-4 geb,
Bevat onder meer beknopte informatie
over uitgevers als Schierbeek, Van
Boekeren, Noordhoff, Woliers en
Sladoot.
E.B. ter Horst Jr. (1865-1905). uitgever van Ot en Sien / Jan de Groot, Groningen, 2004. 39 p. : ill. ; 20 cm,
Zijn naam wordt zelden genoemd,
maar in dit verzorgd uitgegeven boekje
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krijgt hij de eer die hem toekomt: E.B.

V O O B SCHOOL EN HUIS

ter Horst Junior, uitgever bij de firma
j.B. Wolters in Groningen. Hij

namhet

initiatief voor de uitgave van het
eerste boek over Ot en Sien: 'Nog bij
moeder'. Het verscheen honderd jaar
geleden en werd een begrip. Met informatie over het teven van de uitgever,
het fonds, problemen en de veiling van
1906. In eigen beheer uitgegeven en
te koop bij de auteur door tT 6,50
(incl. verzendkosten) over te maken

Jonni né de (Spr, O-Snijder van Uisscnkerke

op giro 801639 t.n.v. Jan de Groot,
Schaepmanlaan 24, 9722 NT
Groningen.

Het goede en hel mooie : de geschiedenis van Kris-Kras : geschiedenis ;
ter nagedachtenis aan Ilona FennemaZhoray (1914-2001) / Peter van den
Hoven. - Leidschendam : Biblion,
2 0 0 4 . - ISBN 90 5483 529 X ;
€ 15,50.
Herziene en uitgebreide druk van de
SELECTA

uitgave uit 1981. inclusief de reproductie

NV..

DEN HAAG

van drie volledige nummers van het lijdschrift.
Kuifje in de echte wereld / Jeroen

in een oplage van 250 exemplaren ter

afbeeldingen van omslagen en vele

Deniers (samenst.). - MeulenhofT,

gelegenheid van de tachtigste verjaardag

zwarl-wit afbeeldingen in de tekst van

2005. - 223 p. - € 15,-.

van de illustratrice Mance Post op

titelpagina's, folders van uitgevers, voor-

7.1 januari 2005. Niet in de handel maar

woorden en dergelijke meer.

Vierentwintig Kuifje-liefhebbers uit
onverdachte, hoek, onder andere Midas

In zeer beperkte mate nog verkrijgbaar

Dekkers, professor W.A. Wagenaar,

bij de uilgever.

Charlotte Mutsaers, Michaël Zeeman

Het vooroudergevoel : de vaderlandse
geschiedenis, met schoolplaten van

en Maarten van Rossem, verdiepten zich

Karl May - boeken zoeken in alle

J.H. Isings / Jan Blokker, Jan Blokker

in één aspect van de stripheld; zoals de

hoeken : de 21 zeldzaamste in

fr., en Bas Blokker. - Amsterdam :

kleding, het bergbeklimmen, de, maan-

Nederland / J.C. Oosterbaan. -

Contact, 2005. - 272 p . : ill, -

avonturen, de rol van Bobhie, en het

Krabbendijke : Van Velzen, 2005. -

ISBN 90 254 2751 o,

kwaad. (NRC 21-1-05)

2 0 0 p . : ill.; 25 cm. 1SRN 900731927.

Mijn plezier in mensen is groot :

Goed gedocumenteerd overzicht van

Aan de hand van schoolplaten,
'icoonachtige herinneringsbeelden'
wordt door vader en zonen Blokker

Mance Post geïnterviewd / door

Karl May-uitgaven die zelfs voor de

de geschiedenis van 'de glorie en het

Bregje Boonstra. - Arasterdam :

meest gevorderde verzamelaars al jaren

heldendom van Nederland' beschreven.

Querido, 2005 - 21 p. : ill. ; 22 cm.

onvindbaar zijn. Met een hoofdstuk over

(De Volkskrant 18-2-2005)

Mooi' verzorgde uitgave, verschenen

verzamelen en een kleurkatern met
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BUITENLAND
Das Kind des ]ahrhundertü> im
Jahrhundert des Kindes : zur
Entstehung der phantastischen
Erzahlung in der schwedischen
Kinderliteralur / Angelika Nix. Freiburg im Breisgau : Rombach,
cop. 2002. - 309 p. : dl. ; 23 cm. (Rombach Wissenschaften. Reihe
Nordica ; Bd. 3). - Oorspr. proefschrift
Freiburg (Breisgau), aooo. ISBN 3-7930-9310-7 Pbk
Onderzoek naar geschiedenis, doel,
functie en motieven van hel fantasieverhaal in Zweden. Met als uitgangspunt de nieuwe pedagogie van Ellen Key
van rond tgoo wordt aan de hand van
'Hansje in hel bessenland' van Elsa
Bcskow. 'Nik Holgersson' van Selma
Lagerlöfen 'Pippi Langkous' van Asirid
I.indgren de ontwikkeling beschreven.
Kinder- und (ugendliteraturforschung
2003/2004 / Hrsg. Bernd DolleWeinkauff; Hans H. Ewers ; Carola
Pohlmann ; Institiit für
Jugendbuchförschung der fohann
Wolfgang Goethe-Universitat
(Frankfurt am Main) ; Staatsbibliothek PreuBischer Kulrurbesitz
(Kerlin) - Frankfurt am Main : Lang, ISBN 3-631-52863-9 Pb.; € 36.80
Bevat onder meer een artikel over het
verhaal dal door tekst en beeld in Der
Slruwwelpeter op verschillende manier
wordt overdragen. Is het zwarte pedagogie oj juist een ondermijning van het
gezag? Ook gepubliceerd in 'Children's
Literature in Hducalion' (jrg. 35, no. 4,
dec. 2004)

Pippi, Pan und Potter : zur Motivkonstellation in den Klassikern der
Kinderlitcratur / Heidi l.exe. - Wien :
Fd. Praesens, 2003. - 266 S. : lil. ;

IO

B e r k h l e n uit de wereld van hel üiid* ktiidt'rtxjek
m a a r ! 1 0 0 5 HO, 45

23 cm. - (Kinder- und
Jugendliteraturforschung
in Österreich ; Bd. 5). ISBN 3-7069-0221-4 Pp.:
ca. € 40,-.
Met de populaire canon
als uitgangspunt onderzoekt de auteur wat de
gemeenschappelijke kenmerken zijn van klassieke
kinderhoeken. Ze analyseert een aantal klassieken
en ziet een traditie van
kinderhoeken met motieven
als afwezigheid van ouders,
het zich handhaven in een
onbekende omgeving en
kinderen die hun situatie
niet accepteren. Ze vergelijkt de klassieken met
hedendaagse boeken om
variaties te ontdekken,
Voorbeelden zijn Struwwetpeter, Alice, Max und Moritz, Pinokkio,
Heidi, Emïl, die Biene Maja, Peter fan,
Pippi en Harry Potter,

ROLROND

Medieval literature far children /
edited by Daniel T. Kline. - New York;
London : Roudedge, 2003. - xii, 353 p,:
ill. ; 24 cm. - An anthology of medieval children's literature, arranged in
various categories and inlerspersed
with scholarly commentary. ISBN 0-8153-3312-9
Kritische bloemlezing met 16 teksten
die voor middeleeuwse kinderen werden
geschreven, met daarbij essays van
wetenschappers uit verschillende disciplines. De selectie bevat didactische
teksten, populaire romantische verhalen,
toneelstukken, vertalingen en fabels.
The presence of the pasl in children's
literature / edited by Ann Lawson
Lucas. - Westport, Conn. [etc]:

HET
RADIJSJE

door

t>. W. HEKHARD
ntl TtVtmngcn

Md
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Praeger, 2003. - xxi, 242 p. ; 25 cm. (Contributions to the study of world
literature, ISSN 0738-934; ; no. 120).Prepared under the auspices of the
International Research Society for
Children's Literature. ISBN 0-313-32483-2 .
Onderzoek naar historische verhalen
uit de ige en 20e eeuw, internationaal
gericht, met onderwerpen als Jeanne
d'Arc in jeugdliteratuur, de erfenis van
Rohinson Crusoë, koloniale en postkoloniale jeugdboeken, de Holocaust en
het bovennatuurlijke.
Childreris book covers : great book
jackel and cover design / Alan
Powers. - London : Mitchell Heazley,
2003. -143 p . : col. ill.; 28 cm. ISBN 1-8400-0693-;: f 20.00.
Mooi uitgevoerd boek over boekomslagen en -ontwerpen, in chronologische
volgorde gepresenteerd vanaf de 18e

eeuw lot heden, voornamelijk uit

Robin Hood : a mythic biography /

Engeland en de Verenigde Staten. Bevat

Stephen Knight. - Ithaca : Cornell

meer dan 400 afbeeldingen in kleur en

University Press, 2003. - xxi, 247 p. :

informatie over druktechnieken, het

ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-3885-3

binden van boeken, marketing en uit-

De auteur bekijkt de verschillende

Bijzondere
(her) uitgaven
Mercis Publishing, Amsterdam heeft
ter gelegenheid van de vijftigste ver-

geven. Van klassieken worden verschil-

verschijningsvormen van Robin Uood in

jaardag van Nijntje een heruitgave

lende edities naast elkaar getoond.

verschillende periodes en op verschillende

in 3000 g e n u m m e r d e exemplaren

plaatsen. Er wordt van hem gezegd dat

en op het oorspronkelijk formaat

The making of the modern child :

hij nooit heeft bestaan. De Robin Hood

gemaakt van de oer-Nijnlje zoals ver-

childrens literalure and childhood

mythe kan het facst worden bezien van-

schenen in Nijntje in de dierentuin

in the lale eighteenth century /

uit het beoogde doet van de held. in elk

van Dick Bruna, oorspronkelijk uit-

Andrew O'Malley. - New York Jetc.j :

van de vier hoofdstukken wordt een

gegeven bij A.W. Bruna & Zoon,

Routledge, 2003. - IX, 189 p, : ill. ;

bepaald type Robin Hood geïdentificeerd

Utrecht, 1955. De hele oplage is uit-

24 cm. - (Childreris literature and

Hij was onderwerp van liederen, centru-

sluitend bestemd voor boekverkopers

culture ; 28). - ISBN 0-415-94299-3.

le figuur voor nationalistische thema's,

en andere relaties van Dick Bruna

Onderzoek naar de opvattingen over

werd als vos in Disneybewerkingen uit-

en Mercis en aan hen toegestuurd

de kinderjaren en over jeugdliteratuur

gebeeld, voer voor sensatieblaadjes, en

bij de jaarwisseling 2 0 0 4 / 2 0 0 5 .

in het laat-uchttiende eeuwse Engeland.

een voorbeeld voor kleine criminelen

Een heel bijzonder collectorsitem

De auteur toont aan dat er een ingewik-

zowel als voor politici.

dus!

van opvattingen over de kindertijd en

Des belles et des hêtcs : anthologie de

Uitgeverij Holland geeft ter gelegen-

de grote maatschappelijke veranderingen

fiancés animaux / ed, établie et post-

heid van de 80ste verjaardag van Paul

in het begin van de industriële revolutie.

facée par Fabienne Raphoz, Editions

Biegel (op 25 maart 2005) diens

Corti, 2003. - 416 p. (Collection

eerste boek De gouden gitaar

Merveilleux no. 23) - € 20,50.

opnieuw uit in de oorspronkelijke

kelde relatie is tussen de ontwikkeling

Francis Hodgson Burnetl : the itnexpected life of the author of the

Het verhaal van deze metamorfose is

vormgeving van 1962 met de teke-

Secret Garden / Gretchen I Iolbrook

al oud en van Indo-europese herkomst.

ningen van Babs van Wely.

Gerzina. - New Brunswick, Nf :

Madame Leprince de Beaumonl stelde

ISBN 90 251 0938 1 ; € 9,90.

Rutgers University Press, cop, 2 0 0 4 . -

het sprookje in 3756 op schrift. Er zijn

xvii, 359 p. : ill. ; 24 cm. -

heel veel variaties op "Belle en het

20 Rotkappchen europaisch - poly-

ISBN 0-8135-3382-1

Beest". In deze bloemlezing met 41

glot! / Walter Sauer (Hrsg.). -

Nieuwe biografie van Erances Elisa

sprookjes uil de gehele wereld staan ook

Neckarsteinach : Tintenfass, 2005. -

Hodgson Bumett (1849-11)24).

verwante verhalen. Beval foto's van Belle

103 p. ill.; 20 cm. -

Vergeleken met een eerder biografie van

en fret Beest in steen en marmer, en gra-

ISBN 3-937467-09-2 ;€ 13,95.

Ann Thwaite uit inoi is deze uitge-

vures uit de 19e eeuw.

Een merkwaardige breed-europese

breider en meer wetenschappelijk verant-

uitgave van Roodkapje waarin de

woord. Gerzina beschrijft Burnett als

Crimm-versie opnieuw is vertaald in

moeder van twee zonen en als schrijfster,

de 20 officiële talen van de in 2004 uit-

een positie die in haar tijd moeilijke

gebreide. Europese Unie. Een bijdetijdse

keuzes met zich meebracht. Haar ruste-

Nederlandse vertaling werd bijgedragen

loosheid, haar vele huizen en tuinen,

door Theo Cielen, bij wie belangstellen-

de kritiek op haar werk en de koloniale

den ook exemplaren kunnen bestellen.

aspecten erin zijn in fiet onderzoek

Zie: www.verlag-tintenfass.de

opgenomen.
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Uit de tijdschriften

Meer hierover in het volgende num-

Colofon

mer van De school Anno.
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Berichten uit de wereld van het oude

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

kinderboek. Mededelingen-bulletin van

bij het Letterkundig Museum of de
Koninklijke

BUITENLAND

de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977}

Bibliotheek.
In: Childreris Literahire in Education
(Jrg. 35, no. 4, dec. 2004) een artikel

NEDERLAND

over het verhaal dat door tekst en
beeld in Der Struwwelpeter op ver-

Berichten van Moeder de Gans

schillende manier wordt overdragen.

(jrg, 5, no. 4, dec. 2004) bevat artike-

Is het zwarte pedagogie of juist een

len over Anne van het groene huis

ondermijning van het gezag?

door Lucy Maud Montgomery en

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter),
fjbooy@zonntt.nl,
Pien Pon (secretaris),
pitn.pon@liscali.nl,
Aernout Borms (penningmeester)
agboims @ xs4all.nl
Saskia de Bodt

over de auteur van jongensboeken

In: New Review of Childreris

Jac. Berghuis.

Literature and Librarianship (jrg. 10,
no. I, april 2004) artikelen over de

Boekenpost (no. 75, jan/feb. 2005)

emancipatie van Sneeuwwitje, over

beval artikelen over kerstverhalen

Assepoester, de niet-vertaalde

van Felix T i m m e r m a n s en Stijn

Grimm-sprookjes en de weergave

Streuvels, over Christoph von

van de kindertijd in 19e eeuwse lite-

Schmid en over uitgever Noothoven

ratuur aan de hand van de weergave

van Goor. No. 76 (maart/april 2005)

van een straatvegertje.

sas k ia. debodt @ Ie t. u u. n l
Henk van der Lee
hjvdiee@planet.nl
Jaap ter Linden
Reinder Storm
rdnder.storm@kb.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 RN
Almen, of via pien.pon@tiscali.nl,

bevat artikelen over de illustratrice
Henny Box, over Kluitmannetjes als

Donaties (minimum donatie per jaar

verzamelobject, het thema de om-

achttien euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis

gekeerde wereld in prenten, Jules

Vragen

Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort.

vertel eens wat van Adolf Hitler en

Donateurs van de Stichting ontvangen

over ambachten en beroepen in

Wie weet wie dit versje heeft geschre-

uitnodigingen voor studiedagen en

rge-eeuwse ABC-boekjes.

ven? Het werd in de jaren vijftig door

excursies, een jaarboekje en regelmatig

Verne, Johanna Haarer's Moeder

ouders voorgedragen. Informatie
De School Anno (jrg. 22, no. 4,

graag naar Jeannette Kok, zie colofon.

winter 2004) bevat onder meer een

de Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek.
Samenstelling Berichten:

artikel over de Schets der Nederland-

Er was er eens een schildpad

sche geschiedenis van Nicolaas Anslijn

die last van koude voeten had.

Nz.

Hij wou wel nieuwe sokken kopen

Koninklijke Bibliotheek

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar

maar kon het hele end niet lopen,

t.a.v. Jeannette Kok

ontvingen de Vrienden van het

Hij vroeg dus aan mijnheer Konijn,

Postbus 90407, 2509 LK Den Haag

Nationaal Onderwijs m u s e u m een

die toch zo vaak In 't dorp moest zijn,

Tel. 070-3140215 (do, en vr.)

kalender met versjes van Van

Breng sokken mee, vijf is de maat.

of lel. 020-6251915 (privé)

Alphen, voorzien van een aantal

Mijnheer Konijn, na een dag of twee,

e-mail: jeannette.kok@kb.nl

onbekende illustraties. Miep Slager

bracht werkelijk de sokken mee.

herkende ze: ze zijn gemaakt door

De schildpad bedankte hem zeer,

Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':

C.C. Bruining en op steen gedrukt

hij had geen koude voeten meer.

Frits Booy (035-5417336)

door de firma v.d. Paauw & Zoon.

|2 Be richten uit de wereld van het oude kinderhoek
maart ^005 NO. 4;

Jeannette Kok en Theo Gielen
Informatie kan men staren aan:

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
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STICHTING GESCHIEDENIS

KINDER- EN JEUGDLITERATUUR.

)

Van het bestuur
Er is weer veel van belang gebeurd bij onze Stichting. Een
groep belangstellende donateurs reisde naar 'Hel om in het
Streekmuseum en het Stadsarchief aldaar twee exposities
over de Tielse uitgeverij Campagne te bezoeken (zie voor
een verslag elders in deze 'Berichten').
Met veel genoegen kijkt het bestuur terug op de geslaagde
studiedag over Andersen en Verne in Rotterdam. Met
behulp van mooie afbeeldingen werden deze fantasierijke
auteurs uitgebreid en deskundig belicht. Twee mooie, zeer
verzorgde tentoonstellingen over hun werk maakten het
geheel tot een succes. We hopen dat onze studiedag in
Amersfoort op zaterdag 29 oktober a.s. ook geslaagd zal
zijn.

\J

We wensen het echtpaar Buijnsters-Smets geluk met hun
fraai uitgegeven publicatie Pupertoys. Spedprenten en papieren speelgoed in Nederland. Saskia de Bodt niet haar mooie
boek Getekend, Hans Christinn Andersen, zijn geïllustreerde
, sprookjes in de lage Landen en Janneke van der Veer met het
slagen voor haar doctoraal examen Algemene Cultuurwetenschappen.
Degenen van u die een recentelijk bijgewerkte lijst van
donateurs wensen, kunnen deze aanvragen bij de secretaris
(zie colofon).
Een excursie naar de Andersen-tenloonstellmg in Museum
Nairac te Bameveld is gepland eind augustus. Zie hiervoor
de bijlage bij deze 'Berichteri.
Ten slotte wenst hei bestuur u een zonnige zomer vol leesplezier en spannende kinderboekenspeurtochten toe!

initiatief genomen voor fraai verzorgde tentoonstellingen
over respectievelijk Jules Verne en Hans Christian
Andersen. Trits Booy leidde de studiedag in met een vergelijking van deze twee kinderboekenschrijvers uit de
negentiende eeuw die hij typeerde als twee "tovenaars van
de fantasie". Voor beiden is 2005 een kroonjaar: Andersen
werd 200 jaar geleden geboren, Verne overleed 100 jaar
geleden.
Hieronder een weergave van de lezingen van Dr. Annelies
van Hees (door de redactie), Saskia de Bodt en Kees Waij.

Frits Booy
Voorzitter

Sprookjes van Andersen
Studiedag
Op 9 april werden de donateurs gastvrij ontvangen in de
Bibliotheek van Rotterdam, Hans Veldhorst had als gastheer gezorgd voor een prettige zaal en had bovendien het

Dr. Annelies van Hees, hoofddocente Scandinavische letteren aan de Universiteit van Amsterdam heeft Andersens
leven uitvoerig bestudeerd en bovendien al zijn sprookjes
in het Nederlands vertaald.
In Denemarken wordt Andersen dit jaar op grootse wijze

Be r ie hl en u i l de wereld van hel oude kinderhoek
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herdacht. Voor de Denen is bij niet
alleen een nationaal symbool maar
ook een dankbare bron van inkomsten door de hele commercie rondom zijn persoon en de figuren uit
zijn werk.
Mevrouw Van I lees gaf in haar
lening een gedocumenteerd beeld
van leven en werk van Hans
Christian Andersen.
Andersen groeide op als zoon van
een schoenmaker en een nogal bijgelovige moeder die als wasvrouw
werkte. Zijn grootvader was een
psychiatrische zonderling, zijn grootmoeder vertelde hem steeds weer
verhalen over vroegere rijkdom. Na
de dood van zijn vader, die stierf aan
de gevolgen van een korte carrière
als soldaat, werd Andersen van
school genomen en had hij verschillende baantjes om bij (e dragen aan
de inkomsten van hel gezin. Op zijn
veertiende vertrok hij naar Kopenhagen met de bedoeling om beroemd
te worden. Hij probeerde het als
danser, als zanger en als schrijver
van toneelstukken, maar het was
allemaal geen succes. Door zijn
talent om belangrijke mensen voor
zich in te nemen, kreeg hij een beurs
om weer naar school te gaan en verder te studeren. Als student begon
hij gedichten schrijven en de publicatie daarvan bezorgden hem zijn
eerste succes. Zijn debuut w-as een
epos over een voetreis dat volgens
Mevrouw Van Hees nog sleeds wonderlijk modern aandoet. Zij heeft dan
ook het plan om dit nooit eerder in
het Nederlands verschenen werk nog
eens !e gaan vertalen. Over zijn
eigen leven schreef Andersen niet
minder dan drie autobiografieën,
waarin hij zijn jeugd sleeds mooier
voorstelde, een verschijnsel dat Mevr.

HciiflHen uit ih wvii>]d v: 111 kin-t oude kiiiik'rbot&
juni 2005 no. 46

Van Hees aanduidde met de term
"zelfconstructie".
Daarnaast zijn er door anderen in de
loop van de tijd veel biografieën over
Andersen geschreven. Sommige van
die schrijvers beweren dat Andersen
de bastaardzoon zou zijn geweest
van de latere koning Christian maar
Mevr. Van Hees gelooft daar niei in.
In de biografieën is ook sLeeds weer
gespeculeerd over Andersens seksualiteit. Dat hij homoseksueel zou zijn
geweest is volgens haar niet juist:
hij viel op vrouwen die onbereikbaar
waren en zij omschrijft zijn houding
eerder als 'seksuele angst'.
Hoewel Andersen in de loop van zijn
leven fors steeg op de maatschappelijke ladder en uileindelijk zetfs door
vorsLen werd ontvangen, bleef hij
zich zijn hele leven miskend voelen.
Ondanks een genereuze jaarlijkse
toelage van de Deense koning bleef
hij vrezen voor de armoede die hij in
'/ijn jeugd gekend had.
Vanaf 1835 begon hij met het schrijven van sprookjes, in eerste instantie
om er geld mee te verdienen. Het
zouden er uileindelijk 156 worden.
Ze zijn bijzonder door de ongewone
opmerkingsgave waarvan Andersen

in deze sprookjes blijk geeft, zijn
enorme inlevingsvermogen en door
de voor die tijd moderne manier van
vertellen. Een van zijn vrienden voorspelde hem bij hel begin van zijn
activiteiten op dit gebied al dat hij er
onnlerfelijk door zou worden, hoewel
Andersen daar anders over dacht.
Mevrouw Van Hees gaf een uitgebreide nieuwe interpretatie van het
sprookje van de Kleine Zeemeermin,
uitgaande van gegevens uit de biografie van Andersen uit de tijd dat hij
dil sprookje schreef. Het ging
op dat moment niet goed met
Andersen. In de gedaante van de
zeemeermin die haar prins niet kon
krijgen beschreef hij in feite zijn
eigen lot: zijn "prins", zijn beste
vriend, ging in die tijd trouwen.
Dr. Van Hees geeft aan dat Andersen
geen volkssprookjes schreef maar
cultuursprookjes. Andersen zelf
sprak liever van "sprookjes en verhalen", Ze eindigde met haar oordeel
over de 756 verhalen: een derde deel
is èchl de moeite waard, een derde is
van cultuurhistorisch belang, en een
derde ware beter niel uitgegevensDe redactie

De tuin van het paradijs

tijd van de artistieke idealen in de

Over de illustraties bij de Nederlandstalige A n d e r s en uitga ven

eerste decennia van de twintigste

van de n e g e n t i e n d e e e u w tot h e d e n .

eeuw. Na de vele prachtu il gaven
werd het in de jaren dertig en veertig

Hans Christian Andersen, die heel

en over de illustraties bij zijn teksten

allemaal sober en somber.

beeldend formuleerde en ook zelf

die nog tijdens zijn leven uitkwamen?

Nederlandse (prent)kunstenaars

tekende, was zeer kritisch op de plaat-

Als je de uitgaven strikt chronolo-

voorzagen bundels met Andersen-

jes bij zijn vertellingen. Tekst en

gisch legt, wat voor ontwikkeling zie

sprookjes van zwaar aangezette

beeld moesten met elkaar in even-

je daar dan in? Hoe zit het met de

zwart-wil illustraties, doorgaans voor-

wicht zijn, was zijn stelregel. Verder

verhouding tekst-beeld? (Zie je de

al voor volwassenen bedoeld. Pas

speelden prentenboeken en boeken

vergelijkingen en associaties die

legen het eind van de jaren veertig

met mooie plaatjes vaak een rol in

Andersen oproept in zijn teksten ook

gaan de plaaljes weer stralen, komt

zijn sprookjes: hij schreef er met eer-

terug in de plaatjes?) Zijn de plaatjes

er ruimte voor vormexperimenten.

bied over. Soms, zoals in De tuin van

realistisch of historiserend? In wat

In de jaren vijftig en zestig verschij-

he.t paradijs (een sprookje over het

voor stijl? Zijn ze nadrukkelijk voor

nen vele vrolijke bundels door kin-

eeuwig zoeken naar geluk en • dus •

kinderen bedoeld? Hoe verhoudt de

derschrijvers bewerkt voor de jeugd

een sprookje over de dood) gebruikte

visie van de illustratoren zich tot

met expressieve, vaak snel getekende

hij fraai geïllustreerde boeken als

de tijdgeest (van henzelf en van

plaatjes. Na een esthetische opleving

metafoor voor de beperktheid van de

Andersen)?

in de jaren zeventig lijkt Andersen

menselijke ratio. Alles kon de prins

Tijdens mijn lezing liet ik een chro-

vanaf de jaren tachtig vogelvrij te zijn

uit zijn mooie boeken leren kennen,

nologisch overzicht zien van al die

geworden en wordt er naar hartelust

maar waar de tuin van het paradijs

illustraties waarin - globaal gezien -

geïnterpreteerd en geëxperimen-

Ie vinden was, daarover stond geen

de volgende onlwikkeling is waar te

teerd. Elke ouder kan de Andersen-

woord 'en daar dacht hij nou juist het

nemen: van romantisch-realistïsch

uitgave kiezen die bij h e m past,

meeste aan'.

met duidelijk toneelmatige houdin-

esthetisch, grappig, expressief, hyper-

Omdat Andersen heel genuanceerd

gen en gebaren via griezelig realisti-

realistisch of absurd. I n d e teksten

schreef en precieze beschrijvingen

sche afbeeldingen {bijvoorbeeld van

verdwijnen de nuances vaak, waar-

gaf van situaties in de natuur, van

Hans Tegncr voor de Werelduitgave

door de persoonlijkheid van de

kleuren en sferen, beschrijvingen die

in de vertaling door Marlha van

illustrator meer en meer op de voor-

soms op de grens liggen van het

Eeden-van Vloten) tot zorgvuldig

grond komt te staan.

abstracte, was - en is - hij een dank-

gestileerde, aantrekkelijke Art

bare auteur voor illustratoren, maar

Nouveau- en art deco-uitgaven in de

Saskia de Bodl

ook een moeilijke. Voor de publicatie
Getekend Hans Christian Andersen
onderzocht ik de (vele) illustraties die
verschenen bij de Nederlandse uitgaven van de sprookjes sinds de jaren
veertig van de negentiende eeuw.
Mijn uitgangspunt daarbij was een
ruime selectie van illustraties tot in
de eenentwintigste eeuw die ik
samen met jeannette Kok maakte op
basis van het bezit van de Koninklijke
Bibliotheek. Bij dit onderzoek stelde
ik me een aantal vragen;
Hoe dacht Andersen /elf over kunst

Rorichten uit de wureld van bet oude laïlderëoell
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In de ban van fules
Verne
In de ban van Jules Verne is de naam
van de expositie die de hele maand
april in de bibliotheek in Rotterdam
wordt gehouden. Het is ook de naam
van het boek dat ter gelegenheid van
de herdenking van de honderdste
sterfdag van deze ongeëvenaarde
Franse schrijver door de leden van
het Jules Verne Genootschap werd
geschreven.
Allereerst maar de vraag of Jules
Verne wel een jeugdboeken schrijver
was. Die vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. De Parijse
uitgever Jules Hetzel liep rond met
plannen om een serie educatieve,
populair wetenschappelijke maar
avontuurlijke jongensboeken uit te
geven waarin "moedige, zedelijk
hoogstaande volwassen mannen"
de hoofdrol zouden spelen.
Toen ene Jules Verne op een dag bij
hem kwam met een manuscript over
een ballontocht boven Afrika, liet
Hetzel hem dat manuscript omwerken tot een jongensboek. Het leverde
Verne een contract op voor twee
"Won derrei zen" per jaar, tegen een
vast inkomen en een aandeel in de
winst. Verne die ooit van een toekomst als gevierd toneelschrijver had
gedroomd, werd zodoende bijna
tegen wil en dank door zijn uitgever
gebombardeerd tot jongensboekenschrijver. Vierenzestig Voyages
Extraordinaires zouden er van zijn
hand verschijnen
Voor het grootste deel verschenen
deze verhalen eerst in het tijdschrift
Magasin d'éducaiion el de la récréation.
Bijgevolg maakten vooral ook volwassen lezers kennis met Verne's werken. "jong en oud, arm en rijk,

lïcrkhlen uil de wereld van hel oude kinderboek
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geleerd en ongeleerd, allen zullen er
nut en genoegen in vinden, wanneer
zij zich Verne tot huisvriend maken
en zijne werken een ereplaats in hun
huis geven", zo adverteerde de Leidse
uitgever Pieter van Santen dan ook in
1876.
Verne is vooral bekend geworden
door zijn avontuurlijke reisbeschrijvingen die bol staan van geografische
en historische wetenswaardigheden.
Ik noem slechts: De reis om de wereld
in tachtig dagen, De kinderen van kapitein Crant, Kerahan dl Stijjhoofdige en
Het Stoomhuis. Hij schreef echter ook
minder voor de hand liggende reisverhalen als: Naar het middelpunt der
aarde, De Reis naar de maan en
20.000 mijlen onder zee waarin hij veel
wetenschappelijke theorieën uit zijn
tijd verwerkte.
In navolging van het succesvolle
boek: De Zwitserse familie Robinson,
schreef Verne verscheidene
Robinsonades: Twee jaar vakantie,
Le.erschool der Robinsons, Het geheimzinnige eiland waaruit moest blijken

dat zeereizen niet ongevaarlijk zijn.
Leerschool der Robinsons moeten we
overigens eerder als een geslaagde
persiflage beschouwen!
Vaak wordt gediscussieerd over de
vraag of Verne de 'Vader van de sciencefiction" genoemd kan worden,
Misschien is het beter om te zeggen
dat het Verne's verdienste is geweest
dat hij de enorme vooruitgang in het
technisch kunnen van zijn tijd en de
gedroomde mogelijkheden van die
techniek in zijn boeken heeft gepopulariseerd. Een paar titels die we in
dit kader als mogelijke science fiction
zouden kunnen beschouwen: Een
schot in de lucht, De jacht op de meteoor
en Uit liefde voor de viag.
In niet minder dan 150 verschillende
talen worden Verne's verhalen over
de hele wereld gelezen. Toch werd hij
tot zijn grote teleurstelling nooit toegelaten tot de prestigieuze Académie
Krancaise.
Kees Waij.

Excursie Campagne
Tiel

de kneepjes van het vak leerde.

te geven zoals in 1852 het boekje

Campagnes eerste uitgave is een

Maria Monk, de zwarte non, dat een

boek van de bekende jurist H.T.

bestseller werd.

Dijckmeester. Op 5 april 1828 volgde

Maar einde 1853 gingen de broers uit

seerde in maart jL de kon en de glad-

Campagnes benoeming tot stadsdruk-

elkaar. C A . ging zich bezighouden

de trottoirs om twee tentoonsteEin-

ker van Tiel. Hij drukte vele regle-

met de drukkerij en n a m De Fakkel
en de Tielsche Courant mee, want

Een harde kern van donateurs trot-

gen over uitgeverij Campagne in Tiel

menten voor de stad. Wal toen van

te gaan bezichtigen: één over pren-

belang geacht werd in Rivierenland,

dat waren vaste drukorders. H.C.A.

ten- en leesboeken voor de jeugd:

lees je o.a. in de boeken van

ontfermde zich over de uitgeverij en
verze ndb oe kh an del.

Hel 'Vaoverkabinet van Campagne Tiel,

Campagne, die ook kranten en tijd-

in het Streekmuseum, en één over

schriften uitgaf zoals de Tielsche

In 1869 kwam kleinzoon Cornelis

de geschiedenis van deze uitgeverij,

Courant en De Geneeskundige Courant

Jan bij vader H.C.A. in de zaak. Cf.

in het Stadsarchief. Na koffie en

voor het Koninkrijk der Nederlanden.

had niet gestudeerd en was slechts

gebak besprak verzamelaar Frits

Eind 1849 droeg Cornelis sr. zijn

geïnteresseerd in leuke verkoopbare

Booy al citerend de diverse genres

boekhandel, drukkerij en uitgeverij

boeken zoals Cupido's brievenschat,

die Campagne voor de jeugd heeft

over aan zijn zoons Cornelis Albertus

Achter de coulissen, Indiscreties verklapt

uitgegeven zoals typografisch interes-

en Hermann Carl Anton. die het

en boeken voor feestredenaars, over

sante boeken (Aardige Letters Nieuwe

wetenschappelijk fonds uitbouwden

koken, kaartspelen, goochelen en

AB Boek uit 1876), komische boeken

met medische en theologische boeken

vooral in kinderboeken.

(Hoe Krulstaari uit eten ging uit 1899)

en schoolboeken. Ze waren streng

Inmiddels werd de uitgeverij omge-

en opvoedkundige boeken (De

hervormd en lieten zich verleiden om

doopt tot H.C.A. Campagne en Zoon.

geschiedenis van Mietje Sloddervos uit

allerlei antikatholieke pamfletten uit

In 1872 verscheen h u n eerste kinder-

1885). In andere prentenboeken
komen onderwerpen als sprookjes,
goochelen, internationale sporten,
kermis, circus en reizen aan de orde,
Dit zijn onderwerpen die de jeugd
altijd aanspreken. Bekende kinderboekenauteurs die de teksten schreven, zijn Agatha, Coeverneur, Van
Leent, Koopmans van iloekeren en
De Rop. Door deze prentenboeken
veelal in groot rormaat en rijk geïllustreerd uit te geven heeft Campagne
een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ige-eeuwse kinderliteratuur.

Vervolgens vertelde Campagneboek en verzamel aar John Landwehr,
die het initiatief tot beide tentoonstellingen had genomen, over
de geschiedenis van uitgeverij
Campagne.
Deze uitgeverij is opgericht door
Cornelis Campagne, die bij de
Zutphense uitgever H.C.A. Thieme
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boek. Het is Ver over zee. Merkwaar-

Kinderboeken en Puzzels

dige ontmoetingen ter zee en te kind van

naam van de kunstenaar werd dan
vaak ook op de doos gedrukt. Van

J.J.A. Goeverneur. Er zullen nog 250

De geschiedenis van de legpuzzel

Raphael Tuck (Londen) en Carl

kinder- en jeugdboeken volgen.

begint rond 1760 met aardrijkskun-

Schaller (Berlijn) zijn rond 1900

dige puzzels, al snel gevolgd vanaf

prentenboekjes met kinderversjes

Daarna werd een tentoonstelling van

ongeveer 1780 door educatieve puz-

bekend, die samen met een drietal

lees- en prentenboeken bekeken,

zels met andere onderwerpen. Over

dubbelzijdige puzzels in één doos

waarbij vooral de laatste boeken

de productie van deze iSe eeuwse, en

verkochi werden. Puzzels die Tuck

boeiden door h u n fraaie uiterlijk en

trouwens ook van veel ige eeuwse

in 1909 patenteerde, zijn bij ons wel

diversiteit. De informatie erover was

puzzels, is nauwelijks iets bekend.

door Gebr. Koster op de markt

helaas heel s u m m i e r gehouden.

Weliswaar weten we vaak wel wie de

gebracht als 'Hollandsche Legkaarten

Interessant was ook de videofilm

platen die voor de puzzels gebruikt

voor onze kleintjes' en met een

over steendrukken van het Steen-

werden, gedrukt hebben, maar wie

omslagontwerpvan Daan Hoeksema.

drukrnuseum uit Valkenswaard.

veranlwoordelijk waren voor het (op

Koster heeft trouwens vrij veel kinder-

hout) opplakken van de platen en het

puzzels uitgegeven en Daan Hoekse-

verzagen, weten we niet.

ma komt de eer toe daarbij in Neder-

Stadsarchief waar men gastvrij ont-

Een belangrijke impuls aan de

land voor het eerst het woord puzzie

vangen werd door een van de mede-

productie van legpuzzels werd in

te hebben gebruikt, terwijl legkaart

werkers, de heer Hein Merkelbach.

Nederland gegeven door de vanaf

toen nog de algemene term was.

Deze had met zijn collega's ondanks

het midden van de 19e eeuw ver-

de omstandigheden (o.a. veel ziekte-

schijnende "Kindercourant" die op

Nederland blijkt lot 1932 relatiefarm

verzuim) een boeiend overzicht van

zijn knutselpagina geregeld zelf-

aan Hollandse (kinder)puzzels te

de geschiedenis en vele bijzondere

maak-puzzels opnam. Dat gebeurde

zijn geweest. Weliswaar heeft

publicaties van uitgeverij Campagne

nu eens door middel van een plaatje

H. Midderigh-Rokhorsl educatieve

Tiel uitgestald. Bovendien was er een

waarop de zaaglijnen voorgedrukt

puzzels uitgegeven bij de serie 'Klein

duidelijke catalogus gemaakt, die de

waren, dan weer in de vorm van door

en knus voor broer en zus', maar pas

donateurs meekregen. Iets wat zij

elkaar afgedrukte puzzelstukjes die

toen de legpuzzelrage die er in 1932

betreffende de kinder- en jeugd-

het kind eerst netjes moest uitsnij-

in Amerika woedde, overwaaide naar

boeken in het Streekmuseum node

den en opplakken voordat het ermee

Europa, sloegen hier volwassenen en

gemist hebben!

kon gaan puzzelen. Heide systemen

kinderen fanatiek aan het puzzelen.

worden overigens nog tol de dag van

Vanaf dan vinden we (illustratoren

vandaag gebruikt. Vooral Daan

van) kinderboeken en figuren daaruit

leerzame excursie, met dank aan alle

Hoeksema is er tussen de wereldoor-

op legpuzzels terug. Het Algemeen

betrokkenen, vooral aan initiatiefne-

logen, bijvoorbeeld in de zaterdagse

Handelsblad geeft dan bijvoorbeeld

mer en verzamelaar John l.andwehr.

kinderbijlage van de Leeuwarder

enkele puzzels uit met Bruintje Beer,

Courant, erg productief mee geweest.

zeep merken brachten reclame-

Puzzels waren overigens tot 1910

kinderpuzzels met illustraties van

vooral voor kinderen bedoeld.

Freddie Langeler en de 'Puzzel-

Vanaf ongeveer 1890 begonnen grote

ceerde puzzels met afbeeldingen van

uitgevers, met name in Duitsland,

Rie Cramer, Piel van der Hem, Willy

Toen toog het gezelschap naar het

Al met al was het een aangename en

Frits Booy

fabriek NeLeCa' (Den Haag) produ-

Mr. van Veen-kring
De vorige bijeenkomst van de Mr. van

opdrachi aan bekende kunstenaars te

Schermelé en Pol Dom. Van deze

Veen-kring was op zaterdag 12 maart.

geven om kinderboeken te illustre-

laatste verschenen er ook puzzels bij

Geert Bekkering vertelde over zijn

ren. Die illustraties werden vervol-

Pallieter van Felix T i m m e r m a n s en

onderzoek naar de geschiedenis van

gens ook voor kleurplaten,

bij Schip zonder haven van Willy

de legpuzzel:

puzzels en spellen gebruikt. De

Corsari.
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Jan in den Zak.
Scripties
'Onbezorgd rijmen en anders niet 1 :
de jeugdpoëzie van Han C. Hoekstra
(1906-7988) / Janneke van der Veer.
- Open Universiteit Nederland.
Algemene Cultuurwetenschappen,
2005. -115 p.

Onderzoek naar de vernieuwingen in
de naoorlogse jeugdpoëzie en de plaats
van Han Hoekstra daarin, In zijn werk
zijn vernieuwende elementen aanwezig
ais humor, solidariteit met het kleine,
het kinderperspectief, doorprikken van
gezag en deftigheid, antimoraal en
verrassend taalspel. Hoekstra plaatste
de kinderpoëzie buiten het pedagogisch
kader. Het verschil in waardering van
het werk van Hoekstra en Annie M.G,
Schmidt wordt ook belicht.
Ondanks de papierschaarste in de
laatste oorlogsjaren slaagt Variété
(Amsterdam) er nog in om Tom
Poes-legpuzzels uit te geven. Meteen
na de oorlog geeft Luctor (Rotterdam)
puzzels uit met illustraties van
Willem Boon, NeLeCa komt met
klederdrach(puzzels van Pol Dom,
Selecta (Den Haag) met puzzels met
afbeeldingen van Willy Schermelé en
Piet Marée is te vinden bij uitgeverij
Voorhoeve (Den Haag) met bijbelse
puzzels. Variété geeft nu een puzzel
uit van Dereuzen Beljloor en Bonnevue
in het tand van koning Kaskoeskilewan.
Vooral sinds het eind van de zestiger
jaren groeit de populariteit van legpuzzels weer slerk. Afgezien van de
obligate onderwerpen voor kinderen
(lieve diertjes en sprookjes) zijn ze
nu meestal aan populaire TV-series
gekoppeld.

Veel uitgebreidere informatie over
de geschiedenis van de legpuzzel is
te vinden in de twee door mij
geschreven boeken, Stukje voor stukje,
Geschiedenis van de legpuzzei in
Nede.riand en Spaji und Geduld ; zur
Geschichte des Puzzlespiels in Deutschland waarvan nog exemplaren bij mij
te koop zijn.
Geert Bekkering
De volgende bijeenkomst van de Mr.
van Veen-kring is gepland voor zaterdag 12 november. )oke Thiel zal dan
spreken over de illustraties in de
Orbis Pictus van Comenius.
Er worden geen aparte uitnodigingen
verstuurd voor deze bijeenkomsten
maar wie wil is welkom. Plaats:
Antiquariaat Acanthus, Achter Sint
Pieter 180 in Utrecht waar men
terecht kan tussen 10 en 10.15 u u r Meer informatie bij Frits Booy, zie
Colofon.

Internet
h ttp: / /www. iisg.nl/collections/
zigeuner/index.html
Op de website van het IISG is informatie te vinden over zigeuners in
kinderboeken. De collectie van de
Nijmeegse antropoloog jean
Kommers.met Nederlandstalige
kinderboeken waarin zigeuners,
kermisklanten en woonwagenbewoners een hoofdrol spelen, is sinds
1999 aanwezig bij het IISG. De collectie bevat meer dan driehonderd
titels en beslaat de periode 18251990. Jean Kommers publiceerde
hierover in 1993; Kinderroof of zigeunerroof. Zigeuners in kinderboeken,
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Mengelwerk

Tentoonstellingen
E*

I

V

Tot 11 september 2005 in Museum
Meermanno in Den Haag: Bij de les :

De organisatie van het internationale

In het Velum Museum Nairac is van

Indische schoolplaten en ander

Andersenjaar 2005 in Denemarken

18 juni tot en met 29 oktober 2005

onderwijsmateriaal van Wolters-

heeft - zoals in de kranten te lezen

een tentoonstelling te zien, gemaakt

NoordhofT. I Iet onderwerp is gekozen

was - Tina Turner uilgenodigd om

in samenwerking met Saskia de Bodt

in het kader van de 'Indische Zomer',

twee liedjes te zingen. De kosten

en de Koninklijke Bibliotheek in Den

en als uitgangspunt wordt het in

daarvoor waren gigantisch: ruim

Haag: Getekend, Hans Christian

2004 verschenen boek van Hella

7 0 0 . 0 0 0 euro. Ook vanuit Nederland

Andersen : zijn geïllustreerde

Haasse gebruikt: Hij de k,s : school-

kan kritiek worden geleverd op het

sprookjes in de Lage Landen. Er is

platen voor Nederlands-Indië.

beleid van het Deens Cultureel

een selectie te zien van ruim 200

Adres: Prinsessegracht 30,

Instituut in Brussel, dat verantwoor-

boeken uit een periode van ander-

tel. 070-3462700.

delijk is voor de viering in de Benelux.

halve eeuw, die een beeld geven van

Er zijn boeken verschenen met het

de diverse wijze waarop Andersen

logo "200 jaar Hans Christian

Tot 30 oktober is in het Nationaal

de verschillende kunstenaars heeft

Onderwijsmuseum in Rotterdam de

Anderseri', zoals het Sprookjesboek,

geïnspireerd, evenals van de verschil-

tentoonstelling Van Heldendaad tot

in de bewerking van Betty Sluyzcr. De

lende kunststromingen en opvattin-

Schandvlek te zien. Aan de hand van

verhalen daarin zijn "verkleuterd", en

gen over wat goed was voor Het

fragmenten uit naoorlogse geschiede-

er zijn onaanvaardbare wijzigingen in

Kind. !n de tentoonstelling worden

nisboekjes voor het onderwijs wordt

de sprookjes aangebracht. Zo gaat het

twaalf van de meest geliefde sprook-

getoond hoe de beeldvorming rond

lelijke jonge eendje, nadat hij ontdekt

jes verteld aan de hand van verschil-

het Nederlands koloniaal verleden is

heeft een zwaan te zijn, een bezoek

lende illustratoren. Ook is er een

veranderd in een periode van ruim

brengen aan zijn vroegere eenden-

groot aantal originele tekeningen te

vijftig jaar en welke facloren tot deze

moeder. Bij de keizer die zonder kle-

zien. Een van de sprookjes wordt

verandering hebben geleid. Adres:

ren te kijk staat, wordt verteld dat dat

driedimensionaal en levensecht in

Nieuwemarkt ia. "lel. 010-4045425.

helemaal niet erg is, want hij is best

scène gezet.

Open: di-za 10-17,

zo l l

Y7

uur

-

mooi in zijn keizerlijke blootje. Ook

De mooiste boeken kunnen in hun

de illustraties in dit boek zijn abomi-

geheel digitaal bekeken worden.

Van 2 juli t / m 4 september 2005

nabel: "stills" uit een tekenfilm. Er is

Adres: Duigestraat 13, 3771 BA

organiseert het Vlaamse Centrum

dus niet bepaald gestreefd naar kwali-

Barneveld, tel.: 0342 -415 6 6 6 ,

voor Jeugdliteratuur (Villa Kakelbont)

teit en naar respect voor de na-

internet: www.nairac.nl

in het Zilvermuseum Slerckshofm

In Nederland zijn gelukkig wel een

In juni en juli wordt in Streekmuseum

rond Hans Christian Andersen, met

aantal kwalitatief hoogstaande mani-

jan Andersom een tentoonstelling

oude boeken uit de collectie van

festaties georganiseerd in het kader

georganiseerd met als titel De sprook-

Stadsbibliodieek Antwerpen, heden-

van dit Andersenjaar: tentoonstel-

jes van Anderson : 200 jaar Hans

daagse illustraties van studenten van

lingen in Museum Meermanno,

Christiaan Andersen. Met prachtige

de kunsthogeschool Sint Lucas in

Bibliotheek Rotterdam en Museum

sprookjes prenten en -boeken, niet

Antwerpen en een internationaal

Nairac in Barneveld en hel mooie

alleen van Andersen, maar ook van

rondreizende tentoonstelling over

boek over de illustraties in Neder-

de gebroeders Grimm en Charles

Anderserfs leven en werk. Adres:

landstalige boeken van Andersen

Peirattlt Adres: Kethelweg 50,

Cornelissenlaan, 2 : 0 0 Antwerpen-

door Saskia de Bodt.

Vlaardingen. Tel. 010-4343843.

Deurne,

latenschap van Andersen.

Deurne een drieledige tentoonstelling

Open: elke zaterdag en de eerste
zondag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur.
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Bij de les : school platen van
Nederlands-lndië ƒ I Jella S. Haasse. Amsterdam |etc] : Contact, 2 0 0 4 . 93 p . : ill., k r t . ; 24-25 cm. - Met lit.
opg. - ISBN 90-254-2374-4 geb.
Herinneringen van de schrijfster bij
een veertigtal oude schoolplaten over
Indië, uitgegeven door f. B. Wolters en
P. Noordhoff. VblgBns de Volkskrant
(2^-10-2004)

een

"nostalgisch prenten-

boek met onvolprezen teksten",
Door boekband bekoord : boekbanden
van profes tan ts-chris lelijke uitgevers
1892-1940 uit de Nederlandse industriële boekbanden collectie van de
Universiteitsbibliotheek Groningen /
Jacques Dane & Tonnis E.
spitst op Nederland, met informatie over

Publicaties

Muschenga. - Groningen : Vereni-

de makers, de handelaren en de speel-

ging Vrienden van de Bibliotheek

lustigen. Deel 2 (p. S9-379J laat chrono-

der Rijksuniversiteit Groningen &

Bijna alle boeken die hieronder worden

logisch-ihematisch zien wat van dit

Barkhuis Publishing, 2005. -111 p . , :

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

materiaal in Nederlandse musea en

ill. ; 21 cm. - ISBN 9 0 7 7 9 2 2 0 2 4 :

kundig Museum of bij de Koninklijke

andere collecties aanwezig is. Een litera-

€ 12,-. Zie: www.barkhuis.nl of bel:

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

tuuropgave (p. 380-391) en 4 verschil-

050-3080936.

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

lende registers completeren het boek.

Verzorgde uitgave bij de gelijknamige

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Hel boek werd In mei gepresenteerd

welke bibliotheek in Nederland het wel

op de jaarlijkse bijeenkomst van de inter-

bijdragen over de boekbandencollectie

aanwezig is.

nationale vereniging "Bild Druck

van de UB Groningen; verhalen en boe-

Papier" In Dresden,

ken rond de bijbel; protestants-christelij-

Getekend, Hans Christian Andersen :

senen; en 'een kleine ethiek van de pro-

NEDERLAND
Paperloys : speelprenten en papieren

tentoonstelling in voorjaar 2005, met

ke kinderboeken en boeken voor volwas-

</

zijn geïllustreerde sprookjes in de

testantse lezer', In de Bijlagen lijsten

speelgoed in Nederland (1640-1920)

Lage Landen / Saskia de Bodt.

van protestantse uitgevers, uitgevers-

/ P.L Buijnsters en L. Buijnsters-

Terra/Lantioo, 2005. - 96 p . : ill. -

vignetten, korte biografieën van tien

Smets. - Zwolle : Waanders, april

ISBN 90-5897-354-9 ; € 17,95.

2005. - 352 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 90 4 0 0 9 0 6 3 7 ; € 59,95.
Uitbundig geïllustreerd (100 kleuren

In deze uitvoerig geïllustreerde uit-

boekbandontwerpers en een lijst van alle
ontwerpers in de collectie. Tot slot een

gave wordt aandacht besteed aan de

kleurkatern met afbeeldingen van boek-

illustratoren van de Nederlandse en

banden.

200 zwart-wltj en informatief boek over

Vlaamse edities van de sprookjes: onder

ganzenborden, loterijspelen, diorama's,

meer Rie Cramer. Edmund Dulac,

Een groot verleden voor de boeg :

bouwplaten, knipprenten en andere

Elisabeih Ivanovsky, Theo van Hoytema

cultuurhistorische opstellen voor

'papertoys' over een periode van drie eeu-

en Charley Toorop. De uitgave kwam tot

Joost Kloek : aangeboden bij het

wen. Deel 1 (p. 15-86 J beschrijft de ont-

stand in samenwerking met de

afscheid van prof. dr. J,J. Kloek als

wikkeling van speelpreni en papieren

Koninklijke Bibliotheek en is gebaseerd

hoogleraar Sociale geschiedenis van

speelgoed in Europa vanaf 1640, toi;ge-

op de collectie van de KB.

de literatuur aan de Universiteit
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Utrecht / onder red. van Gert-Jan
Johannes, José de Kruif& Jeroen
Salman. - Leiden : Primavera Pers,
2004. - 276 p . : ill.; 24 cm. ISBN 90-5997-021-7 ; € 25,-.
In deze feestbundel twee bijdragen
over het kinderboek. Jeroen Salman
schrijft over 'Kinderboekrecensies in het
literaire en opvoedkundige krachtenveld
van de achttiende eeuw'; Ariane
Baggerman over 'Keuzecompetentie in
tijden van schaarste en overvloed : het
debat rond jeugdliteratuur voor en na
Hieronymus van Alphen (1760-1840).
Salman gaat na welke criteria recensenten hanteerden, liaggerman geefi een
beeld van het debat over de 'leeswoede'

In de ban van Jules Verne : een
biografische schets mei artikelen
en bijdragen van het Jules Verne
Genootschap / Guus Luijters ; met
bijdragen van Kees Waij, Cees
Moonen, Frits Roest en anderen.
Hoek over de. betrekkingen tussen jules
Verne en de Lage Landen. Met een
'levensschets' en dertien bijdragen over
onder meer de reizen van jules Verne
naar Nederland, de rol van de wetenschap in zijn werk, een iqe-eeuwse
uitgeversgeschiedenis, Nederlandse en
Vlaamse personages in hei werk, bewerkingen voor toneel, reeksen, recensies
en reclame.

rond 1800.

BUITENLAND

Encyclopedie van de jeugdlileraltjur /
Jan van Coillie e,a. - Baarn :
De Fontein, 2004. - 381 p. ISBN 9026179887 : € 49,50.
Naslagwerk met meer dan 1100
ingangen, bedoeld voor een ruim publiek
van bibliothecarissen, leerkrachten,
ouders en opvoeders. Internationaal
gericht, met informatie over auteurs,
illustratoren, genres, bekroningen en
beschrijvingen van belangrijke boeken
en personages,

Kinder- tind Jugendliteratur als
Schone Lileratur : gesammelte
Aufsatze zu ihrer Geschkhte und
Asthetik / Riidiger Steinlein. Frankfurl ara Main ; Berlin ; Bern ;
Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien
: Lang, 2004. - 360 S. ; 21 cm. (Kinder- und Jugendkultur, -literatur
und -medien ; Bd. 25), - Literaturangaben. - ISBN 3-631-51844-7
kart. : € 56.50.
Verzamelde opstellen (eerder verschenen in de periode 1979-2001) over
jeugdliteratuur in de 18e en 19e eeuw
(over het burgerlijke gezin, JJi. Campe,
patriottisme indianenverlialen), over de
weergave van de nationaal-socialistische
periode in jeugdboeken, en over aspecten
van humor (van Siruwwelpeter tot
Kastner). De stukken zijn gebaseerd op
de psychoanalyse en bekeken vanuit de
cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis,

Twee nieuwe boeken over Jules Verne
die 100 jaar geleden overleed:
De Jules Verne gids : een portret van
de schrijver, onbekende en verrassende aspecten van '/ijn werk, meer dan
150 voorspellingen besproken, was
Verne a-technisch? / Karol van
Bastelaar. - Elmar, 2005, Bevat een biografie., een studie van
het werk, Verne's manier van schrijven,
zijn opvattingen en het gebruik van
archetypische beelden in zijn verhalen.
In aparte bijlagen worden de voorspellingen getoetst en alle boeken besproken.
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Madchenlitcratur der Kaiserzeit : zwischen weiblicher ldentifizierung und
Grenzüberschreituiig / in
Verbindung mit Silke Kirch ... [et al.);

% spsWf

hrsg. von Gisela Wilkending. Stuttgart ; Weimar : Metzier, 2003. IX, 366 S.: 111.; 23 c. - literaturverz.
S. 316 - 356. - ISBN 3-476-01963-2
Pp. ; € 69.95 Een onderzoeksgroep heeft So werken
gekozen die rond 1900 als meisjesboek
verschenen maar beschouwd kunnen
worden als a-typisch. Verborgen boodschappen in bijvoorbeeld koloniale
verhalen en oorlogsverhalen worden
verduidelijkt. De invloed van de toenmalige vrouwenbeweging op de meisjesliteratuur wordt behandeld. Met korte
biografieën van de behandelde auteurs.
Scliili-byli : Russische kinderbücher
/ Russian Childrcifs Books 19201940 / Hrsg. Peter Noever ; mit
Bedragen von/with contributions by
Ilya Kabakov, Christian Reder
und/and Natalia Stagl. - Wien :
Schleebriigge, 2004. - 63 p. : 70 ill ;
28 cm. - ISBN 3-85160-044-4 : € 21,-.
Hevat los een reprint van Ossip

Mandelstams Die Küche. Tekst in het
Duits en Engels. - Met reg.
Tentoonstellingscatalogus bij de expositie in Wenen van oktober 2004 tot
februari 2005, met hoofdstukken over
de Russische avant garde en sprookjes,
over voortzetting van de avant garde stijl
in boeken, over de Russische kinderliteratuur en de cultuur in Rusland van
1920-1940.
Spa6 und Geduld : zur Gcschichte
des Puzzlespiels in Deutschland /
Geert Bekkering- - Ilusum : Husum,
Druck- und Verl.-Ges, 2004. • 132 p. :
ill. ; 2} cm. - ISBN 3-89876-186-X ;
€ 14.95.
Rijk geïllustreerde publicatie van de
Nederlandse puzzelspeciaiist over de
geschiedenis, de diversiteit aan gebruikte
motieven, de productie, het gebruik en
de wisselende populariteit van dit medium. Bevat ook een encyclopedisch deel
over de. technische kanten van de legpuzzel en informatie over bedrijven en
uitgevers van puzzels die ook op de
Nederlandse markt actiej zijn geweest,
Domestic abolitionism and jttvenile
literaturc, 1830-1865 / Deborah C.
De Rosa. - Albany : State University
of New York Press, 2003. - 200 p. :
31, ; 23 cm. - Includes bibliographical
references (p. 169-187) and index. ISBN 0-7914-5826-1 pbk.
Onderzoek naar it)e-eeuwsc
Amerikaanse vrouwelijke auteurs die
streefden naar afschaffing van de slavernij. Hun werk wordt vergeleken met dat
van eerdere Britse publicaties en met
werk voor volwassenen zoals dut van
Harriêt Beecher Stowe. Met informatie
over de sympathiserende uitgevers en een
analyse van deze verwaarloosde literatuur. (bron: The lion and the unicom,
jan. 2005)

Uit de tijdschriften

gesprek met de 80 jaar geworden
Mance Post en een In Memoriam

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dal deze bijna allemaal aanwezig zijn
bij het Letterkundig Museum of de
Koninklijke Bibliotheek,
NEDERLAND
Berichten van Moeder de Gans (jrg.
6, no. 1, mrt. 2005) bevat artikelen
over Hendrik fan Ilaarman en Jules
Verne.
Boekeupost (no. 77, mei/juni 2005)
bevat artikelen over de prenten van
Charles Rochussen en het 2e deel
over de Omgekeerde Wereld in prenten.
Indische Letteren (jrg. 20, no. 1, mrt
2005) bevat een artikel over meisjesboekenschrijfster t!ms I.H, van Soest
(1908-1984).
Leesgoed {no. 8, 2004 en no. 1,
2005) bevatten artikelen over 140 jaar
Kluitman en over 'jeugdliteraire'
beren en echte beren.
Het Lexicon van de jeugdliteratuur
(afl. 67 en 68, febr. en juni 2005)
bevat lemma's over Cornclis Jetses,
Hein Kray, Rie van Rossum, J.H.
Swildens, de Arthurroman, Michael
Bond, F.duard Geides, Suze
Groshans, Henk Poeder en M.A.M.
Renes- Boldingh.
Literatuur zonder Leeftijd ( no. 66,
voorjaar 2005) bevat artikelen over
een hedendaagse bewerking van
Sneeuwwitje: de Garoedaprijsvraag
voor koloniale jeugdboeken van 1937
tot 1950; de bewerking van de Ilias
van Homerus door Imme Dros; een

voor Max Velthuijs.
De School Anno (jrg. 23, no. 1, lente
2005) bevat artikelen over het letterrad van J.H. Nieuwold, over Joachim
Heinrich Campe's boek Merkwaardige
lotgevallen van vier Russische bootslieden, op Spitsbergen (ook verschenen in
de reeks Het blauwe boekje, no. 22) en
over tot nu toe onbekende plaatjes
door G.C, Bruining bij Van Alpheris
Kindergedichten,
De Vermaan (no. 32 en 33, 2004 en
2005) is naast veel andere informatie
over Jules Verne gewijd aan 'De strijd
tussen Noord en Zuid' en '1792, Op
weg naar Frankrijk',

BUITENLAND
Aus dem Anliquariat (no. 1 en 2,
2005) beval besprekingen van 2
tentoonstellingen: over het Russische
kinderboek van 1920-1940 in Wenen,
en over Leren lezen, abc-boeken uit vijf
eeuwen in Dresden.
Julit ( jrg. 31, no. 1, 2005) is gewijd
aan het genre dierenverhalen.
The lion and the unicorn (jrg. 29,
no, 1, 2005) bevat een artikel over
een scrapbook uit circa 1791.
La Revue des livres pour enfants (no.
221, febr. 2005) bevat een special over
"Voyages en Russie", met diverse artikelen over avant-garde prentenboeken uit de jaren twintig en over
hedendaagse Russische kinderboeken.
No. 222 (april 2005) bevat onder
meer een artikel over ïge-eeuwse
poppen verbal en.
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Colofon

Vragen

nenwerk bestaat uit paginagrote

Janneke van der Veer bezit een curi-

renlitho's op grijs papier van ezel,

Berichten uit de wereld van hel oude

eus minibockje: Kees de Ridder, een

trekpaard, gans, koe, kip mei kui-

kinderboek. Mededelingen-bulletin van

boekenwurm, uitgegeven door J.N,

kens, eend, haan, konijn, geit en

de Stichting Geschiedenis Kinder- en

Voorhoeve te Den Haag. Het is waar-

hond, niet korte teksten erbok over

schijnlijk een boekje uit een reeks,

de dieren en over Hansje die op de

want achterop staat 'No. i' vermeld,

boerderij woont.

Een auteursnaam ontbreekt. Infor-

Grootmoeder komt versjes voorlezen

matie over het boekje was nergens

(no. 4): ook een oblong prentenboek

te vinden.

met versjes, met 4 pagina's in kleur

Het verhaal (op slecht papier gedrukt

en 6 in zwart-wil, op grijsbruin

en voorzien van zeer matige tekenin-

papier gedrukt. Door de achtergrond-

gen) gaat over een jongetje dat veel

kleur van het papier krijgen het zwart

leest. Hij wordt er echter overspan-

en wit in de ongekleurde platen extra

nen van en is bang voor alle enge

accent. Op de platen kinderen in

zwarl-wit illustraties en fraaie kleu-

figuren die hij in de boeken tegen-

Kate Greenaway-achtige kleding, met

komt. Speciaal worden de sprookjes

katten, schapen, een zwaan, een

van Grimm genoemd. Hij w^ordt

stokpaard of een zwarte Piet.

door de dokter naar een boerderij

Er is een 'no. 3' bekend met de titel

gestuurd orn op te knappen. Daarbij

Voor dierenvriendjes en vriendinne-

is de opdracht: 'geen boeken!. Op de

tjes. Kenl iemand ook nog een 'no. I'

boerderij zijn geen boeken, behalve

uil de serie, of andere uitgaven van

de bijbel. Keesje wordt beter als de

deze raadselachtige uilgever?

boer h e m over God vertelt, i Iet ver-

Informatie graag naar de redactie.

haal waarschuwt dus tegen te veel

weten of er nog meer kinderboeken

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
jjhQQy@zonnet.nl
Pien Pon (secretaris)
pienpon@iiscali.nl
Aernout Borms (penningmeester)
agh0rms@xs4all.ni
Saskia de Bodt
saskia.dehodt@let.uu.nl
Henk van der Lee
hjvdlee® plamt.nl
Jaap ter linden
Reinder Storm
reinder.storm@kh.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Abneii, of via pienpsonlgitiseaii.nl
Donaties (minimum donatie per jaar
achttien euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis

lezen en vooral tegen 'enge* verhalen
zoals sprookjes. Janneke wil graag

Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

Verantwoording
illustraties

Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoorl.
Donateurs van de Stichling ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en

zijn waarin zo duidelijk tegen (te)
veel lezen en verkeerde lectuur

De illustraties van Andersen z.ijn

gewaarschuwd wordt. Informatie

ontleend aan vroege uitgaven van

graag naar: Oerdijk TC, 7433 AE

zijn werk. Zie de website van de

Schalkhaar, tel. 0570-629343, of

Koninklijke Bibliotheek, bij

jannekevandeiveer@planet.nl.

http://www.kb.nl/pr/pers/fotos/
a n dersen / a n de r se n .h tml

excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uil de wereld van het oude
kinderhoek.
Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:

Gezocht: informatie over J.7..A. Wie

De illustraties van Jules Verne

Koninklijke Bibliotheek

weet welke uitgever zich achler deze

komen uit twee delen van Les voyages

t.a.v. Jeannette Kok

lettercombinatie verschuilt? De vol-

extraordinaires, Collectionj. Hetzel:

Postbus 90407, 2509 LK Den Haag

gende boeken met deze aanduiding

Le pays des fourrures, 7873 en Famille-

Tel. 070-3140215 (do. en vr.)

op het voorkaft zijn, vermoedelijk

sans-nom, 1889.

of"tel. 020-6251915 (privé).

rond 1900, verschenen:

De bordspelen komen uit: Wie speelt

e - mai 1: jea n ne t te. kok @ k h. nl

Op de boerderij (no. 2): een oblong

mee?/ P.v.A.G., 190X, uil Speelhoek /

prentenboek, met £rp het voorplat een

P. v.d, Meij, t g z x e n uit jan Rinke's

koe en een kalf in de wei, achterop

schimmenspel, Scheltens & Gillay,

een Sint Bern hards hond. Hel bin-

1919.
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Coördinatie 'Mr. Van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).
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van het oude kinderboek
Van het bestuur

-w
*

S T I C H T I N G GKSI;HLEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

)
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Vanwege deze herfstachtige zomer zult u vast en zeker vele
kinder- en jeugdboeken gelezen en/of bestudeerd hebben.
Maar het was mooi weer toen circa twintig donateurs aan
de excursie naar de Andersen-tentoonstelling in Museum
Nairac te Barneveld deelnamen. (Zie het verslag ervan
elders in deze 'Berichten').
In de echte herfst, namelijk op onze studiedag, zaterdag 29
oktober a.s., kunt u weer luisteren naar en praten over het
boeiende onderwerp kinder- en jeugdboeken. We prijzen
ons gelukkig vier jonge onderzoekers van vier verschillende
universiteiten bereid te hebben gevonden om te komen
spreken. Centraal staan de aanpak, hoogte- en dieptepunten
en resultaten van hun onderzoek op het gebied van de
kinder- en jeugdliteratuur van de 19e eeuw. (Zie voor de
details het bij deze 'Berichten' meegezonden programma.)
Aan ons nieuwjaarsgeschenk wordt hard gewerkt, We doen
ons best om u straks weer een bijzonder boekwerkje aan te
kunnen bieden.
Het is verheugend dat een aantal belangstellenden zich
onlangs als donateur gemeld heeft. Het bestuur blijft u

zoals het bezoek met het stoomjacht de St. Michel III aan

oproepen om onze Stichting bij geïnteresseerden onder

Nederland in 1881 en de boekpromotie-lezingen in 1887.

de aandacht te brengen en hoopt u in groten getale op

De donateurs van de stichting geschiedenis kinder- en

de studiedag in oktober te ontmoeten.

jeugdliteratuur kunnen het boek kopen voor de vriendenprijs van € 21,- inclusief verzendkosten. Te bestellen bij

Frits Booy

de voorzitter van het Jules Verne Genootschap, de heer

Voorzitter

Gerard Voogt, Wielewaallaan 4, 2251 NL Voorschoten.
tel. 071 561381G. email voogtge rard @> tref. nl

Aanbieding:
In de ban van Jules Verne

Mr. van Veen-kring

Tijdens de rondvraag na de lezing van Kees Waij in de

Op zaterdag 12 november a.s. zal onze donateur Joke Thiel

bibliotheek te Rotterdam bleek een aantal toehoorders geïn-

spreken over de illustraties in de Orbis Pictus van de

teresseerd te zijn in het door de leden van het Jules Verne

Tsjechische humanist, pedagoog en schrijver Johan Amos

Genootschap geschreven boek In de ban van Jules Verne.

Comenius 1592-1670). Iedereen is welkom.

Uitgeverij Aspekt, 2005, 432 p . : zw. ill.; 25 cm. Het boek

Plaats: Antiquariaat Acanthus, Achter Sint Pieter 180

bevat een Inleiding van Guus Luyters en 13 hoofdstukken

in Utrecht. Aanvang: 10.15 u u r - Meer informatie bij Frits

gewijd aan de betrekkingen tussen Verne en Nederland

Booy, zie Colofon.
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Er waren twee inleidingen. De con-

Na het verhaal van onze voorzitter

Symposia

servator van Nairac, Priscilla van

konden de donateurs op hun gemak

Leeuwen, vertelde kort over het

de tentoonstelling bekijken. Twaalf

Op 14 oktober 2005 wordt door de

ontstaan van 'haar' museum, voort-

van de meest geliefde sprookjes van

Werkgroep Onderzoekers Jeugdlitera-

gekomen uit de verzameling antiek

Andersen staan daarin centraal waar-

tuur een multidisciplinair symposi-

en gebruiksvoorwerpen van de 19e-

onder De standvastige linnen soldaat,

um georganiseerd in Maastricht, met

eeuwse Barneveldse burgemeester

De nieuwe kleren van de keizer, De

als titel: (Kinder) literatuur als bron

Nairac. Daarna vertelde ze over de

kleine zeemeermin. De nachtegaal en

van kindbeelden. Er zullen lezingen

aanloop tot en de inrichting van de

Hel lelijke jonge eendje. Bij die vele

zijn over onderwerpen als: de inter-

tentoonstelling. Aanleiding was

prachtige en soms verrassende

pretatie van kinderboeken als bron

natuurlijk het Andersen jaar.

sprookjesuitgaven staan allerlei

van kindbeelden; illustraties als bron

Jeannette Kok van de Koninklijke

attributen als een zeemeermin,

van kindbeelden; de culturele con-

Bibliotheek kwam met de suggestie

eenden en een zwaan, een hond

structie van kindbeelden; het gebruik

om in Barneveld een tentoonstelling

met ogen als theekopjes, een scène

van schilderkunst als bron van kind-

over Andersens sprookjes te maken.

van de keizer in ondergoed en een

beelden. Sprekers komen vanuit de

Mevrouw van Leeuwen nam contact

nachtegaal in een kooi. Er is veel

disciplines kunstgeschiedenis, litera-

op met Saskia de Bodt, die haar

informatie, ook via een videofilm en

tuurwetenschap, cultuurgeschiedenis

vertelde dat ze al bezig was aan een

een computer. Alles is zeer verzorgd,

en pedagogiek.

boek over de illustratoren bij

fleurig en deskundig opgesteld.

Andersens sprookjes. Dat kwam dus

Excursie naar
Andersen

goed uit. De Koninklijke Bibliotheek

De aanwezigen vonden het zeer de

leverde de meeste exemplaren; een

moeite waard deze fraaie en interes-

aantal andere kwam uit privé-verza-

sante expositie te bekijken. Nog te

melingen.

zien tot en met 29 oktober en wie
dat niet lukt, moet zeker het pracht-

Op vrijdag 26 augustus jl. toog een

Daarna gaf Frits Booy een inleiding

boek Getekend, Hans Christian

twintigtal donateurs en introducé(e)s

op Andersen en zijn werk: Hoe

Andersen van Saskia de Bodt aan-

naar het Veluws Museum Nairac in

anders is Andersen? De volledige tekst

schaffen, uitgegeven door Terra

Barneveld. Ze bezochten daar de

van deze inleiding kan door geïnte-

en de Koninklijke Bibliotheek.

tentoonstelling 'Getekend, Hans

resseerden worden opgevraagd bij

ISBN 90-5897-354-9.

Christian Andersen, zijn geïllustreer-

Jeannette Kok.

de sprookjes in de Lage Landen'.
Deze tentoonstelling geeft een boeiend overzicht en een fraai beeld van
hoe dit werk van Andersen vanaf zijn
ontstaan verschillende grote kunstenaars zoals Bart van der Leek en
Charley Toorop heeft geïnspireerd.
Voor Nederlandse uitgaven van
sprookjesboeken van Andersen
tekenden ook illustratoren als Dulac,
Tegner, Nerman, Van Hoytema.
Jetses, Rie Cramer, Willy Schermelé
en Annemarie van Haeringen.
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Niet meer snikken
ofhoe zelfs de droefgeestigsle
aller dichters Piet Paaltjens door
Andersen werd opgevrolijkt
Dit voorjaar bracht ik een zonnig
weekeind door op Schiermonnikoog.
Op de terugweg, bedacht ik, zouden
we van de gelegenheid gebruik moeten maken en een bezoek brengen
aan Foudgum. Foudgum is een
piepklein dorpje dat ligt in Friesland
tussen Dokkum en Holwerd. Het
ligt niet precies op de route tussen
Schiermonnikoog en mijn woonplaats Den Haag, maar - zeker vanuit
Den Haag bezien - kom je er wel

De herinnering die hij daaraan had

troostig of het maar niet beter was daar

'vlak langs'.

vertrouwde hij aan het papier toe

stilletjes begraven te liggen. Dat waren

ter gelegenheid van de Andersen-

donkere, dat waren lelijke dagen.

Ik wilde graag naar Foudgum voor
een bezoek aan het zich aldaar bevin-

herdenking van 1875, en ik kan niet

dende informatiecentrum dat gewijd

beter doen dan hemzelf aan het

is aan ds. Francois HaverSchmïdt

woord laten:

(1835-1894). HaverSchmidt stond als

Maar op een goeie morgen stuurt mij
een boekverkoper op bezien (ik ben er
de man nog dankbaar voor) De vertellingen en sprookjes van Andersen.

dominee in Foudgum van 1859-1862

ft was pas student af en zag mij bijna

Die kende ik zowat, maar ik had ze

en hij was er zeer neerslachtig. Die

plotseling overgeplaatst naar een heel

nog nooit aandachtig gelezen. Nu deed

neerslachtigheid heeft hij als studenl

klein en afgelegen boerendorpje om daar

ik het... en kijk, hel was of de mist

op onnavolgbare wijze laten verkeren

predikant te wezen (hij bedoelt natuur-

buiten optrok, of liever ik dacht om geen

in hilariteit en benut voor zijn gees-

lijk Foudgum]. Ik deed mijn best,

mist en geen kerkhof meer, ik vergat

tige en succesvolle gedichten, die hij

maar....enfin, over mijzelf hoef ik nu

alles voor de nieuwe toverwereld die

publiceerde onder het pseudoniem

niet te vertellen. Alleen wil ik u wel

de Deense sprookjesdichter mij binnen-

Piet Paaltjens. Juist dit jaar is het, in

zeggen dat ik dikwijls een erg verlaten

leidde. ...

november, exact honderd vijftig jaar

gevoel had in mijn oude, bouwvallige

geleden dat Paaltjens debuteerde in

pastorie, waar niemand mij gezelschap

de studentenalmanak van de Leidse

hield behalve een dienstmeisje dal zeker

Ik had haar een paar van de sprookjes

universiteit.

niet minder haar best deed dan ik,

voorgelezen en toen ik zag dat ze er

Mijn koorts ging over. De keukenmeid huilde niet langer in haar eentje.

Het was stralend weer en we arri-

maar het daarom toch evenmin kon

ook bij genoot, haar fiet boek te lezen

veerden even voor het middaguur in

helpen als ze soms in haar eenzaam

gegeven. En toen kerstmis kwam, toen

Foudgum. Gelukkig wisten we het

keukentje een deuntje zat te schreien.

preekte ik van de Goede God die een

goed te liggen, want als je even niet

De herfst kwam en nam het laatste wei-

welbehagen heeft in de mensen. En de

oplet rijd je het dorp zó voorbij. Het

nigje moois uit mijn boerse bloementuin

boeren en boerinnen vonden dal domi-

bestaat uit weinig meer dan een tien-

weg. We kregen de koorts, om beurten,

nee nog niet zo mooi gepreekt had na
zijn intree. En ik vond het zelf ook.

tal huizen, een kerkje en een kerkhof.

de keukenmeid en ik en als er dan nooit

Vanuit de pastorie waar hij woonde

eens een gezellig mens kwam om met

keek HaverSchmidt over dat kerkhof

mij te praten, dan stond ik weleens voor

Terug naar 2005. Ik werd, ondanks

uit en zijn toch al weinig vrolijke

't raam en keek door de mist naar het

het heerlijke voorjaarsweer, van mijn

stemming werd daar niet beter van.

kerkhof naast de pastorie en vroeg mis-

bezoek aan Foudgum ook wel een
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beetje droevig, want het informatiecentrum over HaverSchmidt /
Paaltjens was dicht. Maar ik heb de
omgeving bekeken, het kerkje waar
hij preekte en het Paaltjens-monument, met daarop het volgende kwatrijn (uit een nagelaten gedicht):
Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die wilte das aanheejt,
minnedicht het niet langer.
Weer thuisgekomen sloeg ik
HaverSchmidts herinneringen op in
het boek De dominee en zijn worgengel van Rob Nieuwenhuys en vond

Beauty and the Beast

theek aan de Prinsengracht} van

Paaltjens-in formatiecentrum had

Vanaf 2 oktober 2005 is de musical

De illustraties in dit nummer van de

gestaan vond ik minder erg, toen ik

Disney's Beauty and the Beast, gepro-

Berichten zijn ontleend aan verschil-

las hoe de droeve dominee werd

duceerd door joop van den Ende

lende versies van het verhaal zoals

opgevrolijkt door de onsterfelijke

Theaterproducties en Disney

aanwezig in de collectie van de

sprookjes van Andersen.

Theatrical Productions, in verschil-

Koninklijke Bibliotheek. In het tijd-

lende theaters in Nederland te zien.

schrift Opzij {sept. 2005) is een arti-

Dat was voor de Koninklijke

kel van Marjoke Rietveld en Jeannette

bovenstaande lofzang op AndeTsen.

12 februari tot eind maart 2006.

Dat ik vergeefs aan de deur van het

Reinder Storm

Bibliotheek een goede gelegenheid

Kok verschenen over feministische

Voor meer informatie:

om eens op zoek te gaan naar de

interpretaties van het verhaal van

- www.foudgum.com

herkomst en de verschijningsvormen

Belle en het Beest.

- Rob Nieuwenhuys, De dominee en

van het sprookje.

zijn worgengel, ie druk:

Op de website www.kb.nl/beauty is

Amsterdam, Van Oorschot 1964,

een dossier opgenomen met veel

2e geheel herziene en veel ver-

afbeeldingen.

meerderde druk: Amsterdam,

Bovendien worden in drie bibliothe-

Querido 1994. NB Hieraan is ook

ken tentoonstellingen georganiseerd

de betreffende passage ontleend,

van oude en nieuwe boeken met

In de Digitale Bibliotheek van de

p. 65,

bewerkingen van het oorspronkelijke

Nederlandse Letteren vonden we een

verhaal van Madame de Villeneuve

gedicht over de voorbereidingen van

jes, ie druk: Schiedam, Roelants

en Madame Le Prince de Beaumont:

een voorlees-sessie,

1867. Er zijn tientallen herdruk-

- in Den Haag (Openbare Biblio-

- Piet Paaltjens, Snikken en grimlach-

ken. Informatiefis de geannoteerde uitgave uit 2003, bezorgd door

theek aan het Spui) van begin

Moeders leesuur.

november tot 15 december 2005,

Marita Mathfjsen en Dick Welsink,

- in Rotterdam (Centrale Bibliotheek

Amsterdam, Athenaeum-Polak en

op de Blaak) van 27 december tot

Van Gennep 2003.

eind januari 2006,
- in Amsterdam (Centrale Biblio-

4

Oude kinderboeken
uit oude kinderboeken

Stil wat, jongens!
Moe begint
Uit uw boekje voor te lezen. Jansje! geef aan 't kleine kind

Speelgoed, daar het zoet moet wezen.

Mengelwerk

Laat het niet meer schreeuwen gaan;

foto's, een cahier met gedichten,
typoscripten (deels in kopie) en ande-

Want dan hebben we er niets aan.

Op 19 augustus 2005 overleed te

re documenten van Han G. Hoekstra

Amsterdam de jeugd boeken schrijf-

geschonken.

Karel kwam van 't ander end

ster Gertie Evenhuis-E Iberlsen

Jenny Dalenoord schonk haar lite-

Met een stoofjen aan geloopen.

(geboren in 1927 te Onstwedde). Als

raire archief met bijvoorbeeld 3224

Hij lijkt nu een heele vent!

domineesvrouw in Biervliet (Zeeuws-

illustraties (waaronder boekomslagen)

Digt bij moeders schoot gekropen,

Vlaanderen) debuteerde Gertie

733 schetsen en voorstudies, druk-

Staat hij daar ook opperbest.

Evenhuis in 1958 met Avontuur aan

proeven, plakboeken, corresponden-

Maar.... voorzigtig met de test!

de grens, later opgenomen in de

tie, kasboeken, contracten en per-

Weatcrschdde omnibus {1980}. Daarna

soonlijke aantekeningen.

Nog een kleintje dribbelt bij:

volgden nog vele, goed gedocumen-

De nalatenschap van illustrator Ben

Suze, moeders naamgenootje.

teerde jeugdboeken, zoals Wij waren

Horsthuis, met originele illustraties,

Ze is nog jong, daarom mag zij

er ook bij, in 1964 bekroond met de

bijbelse tekeningen, schetsen,

Nog eens zitten op het schootje,

Nienke van Hichtumprijs, en Stefan

omslagontwerpen en brieven.

Waar ze 't liefst de prentjes 2iet.

en Stefan, in 1974 goed voor een

De Soefi Stichting bracht nagelaten

Meisje! scheur de blaadjes niet!

Zilveren Griffel. Evenhuis is ook de

werk van Henriëtte Willebeck Ie Mair

auteur van de Erik en Ante-serie lees-

in het Letterkundig Museum onder,

Mina zoekt met Eduard

boek j es. Een aantal van haar boeken

bestaande uit tekeningen, gouaches,

't Kringetje nog uit te breiden.

is in het Engels en Zweeds vertaald.

houtsneden en documentatie.
Tenslotte heeft de dochter het archief

jongen! dring dan niet zoo hard;
Hier is immers plaats voor beiden?

Op 27 juli 2005 overleed auteur en

met originele illustraties van Corina

Zet u ieder aan een zij;

striptekenaar Marlen Toonder op

(Smit) overgedragen.

Zóó kunt ge immers goed er bij?

93-jarige leeftijd. Zijn scheppingen:
Heer Bommel, Tom Poes, Kappïe,

In de Leeszaal Bijzondere Collecties

Betsy kan hier naast wel staan.

Panda, Koning Hollewijn en vele

in de Koninklijke Bibliotheek is een

Wilt ook haar een plaatsje geven,

anderen leven voort. De Nederlandse

nieuwe database beschikbaar:

Nu haar taak is afgedaan

taal en de Nederlandse strip hebben

Boekenlijsten in Boeken tot 1800. In

En haar opstel is geschreven.

veel aan hem te danken. Zijn werk

de 17e en 18e eeuw kwamen achterin

Kijk!.... daar komt die groote Jan.

is in 22 talen vertaald. Hij kreeg wel

boeken vaak lijsten met titels voor:

Ja, - die houdt er ook nog van.

erkenning, maar nooit de PC Hooft-

fonds- en voorraad catalogi van boek-

prijs, die hij volgens Jan Wolkers wel

verkopers en uitgevers, of adverten-

Weg die bouwdoos, weg die pop! -

verdiende. Het Nederlands Strip-

ties voor afzonderlijke boeken.

O, nu zal het er toe komen!

museum in Groningen gaat in 2006

Medewerkers van de STCN (Short

Moe slaat reeds het boek jen op,

een expositie samenstellen van zijn

Title Catalogue of the Netherlands)

Heeft het in haar hand genomen. -

werk.

die boeken, verschenen vóór 1800,

Nu niet praten, lieve kind!
Stilte, jongens! - Moe begint!

in verschillende bibliotheken hebben
Het Letterkundig Museum heeft de

beschreven, hebben van deze lijsten

laatste tijd interessante schenkingen

fotokopieën gemaakt, en daarvan zijn

Uit: Kinderpoèzij van Nicolaas

ontvangen.

beschrijvingen gemaakt. De database

Antonie van Charante. -

Van Rein ValkhofF werden onder

bevat beschrijvingen van 1364 fonds-

Schoonhoven : S.E. van Nooten,

meer typoscripten, contracten, druk-

lijsten, 914 advertenties en 890

1860.

werk waaronder knipsels, financiële

assortimentslijstcn die doorzocht

bescheiden, genealogische gegevens

kunnen worden op verschillende

en brieven van uitgevers ontvangen.

ingangen: verkoper, plaats, jaar,

Uit de familie Hoekstra werden

soort, onderwerp, auteur en titel. Via
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een plaatsnummer wordt verwezen

Internet

men de gedigitaliseerde titels bij
elkaar kan vinden.

naar dozen waarin de lijst te vinden
is. Let wel; de lijsten zelf zijn niet in

Het Centraal Bestand Kinderboeken

In de beschrijving van deze boeken

de database opgenomen.

(CBK) is uitgebreid met de mogelijk-

staat: "Zie: volledige weergave";

heid om rechtstreeks toegang te krij-

na aanklikken verschijnt de eerste

Begin november opent Harry Faber

gen tot een aantal gedigitaliseerde

pagina van het gedigitaliseerde boek

van der Meulen in Dordrecht een

kinderboeken. Momenteel zijn 155

in de DBNL.

nieuw antiquariaat uitsluitend ge-

kinder- en jeugdboeken uit de

Gratis toegang is beschikbaar via

specialiseerd in beweegbare en drie-

Digitale Bibliotheek voor de Neder-

het Letterkundig Museum: via

dimensionale boeken: de Pop-Up

landse Letteren (DBNL) vanuit het

www.letmus.nl, dan naar Studiezaal,

Bookshop. Adres: Kuipershaven 41.

CBK aanklikbaar en in hun geheel

dan Catalogus CBK aanklikken. Zet

Tel. 078-616 53 24. Zijn website, met

te bekijken. In totaal komen op de

dan de 2e keuzebalk op "genre"

onder andere een selectie van het

DBNL 250 gedigitaliseerde kinder-

tik in de lege balk: "onlineboeken",

aanbod, is nu al actief:

en jeugdboeken te staan.

dan zijn de 155 titels zichtbaar.

www .popupbookshop.com.

De DBNL heeft ervoor gekozen om
- op een aantal prentenboeken na -

Informatie over de International

De film Kameleon 2 is uitgebracht in

de teksten opnieuw te laten intikken.

Research Society for Chüdren's lite-

115 zalen. De eerste fdm was een

Daarom zien deze boeken er anders

rature (gesticht in 1970) is te vinden

groot kassucces. Regisseur Steven de

uit dan boeken waarvan de pagina's

op: www.irscl.ac.uk. Het doel van de

jong gaf desgevraagd (de Volkskrant,

gescand zijn. Het voordeel is, dat er

IRSCL is wetenschappelijk onder-

23 juni 2005) aan dat er geen derde

op alle woorden van de tekst gezocht

zoek te promoten, samenwerking

deel komt. Hij werkt momenteel aan

kan worden.

tussen onderzoekers in verschillende

een verfdming van De scheepsjongens

In het CBK is bij de betreffende titel-

landen en vakgebieden te bevorde-

van Bontekoe.

beschrijvingen een extra genre opge-

ren, informatie uit te wisselen en

nomen: "onlineboeken", waardoor

discussies te voeren. Elke twee jaar

Na de fdm komt er nu ook een
musical over Pietje BeU.
Première op 19 oktober in het
Rotterdamse Luxor Theater.

wordt een congres georganiseerd.
In november 2005 wordt een conferentie gewijd aan Hans Christian
Andersen, en in 2007 is het onderwerp wiegeliedjes en bakerrijmen.

Kruistocht in spijkerbroek, het
boek van Thea Beekman, wordt

De route van de echte Baron van

verfdmd. De regisseur is Ben

Münchhausen die in 1720 werd

Sombogaart, en het wordt een

geboren in Bodenwerder aan de

internationale productie met

Weser, is gereconstrueerd. De baron

de titel Crusade in jeans. In het

vertelde op zijn oude dag op zo'n

Catharijneconvent in Utrecht

welbespraakte manier over de avon-

kan men tot 8 januari 2006 een

turen die hij beleefd had in de jaren

expositie over de geschiedenis

dat hij in Russische krijgsdienst was,

van de kruistochten gaan

dat toehoorder Erich Rudolf Raspe

bekijken.

met die verhalen op de loop ging.
Van Bodenwerder tot Petersburg is
die tocht nu in kaart gebracht. Zie:
htrp: / /www, bodenwerder. de en
http: / / www.muenchh ausen.org.
(de Volkskrant 20-8-2005}
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Tentoonstellingen
in het Veluws Museum Nuirac is nog
tot en met 29 oktober een tentoonstelling te zien, gemaakt in samenwerking met Saskia de Bodt en de
Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag: Getekend, Hans Chrislian
Andersen : zijn geïllustreerde
sprookjes in de Lage Landen. Ër is
een selectie te zien van ruim 200
boeken uit een periode van anderhalve eeuw, die een beeld geven van
de manier waarop Andersen de
verschillende kunstenaars heeft
geïnspireerd, evenals van de verschillende kunststromingen en
opvattingen over wat goed was voor
Het Kind. In de tentoonstelling
worden twaalf van de meest geliefde
sprookjes verteld aan de hand van
verschillende illustratoren. Ook is er
een groot aantal originele tekeningen
te zien. Een van de sprookjes wordt
driedimensionaal en levensecht in

fragmenten uit naoorlogse geschie-

Van 28 november tot 29 aprü 2006

scène gezet. De mooiste boeken kun-

denisboekjes voor het onderwijs

zal in de exhibition room van de

nen in hun geheel digitaal bekeken

wordt getoond hoe de beeldvorming

Bodleian Library in Oxford een ten-

worden.

rond het Nederlands koloniaal ver-

toonstelling te zien zijn waarop

Adres: Langestraat 13,

leden is veranderd in een periode

Children's games & pastimes uit drie

3771 BA Barneveld,

van ruim vijftig jaar en welke facto-

van de beroemdste verzamelingen op

tel. 0342 -415 666,

ren tot deze verandering hebben

dit gebied die in deze gerenommeer-

internet: www.nairac.nl

geleid. Adres: Nieuwemarkt ia.

de bibliotheek bewaard worden, voor

Tel. 010-4045425. Open: di-za 10-17,

het eerst getoond worden: de John

zo 13-17 uur.

Johnson collecüon, de beroemde

Tijdens de feestelijke opening op 17

Opie collecüon en de Harding collec-

juni sprak Anders Bay, Andersen*
kenner en docent Deens aan de

Vanaf 15 oktober 2005 t/m 28 janu-

üon. Papieren speelgoed als bord-

Universiteit van Amsterdam, over

ari 2006 is in Kasteel Groeneveld in

spellen, puzzels, aankleedpoppen,

Andersen als reiziger, als sprookjes-

Baam de tentoonstelling Vlucht in

metamorfoses pelen, myriorama's

schrijver en als schrijver over zijn

de natuur : Flower Fairies van Cicely

maar ook kaartjes-alfabetten,

eigen leven: al op 27-jarige leeftijd

Mary Barker te bezichtigen. Meer

'battledores', voorbeelden van

schreef hij zijn eerste autobiografie.

dan 60 originele tekeningen, die in

schoonschrift, tekenboeken en verf-

beheer zijn bij de Engelse Uitgeverij

dozen.

Tot 30 oktober is in het Nationaal

Frederick Wame (Londen) worden

Onderwijsmuseum in Rotterdam de

getoond. Adres: Groeneveld 2.

tentoonstelling Van Heldendaad tot

Tel. 035-542 04 46.

Schandvlek te zien. Aan de hand van

Open: di-zo 11-17 UUT '
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Publicaties

beknopte informatie over de afgebeelde

Overzicht van de ontwikkelingen in de

striphelden, en nogal ruime dateringen.

jeugdliteratuur over de tweede wereldoor-

Beval 14 pagina's met korte biografieën.

log. Vlak na 1045 verschenen verhalen

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

De samenstellers hebben geput uit het

die zwart-wit, chauvinistisch en gero-

kundig Museum of bij de Koninklijke

archief van stripantiquariaat Lambiek

mantiseerd waren. In de decennia daar-

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

en hun keuze is gericht op kennis-

na is er meer ruimte voor nuance en

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

making met het werk van zo'n 300

voor de echte feiten. Historicus Fenna

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Nederlandse striptekenaars.

Abbink plaatst haar onderwerp tegen de

Bijna alk- boeken die hieronder worden

welke bibliotheek in Nederland het wel
aanwezig is.
NEDERLAND

achtergrond van de ontwikkelingen in de
Maat, getal, gewicht: herinneringen

geschiedwetenschap en de veranderingen

en verhalen / Willem G. van de

in de opvoeding.

Hulst. - Zoetermeer : Mozaïek, cop.
2004. -195 p., [16] p. pi. : ill. ; 22 cm.

Vertelcultuur in Nederland : volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen /

BUITENLAND

- ISBN 90-239-9113-3.
Zeer persoonlijk getoonzette herinne-

Poesie - Natur • Kinder : die Brüder

Theo Meder & Cor Hendriks. -

ringen van Willem Cerrit van de Hulst

Grimm und ihre Idee einer "narürli-

Amsterdam : Aksant, 2005. - 830 p . :

(ït)!"/-}, auteur, kunstenaaren illustra-

chen Bildung" in den Kinder- und

ill., krt.; 24 cm. - Met lit. opg., reg. -

tor van kinderboeken, aan de crisisja-

Hausmarchen / Isamitsu Murayama.

ISBN 90-5260-182-8 ; € 39,90.

ren, de kunstacademie, de oorlog, de

- Heidelberg : Winter, 2005. - 381 S. ;

Het grootste deel van de collectie van

bevrijding en daarna. Over liefde, dood,

25 cm. - (Frankfurter Beitrage zur

Cerrit jacob Boekenoogen (1868-ictfo)

eenzaamheid en verlangen. Met een

Germanistik : Bd. 43). - Zugl.:

wordt beheerd door het Meertens

kleurkatern waarin recent beeldend

Frankfurt (Mairt), Univ., Diss., 2004.-

Instituut: 4000 kinderprenten, 9000

werk is opgenomen.

ISBN 3-8253-1672-6 Pp.: € 58.00.

verhalen en correspondentie. Nu is

Van Engelandvaarders tot Oorlogs-

hun opvattingen over een natuurlijke

opnieuw een deel van Boekenoogens erfe-

winter : het veranderende beeld van

opvoeding radicaal tegenover de ratio-

nis gepubliceerd, In 2001 werd al een

de Tweede Wereldoorlog in de

nalistische opvoeding die door de

deel uitgegeven met de verhalen die huis-

Nederlandse jeugdliteratuur (1945-

Verlichting werd gepropageerd. Door

arts Cornelis Bakker aan Boekenoogen

2005) / F.L.L Abbink. - Zutphen :

middel van sprookjes zou men op een

doorgaf: 'Vertelcultuur in Waterland'.

Walburg Pers, cop. 2005. -103 p. ;

natuurlijke wijze, als het ware 'onbe-

Deze bundel bevat de volksverhalen van

23 cm. - Met lit. opg. -

wust', kunstzinnige en ethische normen

de correspondenten van Boekenoogen, de

ISBN 90-5730-361-2 ; € 14,50.

en waarden, emoties en nationaal gevoel

kinderrijmen en -liedjes, ÏOOO volks-

brieven erover en de door Boekenoogen
herschreven versies van de verhalen.
De wereld van de Nederlandse strip /
Kees Kou se mater, Margreet de Heer.
- Warnsveld : Terra, 2005. -159 p. :
ül.; 33 cm. - Omslag vermeldt: Groot
knipselboek. - Met biogr. - ISBN 905897-260-7 geb.; € 29,95.
Kijkboek met de geschiedenis van de
Nederlandse strip, geordend door middel
van <)<) trefwoorden, zoals adel, ambtenaren, Amsterdam, antihelden, apen,
Arabieren. Met weinig tekst en zeer

Beiichteo utl de wereld yan het oude kinderboek
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De Gebroeders Grimm stonden met

aanleren.

meer realistische interpretaties. De
nadruk ligt op zijn zeer armoedige
afkomst en zijn enorme ambitie om
te slagen. Met een zeer uitgebreide
bibliografie van primaire en secundaire
teksten over Andersen's leven, en 2
katernen met foto's.
The meanings of "Beauty and the
Beasl". A handbook / by Jerry
Griswold. Onlario, Canada :
Broadview Press, 2004. - 258 p . :
ca. $ 25,-.
Najaren van onderzoek naar de
tekst van Madame LePrince de
Beaumont en de vele variaties daarop,
presenteert de auteur een verzameling
primaire teksten; bespreekt interpretaties
vanuit psychoanalytisch, feministisch
en sociologisch standpunt; geeft een
beschrijving van de beeldtaal in vierentwintig ic)e-eeuwse illustraties; bekijkt
Aufsatze zur Kinderliteratur:

Ahb. ; 22 cm. • (Bibliothemata ; 21). -

de televisie- en filmbewerkingen; en geeft

Geschichte - Rezeption - Sprache /

ISBN 3-88309-154-5 Pb.: € 48, -.

tenslotte een bibliografie van secundaire

Bernhard Engelen. - 1 . Aufl. •

In dit boek wordt het werk van het

literatuur.

Frankfurt am Main : Lang, 05.06.30

echtpaar Paula en Richard Dehmel aan

Juni 2005. -197 S.: zahlr. Tab. ; 210

de vernieuwing van de jeugdliteratuur

The Seuss, the whole Seuss, and not-

mm x 148 mm. - (Kinder- und

rond 1900 beschreven. Ook de rol van

hing but the Seuss : a visual biogra-

Jugendlailtur, -literatur und -medien.

andere familieleden wordt belicht. De

phy of Theodor Seuss Geisel / by

Theorie - Geschichte - Didakük ;

publicatie van de bundel 'Filzebutze'

Charles D. Cohen. - New York ;

Bd. 39}. - ISBN 3-631-51702-5 Pb.:

was in pedagogisch opzicht bevrijdend

Random House, 2004. - 390 p. : ill, -

en onorthodox, en had grote invloed op

ISBN 0-375-82248-8.

€ 34.00.
Verzamelband waarin essays zijn

zowel tekst als beeld in het kinderboek.

Een kleurrijke visuele biografie voor
de liefhebbers van de nonsensverhalen

opgenomen over: de lectuur van kinderen in de Middeleeuwen en het doel van

Hans Chrisrian Andersen : a new life

van Dr. Seuss f 1904-1991 j, uitgegeven

die teksten; het verschil in interpretatie

/ by (ens Andersen ; translated from

ter gelegenheid van zijn 100e verjaar-

van literaire structuren door kinderen

the Danish by Tüna Nunnally. -

dag. Dit overzicht van Geisels leven

en volwassenen aan de hand van het

Woodstock, N.Y : Overlook Press,

en werk schenkt ook aandacht aan zijn

boek 'Pünktchen und Anton' van Erich

2005. - Includes bibliographical

- minder bekende - werk voor oorlogs-

Kastner; en de vraag of de taal in

references and index.

propaganda en reclame.

kinderliteratuur de weg effent voor de

ISBN 1-585-67642-X

taal van de volwassenenliteratuur.

De auteur besteedde vier jaar aan

The Norton anthology of children's

zijn onderzoek voor deze meest uit-

literarure : the traditions in English /

Die Dehmels und das Kinderbuch /

gebreide biografie lot nu toe. Hij heeft

Jack Zipes, general editor ... [et al.]. -

Roland Stark. - Nordhausen, Thür :

kritisch gekeken naar de vele mythen

New York : W.W. Norton, 2 0 0 5 . -

Bautz, 2004. - 211 S. : 16 schw.-w.

over het leven van Andersen en geeft

2200 p. - ISBN 0-393-97538-X pbk.
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worden gebruikt om traditionele patriar-

The secret of the Hardy boys : Leslie

nomen) Engelstalige klassiekers, met

Bloemlezing van 40 (integraal opge-

chale structuren in stand te houden, of

McFarlane and the Stratemeyer syn-

inleidingen en overzicht van 170 auteurs

om deze te confronteren met beelden van

dicate / Marilyn S. Greenwald. -

en illustratoren over een periode van JJO

vrouwelijke zelfstandigheid en kracht,

Ohio University Press, 2004.

jaar. Gebaseerd op recent onderzoek

(The lion and the unicom, april 2005)

naar de historische en culturele context
van jeugdliteratuur. Bevat meer dan

Dark horse : a life of Anna Sewell /

geen bestaande auteur: de schrijver van

400 illustraties (60 in kleur) en genres

Adrienne E. Gavin. - Stroud : Sutton,

de eerste 20 delen was Charles Leslie

als sprookjes, prentenboeken, baker-

2004. - x, 276 p. 8 p. of plates. : 21.,

McFarlane. Greenwald heeft uitputtend

rijmen, fantasieverhalen, abc-boeken,

ports. ; 24 cm. - ISBN 0-7509-2838-7:

archiefonderzoek gedaan naar zijn

volksboeken en strips vanaf 1659.

£20.00.

Biografie op basis van onlangs gevon-

relatie met de 'ftction factory'', waar
zoveel series voor kinderen werden

Fairy tales and feminism : new

den brieven en andere bronnen over de

geproduceerd. Ze onderzocht de kwali-

approaches / Donald Haase (ei). •

auteur van het wereldberoemde boek

teit van de Hardy-boeken, en de rol die

Wayne State University Press, 2004. •

'Black Beauty' (1877). Dooreen

ze speelden in de levens van de lezers.

ISBN 0-8143-3030-4.

handicap was Sewell voor haar vervoer

De werkwijze van het syndicaat wordt

Chronologisch onderzoek van de

aangewezen op paarden. Ze zag veel

uitvoerig beschreven: de richtlijnen voor

verschillende stadia in het onderzoek

wreedheid ten opzichte van dieren en

de auteurs, de betaling (geen royalty's),

van feministen, vanaf de jaren zeventig,

schreef daarom over het leven van een

de verplichting onder pseudoniem te

naar sprookjes. Van de aanvankelijke

paard dat na mishandeling uiteindelijk

schrijven en geheimhouding te betrach-

kritiek op het passieve vrouwbeeld naar

een goed levenseinde krijgt. Haar boek

ten. (The lion and the unicom, april

een aanpak waarbij wordt onderzocht

bewerkstelligde wereldwijd een verande-

2005^

hoe vrouwelijke sprookjesvertellers ver-

ring in de behandeling van dieren.

borgen boodschappen in hun teksten
verwerkten. Met bijdragen over onder
meer Madame d'Aulnoy en hedendaags
gebruik van sprookjes. Naast de Engelse,
Duitse en Franse sprookjestraditie is er
ook aandacht voor Indische wonderverhalen en Latijns-Amerikaanse volksverhalen.
Language and Gender in the Fairy
Tale Tradition; A Linguistic Analysis
of Old and New Story Telling /
Alessandra Levorato. - Houndmilis,
UK ; Palgrave Macmillan, 2003.
Studie waarin 12 versies van het verhaal van Roodkapje taalkundig worden
geanalyseerd; van het sprookje van
Perrault uit 1697 en de Gebroeders
Grimm uit 1812 tot aan Roald Dahl's
versie uit 19&. De auteur toont aan dat
de taal van deze vertellingen invloed
heeft op de weergave van rolpatronen
en machtsrelaties. De sprookjes kunnen

10

De auteur van de boeken over de
Hardy Boys, Franklin W. Dixon, was
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Uit de tijdschriften

Making American boys : boyology
and the feral tale / Kenneth B. Kidd.
Minneapolis : University üf

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Minnesota Press, C2004. • xi, 253 p . ;

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

24 cm. - ISBN 0-8166-4296-6 pbk.

bij het Letterkundig Museum of de

Overzicht vanjongenscultuur in

Koninklijke Bibliotheek.

Amerika vanaf eind negentiende eeuw.
Door een onderzoek naar helden als
Huck Finn en Mowgli, 'Jongensstad'

NEDERLAND

van Father Flanagan en Michael
fackson, wordt bekeken hoe in films,

De achttiende eeuw {jrg. 36, no. 2,

jeugdboeken, handleidingen voor op-

2004) bevat een artikel over de ver-

voeders, psychoanalytische verslagen en

anderende visies op jeugd en natuur

historische verhalen over wolfskinderen,

in de late 18e eeuw door Arianne

de "all-American boy" gestalte krijgt.

Baggerman en Rudolf Dekker.

Pop-ups, illustrated books, and

Berichten van Moeder de Gans (jrg.

Bijzondere
(her) uitgaven

wordt de nieuwe directeur van de

Ellen G.K. Rubin, - Bienes Center

Hans Brinker, of De zilveren schaat-

voorgesteld: Jan de Vries. Verder

for the Literary Arts. - Florida : Fort

sen / Mary Mapes Dodge ;

artikelen over illustrator [aap Kramer,

Lauderdale, 2005.

Nederlands van Anita van der Ven ;

en auteur Marie Schmïtz.

graphic designs of the Czech artist
and paper engineer Vojtcch Kubasta
(1914-1992) / James Findlay and

Tentoonstellingscatalogus met essays

6, no. 2, juni 2005). In dit nummer
Stichting Kinderboek Cultuurbezit

met alle ill. van Louis Rhead ; en met

over de geschiedenis van Praag en ande-

een nawoord van E woud Sanders. -

Boeken post (no. 78, juli/aug. 2005)

re kunstenaars zoals Alfons Mucha en

Amsterdam : Athenaeum-Polak &

bevat artikelen over de dwergenmanie

jiri Trnka, over leven en werk van

Van Gennep, 2005. - 319 p. : ill.;

in boeken en prenten, drie jeugd-

Kubasta en zijn mede-architectuur-

22 cm. - ISBN 90 253 0878 3 ;

boeken over Willem van Oranje uit

studenten de Quadrifoliacs, en over de

€ 14,95. Vert. van: Hans Brinker,

1933, oude strips en nieuwe prijzen,

sprookjes-pop-ups. Een lijst met beschrij-

or, The silver skates. - New York :

en over de illustratoren van de reeks

vingen en afbeeldingen van 150 werken.

O'Kane, 1865. - Oorspr. dr. van deze

"Winfair". No. 79 (sept/okt 2005)

Change and renewal in children's
lilerature / edited by Thomas van der

Nederlandse uitg.r Amsterdam : Loeb,

bevat artikelen over illustraties bij de

1983. - Met kt. opg.

sprookjes van Hans Christian

Heruitgave van de vertaling van het

Andersen, over telboekjes en meer.

Walt; assisted by Felicité Fairer-

Amerikaanse origineel • waaraan vele

Wessels and Judith Inggs. - Westport,

buitenlanders hun beeld van Nederland

De Boekenwereld (jrg. 21, no. 4,

Conn : Praeger, 2004. (Contributions

hebben ontleend. Voorzien van een

2005) bevat een artikel over twee

to the study of world Iiteralure,

nieuw nawoord.

illustratoren van uitgeverij De

ISSN 0738-9345 ; no. 126)
ISBN 0-275-98185-1.
Congresstukken voor een bijeenkomst

Spaarnestad.
De hut van oom Tom / Harriet
Beecher Stowe ; vert. Trisnati Noto

De Gids (jrg. 168, no, 6, juni 2005}

van de IRSCL; bevat onder meer bij-

Soeroto. - Athenaeum - Polak & Van

bevat vier artikelen over Jules Verne:

dragen over Hans Christian Andersen;

Gennep ; € 24,50.

over zijn tijd, Verne als ingenieur, de

Blyton's Noddy; hervertellingen van

Nieuwe integrale vertaling voor

Tarzan; en wiegeliedjes (door Anne de

volwassenen van 'Uncle Tom's Cabin'

Vries).

uil 1S52.

Reis naar het middelpunt der aarde en
het Verne enthousiasme.
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Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

M ^ - i

Leesgoed (jrg. 32, no. 3, 2005) bevat

over auteur/illustrator C. Walter

een artikel door Annelies van Hees

Hodges, en over de collectie in het

over de dood in de sprookjes van

Victoria & Albcrt Museum.

Andersen.
Children's Literature in Educalion
Literatuur zonder Leeftijd ( no. 67,

(jrg. 36, no. 1, (132), 2005) bevat een

zomer 2005) is gewijd aan jeugd-

artikel over een jye-eeuws boek over

literatuur in vertaling, met onder

slavernij: Elsie Dinsmore, tot 1999

meer een stuk over Louisa Alcott's

ongewijzigd herdrukt met raciale

Little women.

stereotypen. In no 2, (133, 2005} een
artikel over hervertellingen van

De School Anno (jrg. 23, no, 2,

sprookjes en de spanning russen

zomer 2005) bevat onder meer

esthetische en pedagogische normen.

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
j)booy@ zonnet.nl
Pien Pon (secretaris)
pien.pon@tiscali.nl
Aernout Borms (penningmeester)
agbo rms@1xs4all.nl
Saskia de Bodt
saskia.dehodt@let.uu.nl
Henk van der Lee
hjvdlee@planet.nl
Jaap ter Linden
Rcindcr Storm
reindcr.storm@kb.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Almen, of via pisn.pon@tiscall.nl

artikelen over een halve eeuw Veilig
leren lezen, de schoolplaten van

lllustration (spring 2005) Nieuw bij

Cornclis (etses, en een toneelstuk

de KB, met veel informatie over

voor kinderen van de Wed. A.B. van

hedendaagse illustratoren. Dit num-

Meerten-Schilperoort. Het Blauwe

mer bevat een artikel over illustraties

boekje (no. 23) bevat de tekst van dit

bij Engelstalige sprookjes van

toneelstuk: Het bedorven kind.

Andersen.

BUITENLAND

Journal of Children's Literature (jrg,
31, no. 1, lente 2005) is geheel gewijd

Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro} naar gironummer
234S552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.

Beitrage Jugendliteratur und Medien

aan 'Special collections of children's

(jrg. 57, no. 2, voorjaar 2005) heeft

literature', in musea, universiteiten

bijdragen over het bewerken van

en bibliotheken in Amerika. Met bij-

klassieken voor kinderen (Faust,

dragen over het Eric Carle Museum,

Odysseus) over nieuwe fabels en

de Kerlan collectie, Ba ld win Library,

over de verschillende illustraties bij

Ame Nixon Center, Cotsen collection

Postbus 90407

het verhaal van E.T.A. Hoffmann

en veel meer.

2509 LK Den Haag
Tel, 070-314021; (do. envr.)
of tel. 020-6251975 (privé).
e-mail: jeannette.kok@kb.nl

Nussnacker und Mausekönig.
The lion and the unicorn (jrg, 29,
Children's books History Society,

no. 2, april 2005) bevat een artikel

Newsletter (no. 81, april 2005) bevat

over de Victoriaanse fotografen Lewis

artikelen over Mary Norton's

Carroll en Julia Margaret Cameron.

Borrowers en andere 'little people',
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Sa mens telling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok

Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).
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STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - E N JEUGDLITERATUUR

)

't Oude Kinderboek (StOK) en Het Grafisch Museum
(of een alternatief), 's middags zijn er drie lezingen, o.a.
over het oudekinderboekenbezit van tiet Stedelijk Museum
Zutphen en over Han G. Hoekstra door Janneke van der
Veer,
Verder denkt het bestuur na om ons twintigjarig bestaan
in 2006 op gepaste wijze te gedenken. Suggesties van uw
kant zijn natuurlijk van harte welkom. Dat geldt ook voor
bijdragen en/o f opmerkingen betreffende onze website
www.hetoudekinderboek.nl.
Bij deze 'Berichten' zult u het al bijna traditionele nieuwjaarsgeschenk aantreffen. Het is een bijzonder en mooi
boekwerkje geworden, waarvoor we de kleinzoon van de
grafisch kunstenaar Jan Heyse, Saskia de Bodt en Henk
van der Lee hartelijk bedanken.
Mede namens het bestuur wens ik u en de uwen zinvolle
feestdagen en een gezond Nieuwjaar met veel kinder- en
jeugdboekenvreugde door lezing, onderzoek, ontdekkingen
en dergelijke!
Frits Booy
Voorzitter

Van het bestuur

Hieronymus van Alphen Prijs
voor Piet Buijnsters en Leontine
Buijnsters-Smets

Met zeer veel genoegen kijkt het bestuur terug op de

Tijdens de studiedag op 29 oktober werd de Hieronymus van

geslaagde studiedag in de Openbare Bibliotheek van

Alphen Prijs van de Stichting uitgereikt met de volgende

Amersfoort. Het was plezierig en boeiend om mee

Laudatio van Frits Booy.

te maken, hoe jonge onderzoekers onderwerpen uit
de kinder- en jeugdliteratuur aanpakken, beschrijven

Het is altijd weer spannend aan wie deze keer de Van

en conclusies eruit trekken.. Dat smaakt naar meer!

Alphen Prijs wordt uitgereikt. Dat is dit keer ook bijzonder,

Wij feliciteren Lin en Piet Buijnsters met de Van Alphen

want het ging tot nu toe om steeds één persoon maar nu

Prijs en de G.H. 's Gravesande-prijs. We hopen dat dit

om twee. Twee personen die aanvankelijk afzonderlijk

anderen mag aanmoedigen wat betreft hun onderzoek of

publiceerden en meestal niet over kinderboeken. Sinds een

andere inspanningen.

aantal jaren werken ze nauw samen op het gebied van het

De studiedag in het voorjaar 2006 is op zaterdag 1 april

oude Nederlandse kinderboek. En dat heeft geresulteerd in

te Zutphen. Het programma is anders dan gebruikelijk:

twee omvangrijke publicaties. U heeft het al geraden, ver-

's morgens bezoeken we in twee groepen de Stichting

moed ik. Deze keer gaat de prijs naar Lin en Piet

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
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Buijnsters. En wel voor hun
Bibliografie van Nederlandse school- en
kinderboeken 1700-1800 (BNK) en Lust
en Leering, Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende
eeuw (L&L), beide zeer verzorgd en
smaakvol uitgegeven door de Zwolse
uitgeverij Waanders.
In de BNK wordt voor het eerst een
zeer gedetailleerd en gedegen overzicht gegeven van het r8e-eeuwse

belangrijke vernieuwing. Knap is dat

van Leonard de Vries, J. Riemens-

Nederlandse kinderboek en kinder-

zij er in slagen het fenomeen 'histo-

Reurslag, Anne de Vries, Lea

tijdschrift waarbij vele genres,

rische kinderboeken' zodanig te

Dasberg, Toos Zuurveen, Toin Duijx,

auteurs, illustratoren, drukkers en

presenteren, dat het als cultuurhisto-

John Landwehr, Frits Huiskamp en

uitgevers de revue passeren. Met

risch object serieus wordt genomen,

Saskia de Bodt. Een aantal van hen

aparte registers van auteurs, vertalers

wat een impuls betekent voor verdere

is donateur van onze Stichting, de

en bewerkers; graveurs, etsers en

naspeuringen en wetenschappelijk

anderen waren dat vast en zeker

tekenaars; uitgevers, drukkers en

onderzoek, getuige o.a. de vier inte-

geworden, als de SGK) in hun tijd

boekverkopers (toen meestal in één

ressante lezingen van vandaag.

bestaan had.

hand) en - uiteraard - van boektitels.

Bijna veertig jaar geleden was er al

Onze Stichting is langzamerhand

L&L toont ons het ige-eeuwse

voorbode van deze prijs, want in

een grote vriendenkring en een groot

Nederlandse kinder- en jeugdboek,

1967 verscheen, ingeleid door Piet

depot geworden van kennis, ervaring

niet voor het eerst, maar wel voor het

Buijnsters, Bloemlezing uit het werk

en kritische zin betreffende oude

eerst zo uitgebreid en gedetailleerd,

van Hieronymus van Alphen. Hij

kinderboeken en wat daarmee

met speciale aandacht voor de histo-

schreef een studie over Van Alphen

samenhangt, waaruit vaak publicaties

rische context en voor pedagogische

en verzorgde een uitgave van Kleine

(in boekvorm en als tijdschriftartikel)

en zedenkundige achtergronden,

gedigten voor Kinderen. Piet

verschijnen en regelmatig veel

geschreven in een eigen stijl.

Buijnsters heeft duidelijk iets met

ideeën, kennis, inzicht en ervaring

Uiteraard weer met registers, één

onze eerste kinderboekenschrijver.

worden uitgewisseld, ook met bui-

van personen en één van titels.

Hij en zijn vrouw ontwikkelden zich

tenstaanders. Toch gebeurt dit alles

Beide publicaties bevatten veel en

tot gemotiveerde en nijvere pioniers

nog veel te weinig en dat is erg

vaak verrassende informatie over het

in de wereld van het oude kinder-

jammer, want zo blijft eventuele

oude kinder- en jeugdboek en het

boek. Ook al werk je met z'n tweeën

relevante informatie in diverse

kader waarin het zich toen bevond.

aan projecten als deze, het is en blijft

publicaties achterwege. Met BNK

Ruime aandacht wordt er besteed

een gigantische onderneming, die

en L&L werden twee bijzondere uit-

aan achtergronden en invloeden en

veel aandacht, rijd, energie en reis-

gaven aan de nog steeds broodnodige

we vinden er talloze treffende voor-

geld kost. Wat is er allemaal niet

bestudering en beschrijving van het

beelden en vele fraaie illustraties.

afgereisd, opgezocht, bekeken,

Nederlandse kinder- en jeugdboek

Wat aan de auteurs bijzonder is, is

onderzocht, geordend en beschreven,

toegevoegd. Vandaar deze prijs, met

dat ze een aanstekelijk, eigenlijk

ook bij verzamelingen van onze

een groot compliment aan uitgeverij

puur particulier enthousiasme voor

donateurs.

Waanders!

het oude kinderboek in de breedste
zin van het woord weten te verbinden met enerzijds wetenschapsbeoefening en anderzijds popularisering van dit onderwerp. Dit is een
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Beide publicaties sluiten uitstekend
aan bij eerder verschenen pioniers-

Lin en Piet, namens de SGKJ van

werk op dit gebied. Ik noem bijvoor-

harte gefeliciteerd!'

beeld: Wormcruyt met suycker en
De hele Bibelebontse berg en werk

Frits Booy

Piet Buijnsters dankte mede namens

Studiedag

Lin met een korte toespraak waarin

Op zaterdag 29 oktober, een prachtige herfstdag, traden vier kersverse doctoran-

hij een ingezonden brief aanhaalde

dussen in de Openbare Bibliotheek in Amersfoort aan, om ongeveer veertig

die enkele maanden geleden in de

donateurs te vertellen over het door hen uitgevoerde onderzoek dat tot die titel

Volkskrant stond. Daarin werd pre-

leidde. Alle vier stuurden ze de redactie een korte samenvatting van hun lezing.

mier Balkenende omschreven als
"de Hieronymus van Alphen van de
als het summum van stijve braafheid;

Volksprentanalyse : de ontwikkelingsgang van
volks- en kinderprenten over Tijl Uilenspiegel

dat ziet Piet Buijnsters toch heel

en R o b i n S O n C r U S O ë , I 7 2 4 - I 9 O O / door Laurence

anders: Hieronymus van Alphen is

Duquesnoy (Universiteit van Utrecht)

Nederlandse politiek". Van Alphen

juist een erenaam. Hij gaf een nieuw

V

geluid vanuit de pedagogische

De onderzoeksvraag luidde: Op

Verlichting en zijn gedichten leven

In de achttiende en negentiende
eeuw verschenen veel verhalende

welke manier kunnen de inhoude-

nog steeds, getuige de vele herdruk-

volks- en kinderprenten, prenten

lijke en formele ontwikkelingen die

ken en parodieën.

waarop een aantal afbeeldingen met

zich voordoen op achttiende- en

Piet Buijnsters omschreef hun geza-

onderschriften samen een verhaal

negentiende-eeuwse Nederlands-

menlijke arbeid als "een spannende

uitbeelden. Vaak was het uitgebeelde

talige verhalende volks- en kinder-

verkenningstocht door onbekend

verhaal afkomstig uit de bestaande

prenten over Tijl Uilenspiegel en

gebied", waarbij ze veel interessante

literaire traditie. Dit was bijvoorbeeld

Robinson Crusoë op systematische

mensen ontmoetten en er steeds iets

het geval bij de vele Nederlandstalige

wijze geanalyseerd worden?

nieuws aan de orde kwam. Hij sloot

prenten over Tijl Uilenspiegel en

Het einddoel was om een met

af met de opmerking: "Pas als je gaat

Robinson Crusoë die in de hier

behulp van zo'n analysemethode

schrijven zie je de lacunes; het laatste

gepresenteerde afstudeerscriptie

gevonden en dus op harde feiten

woord is nooit gesproken."

bestudeerd werden. Het woord 'volk'

gebaseerde ontwikkelingsgang van

in de term volksprent wordt hier in

Uilenspiegel- en Robinsonprenten

brede zin gebruikt voor de hele

te presenteren. Een dergelijke onder-

bevolking van een land; volksprenten

bouwing was namelijk in de secun-

werden immers niet alleen door de

daire literatuur tot nu toe nog niet

laagste 'volkse' bevolkingsgroepen

beschreven. Het scriptieonderzoek

geconsumeerd.

werd daarom kwantitatief empirisch

Met behulp van literatuur over volks-

van opzet, een onderzoeksaanpak

en kinderprenten en de prenten

bekend uit de sociale wetenschappen.

van verscheidene openbare prenten-

Om het beeldmateriaal en de narra-

collecties zoals die van het Rijks-

tiviteit van de prenten zo optimaal

prentenkabinet en het Nederlands

mogelijk te kunnen onderzoeken

Openluchtmuseum, konden 31

bevatte het opgestelde analysemodel

Uilenspiegelprenten en 19 Robinson-

zowel kunsthistorische als literatuur-

prenten getraceerd worden die als

wetenschappelijke componenten.

studiemateriaal voor de scriptie

Concreet gezien bestond het analyse-

hebben gediend. De prenten over

model uit drie onderdelen die elk

Uilenspiegel stammen uit zowel de

weer meerdere subonderdelen bevat-

achttiende als de negentiende eeuw,

ten: de analyse van de prentinhoud

Robinsonprenten verschenen pas

(bijvoorbeeld het verhaalonderwerp

vanaf het begin van de negentiende

op de afbeeldingen), van de prent-

eeuw.

vorm (zoals de compositie van de
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prent) en van de prentcontext (bij-

Bovendien werd in het onderzoek

drie doelstellingen worden bereikt;

voorbeeld de historische context).

duidelijk dat er geen significante

de inhoudelijke en formele ontwikke-

Het analysemodel bleek te veelom-

iconologische relatie bestond tussen

lingen van Uilenspiegel- en Robin-

vattend om in zijn geheel uit te

prentafbeeldingen en de vroegste

sonprenten werden in kaart gebracht,

voeren in het onderzoek voor deze

boekillustraties uit de literaire bron-

het was mogelijk een overzicht op te

scriptie. Daarom werd besloten een

teksten. Wel was er in enkele geval-

stellen van achttiende- en negentien-

casestudy op te zetten waarin alleen

len een duidelijk verband met con-

de-eeuwse kenmerken van verhalen-

de verh aal inhoudelijke en de formele

temporaine reeksen boekillustraties

de volks- en kinderprenten, en de

kenmerken van de Uilenspiegel- en

- al dan niet door het verschijnsel van

bestaande secundaire literatuur kon

Robinsonprenten werden onder-

dubbelgebruik van afbeeldingen,

worden bevestigd, aangevuld en

zocht. Door de geselecteerde prenten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden

genuanceerd.

vervolgens zowel literair als iconolo-

van de aspecten die ik onderzocht.

gisch te bestuderen en de onderzoeks-

Door de verwerking van alle onder-

Hebt u tips of wilt u meer informatie:

gegevens te kwantificeren, werden

zoeksresultaten konden uiteindelijk

1 aurenceduq u es noy @> ho miai 1. com

interessante resultaten behaald.
Zo kon bijvoorbeeld worden vastgesteld welke afbeeldingen in de
achttiende en de negentiende eeuw
de beeldcanon van de Uilenspiegelen de Robinsonprenten vormden,
het vaakst werden afgebeeld op de
volks- en kinderprenten. Ook was
het mogelijk veranderingen in de
populariteit van verhaalonderwerpen
vast te stellen. In de negentiende
eeuw werden bijvoorbeeld Uilenspiegelstreken met betrekking tot
adel, geestelijkheid en boeren minder vaak afgebeeld dan in de eeuw
daarvoor. Verder bleek op formeel
gebied dat de Uilenspiegel- en
Robinsonprenten in de negentiende

"Frissche en kerngezonde leesstof voor het
opgroeiend geslacht" : over adaptaties van
middeleeuwse verhalen voor kinderen tussen
I 0 5 O e n I 9 5 O / door Sanne Parlevliet (Universiteit van Groningen)

eeuw veel minder afbeeldingen
bevatten dan in de achttiende eeuw.
Zelfs binnen de negentiende eeuw
was bij de Uilenspiegel prenten een
duidelijk neerwaartse trend zichtbaar
wat betreft het aantal afbeeldingen
per prent.

Aan het begin van de negentiende

kunde ook een plaats in de scholen.

eeuw werden de Middelnederland-

Dit brengt op zijn beurt de vraag

se handschriften herontdekt waar-

naar toegankelijke edities met zich

door ook de wetenschappelijke

mee waardoor het aantal schooluitga-

belangstelling voor het tijdvak

ven met Middelnederlandse teksten

toenam. Wanneer de Nederlandse

stijgt. Bovendien worden de verhalen

Naast puur prentinhoudelijke aspec-

taal- en letterkunde in 1876 een

steeds vaker uitgegeven om buiten

ten werd ook de relatie tot de literaire

volwaardige universitaire studie

de school gelezen te worden waar-

bronteksten systematisch onder-

wordt en alleen nog mensen die in

door we zien dat tegen het einde van

zocht: op Robinsonprenten kreeg het

het bezit zijn van een kandidaats-

de jaren '40 van de 20e eeuw, de

muiterij avontuur bijvoorbeeld veel

examen Nederlands in aanmerking

periode die hier bestudeerd is, er

minder aandacht dan in de oorspron-

komen voor een docentschap, ver-

meer dan 80 nieuwe versies van

kelijke boeken van Defoe en Campe.

overt de Middelnederlandse letter-

Middelnederlandse verhalen voor
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kinderen blijken te zijn verschenen,

sen het kind en de middeleeuwen,

voor het merendeel Reynaert-bewer-

een gedachte die stamt uit het negen-

kingen.

tiende-ecu ws e antropologische dis-

In de voor- en nawoorden bij deze

cours waarin het primitieve en

uitgaven zijn drie functies te onder-

het kinderlijke aan elkaar gekoppeld

scheiden die auteurs en uitgevers

worden - tevens sterk verbonden is

aan het bewerken van historische

met de Romantiek. Het opgroeien

literaire teksten voor kinderen toe-

van een individu werd gezien als een

dichten: een cultuurhistorische, een

metaforisch sjabloon voor de ontwik-

moreel-maatschappelijke en een

keling van de maatschappij. In de

ontspannende functie.

voorwoorden worden de kind-lezers

De cultuurhistorische functie leunt

en de primitieve kunstenaars tegen-

sterk op een nationalistische gedach-

over de moderne volwassenen

te: het lezen van literatuur uit de

geplaatst: omdat een kind nog niet is

vaderlandse traditie krijgt een natie-

opgegroeid 'tot de moderniteit'

vormende functie toegedicht waar-

zouden zij zich makkelijker kunnen

door de identiteit en de continuïteit

identificeren met verhalen uit de

van de Nederlandse natie bevorderd

'kindertijd van de mensheid' dan met

zou worden. Deze zouden Nederland

moderne literatuur - een gedachte

beschermen tegen ondermijnende

die ook in boeken over het taal- en

invloeden van buitenaf.

literatuuronderwijs uit de bestudeer-

Om de identiteit van het Nederlandse

de periode is terug te vinden.

volk te waarborgen, zo dacht men,
zijn er beschaafde burgers nodig.
Ook hierbij kunnen de adaptaties
volgens de auteurs en uitgevers een
rol spelen. De moreel-maatschappe-

"Voedsel voor hoofd en hart" : Jacob Stamperius
en zijn Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd / door
Carolien van Welij {Universiteit van Amsterdam)

lijke invloed van de uitgaven wordt
hoog ingeschat: kinderen kunnen
er rechtstreeks bepaalde waarden
en normen uit leren en zo geïntroduceerd worden in de maatschappij
van dat moment.
De functie van ontspanning blijkt
meestal in dienst te staan van de
eerste twee functies. Door een verhaal aan te bieden dat kinderen
boeit, leren zij belangrijk geachte
waarden en normen automatisch
aan en krijgen zij bovendien tegelijkertijd een stuk cultureel erfgoed
mee.

In de tweede helft van de negentien-

vraag voor mijn onderzoek is waar-

de eeuw verschenen er vele kinder-

om juist deze serie zo veel succes

boekenseries. In mijn scriptie staat

had: wat was de kracht van de

één serie centraal: De Nieuwe Biblio-

Stamperius-bibliothesk?

theek voor ds Jeugd, Deze jeugdserie,

Om op deze vraag een antwoord te

met 'goede, boeiende lectuur

kunnen geven, onderzocht ik de

geschikt voor jongens en meisjes van

productie en receptie van de serie.

tt tot 14 a 15 jaar', verscheen vanaf

Daarbij probeerde ik te achterhalen

1887 onder redactie van Jacob

waarom deze bibliotheek opgezet

Stamperius. Al snel werd de reeks

was, wie de redacteur was, waarin

bekend onder de naam Stumperius-

de bibliotheek verschilde van andere

bibliotheek. Het bijzondere aan deze

kinderseries uit die tijd, hoe de serie

serie is dat zij zo lang heeft bestaan:

werd uitgegeven en hoe de versche-

pas in 1940 viel het doek voor de

nen delen werden ontvangen.

Naast deze drie functies wordt de

Nieuwe Bibliotheek. Ondertussen

In het eerste hoofdstuk richt ik me

keuze voor de Middelnederlandse

waren er ruim 160 deeltjes uitgege-

op de redacteur van de serie: de

teksten verantwoord door te wijzen

ven en was de reeks in handen van

onderwijzer en pedagoog Tacob

op de vermeende verwantschap tus-

vijf uitgevers geweest. De uitgangs-

Stamperius. Ik bespreek zeer ge-
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detailleerd Stamperius' opvattingen
over kinderlectuur en zijn werkwijze
als redacteur en schrijver. Door een
voorstelling te geven van de persoon
achter de Nieuwe Bibliotheek, ontstaat
er tegelijkertijd al een beeld van de
serie zelf. In hoofdstuk z komt de
serie de Nieuwe Bibliotheek voor de
jeugd uitgebreid aan de orde. Eerst
behandel ik het verschijnsel series
in het algemeen. Daarna geef ik een
beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de Nieuwe Bibliotheek.
Het verloop van de serie bespreek
ik aan de hand van de uitgeversge-

Koninklijke Bibliotheek in Den

schiedenis. Tenslotte komt in het

Haag, het Sijthoff-archief in de

Literatuur zonder Leeftijd, jaargang iS,

derde hoofdstuk de receptie van de

Universiteitsbibliotheek Leiden en

nr. 58, zomer 2002, p. 305-317

serie aan bod. Ik bestudeer de ont-

de Bibliotheek van de Koninklijke

Tsjip/Letteren, jaargang 13, nr. 2, juli

vangst van de boeken in lectuurgid-

Vereeniging ter Bevordering van

2003, p. 49-53

sen, recensies en tijdschriftartikelen.

de Belangen des Boekhandels, die

Na dit onderzoek naar de productie

zich bevindt in de Universiteits-

Noot redactie:

en receptie van de serie formuleer

bibliotheek Amsterdam.

In de Koninklijke Bibliotheek

ik in de conclusie welke factoren een

Tevens verschenen artikelen in:

bevindt zich een archief van Jacob

rol hebben gespeeld bij het succes

Meer informatie:

Stamperius, bestaande uit 91 mapjes

van de serie. Dat zijn onder andere

C. van Welij, Voedsel voor hoofd en

met voornamelijk schriften (3 plan-

de redacteur, de soort boeken die in

hart. Jacob Stamperius en zijn Nieuwe

ken vol) met manuscripten van

de serie verschenen en de doelgroep

Bibliotheek voor de Jeugd, Universiteit

(school(boeken. Het bevat ook map-

waarop de uitgevers zich richtten,

van Amsterdam, 2002. Aanwezig in

pen met gedrukte boekjes. Dit

namelijk de schoolbibliotheken. De

het Letterkundig Museum in Den

archief werd in 1938 door de weduwe

grote kracht van de serie was dat de

Haag.

aan de KB geschonken. Het is nog

naam ervan kon uitgroeien tot een

niet in de computer beschreven.

'merknaam': de serie functioneerde
als een uitgeverij binnen een uitgeverij. De uitgevers en de redacteur
slaagden erin de serie een bepaald

"Van vele boeken te maken is geen einde" :
kinderboekenschrijver F.H. van Leent

imago te geven, namelijk dat van

{1830-1912) /

door Annemarie Snoeij (Universiteit van Leiden)

een 'veilig kompas'. Ouders en
onderwijzers durfden te vertrouwen
op de keuze van Stamperins.
Voor mijn onderzoek heb ik van
uiteenlopende bronnen gebruik
gemaakt. Een belangrijke plaats werd
ingenomen door archieven. Ik heb
onder andere gebruik gemaakt van
de schriftelijke nalatenschap van
Stamperius, die aanwezig is in de
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Er zijn veel 19e eeuwse kinderboe-

minder belang geacht, omdat zij

kenschrijvers die nu totaal vergeten

slechts voor hun eigen plezier schre-

zijn, ondanks het soms zeer grote

ven of omdat er brood op de plank

oeuvre dat ze bij elkaar schreven.

moest komen. Een broodschrijver is

Binnen de jeugdliteratuur wordt

iemand die in de eerste plaats schrijft

voornamelijk onderzoek gedaan

om er geld mee te verdienen. Hij

naar auteurs die vernieuwend zijn

publiceert jaarlijks meerdere titels

geweest in hun tijd. De tweederangs-

dat vaak van een wat mindere kwali-

en de broodschrijvers worden van

teit is en heeft naast het schrijven

meestal nog een andere baan.

onderwerpen die kinderen aanspre-

Fredericus Hendricus van Leent is

ken, maar hij blijft heel traditioneel

zo'n vergeten veelschrijver die voor-

in zijn moralistische gedichtjes en

Notities over \J
Robinson- en andere
kinderprenten.

namelijk voor de verdiensten publi-

verhalen. Daarnaast was een klein

ceerde. Met dit onderzoek wilde ik

gedeelte van zijn oeuvre - enkele

Henk Duijzer, voormalig hoofd van de

enerzijds laten zien wat leven en

gedichtenbundels, bloemlezingen

Oude drukken en Bijzondere Collecties

werk van een broodschrijver inhoudt,

en jaarboekjes- bestemd voor vol-

in de Stadsbibliotheek van Haarlem,

en anderzijds dat deze auteurs van

wassenen.

reageerde naar aanleiding van de lezing

mindere betekenis ook hun plaats

Van Leent verdiende niet echt veel

over de Robinsonprenten met de volgen-

moeten krijgen in het boekhistorisch

met zijn boeken en laat zich soms

de bijdrage.

onderzoek naar jeugdliteratuur.

ook uitbetalen middels boeken uit

Voor mijn onderzoek naar F.H. van

het fonds van een uitgever. Omdat

Toen ik op de studiedag van de SGKJ

Leent heb ik me verschillende vragen

hij op vriendschappelijke voet stond

van 29 oktober jl. tussen de middag

gesteld:

met veel uitgevers en voor verschil-

de daar uitgestalde kinderprenten

i. Hoe zag het leven van Van Leent

lende van hen had gewerkt, was het

bekeek, viel mijn oog op de hout-

niet moeilijk steeds weer iemand te

gravures van de tweede Robinson

eruit?
2, Wat heeft hij allemaal geschreven?
Welke genres beoefende hij?
3. Hoe was de relatie van Van Leent
met zijn uitgevers?

vinden die zijn werk wilde uitgeven.

Crusoe-prent, uit een reeks van drie,

Sommige prentenboeken werden in

van de Leidse uitgever A.W. Sijthoff.

grote oplages uitgegeven. De uitge-

(No. 9 van de Nieuwe Hollandsche

vers maakten daar wel winst mee,

F.H. van Leent werd in 1830 geboren

maar ze bleven vaak ook lang met

in Gouda. Hij leerde bij zijn vader

de voorraad zitten.

voor banketbakker, maar stapte na

Met dit onderzoek naar Van Leent

een aantal jaren over naar het boe-

heb ik willen aantonen dat ook

kenvak. Hij trouwde, kreeg negen

broodschrijvers een plaats verdienen

kinderen en werkte om zijn gezin te

in het boekhistorische onderzoek

onderhouden in diverse boekhandels

naar jeugdliteratuur. In de ro,e eeuw

en uitgeverijen, later als zelfstandig

kon men immers gezien zijn grote

commissionair / vertegenwoordiger.

oeuvre en de soms erg hoge oplages

Daarnaast probeerde hij wat bij te

absoluut niet om Van Leent heen. Al

verdienen met schrijven en dichten,

is zijn werk niet van een hoog literair

met name voor kinderen. Na een

niveau, het is in zijn tijd wel bekend

leven van hard werken en veel per-

geweest en veel gelezen door de

soonlijke verhezen overleed hij in

jeugd. Veel van de kinderen van toen

i 9 I 2.

zijn door zijn boeken gevormd. Voor

Zijn oeuvre is zeer omvangrijk: hij

boekhistorisch onderzoek geldt dat

heeft ruim 250 titels op zijn naam

onderzoek naar de relatie tussen uit-

staan. Het grootste gedeelte daarvan

gevers en auteurs interessante feiten

bestaat uit vrolijk gekleurde prenten-

aan het licht brengt. Daarnaast zijn

boeken met gedichtjes, maar hij

bibliografieën goede bronnen voor

schreef ook korte verhalen, sprookjes,

verder onderzoek.

gelegenheidsuitgaven bij gebeurte-

Kortom, met dit onderzoek heb ik

nissen binnen het koninklijk huis en

een vergeten schrijver onder het stof

historische kinderboeken. Veertien

vandaan gehaald en weer onder de

jaar lang redigeerde hij het Weekblad

aandacht gebracht.

voor de jeugd. Hij schreef over

houtgravure van],]. Grandville
Kinderprenten uit 1857). Die gravures
kende ik! Ze zijn van de hand van
].}. Grandville (1803-1847), die vooral
bekend werd door Scènes de la vie
privée et publique des animaux {1842}.
Ze zijn voor het eerst gebruikt in
Avenlures de Robinson Crusoe (Paris,
H. Fournier Aine, 1840), 1G4 houtgravures in de tekst en 40 buitentekstplaten. Later sierden ze nog vele
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malen andere edities binnen en

van 1841 en vervolgens voor de

buiten Frankrijk. De laatste die ik

kinderprent uit 1857. Op kopieën van

ken is uit 1999 van de Trident Press

de afbeeldingen in de Franse uitgave

International. In The illustration of

en die in de Nederlandse boek- en

Robinson Crusoe, 1719-1920 meent

prentuitgaven heb ik tot nu toe geen

David Blewett dat latere illustraties

verschillen kunnen ontdekken.

"rarely sur pass his illustrarions either

Nauwkeuriger vergelijking van de

Ln technical skill, or in his power te.

originelen levert misschien een ande-

realize Defoe's dream." Ook in

re conclusie op. Hoe het ook zij, dit

Nederland werd de kwaliteit van het

lijkt me een goed voorbeeld van her-

werk van Grandville vroeg gezien.

gebruik van boekillustraties voor kin-

Al in 1841 verscheen bij de Neder-

derprenten. De prenten van

landsche Maatschappij van Schoone

Grandville waren overigens oorspron-

Kunsten te 's-Gravenhage een verkor-

houtgravure van].]. Grandville

kelijk niet voor de kinderkamer
bestemd, maar dat was het boek van

te uitgave van Defoe's roman getiteld

Defoe tenslotte ook niet.

Lotgevallen van. Robinson Crusoë met

man Henry Brown, die overigens na

volgens Forums The Children's World

een jaar alweer vertrok. De hout-

ofLearning (Catalogus no. roo) hout-

graveerschool zelfwas trouwens ook

Terwijl ik bij het tentoongestelde

gravures "obviously inspired by the

geen lang leven beschoren; al nam

materiaal met enkele andere aanwezi-

series by Grandville". En in 1843 ver-

de Haagse uitgever Koenraad Fuhri

gen ideeën uitwisselde, realiseerde

luchtten de illustraties van Grandville

haar in 1843 over, in 1849 werd zij

ik me dat ik al zo'n 40 jaar geïnteres-

een Robinson-uitgave van }. Schleyer

vanwege financiële problemen

seerd ben in kinderprenten. Toen

(Staverman B 8}, herdrukt in 1851.

definitief gesloten. Een vroegere

ik in 1969 mijn bibliotheekloopbaan

Forums commentaar "obviously

pupil van Fuhri, de eerder genoemde

begon bij de Stadsbibliotheek

inspired by" zette me aan het denken.

Sijthoff, die enige jaren later de ini-

Haarlem (SBH) en mij ging bezig-

Ik herinnerde me een artikel in het

tiator van een andere graveerschool

houden met de Oude Boekerij &.

Kerstnummer van Grafisch Nederland

was, nam in 1853 duizenden hout-

Bijzondere Collecties, had ik al wel

uit 1995 over de houtgravure hier te

blokken van Fuhri over - mogelijk

kennisgemaakt met het fenomeen.

lande. Dat artikel van Dick van Lente

ook die voor zijn Robinson-prenten.

Ik had er een paar gekocht bij een

en mededelingen van Aemout Borms

Fuhri die toen al diep in de financië-

antiquair, die ze waarschijnlijk had

waren de voornaamste bronnen voor

le problemen zat nam overigens in

aangetroffen in een antieke secretai-

het navolgende.

1855 wegens malversaties de wijk

re, maar voor wie dit geen serieuze

Voor 1840 waren hier al wel enkele

naar de Verenigde Staten.

handel was. Bij de SBH trof ik wel

houtgraveurs werkzaam, maar hun

In deze zelfde jaren bestelden

een - slapende - collectie van een

werk haalde het niet bij dat van hun

Nederlandse uitgevers, ook Sijthoff

paar honderd oude kinderboeken

collega's in het buitenland, met name

zelf, vaak houtgravures in het buiten-

aan. Deze coEectie berustte voorna-

Engeland en Frankrijk. Om het

land. Het is maar de vraag of leer-

melijk op twee schenkingen uit de

niveau te verhogen richtten in 1840

lingen van de houtgraveerschool

jaren '20 en '30 van de vorige eeuw.

enkele Haagse kunstliefhebbers de

binnen een jaar het niveau hadden

Ze stond opgesteld op de directeurs -

Neder!andsche Maatschappij van

bereikt om prenten als die van

kamer in dubbele rijen in kasten met

Schoone Kunsten op, die tot doel had

Grandville acceptabel na te graveren.

glazen deuren. Niemand die er naar

de beeldende kunsten te bevorderen

Omdat het niet ongewoon was om

omkeek. Prenten vond ik er niet rus-

door het uitgeven van geïllustreerde

afgietsels of galvano's van de oor-

sen.

boeken en het opleiden van hout-

spronkelijke blokken te gebruiken is

Begin jaren '70 ontving ik een brief

graveurs, De leiding over deze eerste

het goed mogelijk dat dit procédé

uit België waarin gevraagd werd om

houtgraveerschool kreeg de Engels-

ook toegepast is voor de boekuitgave

een afbeelding van een kinderprent

uit de wereld van het oude kinderboek
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pakken pamfletten {zo'n 1600 stuks)
die sinds hun schenking in 1906

gedrukte producten van Hemeleers.

waarschijnlijk nooit uit hun verpak-

Op zaterdag 12 november sprak Joke

Als referentie werd het naslagwerk

king van bruin papier met touwtjes er

Thiel-Schoonebeek over de illustraties

van Maurits De Meyer De volks- en

om gehaald waren. Maar ik dwaal af.

in de Orbis Pictus van de Tsjechische

kinderprent in de Nederlanden

Op zekere dag kwam ik in het snij-

humanist, pedagoog en schrijver

(Antwerpen-Amsterdam 1962) op-

hok. Ja, alle visioenen die u bij dit

Johan Amos Comenius {15 92-1670).

gegeven, en inderdaad daarin was

woord krijgt kloppen. Het snijhok

Comenius was van mening dat jonge

de SBH als vindplaats vermeld. Was

was een kleine, donkere ruimte. Daar

kinderen de wereld moesten leren

het een losse prent, was hij ergens bij

stond een boidschaar, gemonteerd

kennen door aanschouwing. De Orbis

ingebonden? Waar in het Prinsenhof

op een soort vuilnisvat, waarmee de

Pictus, een vroeg informatief boek uit

of dominicanenklooster, in welk his-

afgeschreven boeken versneden

165 8, bestaat dan ook uit 150 hout-

torisch complex de bibliotheek toen

werden tot repen papier. Daar was

sneden met daarin nummers gedrukt

gevestigd was, moest ik beginnen?

geen ontsnappen mogelijk, want in

die verwijzen naar een eenvoudige

In welk van de vele magazijntjes met

die tijd was het niet toegestaan dat

tekst zonder moralistisch of ander

namen als Grote Zolder, Houten

afgeschreven materialen - gemeente-

commentaar. De houtsneden zijn op

Zaal, Kapittelzaal, Zuiderpandkamer

eigendom - verhandeld werden,

aanwijzingen van Comenius gemaakt

had ik enige kans van slagen het

In die ruimte, hoog boven op een

door de Duitse kunstenaar Jacob

gezochte te vinden? Zoals te ver-

anneke kast - glazen deurtjes, groen

Kreutzberger en gedrukt in Neuren-

wachten was, had niemand van het

vilt - ontwaarde ik een omvangrijke

berg.

portefeuille met enkele honderden
kinderprenten. Naast Nederlandstalige ook Franse en Duitse. Ooit
geschonken, door niemand gewaardeerd. Nu in ieder geval op het nippertje in veiligheid gebracht.
Na me wat ingelezen te hebben ben
ik begonnen ze te beschrijven, toen
nog op kaartjes, volgens de methode
van De Meyer. Zeer onlangs is dat
kaartsysteem omgezet in een digitaal
bestand. In de loop van 30 jaar kon ik
de collectie uitbreiden tot ongeveer
400 exemplaren. Ze vormen een aarajb. van prent na. 1 vanj. Oomkens,

dige aanvulling op de illustraties in

de eerste kinderprent van Henk Duijzer

de kinderboeken. Een van de overwegingen voor aankoop was ook dat

i

Mr. van Veen-kring

met kinderspelen, voor zover ik me
herinner een van die vreselijk slecht

personeel van een dergelijke prent

ze telkens weer zeer dankbaar ten-

gehoord. Nu waren er wel meer

toonstellingsmateriaal blijken te zijn.

zaken in de Stadsbibliotheek die een

Voor iedere geïnteresseerde bezoeker

verborgen leven leidden en slechts

zijn de inmiddels in melinex hoezen

wachtten om wakker gekust te wor-

gestoken prenten tegenwoordig op

den. Zo vond ik ooit in de kelder van

aanvraag te bekijken in de Stads-

de Vleeshal aan de Grote Markt, waar

bibliotheek Haarlem.

onder andere de zestjende-eeuwse
werken ondergebracht waren, vele

De eerste editie bevatte tekst in het
Latijn en het Duits. Er zouden nog
zo'n 250 uitgaven volgen, met teksten
in meerdere talen. In Nederland
verscheen overigens pas in 1992 een
vertaling,
Comenius bracht een bepaalde rangschikking aan in zijn onderwerpen:
van God, de wereld (nog in het middelpunt), de hemel, het vuur en de
lucht naar de verschillende soorten
dieren en tenslotte de mens. Alles
wat kinderen in die tijd in hun omgeving konden waarnemen, staat er
in, variërend van groenten, beroepen
en vervoermiddelen tot aan misgeboorten en een overzicht van diverse
lijfstraffen. Comenius had een hang
naar het mystieke en onderhield
banden met de Rozenkruizers. Hij
moest daarom uit Polen en Hongarije
vluchten, reisde door heel Europa en
woonde de laatste veertien jaar van
zijn leven in Amsterdam, waar Jtij
door de stad financieel werd onder-

Henk Duijzer

steund. Hij werd begraven in de
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Waalse Kerk in Naarden, waar tegenwoordig ook een Comenius Museum
te vinden is.
Op iS maart 2006 zal Nico Boemia
spreken over continuïteit en
vernieuwing bij drie generaties prentendrukkers van de firma De Lange
in Deventer.
Iedereen is welkom.
Plaats: Antiquariaat Acanthus,
Achter Sint Pieter 180 in Utrecht.
Aanvang: 10.IJ uur. Meer informatie
bij Frits Booy, zie Colofon.

Biografie Nynke van
Hichtum

IO

Aukje Holtrop heeft de beschikbare

Nynke van Hichtum werkte samen

Het leven van kinderboekenschrijf-

bronnen uitputtend bestudeerd en

met bekende illustratoren als Tjeerd

ster Nynke van Hichtum, auteurs-

weet zelfs waar weinig informatie

en Tjerk Bottema, Rie Cramer,

naam van Sjoukje Troelstra - Bokma

beschikbaar was, wat bijvoorbeeld

Cornelis fetses, B. en J. Midderigh-

de Boer (1860-1939), is in een

het geval was bij de jeugd van domi-

Bokhorst, J.B. Heukelom, Gust, vatfi

omvangrijke biografie vastgelegd

neesdochter Sjoukje Bokma de Boer,

de Wall Perné, L.W.R, Wenckebach,

door journaliste Aukje Holtrop, Zij

een helder overzicht te geven. De bio-

Daan Hoeksema, Pol Dom, W.K. de

promoveerde op 6 oktober 2005 aan

grafie geeft bovendien een uitgebreid

Bruin, Jan Wiegman, Chris Lebeau

de Universiteit van Groningen op dit

beeld van de tijd waarin Sjoukje leef-

en Freddie Langeler. Ze vertaalde

onderzoek, waar zij twintig jaar aan

de. Het boek heeft dan ook niet als

prentenboeken met illustraties van

heeft gewerkt.

ondertitel het vaak gebruikte 'leven

Ernst Kieidolf, David Brett en Susan

Het is een waardig monument ge-

en werk', maar een breder 'leven en

B. Pearse. Over dit aspect, de samen-

worden voor een schrijfster die niet

wereld'. Naast aspecten van haar

hang tussen tekst en beeld, zou een

alleen van groot belang is geweest

privé-leven zoals haar plaats als de

aparte publicatie een welkome aan-

voor de ontwikkeling van de Friese

vrouw van socialist en politicus Pieter

vulling kunnen vormen,

en Nederlandse jeugdliteratuur, maar

Jelles Troelstra, de geboorte van hun

ook generaties lezers bewust heeft

kinderen, haar gezondheidsproble-

De handelseditie van haar proef-

gemaakt van armoede en sociale

men, de echtscheiding en haar bloei

schrift is bij uitgeverij Contact

ongelijkheid. Ze schreef verhalen die

als de schrijfster Nynke van

verschenen:

op de werkelijkheid gebaseerd waren,

Hichtum, komen ook aspecten van

Nynke van Hichtum : leven en

bracht oude verhalen en sprookjes

haar maatschappelijk leven binnen

wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma

weer tot leven, vertaalde werk van

nieuwe stromingen als de reform-

de Boer, 1860-1939 / Aukje Holtrop.

belangrijke buitenlandse schrijvers,

beweging, het nieuwe onderwijs en

- Amsterdam : Contact, 2005. -

schreef essays met criteria voor goede

het spiritisme aan de orde.

647 p. : ill. ; 24 cm.

kinderboeken, zette zich aftegen

Aan deze biografie ging in zooi de

zogenaamde 'prikkelliteratuur' en

speelfilm Nynke vooraf, waarbij

recenseerde zeer veel nieuwe boeken

regisseur Pieter Verhoeffwerd ge-

voor de jeugd.

adviseerd door Aukje Holtrop.
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In dit nummer van de Berichten zijn
de afbeeldingen ontleend aan boeken
van Nynke van Hichtum.

Termenlijst

minologie in bestaande Engelstalige

het tekenonderricht, contourboeken,

"glossaries", is nu een termenlijst

fabrieksprentenboeken, boeken die

Hilda van den Helm en Jeannette

samengesteld voorzien van Neder-

buitenlandse uitgevers voor de Neder-

Kok hebben een Termenlijst ten

landse omschrijvingen en geïllus-

landse markt uitgaven, reclame-uit-

behoeve van de beschrijving van

treerd met voorbeelden uit Neder-

gaven, kinderboeken van Goeverneur

prentenboeken en geïllustreerde

landse kinderboeken. Waar woorden

en Daan Hoeksema en van uitgeverij

kinderboeken samengesteld. Bij het

naar de mening van de samenstellers

Campagne. Het zal vanwege de be-

beschrijven van prentenboeken en

tekort schoten, zijn illustratieve

schrijving en catalogisering enige tijd

geïllustreerde kinderboeken stuit

afbeeldingen uit de collecties van

duren voordat de boeken in de KB

men op het probleem dat beeld,

de KB en van Hilda van den Helm

voor inzage beschikbaar zullen zijn.

typografie, kleur, stijl, etc. moeten

toegevoegd. Een aantal deskundigen

worden omschreven in taal.

- Saskia de Bodt, Theo Gielen, Rens

De Koninklijke Bibliotheek ontving

De samenstellers waren al langer met

Top en Margreet van Wijk-

ook een schenking van Tine van

elkaar in gesprek over problemen die

Sluyterman - heeft zich over de

Buul, de weduwe van de enkele

zich voordoen bij de juiste beschrij-

eerste versie van de lijst gebogen,

maanden geleden overleden uitgever

ving van deze uiterlijke kenmerken

waarna hun opmerkingen en sugges-

Reiuold Kuipers. Deze schenking

van (kinder-)boeken. Geautoriseerde

ties in de definitieve lijst zijn

omvat voornamelijk (kinder) boeken

lijsten met termen daarvoor bleken

verwerkt. Waar tegenstrijdigheden

met illustraties van Nelly Bodenheim

alleen in het Engels te bestaan. Het

opdoken hebben de samenstellers

(1874-1951), een van de Amsterdamse

ontbreken van een Nederlandse ter-

knopen doorgehakt.

joffers en vooral bekend vanwege

menlijst deed zich extra sterk voelen
toen zo'n 500 prentenboeken, ge-

haar typische zwart-wit silhouet;es
Er wordt nog gezocht naar mogelijk-

bij bekende kinderversjes. Daarnaast

selecteerd voor digitalisering en op-

heden om een gedrukte versie uit te

bestaat de schenking ook uit een

name in "Het Geheugen van Neder-

brengen, maar in elk geval zal deze

aantal prenten, brieven, originele

land", bij de Koninklijke Bibliotheek

termenlijst binnenkort al op de web-

illustraties, foto's en een drietal

opnieuw moesten worden beschre-

site van de SGKJ te zien en voor

schalen van aardewerk met Nelly

ven. Bovendien leek standaardisering

gebruik bij het beschrijven van uw

Bodenheim-illustraties erop.

van belang omdat nu vaak verschil-

eigen verzameling beschikbaar zijn.

lende termen naast elkaar worden

De G.H. 's Gravesande-prijs, een

gebruikt om eenzelfde verschijnsel
te beschrijven, bijvoorbeeld "toonlitho" naast "getinte litho".
Hoewel men zich kan afvragen of het

driejaarlijkse prijs voor bijzondere

Mengelwerk

literaire verdiensten, is toegekend
aan het echtpaar P.J. Buijnsters en

De Koninklijke Bibliotheek heeft op

Leontine Buijnsters-Smets voor hun

7 december een zeer grote schenking

drie boeken over de geschiedenis van

van het echtpaar Landwehr-Vogels

het Nederlandse kinderboek:

ontvangen, rooo kinderboeken en

Bibliografie van Nederlandse schooi-

300 kinderprenten, meest in de 19e

en kinderboeken 1700-1800; Lust en lee-

eeuw uitgegeven. Het is een buiten-

ring : geschiedenis van het Nederlandse

gewoon welkome aanvulling op de

kinderboek in de negentiende eeuw en

reeds aanwezige kinderboekencollec-

Papertoys ; speelprenten en papieren

beeld gaat om met de hand inge-

tie, want het overgrote deel (90%)

speelgoed in Nederland (1640-1920),

kleurde of in kleur gedrukte litho's;

van de boeken blijkt nog niet in een

alle verschenen bij Waanders. De

nog nodig is beelden te beschrijven
als die toch via internet gezien kunnen worden, zijn er voor een goede
beschrijving twee belangrijke redenen
aan te voeren:
- de beschrijver heeft in het origineel
beter kunnen zien of het bijvoor-

openbare collectie aanwezig te zijn.

prijzen worden op vrijdag 16 decem-

woorden uit de beschrijvingen

De schenking bevat onder meer abc-

ber uitgereikt door de wethouder van

worden gezocht, niet op beeld.

boeken, bakerrijmen, sprookjes,

financiën en cultuur van Den Haag

luilekkerlandverhalen, boeken voor

tijdens een feestelijke bijeenkomst in

- binnen een website kan wel op

Voor een deel uitgaande van de ter-
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De Koninklijke Bibliotheek heeft in

de aula van het Letterkundig

samenwerking met de Openbare

Museum.

Bibliotheken van Den Haag, RotterVoor de Andersen liefhebbers is er in

dam en Amsterdam tentoonstellin-

2006 nog een mogelijkheid om een

gen gepland waarop men de vele

Theater Thuis voorstelling van Tob

verschillende uitgaven van Beauty

de Bordes bij te wonen. Op vrijdag 24

and the Beast kan bekijken. Nog in

maart en zondag 26 maart wordt een

Rotterdam van 4 januari tot begin

documentair programma over Hans

februari 2006 en in Amsterdam van

Christiaan Andersen, met natuurlijk

12 februari tot eind maart.

een aantal van zijn sprookjes, onder
andere dat "van de zwaan, die eens

Publicaties

een lelijk eendje was" gespeeld.
Meer informatie bij: Tob de Bordes,
'De witte Veer', Oxerweg 12 a,

Bijna alle boeken die hieronder worden

7214 PM Epse. Tel: 0575-494191,

vermeld zijn aanwezig bij fiel Letterkundig Museum of bij de Koninklijke
Nog tot en met 26 maart 2006 te

Bibliotheek in Den Haag, Mocht een

zien de tentoonstelling Aan zet! In

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

het souterrain van het Stedelijk

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Aernout Borms is de beheerder van

Museum Alkmaar staan talloze ge-

welke bibliotheek in Nederland het wel

de website van onze stichting. Hij

zelschapsspelen uit de eigen collectie

aanwezig is.

heeft er nu ook een aantal prachtige

opgesteld: onder meer bordspellen,

Sinterklaasprenten op gezet. Kijken!

kaartspelletjes, behendigheidsspellen,

http:// www.hetoudeki nderboek.nl/

geheugen- en letterspellen. Op 26

Internet

maart 2006 wordt de tentoonstelling

H. C. Andersens eventyr i billeder :

Een heel aardige website over 100

afgesloten met een grote spellen-

en illustrationshistorie / af Thorldld

jaar schaatsen in de jeugdliteratuur is

beurs.

Borup jensen. - Odense : Syddansk

te vinden op: www.krabbelbaan.nl

Zie voor een overzicht van de begelei-

Universitetsforlag, 2004. - 292 p. :

dende workshops en andere activitei-

111.; 31 cm. - (University of Southern

ten www, stedelijkmuseumalkmaar.nl

Denmark studies in history and social

Tentoonstellingen

scïences ; vol. 289). Van 3 februari tot 6 augustus 2006 is

Tot en met 26 Februari is in Museum

12

BUITENLAND

/

in het Letterkundig Museum in Den

ISBN 87-7838-931-3.
Uitvoerige studie over meer dan 100

Willem, van Haren in Heerenveen de

Haag een tentoonstelling te zien over

internationale illustratoren. Jensen

tentoonstelling te zien: Karton op

het werk van Wim Hofman ter gele-

gebruikte daarvoor 18 van de sprookjes,

schaal: de wereld van de bouwplaat.

genheid van diens 65e verjaardag.

Zijn aanpak is niet chronologisch, maar

Met informatie over ontwerpen en

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5,

vergelijkt de verschillen in stijl in oude

druktechnieken, voorbeelden vanaf

tel. 070-3339666, open di-vr 10-17,

en moderne uitgaven. Bevat een inlei-

uur

za-zo 12-17

in Epinal en de Duitse uitgever

schijnt een publicatie over leven en

over illustraties, twee essays van illustra-

J.F. Schreiber in Esslingen. Adres:

werk van Wim Hofman, geschreven

toren 1b Spang Olsen en Lilian Brogger

Minckelersstraat n, tel. 0513-623408,

door Bregje Boonstra, en uitgeverij

over illustreren in het algemeen en een

zie: www.willemvanharen. nl.

Querido geeft een bloemlezing van

afsluitend artikel over het effect van

Open: di-vr 11-17, za-zo 13-17 uur.

Hofman's werk uit: Van aap tot Zip.

sprookjesillustraties (Bookbird 4, 2005).

Zie ook www, stoorwo rm. nl

Het is een prachtig kijkboek, waarin de
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- Bij de expositie ver-

ding over de opvattingen van Andersen

1850 van de Franse uitgeverij Pellerin

Nederlandse en Vlaamse illustratiekunst

overzicht van internationale illustraties.

Bal tmanns weiier : Schneider Verlag

Postmu, Elisabeth Ivanovski zijn een-

Kinder- und Jugendliteralur 1498 bis

ill. ; 23 cm. - (Schriftenreihe Ring-

er helaas bekaaid afkomt: Lydia

Hohengehren, 2004. - VI, 180 p . :

maal en Edmond van Offel tweemaal

1950, Bd 3: erweitert bis 1990 : kom-

vorlesungen der Marchen-Stiftung

vertegenwoordigd. Theo van Hoytema

mentierter Katalog der Sammlung

Walter Karin ; Bd. 1), -

ontbreekt helemaal.

Theodor Brüggemann / Theodor

ISBN 3-89676-744-5 kart. : € 17,-.

Brüggemann. - Osnabrück ; Wenner,

Bevat de teksten van een lezingency-

lllustrare Andersen / ed. Hamelin

2005. - 400 p . : afb. ; 25 cm. - ISBN

clus door negen gerenommeerde Duitse

Associazione Culturale and Bologna

3-87898-390-5 ; € 132,-.

sprookjesspecialisten aan de Universiteit

Children's book Fair. - Bologna :

De eerste twee delen verschenen in

van Regensburg in de zomer van 2002.

Instituto per Beni Artistici Culturali

1986 en 1996. Dwarsdoorsnede van de

Een interdisciplinaire benadering van

e Naturali della Reglone Emilia-

jeugdliteratuur met vele illustraties.

het gecompliceerde kennisgebied dat het

Romagna, 2005, - 175 p. -

Bevat registers op titel en op uitgever,

volkssprookje is, ook vanuit minder

ISBN 8849124376 ; € 30,-.

een chronologisch register (van 1716 lol

gebruikelijke invalshoeken als de theolo-

2002} en een register op de personen uit

gie, psychotherapie, muziekwetenschap

alle drie de banden.

en mediakunde,

van bekroonde illustratoren bij het

Lebendige Marchen- und Sagenwelt: /

Volksliteralur im neuen Kontext:

sprookje 'De nieuwe kleren van de

Ludwig Bechsteins Werk im Wandel

Marchen, Sage, Legende, Schwank ;

keizer'; een aanlal nieuw gemaakte

der Zeiten / hrsg. von Karin Richter

mit einer Bibliographie lieferbarer

illustraties door aankomende talenten;

und Rainer Schlundt. -

Ausgaben / hrsg. von Kurt Franz. -

en strip-achtige illustraties van jonge

Baltmannsweiier : Sdweïder Verlag

Baltmannsweiier : Schneider-Verl.

kunstenaars die 'de ware Andersen'

Hohengehren, 2003. - VIII, 276 p . :

Hohengehren, 2004. - VIII, 176 S.:

achter de onbewerkte sprookjes tonen.

ill.; 23 cm. - Met lit.opg. -

111. ; 23 cm. - ISBN 3-89676-887-5

Bevat verwijzingen naar belangrijke

ISBN 3-89676-739-9 kart.: € 19, -.

kart, : € 18, -.

Catalogus van een tentoonstelling,
gehouden tijdens de Bologna book fair in
2005. Bestaat wit 3 gedeelten: illustraties

nieuwe edities van Andersens werk en

Bevat de teksten van een symposium

Een bundeling van twaalf bijdragen

een onderzoek naar oude en nieuwe

naar aanleiding van de 200e geboorte-

portretten van Andersen (Bookbird 4,

dag van sprookjes- en sagenverteller

Akademiefür Kinder- und

Ludwig Bechstein (1801-1860).

jugendliteratur in Volkach. Thema van

aan een studiedag van de Deutsche

Enerzijds bijdragen die een nieuwe kijk

die dag was om verlelvormen als sprook-

op het werk van Bechstein geven en zijn

je, sage, legende en schelmenverhaal in

Zinnsoldat: Marchen bilder zum

werk plaatsen naast dat van andere

een nieuwe context te laten zien en

zoo. Geburtstag von Hans Christian

sprookjesvertellers uit zijn lijd als de

andersoortige ingangen tot deze vormen

Andersen / Katalog zur gleichnami-

Gebr. Grimm en Giambattista Basile.

van "volkspoëzie" bloot te leggen. In feite

gcn Ausstellung irn Bilderbuchmuse-

Anderzijds oofc veel bijdragen die ingaan

blijkt de helft van de bijdragen over

ura Troisdorf, der Internationalen

op hoe de sprookjes en sagen van

sprookjes te gaan - vele daarvan overi-

|ugendbibliothek und der Staats-

Bechstein voor tegenwoordige

gens wel over het gebruik van sprookjes

bibliothek zu Berlin. - 88 p . ; gek! ill.

(jeugdige) lezers toegankelijk gemaakt

in de hedendaagse praktijk van het

€ 12,-,

kunnen worden middels bijv. film en

onderwijs. Maar ook een interessante

Daumelinchen, Nachtigall und

CD-rom; èn over het blijvend belang van

bijdrage waarin Tijl Uilenspiegel wordt

afbeeldingen bij tien sprookjes van

het vertellen van sprookjes en sagen aan

vergeleken met soortgelijke Turkse en

Andersen en korte biografieën van de 41

het kind van nu,

Aziatische schelmenverhalen.

opgenomen artikelen behandelen illus-

Marchen wel ten : das Volksmarchen

A catalogue of the Cotsen Children's

traties in oude uitgaven, illustraties van

aus der Sicht verschiedener Fach-

Library : The twenrielh century. -

Duitse kunstenaars na 1955, en een

disziplinen / Kurt Franz (Hrsg.). -

Princeton, N.f: Princeton University

De catalogus beval 42 gekleurde

kunstenaars die meewerkten. De drie
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Library, 2000-. - 2 vol. 658 p en 821

Athenaeum - Polak & Van Gennep,

boeken (of afdrukken daarvan) ter

p. : ill. (some col.). ; 32 cm. • ISBN

2005. - 520 p. -

beschikking voor onderzoek en expo-

0-87811-045-3 ; $ 200,- per deel.

ISBN 90 253 0320 X ; € 24,50.

sitie. Ook worden boeken en prenten

De eerste twee zeer omvangrijke delen

Uitguve in een serie klassieken die

gedigitaliseerd en als E-book op CDrom uitgegeven.

van de papieren catalogus van de

verschijnen in een nieuwe integrale

kinderboekencollectie die fte( echtpaar

vertaling. 'Hans Brinker of De zilveren

Met deze CD-roms zijn de prenten

Lloyd enjo Annne Cotsen bij elkaar

schaatsen', 'Schateiland', 'De drie mus-

en boeken handig te bekijken in een

heeft gebracht en ge-schonken aan de

ketiers' en 'Reis om de wereld in tachtig

zogenaamd FlipAlbum®, waarin de

Princeton Firestone Library. Deze delen

dagen' zijn al eerder verschenen. Kritiek

bestanden zich op het computer-

beschrijven bijna 12.500 kinderboeken

op de uitgave van 'De hut van oom

scherm als een boek presenteren.

uit meer dan jo taalgebieden uitgegeven

Tom' is dat er geen inleiding aan toe is

In het boek wordt op iedere (dubbe-

in de 20ste eeuw. Er zal nog een deel 3

gevoegd die dit "belangrijk en lezens-

le) pagina een prent of tekstblad

verschijnen waarin de kinderboeken van

waardig historisch document" in zijn

getoond. Het bladeren en terugblade-

de late 15e eeuw tot 1S99 die in de ver-

tijd plaatst.

ren gebeurt met een muisklik terwijl
de vaak hand gekleurde afbeeldingen

zameling aanwezig zijn, gecatalogiseerd

op het beeldscherm vergroot kunnen

worden; en een deel 4 met registers.
Once ujiori a time : Ülustrations from
fairytaies, fables, primers, pop-ups,

Centsprenten en oude
kinderboeken als
E-book

worden om details te onderzoeken.
Van enkele fondsen zijn nu E-books
klaar: Schuitemaker/Noothoven van
Goor (200 prenten), Sythoff (ca 60),

and other children's books / Amy
Weinstein. - rst ed. • New York :

De verzameling van Aernout en Leny

Funke/De Haan/Segboer (125),

Princeton Architectural Press, 2005. -

Borms-Koop is een particuliere ver-

Brepols (ruim 300), Glenisson

ISBN 1-568-98541-X hardcover ;

zameling van Nederlandstalige volks-

(ca 120}, Beersmans (ca 90} en

$ 65,-; ISBN 1-568-98564-9 pbk.;

en kinderprenten en oude kinder-

Hemeleers (ca 60). Het gaat hierbij

$ 39,50.
Een visuele bloemlezing a la Leonard

boeken. De verzamelaars stellen zich

niet om de volledige prentseries van

- naast uitbreiding en bestudering

deze uitgevers, maar alleen om de

de Vries van het geïllustreerde kinder-

van de verzameling - ook ten doel

prenten die in de verzameling

en prentenboek in Amerika. De vele

ruimere bekendheid te geven aan dit

Borms-Koop aanwezig zijn.

kleurenafbeeldingen van kinderboeken

voor kinderen bestemde drukwerk.

Naast de prenten worden ook zeldza-

uit met name de ige eeuw worden verge-

Daarvoor stellen zij de prenten en

me of bijzondere oude kinderboeken

zeld door korte teksten die het betreffen-

uit de verzameling als E-boek uitge-

de boek typeren en in zijn tijd plaatsen.

geven. Het unieke exemplaar van De

Uitgangspunt is de verzameling van het

Kinderen Bogaard, een prentenboek

echtpaar Artur en Ellen Liman, hier

met een charmante en zeer heteroge-

thematisch gegroepeerd in hoofdstukken

ne verzameling houtblokken gedrukt

over bijvoorbeeld abc-boeken, baker- en

in 1794, is al als E-book beschikbaar,

kinderrijmpjes, historische verhalen en

evenals Comenius' Portael der Saecken

kerstboeken.

uit 1658 met fraaie kopergravures
van Crispijn de Passé.

Bijzondere uitgaven

Nieuw is een E-book met alle prenten die in de negentiende eeuw zijn

De hut van oom Tom of Het leven

uitgegeven onder auspiciën van de

onder de slaven / Harriet Beecher

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Stowe ; vertaald uit het Engels door

Alle Nutsprenten van de uitgevers

Trisnati Noto Soeroto. Amsterdam :

Bouwer, Van Munster, Stichter en
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Geschiedenis van Jacob van Lennep
in stripvorm, en de klassieker 'De
kinderen van de grote fjeld'.
Leesgoed (jrg. 32, no. 6, 2005) een
bespreking van Hef goede en hel
mooie : de geschiedenis van Kris Kras
van Peter van den Hoven.
Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.
69, okt. 2005) bevat onder andere
een lemma over Clinge Doorenbos.
literatuur zonder Leeftijd ( no. 68,
najaar 2005) is gewijd aan Cultuureducatie en bevat onder meer een
artikel over de poëtica van Han
Hoekstra en de tekst van de Annie
M.G. Schmidtlezing door Paul Biegel.
Sythoff zijn in dit E-book opgeno-

(Schuitemaker es.). € 10,-

De School Anno (jrg. 23, no. 3, herfst

men. Deze uitgave kwam tot stand in

Kinderprenten Funke, De Haan en

2005) bevat een artikel over het (blau-

samenwerking met prof. dr. J.G.L.

Segboer. € 10,-

we) boekje Alfred en Antonia,

Thijssen, die hiervoor zijn verzame-

De nieuwe en vermaaklijke Kinderen

of De deugd beloond en de ondeugd

ling beschikbaar stelde. Daarnaast

Bogaard. € 10,-

gestraft.

zijn teksten van Aernout Borms en Jo

ƒ oh. Amos Comenius' Portael der

Thïjssen opgenomen die ingaan op

Saecken. € 10,-

BUITENLAND

prenten: De Nutsprenten als E-book;

Voor meer informatie en bestellingen:

Aus dem Antiquariat (no. 5, okt.

Achtergrond en betekenis van Nuts-

B.-K. Producties, Laan van Nieuw

2005) is grotendeels gewijd aan

prenten; Aanschouwelijke educatie als

Oosteinde 275, 2274 GE Voorburg.

jeugdliteratuur, met artikelen over

innovatie: de Bouwer/van Munster-

E-mail: igbctfms^x^alLnl

Beatrice Braun-Fock, Ernst Kreidolf,

de plaats en de betekenis van deze

serie; Hergebruik van educatieve illus-

een Deense Struwwelpeter uit

traties: de Stichter-serie; Nulsprijsvraag

Zwitserland en een nieuw ontdekte

en uitgeversüelang; de Sylhojf-serie.

Uit de tijdschriften

politieke Struwwelpeter, sprookjes
van Andersen in Beieren, en 200 jaar
experimenteerboeke n.

De volgende cd-rom's zijn verkrijg-

Ooi: voor de tijdschriftartikelen geldt

baar:

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Schoolprenten tot Nut van 't Alge-

bij het Letterkundig Museum of de

Bookbird {jrg. 43, no. 3 en 4, 2005)

meen. € 15,-

Koninklijke Bibliotheek.

bevat onder meer een artikel over

NEDERLAND

der Weg, en een artikel over The

Kinderprenten van A.W. Sythoff. €10,De centsprenten van Brepols. € 10,-

Friese jeugdliteratuur door Jant van

Centsprenten van Glenisson. € 10,Kinderprenten van Beersmans. €7,50

/

Cotsen Children's Library.
Boekenpost (jrg 13, no. 80 nov/dec

Kinderprenten van Hemeleers. €7,50

2005) bevat artikelen over J.M. Barrie

Children's Literature in Education

Prentenmagazijn voor de Jeugd

en Peter Pan, een Vaderlandse

(jrg. 36, no. 3, sept. 2005} bevat
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artikelen over ioo jaar Peter Pan:

Hoe kneuterig zitten deze twee

over drie recente jeugdboeken die

En drinken samen buiten thee.

een beeld geven van de periode die

Kijk eens hoe handigjes en net

Louisa Alcott doorbracht in de utopi-

Heefï Leentje alles klaargezet.

sche commune 'Fruitlands' in 1843;

Een serviesje van blauw porcelein

en over het boek Charlotte's web.

Is voor fiet tweetal niet te klein.
Maar van de suiker (of slagroom) wordt

Illustration (zomer en herfst 2005)

bewaard,

Het zomernummer bevat artikelen

Straks voor die lekkere appeltaart.

over Edward Bawden, Clare Leighton
en collecties in het Victoria en

In de schoen van vader Kras

Albert Museum; en het herfstnum-

Waar riet leer kapot van was

mer over illustraties in volksboeken

Woonde gezellig bij elkaar

(chapbooks), in wild-westverhalen

De familie Knab belaar

en over Ronald Searle en BB (Denys

Het boek bevat ook nog een rijmpje

Watkins-Pitchford).

over een kikker en op het bijbehorende plaatje zit de kikker (met een

Marvels & Tales (jrg. 19, no. 1, 2005)

gestreepte korte broek aan) op een

is gewijd aan vroege Franse sprook-

paaltje of een hekje.

jes van Straparola en Madame d'

Informatie graag naar: J. Vreeswijk,

Aulnoy.

Parkhaven 52, 8242 PK Lelystad,
tel. 06-23054252, e-mail:
joh,vree s wijk@ hotmajkcgrn

Vragen

Uw hulp wordt gevraagd bij het zoeken naar een oude tekst. Het gaat om

Donateurs gevraagd

de kinderoperette De diamant van

De andere pet van ons bestuurslid

A.C.C, de Vletter. Het stuk werd in

Pien Pon doet hierbij een oproep aan

december 1931 gespeeld in het Ge-

de lezers van de Berichten om ook

bouw voor Kunsten en Wetenschap-

donateur te worden van de Stichting

pen in Den Haag. Duizenden Haagse

Oude Kinderboeken in Zutphen en

scholieren moeten het stuk in die tijd

daarmee het beschikbaar houden van

gezien hebben, want elk jaar werd

oude kinderboeken mogelijk te blij-

voor de drie hoogste klassen van het

ven maken. Bovendien hebben ze

lager onderwijs een Sinterklaas-

een nieuwe computer nodig.

viering met muziek en toneel geor-

Aanmelden via Pien Pon

ganiseerd die door het onderwijzend

pien.pon@ttseaIi.rtl .

personeel werd verzorgd. Het
Theaterinstituut heeft de uitgave niet.

Boeken gezocht
Al ruim dertig jaar zoekt John
Vreeswijk naar een boek dat tussen
1900 en 1940 verschenen moet zijn.

Informatie graag naar: Gerrit Jan
Kleinrensink, Lamaslraat 69,
Nijmegen, 6531 PP, tel. 024-3566288,
e-mail: G^K]einrensinkj^cheJlo1nl

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977}
Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
jjbooy@zonnet.nl
Pien Pon (secretaris)
pien.pon@tiscali.nl
Aernout Borms (penningmeester)
agborms@ xs4all.nl
Saskia de Bodt
saskia.debodt@let.uu.nl
Henk van der Lee
hjVdlee@pIanet.rtI
\/
Jaap ter Linden
Reinder Storm
reinder.storm@kb.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkerstecg 2, 7218 BN
Almen, of via pien.pon@ ttscali.nl
Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
In/brmcttie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé).
e-mail: jeannette. kok@tb.nl

Het bevatte versjes en waarschijnlijk

Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':

ook verhaaltjes. Twee versjes kent hij

Frits Booy (035-5417336).

nog:
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Van het bestuur
Het nieuwjaarsgeschenk zette weer positief gestemde
tongen en pennen in beweging. Vooral de bibliofielen
onder ons waren zeer opgetogen. Gelukkig hebben we nu
al iemand bereid gevonden om het volgende geschenk te
verzorgen.
Tot ons grote genoegen hebben we vernomen, dat het
echtpaar Landwehr-Vogels een zeer groot aantal bijzondere
oude kinderboeken en -prenten aan de Koninklijke Bibliotheek heeft geschonken. Onze gelukwensen aan de KB
(en natuurlijk ook aan de desbetreffende vakreferent,
Jeannette Kok) zijn hier ons inziens op hun plaats.

van de studiedag te Zutphen op 1 april a.s. aantreffen. Het
belooft een bijzondere dag te worden en we hopen dan ook
velen van u daar te ontmoeten.

Dit jaar kunt u de volgende excursies verwachten:
naar tentoonstellingen over papieren speelgoed in

Frits Booy

Rotterdam en over het werk van Rie Cramer in

Voorzitter

Barneveld en naar een of meer particuliere
collecties.
Onze najaarsbijeenkomst is gepland eind

Donatie 2 0 0 6

oktober/begin november in de Stadsbibliotheek
Haarlem, alwaar wij ook ons twintig jarig
bestaan zullen vieren. We willen de
desbetreffende conservator van deze

Penningmeester Aernout Borms verzoekt de donateurs die
hun donatie voor 2006 nog niet hebben overgemaakt, zo
spoedig mogelijk minimaal € 20,- te storten op rekening

Stadsbibliotheek (over de collectie

2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder en Jeugd-

bijzondere kinderboeken), dr. Gerard

literatuur te Voorburg. Bij betaling via internet graag uw

Jaspers (over 'Max und Moritz' en

naam en woonplaats vermelden.

navolgingen) en joke Linders als
sprekers vragen.
Bij deze 'Berichten' zult
u een iets minder

Mr. van Veen-kring

gebruikelijk programma
Op 18 maart is er weer een bijeenkomst van de Van Veenkring. Nico Boerma, verzamelaar en onderzoeker van
centsprenten, zal spreken over continuïteit en vernieuwing
bij drie generaties prenten drukkers van de firma De Lange
te Deventer.
De bijeenkomst wordt zoals gewoonlijk gehouden in
Antiquariaat Acanthus, Achter Sint Pieter 180 te Utrecht,
Aanvang om 10.15

uur

- binnenkomst vanaf 10.00 uur,
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Mengelwerk

Tentoonstellingen

The Chronicles ofNarnia : the lion, the

Tentoonstelling Children's Games

witch and the wardrohe is in 102 zalen

& Paslimes in de Bodleian Library,

in Nederland te zien geweest. De

Oxford.

Disney-fabriek bewerkte het verhaal

De afgelopen krokusvakantie bracht

van C S . Lewis over de strijd tussen

ik een bezoek aan Oxford, waar ik

goed en kwaad. De 7 boeken ver-

genoten heb van de tentoonstelling

schenen in Engeland tussen 1940

Children's Games & Pastimes.

en 1949. De Nederlandse vertalingen

Mocht u voor 29 april a.s. toevallig

bijzondere ABC-boekjes tentoonge-

kwamen uit van 1956 tot 1959 bij

naar Oxford gaan, dan kan ik u

steld. De veelzijdige John Johnson

uitgeverij West-Friesland.

aanraden deze tentoonstelling te

Collection of Printed Ephemera is

bekijken in de beroemde bibliotheek

één van de belangrijkste 'papiercol-

van de universiteit van Oxford, de

lecties' ter wereld. Het grootste deel

glyfen: het tijdschrift liter (no. 39,

Bodleian Library.

van de spellen en boeken die te zien

2005), is een zeer bijzondere uitgave

De tentoonstelling geeft een goed

zijn in Children's Games & Pastimes

met gedichten van Harmen Wind,

beeld van de verscheidenheid aan

komt uit deze collectie. Mocht u

op dezelfde pagina gedrukt in het

educatieve spelletjes en boeken voor

meer willen weten over deze ten-

Fries en in het Nederlands. Met een

de jeugd in de 19e eeuw, waarbij

toonstelling en de openingstijden

rood plastic vel ervoor kan men de

het accent vooral ligt op het spelen

bekijk dan de volgende sites:

Friese tekst lezen, en met een groen

binnenshuis.

hrtp: / /shop, bodley. ox. ac.uk/ acatal og/

vel de Nederlandse tekst.

De tentoonstelling kwam tot stand

Exhibitions.html

door boeken en spellen uit twee

en klik vooral op:

' Een tip voor verzamelaars van ana-

Internet

beroemde collecties te combineren,

http: / /www .24hourmuseum.org.uk/

de Opie collectie en de John Johnson

exh^gfx_en/ART;u473.html

Collectie,
John Landwehr liet weten dat de

Sinds het echtpaar Opie hun bijzon-

catalogus bij de tentoonstelling

dere collectie kinderboeken in 1988

Vergelen cultuurdragers: De Tielse

aan de Bodleian Library heeft over-

uitgeversfamiiie Campagne: 1819 tot

gedragen werd de Bodleian hét

in het Nationaal Onderwijs museum

centrum voor onderzoek naar de

in Rotterdam en in het ScrypÜon

maar via internet voor iedereen te

geschiedenis van de kinderliteratuur.

in Tilburg tentoonstellingen te zien

raadplegen zal zijn via de website

Uit deze collectie is o.a. een aantal

met de titel Plezier met papier. Het

I t

99 n'et

lri

druk zal verschijnen,

Bibliopolis. Zie www.kb.nl/bibliopolis.

Christine Sinninghe Damsté
Van 6 mei tot vj september zijn

betreft de verzameling van John en
Josephine Landwehr, aangevuld met

Ei is weer een nieuwe site met

enige bruiklenen uit andere collec-

gedigitaliseerde kinderboeken:

ties, onder andere van Christiaan

http://pahnm.fcla.edu/juv/.

Kleiss. Van sommige objecten zijn

De Baldwin Library aan de Universiteit van Florida heeft 600 kinderboeken gedigitaliseerd, in totaal
meer dan 90.000 pagina's. De collectie bevat boeken die grotendeels
zijn verschenen in de Verenigde
Staten en in Croot-Brittarmië van
de 17e eeuw tot 1950.
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filmpjes gemaakt om de bewegingen
te demonstreren. Er komt een dunne
catalogus op papier bij verzorgd door
föhn Landwehr en Geert Bekkering,
en eert dvd met 350 afbeeldingen en
beschrijvingen. De tentoonstelling
toont een scala aan onderwerpen:
aankleedpoppen, bordspellen,

Groningen een overzichtstentoon-

bouwplaten, kaartspellen, kinder-

stelling van het werk van Marten

tel. 010-2176724,

bioscoop j es, kleurboeken, knip- en

Toonder (overleden in juli 2005).

e-mail: info(g) atlasvanstolk.nl

plakprenten, kwartetspellen, loterij-

Er zijn tekeningen te zien van Ollie

spellen, lotto spellen, panorama's,

B. Bommel, Tom Poes, Panda en

papieren theatertjes en nog veel

Kappie en meer. (VK 7-11-2005)

meer. Op één entreekaartje heeft
men toegang tot beide musea.

3011 GK Rotterdam,

Van 17 juni tot en met 28 oktober in
Veluws Museum Nairac in Bameveld
een tentoonstelling met de titel De

In Museum Het Schielandshuis in

wereld van Rie Cramer. Het grootste

Rotterdam zijn twee tentoonstellin-

deel van het materiaal komt uit de

Tot en met 21 juni is in Mainz in het

gen te bezichtigen.

collectie van Mirjam Goldschmidt.

Gutenberg-Museum een tentoonstel-

Tot en met 4 juni 2006: Het kind

Adres: Langestraat 13,

ling te zien over Papieren Speelgoed

gaat naar school. Het lager onderwijs

tel. 0342-415666, www.nairac.nl.

dat is uitgegeven door de firma Jos.

op prenten en tekeningen uit de

Schob in Mainz. Illustraties voor

Atlas Van Stolk. Met behulp van

Op 29 april 2006 wordt in het

kinderboeken werden ook gebruikt

kinderprenten en schoolplaten wordt

Noordbrabants Museum in Den Bosch

voor bouwplaten, puzzels, papieren

getoond hoe bijzonder de schooltijd

een tentoonstelling geopend over

theaters, kwartetten, bordspellen en

was en nog steeds is.

Spreekwoorden in de beeldende

dergelijke. Er komt een catalogus bij,

Tot en met 7 januari 2007: Beschuit

kunst en in prenten. Er komt een

waarin Geert Bekkering een hoofd-

met spruitjes : een tentoonstelling

speciaal nummer van het tijdschrift

stuk verzorgd heeft. Zie;

voor kinderen van 6 tot 96 jaar. De

'Kunstschrift' en op een studiedag op

http: / /www .gutenberg-museum.de

stijlkamers van Museum Het Schie-

12 mei wordt het boek "Verkeerde

landshuis zijn 'op de groei' ingericht

wereld" gepresenteerd,

Van 3 februari tot 6 augustus 2006

met felgekleurde, oversized installa-

is in het Letterkundig Museum in

ties. Allerlei speelgoed, kleding en

Tot en met 26 april in De Hallepoort

Den Haag een tentoonstelling te zien

andere kinderspullen laten zien hoe

in Brussel: Er was eens... Sprookjes

over het werk van Wim Hofman ter

de kindertijd is veranderd én wat

in beeld. Een tentoonstelling rond

gelegenheid van diens 65e verjaardag.

hetzelfde is gebleven.

sprookjes als Roodkapje, Sneeuw-

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5,

Adres: Korte Hoogstraat 31,

witje en de Gelaarsde kat, met

tel. 070-333 96G 6, open di-vr 10-17,

illustraties die

za-zo 12-17 u u r ' Bij de expositie ver-

variëren van de

schijnt een publicatie over leven en

oude platen van

werk van Wim Hofman, geschreven

Gustave Doré tot

door Bregje Boonstra, en uitgeverij

de tekeningen van

Querido geeft een bloemlezing van

Walt Disney en

Hofman's werk uit: Van aap tot Zip.

hedendaagse illu-

Zie ook: www.stoorworm,nl

stratoren.
Adres: Zuidlaan,

Vanaf 13 april 2006 is er in het

1000 Brussel.

Nederlands Stripmuseum in
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Publicaties

Biografie van de Bosatlas : 1877heden / Ferjan Ormeling ; met

Bijna aUe boeken die hieronder worden

medew. van Rob van der Vaart. -

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Groningen : Wolters-NoordhofF

kundig Museum of bij de Koninklijke

Atlas producties, 2005. -136 p . : ill.,

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

krt.; 36 cm Met lit. opg. -

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

ISBN 90-01-12227-2 geb.

men tamelijk eenvoudig opzoeken in
welke bibliotheek in Nederland het wel
aanwezig is.

N!^PIW>

Rijt geïllustreerde geschiedenis van de
bekendste atlas van Nederland, al
vanaf 1877 in gebruik in fiet onderwijs.
Natuurdagboek van Rein Stuurman,

Verkeerde werelden : exempla contra-

vogelschilder van Zien is Kennen! /

ria in de Nederlandse beeldende

red. Conny Scholtes ; samenst.

Van de bovenste plank : twintig jaar

kunst / Korine Hazelzet-van der

Conny Scholtes en Martin Roos. -

bijzondere aanwinsten: Athenaeum-

Linden. - [S.l. : s.n.], 2004. - 357 p , :

Wormerveer : Uitgeverij Noord-

bibliotheek 1985-2005 / bijdragen

ill,; 29 cm. - Proefschrift Vrije

Holland, 2005. - 120 p. : ill.; 22 cm.-

van Ina Kok ... [et al.]; fotogr.: Jan

Universiteit Amsterdam. - Met lit.

ISBN 90-71123-006 : € 22,50.

Mark Koopmans ; [eindred. Ester

opg. - Met samenvatting in het

Smit, Dinand Webbink]. - Deventer :

Engels,

NEDERLAND

Stadsarchief en Athenaeumbibko-

Proefschrift met een algemene inlei-

Boek met 140 aquarellen, voorstudies,
foto's en schetsen van Rein Stuurman
die behalve dat hij veel boeken van

theek, 2005. -132 p . : foto's. ; 30 cm.-

ding, de ontstaansgeschiedenis en het

natuurschrijvers ah Jac.P.Thijsse, Rinke

Uitg. t.g.v. de gelijknamige ten-

bestaansrecht van exempla contraria, de

Tolman en Meindert de Jong illustreer-

toonstelling in Historisch Museum

humor, de functie als spiegel van de

de, ook de omslagen schilderde van

Deventer en Stadsarchief en Athe-

mens, wereldlandschappen ter bespiege-

kinderboeken van de bekende jeugd-

naeumbibhotheek Deventer,

ling, Verkeerde Wereldprenten, prenten

boekenschrijver A.D.Hildebrand.

24 sept. 2005 t/m 8 jan. 2006,

voor de jeugd, schilderijen, betekenis van

ISBN 90-809896-1-4 ;

de beelden en het thema 'Strijd om de

ISBN 978-90-809896-1-0 ; € 19,50.

broek'. Ook het aanpassen van oud

sprookjes verzameld door de gebroe-

tekst- en beeldmateriaal ter onderwijzing

ders Grimm / vertaald door Ria van

aanwinsten, verworven in de periode

van de jeugd, de invloed van de Mij. tot

Hengel; geïllustreerd door Charlotte

1985-1005, waaronder ook schoolboeken

Nut van 't Algemeen en de opzet van

Dematons. Lemniscaat, 2005, -

en kinderboeken, in de collectie van de

een schoolprentenfónds komen aan de

558 p. - € 24,95.

Athenaeumbibliotheek in Deventer.

orde.

Beschrijvingen en afbeeldingen van

Grimm : volledige uitgave van de 200

In 1074 verscheen bij Lemniscaat een
uitgave van de 200 sprookjes van de
gebroeders Grimm, vertaald door leden
van een studiegroep. Nu komt Lemniscaat met een nieuwe vertaling, eveneens
gebaseerd op de je editie van 1X57, de
laatste die door de gebroeders Grimm
zelf werd verzorgd. Volgens NRC
(2-12-2005 J zijn ze bewonderenswaardig
zorgvuldig vertaald en voorzien van
450 indrukwekkende kleurenillustraties.
De eerste uitgave verscheen in 1812 en
in de loop van de jaren werd er flink
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in gewijzigd, gekuist, uitgebreid en
geromantiseerd.

, /

r-<£

BUITENLAND
facob and Wilhelm Grimm : the
annotated Brothers Grimm /

"afimt»JS

bezorgd en vertaald door Maria
Tatar. W.W. Norton, 2005. - 463 p. ISBN 0-393-05848-4 ; € 35,50.
Prachtig uitgegeven (NRC 2-12-2003)
boek van de hoogleraar Duits op

daarom is de grote inzet van uitgevers
die deze hoeken toch uitgaven, des te
meer te bewonderen.

Harvard University. Bevat 40 sprookjes
in nieuwe vertaling, 150 illustraties van
Arthur Rackham, Ceorge Cruikshank
en anderen, honderden annotaties die
de historische oorsprong, de culturele
verschijnselen en de psychologische effecten van deze verhalen toelichten. Met
een biografisch essay over de
gebroeders. Tatar nam ook sprookjes op die eerder werden uitgesloten vanwege ouderlijke bezwaren
tegen kannibalisme in tijden
van honger, en kinderen die
aan het slot doodgingen.

poet und seine Verleger /
Roland Stark. - Frauenfeld

Biedermeier : Christoph von Schmid,
Leopold Chimani, Gustav Nieritz,
Christian Gottlob Barth. Von der
Erbauung zur Unterhaltung / Klaus
D. Füller. - Frankfurt am Mam : Peter
Lang, 2005. - IX, 247 S.: 4 schw.-w.
111.; 21 cm. - (Kinder- und JugendTheorie - Geschichte • Didaktik ; 42) ;
ISBN 3-631-54516-9 Pb • € 45.50.
In de Biedermeiertijd (1813-1848)
ontstond de ontspannende moderne
tegenwoordigers ervan, die tijdens hun
leven wereldwijd bekend waren, hebben
generaties lezers beïnvloed. Ook in
Nederland was hun werk bekend; in

208 p., : i]]. - ISBN

het CBKzijn 264 titels opgenomen van

Uitgebreid gedocumenteerde geschiedenis van de

Christoph von Schmid, 49 van Gustav
Nieritz, 10 van C.G. Barth en slechts
één van Leopold Chimani.

relatie tussen de
Zwitserse illustrator en
zijn uitgevers. Artistieke
kinderboeken genoten
rond 1900 slechts in kleine kring waardering;

•literatur und -medien. Theorie ISBN 3-631-54163-5 Pb.; € 39.00.
De auteur, die de nazi-periode zelf
meemaakte, betrekt haar eigen ervaringen in deze studie naar de manier
waarop de nationaal-socialisten de
jeugd indoctrineerden via toneelstukken,
tijdschriften, schoolboeken, kinder- en
jeugdboeken en liederen.

kultur, -literatur und -medien.

usw. : Verlag Huber, 2005. 3-7193-1387-5 ; € 26,50.

22 cm, - (Kinder- und [ugendkultur,
Geschichte - Djdaktik ; 40). -

Erfolgreiche Kinderbuchautoren des

kinder- en jeugdliteratuur. Vier verErnst Kreidolf- der Maler-

Main : Peter Lang, 2005. -185 S. ;

The types of international folktales : a
dassification and bibliography : based
on the system of Antti Aame and
Stith Thompson / by Hans-Jörg
Uther ; ed. stafFSabine Dinslage ...
[et al.). - Helsinki; Suomalainen
Tiedeakatemia/Academia Scientiarum Fennica, 2004. - 3 dl.; 24 cm. (FF Communications,
ISSN 0014-5815 ; no. 284-286).
Dl. I: Anima] tales, tales of magie,
religious tales, and realistk tales. Dl. II: Tales of the stupid ogre, anecdotes and jokes, and forrrmla tales. -

Die Kinder- und Jugendliteratur des
Nationalsozialismus als Instrument

Dl. III: Appendices
Jarenlang was de sprookjes typologie

ideologischer Beeinftussung:

van Aarne/Thompson (ie editie van

Liedertexte - Erzahlungen und

Aame 1910, met Thompson samen

Romane -

WtÊxW-MMM ¥

1928) het belangrijkste handboek. Nu

Schulbücher -

is eengeheel herziene en aangepaste

Zeitschriften Bühnenwerke/
Gudrun Wikke.
Frankfurt am

editie verschenen: de ATU:
Aame/Thompson/Uther, gebaseerd op
recent onderzoek. Met een aanvulling
van 250 nieuwe typen zijn er nu in
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totaal meer dan 2000 typen volksverhalen beschreven.
Secrets beyond the door : the story
of Bluebeard and his wives / Maria
Tatar. - Princcton, N.J [etc] :
Princeton University Press, cop.
2004. - xii, 247 p , : il].; 24 cm. •
Includes bibliographkal references
and index . - ISBN 0-691-11707-1.
Maria Tatar vergelijkt de verhalen
van 'Beauty and the Beast' en

ken. De bijdrage van pedagogie en kin-

die nieuw was door het gebruik van

derpsychologie wordt ook besproken.

spreektaal. Powers gaat ook kort in op

'Bluebeard'. Bij het Beest zit de lelijkheid van buiten en de goedheid van bin-

Finn".

(NRC3-2-2006)

nen, bij Blauwbaard is het andersom.

pected life of the author of the Secret

Beide verhalen gaan over het huwelijk,

Garden / Gretchen Holbrook

het eerste geeft een beeld van liefde, het

Gerzina. - New Brunswick, NJ :

Nel. - New York ; London :

tweede van angst en dood. 'Bluebeard' is

Rutgers University Press, cop. 2004.-

Continuüm, 2005. - 320 p . ; 24cm. -

nog steeds bekend, omdat het verhaal in

359 p . : ill.; 24 cm. -

ISBN 0-8264-1708-6: £ 9.99.

de loop van de tijd steeds is aangepast.

ISBN 0-8135-3382-1.

Tatar bekijkt daarvoor verschillende

S

het vermeende racisme in "Huckleberry
^ Francis Hodgson Burnett: the unex-

Nieuwe biografie (de vorige verscheen

Dr Seuss : American icon / Philip

Onderzoek naar de invloedrijke
Amerikaanse auteur en illustrator

media: volksverhaal, prent, toneelstuk,

30 jaar geleden) van de auteur van

Iheodor Seuss Gehel, met informatie

film, opera en roman in hun culturele

'Little Lord Fauntleroy' en The secret

over zijn nonsenspoëzie, zijn politieke

context. In het begin was het een

garden', Gerzina beschrijft een verras-

opvattingen, zijn kunst en de marketing

waarschuwingsverhaal; niet tegen het

send moderne vrouw, die in haar tijd

van zijn boeken. Hij verrijkte de taal

(gearrangeerde) huwelijk, maar tegen

beroemd en berucht was. Ze leefde tus-

met woorden als 'nerd', beïnvloedde

vrouwelijke nieuwsgierigheid en onge-

sen Engeland en Amerika en stak de

kunstenaars met zijn cartoonachtige

hoorzaamheid. Bevat de teksten van elf

oceaan _y maal over, schreef p boeken

tekeningen en streefde naar een betere

culturele varianten.

en 1} toneelstukken. Veel ervaringen uit

wereld. 'Yertle the Turtle' (vertaald als

Burnett's jeugd zijn als thema's in haar

Xildbad de schildpad) was een parabel

Religion children's literature and

boeken terug te vinden. Een biografie

over de opkomst van Hitler.

modemity in Western Europe 1750-

die leest als een roman, volgens de kri-

2000 / ed. by Jan De Maeijer. -

tieken.

Leuven : Leuven University Press,

Rus ska ja detskaja kniga 1920-1930ch gg.. - [S.I.]: Tankosha Publishing

2005. - 535 p. - (KADOC studies on

Mark Twain : a life / Ron Powers. -

Co etc, 2004. - 229 p . : ill.; 24 cm.-

religion, culture and society ; 3). -

New York : Free Press, 2006. - xi,

Titel ook in het Japans en Engels.

ISBN 90-5867-497-5

722 p . : ill. ; 25 cm. - Lit. opg. -

Engelse titel: Russian children's pic-

ISBN 0-7432-4899-6 ;

ture books in the 19203 & 1930S. - .

ISBN 978-0-7432-4899-0 ; € 32,-.

-ISBN 4-473-03166-7

25 wetenschappers bekeken de relatie
tussen religie, jeugdliteratuur en "modernity" in West-Europa sinds de verlich-

Twains eigen autobiografische ver-

Catalogus bij tentoonstellingen in

ting. Ze onderzochten diverse aspecten,

halen waren sterk geromantiseerd. Ron

Japan met veel illustraties uit boeken

zoals typen teksten, de leeftijd van de

Powers portretteert hem als de vertegen-

gemaakt door kunstenaars uit de

lezers, de plaats van schrijvers, ontwerp

woordiger van een nieuw Amerikaans

Russische Avant-garde. Met bijschriften

en illustraties. Het joodse geloof, het

zelfbewustzijn. Over zijn leven, zijn

in het Russisch en Japans. Bevotj arti-

Rooms Katholicisme, Protestantisme en

politieke activiteiten, de vele lezingen

kelen in het Engels.

Anglicanisme is in het onderzoek betrok-

die hij gaf en zijn manier van schrijven

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
maart 2 0 0 6 no. 49

Uit de tijdschriften

f Filter (jrg. 12, no. 4, dec. 2005) is een
special over vertalen van kinderboe-

In het overzicht van de Jan Campertprijzen, 2005 (Nijmegen : Vanuit,

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

ken. Bevat onder meer artikelen over

2005) is een bijdrage opgenomen

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Pippi-vertalingen, over Nederlandse

van Arie van den Berg, ter gelegen-

bij fiet Letterkundig Museum of de

jeugdliteratuur in Duitse vertaling,

heid van de uitreiking van de G.H,

Koninklijke Bibliotheek.

ige-eeuwse vertalingen in Vlaande-

's-Gravesande-prijs aan P.J.

ren,

Buijnsters en Leontine BuijnstersSmets. De titel: Hooggeleerd, maar

NEDERLAND

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl,

nieuwsgierig gebleven,

70, febr. 2006) bevat onder meer
In Berichten van Moeder de Gans

lemma's over Anton Beuving,

(jrg. 6, no. 4, dec. 2005) een artikel

J. Bos-Meiling, Menno van Meeteren

over Karl May.

Brouwer en Corina (Agatha Smit).

Boekenpost (no. 81 en 82, jan./feb.

Literatuur zonder Leeftijd {no. 69,

en mrt./apr. 2006) bevat artikelen

voorjaar 2006) is een speciaal num-

over De avonturen van Jammerpoes

mer, deze keer ook met illustraties

van Jo Otten; kerstnovellen van uit-

in kleur, gewijd aan Wim Hofman.

geverij Ploegsma 1942-1952; een verhaal van Marie Boddaert; en strip-

Het winternummer van De School

achtige illustraties. In het nieuwste

Anno (jrg. 23, no. 4, winter 2005) is

nummer artikelen over verschillende

het laatste nummer van dit blad van

uitgaven van Beauty and the Beast,

de Vrienden van het Nationaal

over schaatsen en zelfcensuur in

Onderwij smuseum. Er komt een

strips, en over Henriëtte WokTen-

nieuw tijdschrift: Lessen, van de

rooi Buch (no. 4, nov. 2005) behan-

buttel-van Rooijen.

Vereniging en van het Museum

delt de illustraties bij Andersen's

samen, met meer artikelen en in

Sneeuwkoningin.

BUITENLAND

Het [aarboek van het Nederlands

groter formaat. Ook de reeks Blauwe

Genootschap van Bibliofielen 2004.

boekjes is afgesloten. In het laatste

Beitrage Jugendliteratur und Medien

- ISBN 90 76425 75 X : ff 30,- bevat

nummer van De School Anno onder

(Jrg- 57' tG- Beiheft, nov. 2005) bevat

onder meer een hoofdstuk over de

meer een artikel over De kluchtige

artikelen over kindbeelden in de

Cyfferinghe {1604) van Willem

poes en het hondje van J.F.L Muller

jeugdliteratuur uit de Weimarer

Bartjens.

uit 1838.

Republik, in de Joodse jeugdliteratuur en in de nationaal-socialistische
literatuur.
The Hom book magazine (nov./dec.
2005) bevat 2 artikelen over
Andersen.
Kinder- und Jugendliteraturforschung Frankfurt (no. 2, 2005} bevat
een artikel over de illustraties in de
vroege Duitse uitgaven (van 18451930} van de sprookjes van
Andersen.
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Colofon

The lion and the unicorn (jrg. 30,
no. 1, jan. 2006) bevat bijdragen over
de populariteit van vroege Engelse

Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

sprookjes en over Frank L, Baum.
La revue des livres pour enfants (no.
226, dec. 2005) bevat een 'dossier'
over Hans Christian Andersen.
De Volkacher Bote ( no. 82 en 83,
juni en dec. 2005) bevat artikelen
over prentenboeken en illustraties,
over kindbeelden in de Verlichting

tot zestig bij uitgeverij Westfriesland

en over Arthurverhalen. In no. 83

in Hoom (onder andere de Klimop-

een bijdrage over de receptie van

reeks) en was de belangrijkste

Andersen in Duitsland.

illustrator van de Margriet-boeken.
Informatie graag naar Anneke
Gankema, Touwslagerij 20,

Verantwoording
illustraties

e-mail: a. j. ganke ma (a) freeler.nl

De plaatjes in dit nummer komen

Onlangs werd een zeer oude vraag

uit: Marchen von Wilhelm Hauff,

opgelost. In het allereerste nummer

Ulustriert von fan Wiegman. Het is

van de 'Berichten', van 26 fëbr.

uitgegeven door J.M. MeulenhofF

1994, werd gevraagd naar het boek:

Verlag, Leipzig und Amsterdam en

Hansje Schraal en Ballie Vet. De zoe-

s verschenen in 1926. Hilda van den

9951JS Winsum, tel. 0595-441236.

ker wist het eerste versje nog hele-

Helm schonk het boek aan de

maal uit zijn hoofd. Meer dan tien

Koninklijke Bibliotheek. Deze

jaar later kwam het boek binnen bij

sprookjes zijn niet in deze vorm in

de Koninklijke Bibliotheek: De avon-

het Nederlands verschenen. Wel

turen van Hansje Schraal en Bally

werden bij de KB twee uitgaven

Vet, met tekeningen van B.J. Brienen

gevonden met deels dezelfde 'zwart-

Jr. Het is een oblong prentenboek

jes'; Het koude hart uit 1927 en Dwerg

met kartonnen bladen met daarop

Langneus uit 1926.

karikaturale zwarte tekeningen en
tekeningen in de primaire kleuren
en groen. Het verhaal op rijm gaat

Vragen

over twee jongens die de wereld
intrekken. Als ze honger krijgen

In verband met plannen voor ten-

kloppen ze aan bij een huisje waar

toonstellingen (in 2007 in Meppel,

een tovenaar blijkt te wonen. De uit-

Tilburg en Hoom) rondom de

gave wordt geschat verschenen te

Margriet Winterboeken en - vakantie-

zijn in de jaren dertig, op basis van

boeken, wordt gezocht naar informa-

de oude spelling. Het werd een bij-

tie over de illustrator F. Wijnand.

zondere ontmoeting met de lezer van

Hij publiceerde in de jaren veertig

toen.
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
Van het bestuur

„ "W

STICHTING GESCHIEDENIS

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR.

)

vol genoegens bij het vinden,
bestuderen en/of lezen van fraaie

Zojuist heeft u een bijzonder
nummer van de 'Berichten uit

en interessante oude kinder- en
jeugdboeken.

de wereld van het oude kinderboek' ter hand genomen. Dit tijd-

Frits Booy

schrift begon namelijk in 1994 en

Voorzitter

ging viermaal per jaar verschijnen,
zodat we met deze juni-aflevering
zijn toegekomen aan nummer 50!

Oproep

Wij wensen jeannette Kok, Theo
Gielen en vormgeefster Mirjam
Villerius van harte geluk met deze
mijlpaal! Dankzij hen (enToin Duijx,
Nel Teeuwen-Opheij en Netty van
Rotterdam in het verleden) publiceert
de SGKJ een bulletin dat door de vele

Gezocht: collecties van Nederlandstalige volksen kinderprenten
Laurence Duquesnoy, afgestudeerd aan de
Universiteit Utrecht op het onderwerp volks- en
kinderprenten, is op zoek naar particuliere verzamelaars en instellingen die hun volks- of kinderpren-

actuele en boeiende informatie en door de

ten willen laten beschrijven en/of (digitaal) ontsluiten.

aantrekkelijke vormgeving de belangrijkste plaats

Zij beoogt samen met Jeroen Saiman van de Universiteit

in de berichtgeving over de geschiedenis van kinder

Utrecht een grootschalige inventarisatie te maken van de

en jeugdliteratuur in ons land heeft ingenomen en

in Nederland en het buitenland aanwezige Nederlands-

nog steeds inneemt.

talige volks- en kinderprenten.

Wij feliciteren ook het echtpaar Landwchr-Vogels met

De laatste inventarisatie werd gedaan door Maurits de

de zeer fraaie en educatieve tentoonstelling 'Plezier

Meyer, die zijn standaardwerk over volksprenten in

met papier' die in Rotterdam en Tilburg te zien is. Een

1962 publiceerde. Inmiddels behoeven de gegevens uit dat

excursie naar Rotterdam is gepland op 11 augustus a.s.

werk aanvulling. Bovendien bieden de moderne technieken

Een excursie naar een expositie over het werk van Rie

nieuwe mogelijkheden om collecties van instellingen en

Cramer in Barneveld vindt plaats op 1 september a.s.

particulieren voor geïnteresseerden en wetenschappers toe-

(Zie voor aanmelding voor beide excursies de bijlagen

gankelijk te maken, bijvoorbeeld via internet. In de nieuwe

bij dit nummer van de 'Berichten')

inventarisatie worden met nadruk ook de industrieel ver-

Het programma van de studiedag in het najaar is rond.

vaardigde volks- en kinderprenten opgenomen die in de

Op zaterdag 28 oktober zullen Gerard Jaspers en onze

negentiende en twintigste eeuw verschenen.

donateurs Henk Duijzer en Joke Linders in de Stads-

Laurence Duquesnoy zou graag in contact komen met

bibliotheek Haarlem onze sprekers zijn. Tevens vieren we

instellingen en particulieren die een collectie volks- en

dan ons twintigjarig bestaan en zal de Van Alphen Prijs

kinderprenten bezitten en die zouden willen meewerken

worden uitgereikt. Het wordt een feestelijke bijeenkomst,

aan een inventariserings- en digitaliseringsproject.

die wij hartelijk bij u aanbevelen!

U kunt haar bereiken op:

Hopelijk zien wij velen van u op de komende aantrekke-

laurenccduquesnoy@hotmail.com

lijke evenementen en zult u genieten van een mooie zomer

of: Laan van VoIIenhove 1111, 3706 EL Zeist.
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Het vijftigste nummer: een stukje geschiedenis

de professionele vormgeving, er kwamen duidelijke rubrieken en meer

Het eerste nummer van de Berichten

de donateurs van die Stichting inte-

afbeeldingen. Tot nummer 18 (maart

uit de wereld van het (oude) kinderboek

resse zouden kunnen hebben voor

1998) bleef dat zo. Vanaf dat num-

verscheen op 26 februari 1994.

dit nieuws op het gebied van het

mer werd Toin Duijx in de redactie

oude kinderboek. Vanaf nummer 3

vervangen door Nel Te e uwen en

\ D e eerste twee nummers bestonden
slechts uit een aan twee zijden

(16 juni 1994} is dan ook de vermel-

nam Mirjam Villerfus de vormgeving

bedrukt A-viertje en zijn inmiddels

ding opgenomen dat de Berichten uit

voor haar rekening. Vanaf nummer

onvindbare 'collectors items'. Ze

de wereld van het (oude) kinderboek

35 (september 2002) kwam Theo

waren samengesteld door Jeannette

een "me de delingen-bulletin van

Gielen erbij; een jaar later verliet Nel

Kok van de toenmalige Bibliotheek

de Stichting Geschiedenis van de

Te e uwen de redactie.

Boek & Jeugd van het NBLC en

kinder- en jeugdliteratuur" is. De

Inmiddels ligt het vijftigste nummer

bevatten al rubrieken als Nieuws,

nummers 3 en 4 hadden al acht

voor u!

Artikelen, Tentoonstellingen en

pagina's, nummer 5 zelfs zestien,

Hoelang er nog behoefte zal blijken

Vragen die nog steeds in de Berichten

terwijl ook de eerste plaatjes erin

te zijn aan een papieren mededelin-

voorkomen. Die eerste twee num-

werden opgenomen.

genblad, is onzeker. De Stichting

mers waren samengesteld ten behoe-

Vanaf nummer 6 (april 1995) werd

heeft inmiddels een mooie en infor-

ve van het overleg van beheerders

het een "echt" blad: Toin Duijx ging

matieve website en we kunnen ons

van (bewaar)collecties kinderboeken

de redactie versterken en zorgde voor

voorstellen dat die in de toekomst

in openbare instellingen. In de ver-

steeds meer actueel nieuws zal bren-

gaderingen van deze groep kostte het

gen - waardoor mogelijk een kwar-

overdragen van informatie en weeijes zoveel tijd, dat besloten werd om
die van te voren op schrift te zetten.

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

taalblad overbodig zal worden. Het is
onvermijdelijk: de "digibeten" zullen
worden opgevolgd door een generatie

Omdat Netty van Rotterdam zowel

die moeiteloos zijn informatie over

voorzitter van dit overleg van collec-

het oude kinderboek van de digitale

tiebeheerders was, als van de

snelweg haalt....! Maar voorlopig

Stichting Geschiedenis Kinder- en

gaan we nog gewoon op de oude voet

jeugdliteratuur, kwamen zij en

door: in september kunt u nummer

Jeannette al snel op het idee dat ook

51 in uw brievenbus verwachten,

:1 ,.,

, ,„,.
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Mr. van Veen-kring
Op zaterdag 18 maart laatstleden was
er weer een bijeenkomst van de Van
Veen-kring in Utrecht. Nico Boerma,
verzamelaar en onderzoeker van

^0§^fc>^

centsprenten, sprak er over continuïteit en vernieuwing bij drie generaties prentendrukkers van de firma
De Lange in Deventer.
Prentendeskundige Jo Thijssen
schreef daarvan voor ons het onder-

, <uMÊmËlÊÉBmiÈ3M&

staande verslag

Continuïteit en verandering in de uitgave van
volks- en kinderprenten.

uitgever en op iconografisch thema)

Nico Boerma had zijn verhaal op-

Meyer is een kloek boek (de z.g.

voorloper, hij was zijn tijd ver voor-

gebouwd uit twee delen: een meer

grote De Meyer telt ruim 600 pp.).

uit. Een vergelijkbaar werk bestaat

algemene inleiding op het onder-

Het ordent alle aan De Meyer beken-

tot dusverre in Duitsland niet. In

werp aan de hand van het standaard-

de volksprenten vanaf de Middel-

Frankrijk heeft Garnier een tweede-

werk op dit gebied van Maurits de

eeuwen tot ca. 1850, in casu tot de

lig werk met veel Franse prenten uit

Meyer, en een meer specifieke

opkomst van de industriële prent-

de ATP-ver zameling geordend, maar

bespreking en bezichtiging van pren-

productie, toen deze prenten niet

pas in de jaren negentig.

ten zoals gedrukt door het uitgevers-

langer op geschept papier maar op

Toch is de meer intensieve studie

geslacht De Lange in Deventer.

papier van houtslijpsel werden

naar volkprenten in de Nederlanden

gedrukt. Ook de techniek veranderde

pas laat op gang gekomen: de Belg

Inleiding aan de hand van het werk

in de tweede helft van de 19e eeuw

Van Heurck heeft samen met de

van De Meyer

van houtblokken (houtsnedes/hout-

Nederlander Boekenoogen de eerste

Vertrekpunt van de door Nico

gravures} naar lithografie. De Meyer

pogingen gedaan om tot een over-

Boerma gehouden inleiding was een

richtte zich op de ambachtelijke

zicht te komen (boekuitgaven in

bespreking van het standaardwerk

prent. Enkele fondsuitgaven van na

1910 en 1930),

van De Meyer (1962), "De volks- en

1850 (zoals die van Beersmans,

is tot op heden onovertroffen. De
Meyer was Europees gezien een

kinderprent in de Nederlanden".

Brepols, Lutkie & Cranenburg en

Tekorten

Boerma stelde daarbij een viertal

Van Staden} zijn toch in zijn boek

De tekorten van het werk van De

aspecten centraal: de positie van

opgenomen, omdat zij de ambachte-

Meyer liggen, behalve in de vele

De Meyers boek als standaardwerk,

lijke traditie en traditionele thema-

onnauwkeurigheden en onvolledig-

de voorloperrol van De Meyer in

tiek continueren. Het boek is

heden, in de afbakening en positio-

Europa, de tekorten van het werk en

schaars: er zijn slechts zeshonderd

nering van de volks- en kinderpren-

de (eenzijdige) nadruk die De Meyer

exemplaren van gedrukt.

ten. De Meyer zag deze prenten als

ontwikkeling.

Voorloper

den door het gewone volk, net als

De hoeveelheid behandelde Neder-

ander populair drukwerk (bedevaarts-

Standaardwerk

landse prenten en de systematische

vaantjes, liedteksten, wensbrieven

Genoemd werk van Maurits de

dubbele ontsluiting (ingang op naam

met decoratieve contouren), dat hij

legde op de continuïteit in de prent-

producten die slechts gebruikt wer-

Uerkhten uit de weield van het oude k i n d e r W k
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meerdere malen aan de verandering
van eigenaar is aangepast.
Bespreking en bezichtiging prenten
De Lange
Als introductie op het tweede deel
van de bijeenkomst schetste Nico
Boerma het fonds De Lange, waarna
deels wel aan de orde stelt in een

van uitgever Wed. Bontamps te

respectievelijk diverse kenmerken

rneer globaal boek (de kleine De

Venlo) vormen een uitzondering:

van vroegere en latere prenten van

Meyer, ruim 200 pp.) dat begin jaren

die zijn niet voor kinderen bedoeld

deze uitgever werden besproken.

zeventig als deel van een internatio-

geweest.

nale reeks over populaire druk-grafiek

Het fonds De Lange

is verschenen. De volksprenten

Continuïteit

De Lange is een bekend uitgeversge-

behoorden z.i. tot de lagere cultuur,

De Meyer schenkt veel aandacht aan

slacht uit Deventer, dat in de 18e en

tot de volkscultuur, die zich naar zijn

de continuïteit in de ontwikkeling van

19e eeuw drie generaties lang volks-

inzicht evident afgescheiden van de

de tussen de middeleeuwen en 1850

prenten heeft uitgegeven (1752-1849)

hogere cultuur had ontwikkeld en

verschenen prenten. Zo benadrukt hij

Er bestaat enige documentatie over

die op het punt stond te verdwijnen

onder meer het voortdurend gebruik

het fonds De l^nge. Behalve een

en daarom aandacht verdiende. De

van dezelfde thema's en het langdu-

publicatie bij gelegenheid van een

Meyer stelde de volksprent van lage-

rig hergebruik van dezelfde houtblok-

expositie van de Deventer musea

re kringen tegenover de kunstprent

ken, soms eeuwenlang. Het is een

(1995) bestaat er een boek over de

in hogere kringen, een onderscheid

gegeven dat houtblokken voor pren-

historie van het uitgeversgeslacht,

dat achterhaald is, omdat inmiddels

ten vaak tweedehands werden door-

dat een langere periode bestrijkt dan

bekend is dat volksprenten, net als

verkocht en dat afbeeldingen vaak

de drie generaties prenteiruitgevers,

volksboeken, door alle lagen van de

werden gekopieerd, vooral succesvolle

namelijk: N. Kuik (1972), "De ge-

bevolking werden bekeken en gele-

afbeeldingen. Kleinere veranderingen

schiedenis van de drukkerij De

zen. De volksprent behoort tot het

krijgen bij De Meyer weinig aan-

Lange/Van Leer".

goedkope massadrukwerk: eerst te

dacht, hetgeen de indruk van een

De drie generaties die zich bezig

koop voor een oortje (een kwart stui-

continue ontwikkelingslijn versterkt.

hielden met volksprenten, hadden

ver), later voor een cent. Het onder-

Toch zijn die er wel degelijk, zowel

sterk op elkaar lijkende namen, maar

scheid tussen volks- en kinderpren-

wat de tekst als wat de voorstelling

de wijze van vermelding onderop de

ten is, ook tegenwoordig, moeilijk

betreft.

prenten verschilt enigszins per gene-

te maken: Nico Boerma spreekt van
kinderprent als expliciet uit bijschriften blijkt dat een prent op kinderen
is gericht, hetgeen aan het eind van
de 17e eeuw voor het eerst gebeurde
en in de tweede helft van de 18e
eeuw gemeengoed werd. In totaal
blijkt op ca. 30% van de prenten een
aanhef te staan die op kinderen is
gericht, maar een inhoudelijk verschil met andere volksprenten is
moeilijk te maken. Alleen de katholiek-religieuze volksprenten (zoals

Berichten uit de wereld vsn hel oude kinderboek
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Blokker die lange tijd werden her-

ratie, zodat toch hekend is uit welke

drukt, kregen vaak enigszins ge-

periode ze stammen.

actualiseerde of grondig gewijzigde

Het aantal bewaarde prenten per

bijschriften. Bekend is een houtblok

generatie varieert nogal sterk:

dat in het bijschrift aangeeft dat het

te generatie: Jan de Lange, serie van

stadhouder Willem IV betreft, terwijl

ca. 49 prenten, waarvan 7 prenten

het bijschrift bij een latere herdruk

zijn bewaard.

aangeeft dat het gaat om stadhouder

2e generatie: J.H. de Lange, serie van

Willem V. Soms werden de houtblok-

ca. 94 prenten, waarvan 71 prenten

ken zelf aangepast aan de eisen van

zijn bewaard.

de tijd. Ze werden dan op onderdelen

3e generatie: f. de Lange, serie van

bijgesneden. Bekend is een houtblok

105 prenten (19 in het Fries), bijna

van een schip waarvan het wapen

allemaal bewaard.

Vroege prenten van De Lange

verd. Enkele andere Nederlandse uit-

prenten geleverd met de naam van de

Aan de hand van voorbeelden van

gevers deden datzelfde. Een dergelij-

wederverkoper erop.

oudere prenten werden enkele ken-

ke vernieuwing impliceerde het aan-

Opvallende vernieuwingskenmerken

merken gedemonstreerd, met name

trekken van houtsnijders die voor De

die door Nico Boerma aan de hand

door een tweetal prenten te laten

Lange nieuwe houtblokken maakten,

van prenten van De Lange werden

zien die op details van elkaar ver-

een flinke investering. De Lange ging

toegelicht, waren:

schilden. Thema's die hierbij aan de

werken met in die tijd bekende hout-

t. Een veel nauwkeuriger inkleuring

orde kwamen waren onder andere:

snijders als Lanier en Cranendoncq.

van voorstellingen dan de vroegere

- Prenten met een serie afbeeldingen

Uit archiefstudie over een andere

kleuring met enkele slordige vlek-

uit het leven van Steven van der Kolk;
- Prenten met vier afbeeldingen van
dieren (haan, kip, hond, kat);
- Prenten met een enkel tafereel met
een rijkversierde bloemenrand;
- Prenten met de trap des ouderdoms
in een religieuze context.

uitgever, Brepols te Turnhout, weten

ken (a la maniere Hollandaise).

we dat een bekwaam houtsnijder als

2. Bij vroege kinderprenten ging het

Cranendoncq 16 a 17 gulden voor

vaak om 20 a 24 afbeeldingen per

24 kleine houtblokjes kon vragen.

prent, nu betrof het 16 afbeeldin-

Uitgaande van een vraagprijs van

gen of minder, hetgeen de duide-

0,7 cent per prent bij levering aan

lijkheid ten goede kwam.

een boekhandelaar betekende dat een

3. Bepaalde onderwerpen namen in

De verschillen in afbeeldingen en

omzet van 2500 prenten om alleen

belang toe, zoals: afbeeldingen van

tekst tussen prenten van De Lange

de kostprijs van de houtsnijder te

militairen en van sprookjes van

en die van andere uitgevers van

kunnen vereffenen. Deze fondsver-

Perrault, waarbij meer dan in het

prenten met hetzelfde thema, zo

nieuwing betekende dat veel kleinere

verleden aandacht gegeven was aan

bleek uit deze demonstratie, waren

drukkers het financieel niet konden

een doorgaande verhaallijn.

vaak zeer beperkt. De meeste pren-

bolwerken en zich, wat de volkspren-

ten bevatten veel kleine afdrukken

ten betreft, beperkten tot de rol van

er verschenen geen religieuze

zonder dat er vaak een duidelijke ver-

wederverkoper. Indien behoorlijke

prenten meer en ook geen prenten

haallijn of ordening te onderkennen

oplagen werden besteld, werden de

over de vaderlandse historie (uitge-

4. Andere onderwerpen verdwenen:

was. Dat was overigens niet

zonderd "actueel historische

alleen bij de Lange zo. De

gebeurtenissen", zoals met name

belangrijkste conclusie is, vol-

van de Belgische opstand). De

gens Nico Boerma, dat de

Lange maakte wel religieuze gra-

vroege prenten van De Lange

fiek, maar hield die buiten de reeks

vooral van andere drukkers

kinderprenten.

zijn overgenomen, aange-

Conclusie is dat deze nieuwe kinder-

kocht of geïmiteerd.

prenten waren gericht op attractiviteit, op vermaak van het kind, niet op

Latere prenten van De Lange

lering. Deze vernieuwing ging daar-

Na de hiervoor geschetste

mee een geheel andere kant op dan

periode van stilstand begon

de inmiddels opgekomen school pren-

J.H. de Lange zijn fonds te

ten van de Maatschappij tot Nut van

vernieuwen, te beginnen rond

't Algemeen, waarbij juist het accent

1813/1815. Dat gebeurde met

lag op lering. Er is begin 19e eeuw

name onder druk van buiten-

derhaive sprake van twee evident

landse concurrenten die at

gescheiden ontwikkelingen, aldus de

eerder hadden gemoderni-

slotconclusie van Nico Boerma.

seerd en daarmee een deel
van de Nederlandse kinder-

jo Thijssen

prenten markt hadden vero-
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Studiedag i april 2 0 0 6
Zutphen
Stichting 't Oude Kinderboek: StOK
Vanaf 11.00 uur stonden de deuren
van het kinderboekenuitleenmuseum
aan de Laarstraat open en werden we
door een aantal vrijwilligers van het
StOK hartelijk ontvangen met koffie
en koek. De aanblik van de sfeervol
ingerichte etalage, dit keer met
boeken over het thema voorjaarsbloemen, is zo verleidelijk, dat je niet
anders kunt dan.... naar binnen gaan!

kunst en een prachtig overzicht van

zins in haar schaduw blijven staan.

StOK ( Stichting 't Oude Kinderboek)

de inrichting van een boekdrukker!j

Janneke vertelde over de opzet van

heeft als doel de meer dan 14.000 uit

omstreeks de jaren dertig. Op de

haar onderzoek waarbij ze het leven

schenkingen verkregen kin der- en

bovenverdieping van het museum

en werk van Han Hoekstra in kaart

jeugdboeken, te verzamelen, te catalo-

werd informatie over het boekbinden

heeft gebracht. Daarbij heeft ze de

giseren en te repareren en profileert

gegeven.

nadruk gelegd op zijn jeugdpoëzie

zich als bibliotheek, museum en

en deze vergeleken met het werk van

studie- en informatiecentrum.

Openbare Bibliotheek

schrijvers die in dezelfde periode als

Opvallend was het enthousiasme

Dit is een modern ingerichte biblio-

Hoekstra gedichten schreven voor

waarmee de aanwezige vrijwilligers

theek in de bijzonder sfeervolle

kinderen. Tevens heeft zij onder-

ons wegwijs maakten in deze bijzon-

ambiance van een middeleeuwse

zocht of er een relatie bestaat tussen

dere bibliotheek. Meer informatie

kerk, waarvan vooral de plafond-

de jeugdpoëzie van Hoekstra en de

vindt u op E-mail:

schilderingen opvielen. Mevrouw

maatschappelijke veranderingen in

o u deki n derbo ek(g) hetn et, nl,

Jody Hagendijk vertelde in het kort

de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Tijdens de koffie in het StOK, in-

iets over de geschiedenis van de kerk

Dit leidde tot een overzicht van tradi-

middels omgedoopt tot StOKpaard,

en de wijze waarop de bibliotheek

tionele en vernieuwende aspecten in

nodigde één van de donateurs van

uiteindelijk haar plek kreeg in dit

Hoekstra's kinderpoëzie.

onze stichting, mevrouw Anneke

gebouw.

Bulthuis, alle aanwezigen uit om haar
boekencollectie te komen bekijken.

Hendricus Gerard Hoekstra werd op
4 september 1906 in Den Haag

Onbezorgd Rijmen

geboren. Na zijn opleiding tot onder-

Velen gaven gehoor aan deze sponta-

Het middaggedeelte werd gevuld

wijzer was Hoekstra slechts kort

ne uitnodiging en genoten van de

met een drietal lezingen, jarmeke

werkzaam in het onderwijs. Op zijn

collectie prentenboeken ten huize

van der Veer beet de spits af met

werk bij de Pensioen ra ad ontdekte

van mevrouw Bulthuis.

haar verhaal 'Onbezorgd rijmen en

hij via een collega het tijdschrift

anders niet', een verhaal over de

Opwaartse wegen. Daarin publiceerde

Grafisch Museum

jeugdpoëzie van Han Hoekstra

hij zijn eerste gedichten. Tijdens de

Met deze extra activiteit vloog de tijd

(190S-1988) waarop zij vorig jaar

oorlog was hij actiefin het verzet en

om en moesten we ons haasten voor

afstudeerde.

werkte hij voor Het Parool en de

het geplande bezoek aan bet Grafisch

Hoekstra kan gezien worden als de

illegale uitgeverij De Bezige Bij. Al

museum, waar in twee groepen een

voorloper en wegbereider van het

gauw kwam hij tot de conclusie dat

interessante rondleiding werd ver-

succes van Annie M.G. Schmidt.

zijn werk als journalist niet gecom-

zorgd. Hier kregen wij een kijkje in

Door alle aandacht die Schmidt voor

bineerd kon worden met hot dichter-

de ontwikkeling van de boekdruk-

haar werk kreeg, is Hoekstra enigs-

schap. Maar voor het schrijven van

uit de wurtld van het nude kinderboek
6 ^junirichten
2006 no. 5a

kindergedichten gold dit kennelijk

spectief zijn geschreven en hoewel

niet, want in 1947 verscheen zijn

soms een moraliserende toon is te

poëzie en vergeleek zij hem met

eerste bundel kinderpoëzie: Het

horen, zijn de meeste gedichten

tijdgenoten als Annie M.G. Schmidt.

Verloren Schaap. Hierna volgden nog

gebaseerd op gelijkwaardigheid tus-

Er zijn duidelijke overeenkomsten te

vele versjes, korte verhalen, reclame

sen kind en volwassene. Het gedicht

vinden in hun werk. Niet verwonder-

uitgaven zoals de Avonturen van Flip

De kinderen uit de Rozenstraat is juist

lijk als je bedenkt dat beide dichters

en Flap (1950-1952), en de Gouden

weer wat rebels van inhoud. De

na de oorlog bij Het Parool werkten

Boekjes, die hij samen met Annie

humoristische poëzie vinden we

en tot de kring van schrijvers rond

M.G, Schmidt voor de Bezige Bij

vooral terug in rijm vertellingen als

dit dagblad behoorden. Han Hoekstra

vertaalde. Het totale oeuvre oor-

De IJsmuts van Prins Karel. Opvallend

begon enkele jaren eerder dan

spronkelijke jeugdpoëzie van

in de gedichten is het thema solida-

Schmidt met het publiceren van

Hoekstra bestaat uit 126 gedichten.

riteit met het kleine, maar ook het

kindergedichten. Enerzijds is hij de

In totaal zijn er tien uitgaven ver-

kleine geluk dat we vinden in de

voorloper van Annie M.G. Schmidt,

schenen met alleen jeugdpoëzie van

gewone dagelijkse dingen. Daarbij

anderzijds heeft zijn positie een zelf-

Hoekstra. Daarnaast zijn er veel uit-

wordt gewichtigheid van belangrijke

standig karakter, namelijk die van

gaven in combinatie met andere

personen en gezagsdragers bijna

vernieuwer.

schrijvers uitgegeven. Fiep Westen-

altijd gerelativeerd met een kwink-

Haar conclusie is dat Han Hoekstra

dorp illustreerde o.a. zijn bundel

slag. Janneke van der Veer geeft in

door elementen als humor, solidari-

Rijmpjes en Versjes uit de Nieuwe Doos.

een kort tijdsbestek een zeer infor-

teit met het kleine, het kinderper-

Hoekstra heeft ook jeugdpoëzie ver-

matief beeld van Hoekstra en gaat

spectief, het doorprikken van gezag

taald. Hiervan is de bekendste bun-

ook in op de versvorm en strofebouw

en deftigheid, waarbij ook met

del Als de zon niet zou schijnen, een

van zijn jeugdpoëzie. Daarbij geeft

verrassend taalspel de traditionele

prentenboek over het weer. In de

zij voorbeelden van zijn rijmtoe-

kinderpoëzie doorbroken wordt, een

jeugdpoëzie van Hoekstra zijn twee

passingen en komen de diverse

grote bijdrage heeft geleverd aan de

genres te onderscheiden: de anekdo-

poëtische technieken aan de orde die

vernieuwing van de naoorlogse kin-

relatie tot de vooroorlogse jeugd-

tische poëzie en de humoristische

bijdragen aan een rijk taalspel vol

derpoëzie. Hoekstra was hierbij een

poëzie. Interessant is dat de meeste

humor.

van de eersten die het traditioneel-

gedichten vanuit het kinderlijke per-

Tot slot belicht zij Han Hoekstra in

pedagogische achter zich liet en
daarmee heeft bijgedragen aan de
emancipatie van de kinderliteratuur
in het algemeen en van kinderpoëzie
in het bijzonder.
Kinderboekenverzameling Stedelijk
Museum Zutphen
Hierna gaf Frits Booy een toelichting
op het kinderboeken bezit van het
Stedelijk Museum in Zutphen. In
de bibliotheek waren ter gelegenheid
van deze studiedag vier vitrines ingericht met kinderboeken uit deze
collectie.
De collectie telt ongeveer 200 school-,
kinder- en jeugdboeken, die voornamelijk door schenking zijn verkregen, Opvallend is dat een aanzienlijk
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aantal boeken is geschreven door
Goeverneur. Frils Booy wist de toehoorders te boeien door op de hein
kenmerkende wijze voor te lezen uit
Hoe het poesje te Amsterdam ging van
R. Koopmans van Boekeren {1873)
en enkele andere 'krenten uit de pap'.
20 jaar verzamelen
De laatste spreker deze middag was
mevrouw Ina Kok van de Stads- en
Atheneumbibliotheek te Deventer.
In haar verhaal met de titel Twintig
jaar aanschaffen voor Stadsarchief en
Athenaeurnbibliotheek, 1985-2005
vertelde zij hoe via schenkingen en
aankopen deze collectie nog steeds
groeit. Ook ging zij in haar verhaal in
op de tentoonstelling Van de bovenste
plank die vanaf het najaar 2005 tot
begin 2006 te zien is geweest,
Behalve over deze tentoonstelling en
het aanschafbeleid vertelde Ina Kok

Mengelwerk \/

ook over de lange geschiedenis van
de Athenaeurnbibliotheek.

achter een aantal organisaties die
Toin Duijx: Ridder in de orde van

hiervoor in het leven zijn geroepen.

Oranje Nassau.

Zo zet hij zich al meer dan twintig

Huishoudelijke Vergadering

Op 28 april 200G heeft Toin Duijx

jaar in voor IBBY Nederland, iets wat

De Huishoudelijke Vergadering was

in het kader van de jaarlijkse Lintjes-

hij ook deed voor de Stichting ter

kort rnaar krachtig. De penningmees-

regen door burgermeester Job Cohen

Bevordering van de Studie van

ter liet weten dat de stichting er

van Amsterdam een Koninklijke

Kinder- en Jeugdliteratuur (inmiddels

financieel goed voorstaat. De voor-

Onderscheiding opgespeld gekregen.

opgenomen in IBBY Nederland) en

zitter memoreerde een aantal activi-

Hij kreeg deze onderscheiding: 'voor

al tien jaar voor de Internationale

teiten die plaats hadden gevonden

zijn jarenlange, vrijwillige en enorme

Jugendbibliothek in München, on-

in het afgelopen jaar en er werd zeer

inzet om de jeugdliteratuur in

bezoldigd en met veel enthousiasme.

lovend gesproken over het Zeeuwse

Nederland op de literaire kaart te zet-

Vanaf 1987 is Duijx jurylid voor de

Nieuwjaarsgeschenk 2006. De keuze

ten. Zijn kennis over de Nederlandse

Jenny Smelik/IBBY prijs. Deze prijs

voor een volgend nieuwjaars boekje is

jeugdliteratuur is breed, diepgaand,

wordt eens in de twee jaar uitgereikt

alweer gemaakt, maar zal nog even

kritisch, belevend. Zijn wil om die

aan het beste interculturele kinder-

geheim blijven voor de donateurs....

kennis over te dragen aan anderen is

boek dat in de twee jaar voor de uit-

Nadat de voorzitter de dag officieel

groot. Aan zijn eigen studenten van

reiking is verschenen. Behalve in

had afgesloten konden de 30 deel-

de Faculteit Sociale Wetenschappen

deze jury zat Toin in de jury van de

nemers terugzien op een geslaagde

van de Universiteit van Leiden waar

Martinus Nijhoff-prijs voor vertaling,

dag in een prachtige stad.

hij werkzaam is, rnaar ook aan

de Griffel-jury, de Hans Christiaan

andere studenten, bibliothecarissen,

Andersen prijs en het Charlotte

docenten en vele anderen in Neder-

Kohier Stipendium.

Christine Sinninghe Damsté

land en ver daarbuiten.'

8

Toin Duijx is de drijvende kracht
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De Koninklijke Bibliotheek en het

Het Letterkundig Museum heeft

Het blijft niet alleen bij het omslag.

Letterkundig Museum ontvingen een

onlangs het illustratie-archief van uit-

Alle pagina's zijn te zien en te down-

schenking met 26 prentenboeken,

geverij West-Friesland in permanente

loaden. De prentenboeken zijn

ï jeugdboeken en foto's en documen-

bruikleen gekregen. Het bevat talrijke

bovendien allemaal in full colour

ten van Marie Hildebrandt. Valentijn

omslagontwerpen en originele

opgenomen.

Callenfels, een achterneef, vond ze in

(kleuren) illustraties van jeugdboeken,

de nalatenschap van zijn moeder. Tot

onder meer van Reint de Jonge,

voor kort was er heel weinig bekend

Herson, Thé Tjong Khing, Fiep

De in Het Geheugen opgenomen

over Marie Hildebrandt, die onder

Westendorp en Hans Borrebach.

verzameling van oude Overijsselse

meer teksten schreef" voor prenten-

kinderboeken van Stadsarchief en

boeken van Benjamin Rabier, George

Athenaeumbibliotheek Deventer

A. Williams, Sibylle von Olfers,

bevat ongeveer 250 Overijsselse oude

Arthur Rackham, Nelly Spoor, George

kinderboeken van de zeventiende

Delaw en W. Parkinson. Bij een aan-

eeuw tot circa 1920. De collectie

tal boeken zijn de illustraties ongesig-

bevat daarnaast 175 historische volks-

neerd en is de kunstenaar (nog) niet

en kinderprenten uit de 17e tot en

geïdentificeerd. Marie Hildebrandt

met de 19e eeuw.

werkte voor enkele boeken samen

Alle boeken en prenten hebben iets

met mevrouw Osselen-van Delden,

te maken met de provincie Overijssel.

over wie ze een 'levensschets' schreef.
Haar belangrijkste uitgever was Van

Soms vinden de verhalen ergens in

Internet

1 Iolkema & Warendorf (met de serie
Artistieke prentenboeken), maar er kwamen ook boeken uit bij Scheltens &
Giltay (de serie Met schaar en lijmpot),
Allert de Lange, W. de Haan, J.F. van
de Ven, H.J.W. Becht, Elsevier,
D. Coene en P. Kluitman. In het boek
De Goede Kameraad : honderd jaar
kinderhoeken door Toin Duijx en joke
Linders over de geschiedenis van Van
Holkema & Warendorf worden een
aantal van de prentenboeken met
tekst van Marie Hildebrandt besproken. In het Lexicon van de jeugdliteratuur is door Frits Booy een lemma
aan haar gewijd.

Het verleden digitaal

Overijssel plaats. In veel gevallen is
de schrijver of illustrator afkomstig

Oude kinderboeken en volksprenten

uit Overijssel. Daarnaast maken boe-

digitaal beschikbaar!

ken en prenten ook deel uit van de

Met de publicatie van de website

collectie omdat ze in Overijssel

Oude Overijsselse kinderboeken en

gedrukt zijn. Behalve Deventer en

centsprenten is een belangrijke stap

Zwolle is in het bijzonder Almelo als

gezet op weg naar een volwaardige,

drukkerstad met ruim vijftien uitga-

digitale, historische bibliotheek. Door

ven goed vertegenwoordigd.

het via internet beschikbaar stellen

Wie de topstukken uit deze collectie

van volledige boeken wordt kwetsbaar

in het echt wil zien, kan van 14 juni

en zeldzaam cultureel erfgoed toe-

t/m 2 september 2006 de tentoon-

gankelijk gemaakt voor wetenschap-

stelling 'Overijsselse oude kinder-

per en liefhebber.

boeken en volksprenten' gratis

Op woensdag 14 juni om 16.30 uur

bezichtigen in de hal van SAB aan

werd de collectie kinderboeken en

het Klooster 12.

volksprenten van Stadsarchief en

www, helgeheugenvannederland.nl

Athenaeumbibliotheek te Deventer
In Museum Princessehof in Leeuwar-

toegevoegd aan de website

Een artikel van Harold Makaske over

den werden ook kinderboeken be-

w wwjie tgeh^j^eny^njiederland, ril.

het K-nummer mysterie vindt u op:

waard, afkomstig van schenker

De bekende kinderboekenschrijver en

http://www.makaske.nl/weblog/

Ottema-Kingma. Deze collectie was

politicus Jan Terlouw neemt de site

index^plrr2?itemid=442

in dit keramiekmuseum vrij mis-

officieel in gebruik.

plaatst, en niet makkelijk in te zien.

Dat is het moment dat iedereen de

Een pas geopend centrum over illus-

Ze zijn nu opgenomen bij het Tresoar,

collectie Overijsselse kinderboeken

tratiekunst in Moulins, Frankrijk:

en ook via het CBK te vinden.

en volksprenten digitaal kan bekijken.

http^/y wv/wcen trc-illu s tration.fr/
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Tentoonstellingen

te bewonderen dat minder of zelfs

van Eek. Bevat een uitgebreid hoojdstuk

totaal niet bekend is.

"Lezen op maat", met informatie over

Tot 17 september zijn in het Nationaal

Originele aquarellen, etsen en pente-

de boeken die Otto las. liet boek biedt

Onderwijsmuseum in Rotterdam en in

keningen, ontwerpen voor toneelde-

een fascinerend mzicftf in leefgewoonten,

het Scryption in Tilburg tentoonstel-

cors- en kostuums, reclame tekenin-

denkwijzen en aspiraties uit de laatste

lingen te zien met de titel Plezier met

gen en circa 200 prentenboeken,

decennia van de Republiek.

papier. Het betreft de verzameling

geven een beeld van haar veelzijdige

van John en Josephine Landwehr,

oeuvre. Daaronder een groot aantal

Zolang de wind van de wolken waait:

aangevuld met enige bruiklenen uit

zeer bijzondere, tot nu toe onbekende

geschiedenis van de Friese literatuur/

andere collecties, onder andere van

en nog niet eerder geëxposeerde

onder red. van: Teake Oppewal... [et

Christiaan Kleiss. Van sommige

buitenlandse uitgaven.

al.]. - Amsterdam : Bakker, 2006. -

objecten zijn filmpjes gemaakt om

—^ Zie www.nairac.nl

de bewegingen te demonstreren. Er

399 p. : ill. ; 25 cm. - Uitg. onder
auspiciën van Tresoar. -

komt een dunne calalogus op papier

Tot en met 2 september zijn in de

bij verzorgd door John Landwehr en

At f wnae u mbibliotheek in Deventer de

Geert Bekkering, en een dvd met 350

topstukken uit de collectie Over-

renfoto's. Bevat een hoofdstuk geschre- 1

afbeeldingen en beschrijvingen. De

ijsselse oude kinderboeken en volks-

ven door jant van der Weg-Laverman, f

ISBN 90-351-3017-0 geb.
Mooi uitgegeven boek met veel (kleu-

tentoonstelling toont een scala aan

prenten, die via Het Geheugen van

over Friese literatuur voor jonge lezers,

onderwerpen: aankleed pop pen, bord-

Nederland digitaal beschikbaar zijn,

van 1846 tot nu.

spellen, bouwplaten, kaartspellen,

in het echt te zien.

kinderbioscoopjes, kleurboeken,

—^ www.sabdeventer.nl

Zij kon het schrijven niet laten...; een

knip- en plakprenten, kwartetspellen,

overzicht van het oeuvre van NannJe

loterijspel ten, lottospellen, panora-

van Wehl (schrijfstersnaam van

ma's, papieren theatertjes en nog veel

Publicaties

meer. Op één entreekaartje heeft
men toegang tot beide musea.

Susanna Luglen-Reijs 1880-1944) /
samenstelling Suus Boef-van der

Bijna alk boeken die hieronder worden

Meulen, Merellaan 300, 2902 (N

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Capelle a/d IJssel. tel. 010-4503746,

Van 17 juni t/m 28 oktober 2006 is

kundig Museum of bij de Koninklijke

e-maiJ: boef@csbc.demon.nl

in het Veluws Museum Nairac te

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

B ar n e veld de overzichtstentoonstel-

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

ling 100 jaar Rie Cramer: feest van

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Nannie van Wehl en een uitgebreide

herkenning! te zien. Het is dit jaar

welke bibliotheek in Nederland het wel

bibliografie van haar werk: jeugdboeken,

een eeuw geleden dat Rie Cramers

aanwezig is.

eerste prentenboek uitkwam: Van
meisjes en jongetjes.

De samenstelster schreef een korte
levensloop van haar grootmoeder

artikelen In liefst 34 tijdschriften, bijdragen aan bundels en artikelen over haar.

NEDERLAND

Op deze overzichtstentoonstelling,

Dit werk wordt niet in druk uitgebracht,
maar is binnenkort via de website van

samengesteld uit de collectie van

Kind van de toekomst: de wondere

Miriam Goldschmidt, is te zien hoe

wereld van Otto van Eek (1780-1798) /

modern en baanbrekend Rie Cramer

Arianne Baggerman en Rudolf

- zeker in het begin van haar loop-

Dekker. - Amsterdam : Wereldbiblio-

baan - was als vernieuwster van het

theek, [2005], - 622 p. : ill. ; 22 cm. -

A companion to the fairy tale / edited

Nederlandse kinderboek aan het

ISBN 90-284-2083-5.

by Hilda Ellis Davidson and Anna

begin van de 20ste eeuw. Er wordt

Beschrijving van het maatschappelijke

de Stichting beschikbaar.

BUITENLAND

Chaudhri. - Woodbridge : D.S.

ruim aandacht geschonken aan het

en culturele leven In Nederland aan het

Brewer, 2003. - vi, 294 p . ; 24 cm. -

werk waarmee ze beroemd is gewor-

eind van de achttiende eeuw aan de

ISBN 0-85991-784-3 : ^50.00

den, maar op de expositie is ook veel

hand van hei kinderdagboek van Otto
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Bespreking van de kenmerken van

traditionele sprookjes in Europa en
Noord-Amerika, en de ontwikkeling en
interpretatie ervan. De belangrijkste verzamelingen, van de gebroeders Grimm,
Hans Andersen, Perrault en Afanescv,
en de ontwikkelingen in verschillende
landen zoals Ierland, Wales, Scandinavië, Duitsland en Rusland komen
aan bod. Bevat onderwerpen ah de
relatie tussen orale literatuur en kunstsprookjes, fiet belang van gedrukt werk
voor de verspreiding, de groei van fiet
aantul verhalen met een feministische
inslag, de populariteit van sprookjes als
Assepoester, het effect van televisie.
Clever maids : the secret history of

••'ir- i)t£: '&S- *

'^Sk.*-

the Grimm fairy tales / VaJerie
Paradië. - New York : Basic Books,
2005. - XVI, 222 p. : ill.; 24 cm. -

boeken van 1882 tot 7917. De auteurs

ISBN 0-7382-0917-1 hbk : / 1 6 . 9 9

vonden in 20 jaar meer dan 200a titels

Een intiem kijkje in de eerste dertig

Uit de tijdschriften

van kinderboeken en beweegbare boeken,

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

jaar van het leven vanjacob en Wilhelm,

in particuliere collecties en in The

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

hun passie voor het verzamelen van

British Library. In beperkte oplage ver-

bij fiet Letterkundig Museum of de

sprookjes en de meestal jonge vrouwelijke

schenen, met meer dan 1000 kleurenaf-

Koninklijke Bibliotheek.

helpers uit de midden- en hogere klassen

beeldingen, voornamelijk van omslagen

waarmee ze omringd werden. Paradii

van de Nister-boeken,

vergelijkt de plots en de karakters in de
verhalen met de ervaringen van de

NEDERLAND
St. Nicholas and Mary Mapes Dodge :

broers en hun vertellers. Ze geeft een

the legacy of a children's magazine

goed beeld van de eerste twee decennia

editor, 1873-1905 / ed. by Susan R.

bevat artikelen over de collectie van

van de 19e eeuw, en de invloed van de

Gannon, Suzanne Rahn, and Ruth

een verzamelaarster, een artikel over

Napoleontische oorlogen op de Grimm's.

Anne Thompson. - jefferson, NC :

de vaderlandse geschiedenis op rijm

Ook de herkomst van de hardnekkige

McFarland, cop. 2004. - VI, 298 p. :

(Van Lennep, Aafjes en Worm, en

mythe dal de bronnen voor hun verha-

ill. ; 23 cm. - ISBN 0-7864-1758-7

anderen), en een bijdrage over illu-

len uit het gewone volk kwamen, wordt

Het kindertijdschrift St. Nicholas was

Boekenpost (no. 83, mei/juni. 2006)

strator (en acteur) Wam Heskes.

onderzocht.

een blad waaraan bekende auteurs hun
medewerking verleenden: Louisa May

VDP Bulletin (no. 88, jrg. 23, no. 2,

Peeps into Nisterland ; a guide to the

Alcolt, Frances H. Burnett, Rudyard

april 2006), blad van de Vereniging

children's books of Ernest Nister /

Kipling, Mark Twain, E.B. White. Ook

Documentatie Prentbriefkaarten,

Julia Hunt and Frederick H u n t . -

de illustraties waren van hoge kwaliteit.

bevat een artikel over de prentbrief-

Chester : Casmelda Publishing, juni

Bloemlezing met artikelen over Mary

kaarten van Corina.

2 0 0 6 . - 340 p. - ISBN: 095521680X

Mapes Dodge en het tijdschrift, en ana-

; £ 55.00.
De Beierse uitgever Ernest Nister
(ï&^z-igog) publiceerde Engelstalige

lyse van de invloed ervan gedurende
dertig jaar.

V

De Verniaan (no. 34, 35 en 36, najaar
2005 en voorjaar 2006) is respectievelijk gewijd aan de boeken Twee jaar

Berichten uit de werdd van het oude kinderboek
juni 1006 no. ja

II

vakantie, De familie zonder naam en

Van Meisjes en jongetjes / Rie

Een schot in de lucht.

Cramer, 1906

BUITENLAND

Vlindertjes / Anna Sutorius, 1908

Kinderwereld / Anna Sutorius, 1907
Lente / Rie Cramer, 1910
Children's Books Jlistory Society

De Baronieclub / Jeannelte Tremille,

(no. 84, maart 3006) bevat een

1910

bespreking van het boek Papertoys

Het diamanten prinsesje / Rie

van P.J. Buijnsters en Leontine

Cramer, 1910

Buijnsters-Smets.

Vriendinnen / Henriet te Blaauw, ca.
1910

Children's literature in education

Olof de vondeling / Ida Heijermans,

(jrg. 37, no. 1) bevat artikelen over

1912

beertje Paddington en over bervertellingen van Robin Hood.

Vragen

lnternationalejugendbibliothek

De Heer Hafkenscheid zoekt al jaren

Report (no. 2, 2005) bevat een artikel

naar een boek waarvan titel noch

over de kinderboeken die Erika

auteur hem bekend zijn. Het boek is

Mann schreef.

verschenen in de periode 1920-1930.

Journal of children's literature (jrg.

en speelt zich afin het oosten van

Colofon
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Het gaat over de eerste wereldoorlog
31, no. 2, herfst 2005) is gewijd aan

Nederland. De vader van een gezin is

Arthurverhalen.

onderwijzer. Twee zonen zitten op
de HBS. Een van hen krijgt longont-

Marvels & Tales (jrg. 19, no. 2) bevat

steking en raakt daardoor achter op

een bijdrage over Madame

school. Het boek begint met een

Villeneuve's Beauty and the Beast.

trein die op het punt van vertrek
staat wanneer de mobilisatie wordt

The New Review of children's litera-

afgekondigd. Iedereen gaat dan het

ture and librarianship (jrg. ir, no. 1

Wilhelmus zingen. De trein vertrekt

en 2, jrg 12, no. 1} bevat artikelen

en rijdt over een brug waaronder

over de illustraties van Beatrix Potter,

dynamiet ligt. De vader haalt op een

over de Eerste Wereldoorlog in

avond (buiten de regels om) spek.

kinderboeken, en over ige-eeuwse

Het zit op zijn rug onder zijn jas en

jongensboeken.

het touw snijdt in zijn handen. Een
van de zonen loopt vooruit en moet
bij onraad het liedje 'Ik heb rode en

Verantwoording
illustraties

witte radijs' fluiten. Een zoon heeft
Russen gezien die geïnterneerd worden en zo uitgehongerd zijn dat ze

De illustraties in dit nummer zijn,

het smeervet op de kettingen van een

ter gelegenheid van de tentoonstel-

vrachtwagen oplikken. Informatie

ling in Veluws Museum Nairac,

graag naar: H. Hafkenscheid,

gekozen uit het vroege werk van Rie

Dennehoutstraat 10, 5706 XS

Cramer.

Helmond, tel. 0492-541968.

J2 Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
i 2006 no. 50

Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Ahnen, of via pien.pon@tiscall.nl
Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro) naar gironummer
2348552 tn.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannelte Kok en Theo Giclen.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannetle Kok
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Te). 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6351915 {privé},
e-mail: jeannette.kok@kh.nl
Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':
Frits 6007(035-5417336).
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek
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STICHTING

GESCHIEDENIS

KINDKR- EN JEUGDLITERATUUR

Van het bestuur
Hopelijk bent u allen door het nogal afwisselende zomerweer weer fris en vrolijk gestemd om deel te nemen aan
onze feestelijke bijeenkomst op 28 oktober a.s. in Haarlem.
Het programma daarvan is iets veranderd. In plaats van
Henk Duijzer houdt de bekende publicist Ewoud Sanders
een voordracht. (Zie het programma, dat u bij deze
'Berichten' zult aantreffen.) Wij hopen dat zeer velen van
11 de viering van ons twintigjarige bestaan in Haarlem willen meemaken. Er wacht u namelijk naast een gevarieerd
programma ook een aardige attentie!
De excursies naar de tentoonstellingen Plezier met papier
tri Rotterdam en 100 jaar Rie Cramer in Barneveld werden
zeer goed bezocht. De deelnemers genoten van de inleidingen en het veelzijdige en boeiende materiaal dat op beide
exposities te zien was. (Zie verder de verslagen in deze

Welkom

'Berichten'.)
Ook nu weer hebben donateurs zich extra ingespannen

Sinds kort is Gerrit Boes uit Harmeien donateur van onze

wat betreft kinder- en jeugdliteratuur. Toin Duijx ontving

Stichting. Hij bezocht als kind de zondagsschool en kreeg

in het voorjaar zeer terecht een koninklijke onderscheiding

daar de liefde mee voor het werk van W.G. van de Hulst.

voor al zijn verdiensten op dit gebied. Saskia de Bodt en

Sindsdien verzamelt hij alles van en over deze auteur en hij

Ronald Rijkse zijn bezig met een tentoonstelling over

heeft inmiddels een collectie van zo'n 3500 items: eerste

Zeeuwse (kinder)prentenboeken in Middelburg en de

drukken, herdrukken en vertaalde uitgaven, losse prenten,

eerste maakte daar een mooi boek bij. Wij feliciteren

krantenartikelen, bedrukt aardewerk, schoolfilmpjes, cata-

genoemde donateurs van harte.

logi, affiches, boekenleggers, promotiefolders en vertekas-

Het echtpaar Landwehr-Vogels verraste het Koninklijk

settes. De heer Boes hoopt eind dit jaar met zijn collectie

Zeeuws Genootschap der Wetenschappen met een belang-

een museum te openen. Wie dat wil bezoeken moet even

rijke schenking van ruim 1200 oude kinderboeken en

bellen: 0348-442175.

-prenten, waaronder het oudste Nederlandse hornbook.
Een aantal van deze boeken en prenten zal in het najaar
in de Zeeuwse Bibliotheek te zien zijn. Vooral voor Ronald
Rijkse onze gelukwensen met deze bijzondere aanwinst!

Excursies

Ons jaarboekje wordt ditmaal verzorgd door Leontine
Buijnsters-Smets. Wat zij voorbereidt, blijft nog geheim,
maar het wordt heel interessant.

Mini-excursie
Zaterdag 25 november van 14.00 tot 17.00 uur is een miniexcursie gepland naar de collectie van Frits Booy. Het maxi-

Frits Booy

mum aantal deelnemers is 10. Opgeven bij Frits Booy, zie

Voorzitter

colofon.
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Van aankleedpop tot zinsbegoocheling, 1740 tot 1950

en een CD-rom met alle geëxposeerde 350 items samen voor maar
€ 9,50 in beide musea te koop is.

Excursie op 9 augustus naar de ten-

de tentoonstelling niet te vervelen:

toonstelling 'Plezier met papier' in

verschillende van de tentoongestelde

Na het bezoek aan de expositie

het Nationaal Onderwijsmuseum te

antieke papieren spelletjes zijn - uit-

- onder het geroezemoes van vele

Rotterdam.

vergroot - nagemaakt zodat de kin-

met papier spelende kinderen - werd

deren ermee kunnen spelen; boven-

dit boekje grif ingeslagen en onder

Er hadden zich 14 donateurs opgege-

dien kunnen kinderen zelf een kijk-

de paraplu mee naar huis genomen

ven voor deze excursie. Wie schetst

doos of een trekpop maken.

als aandenken aan een plezierige

mijn verbazing dat er, ondanks de

Als aandenken aan beide tentoonstel-

excursie naar deze fraaie tentoon-

hoosbuien die op Rotterdam neer-

lingen heeft Rob Berkel een boeiend

stelling.

vielen, zo'n 25 aanwezig waren.

doepakket samengesteld, dat samen

Met koffie, thee en gebak werden

met een boekje van Geert Bekkering

Piert Pon

we ontvangen in de kelder van het
museum. Na een halfuurtje bijkletsen en uitwisselen van nieuwtjes
en boeken, ging John [.andwehr van
start met de inleiding op de tentoonstelling.
Naast de grote kinderboekenverzameling heeft de verzameling van de
Landwehrs zich in de loop van de tijd
ook uitgebreid met kwartetspellen,
bordspelen, prenten, etc. Het Scryption in Tilburg vond het leuk om
voor de zomervakantie 2006 een
tentoonstelling te maken over papieren speelgoed en zocht hiervoor
samenwerking met het Nationaal

Honderd jaar Rie Cramer : een feest van herkenning!

Onderwijsmuseum, wat deze dubbelexpositie lot gevolg had. Verdeeld

Op vrijdag r september was er voor

afkomstig is, hield een enthousiaste

over beide musea zijn zo'n driehon-

de donateurs een excursie georgani-

inleiding over de persoon en het

derd stuks uit de verzameling van

seerd naar deze tentoonstelling in

werk van Rie Cramer. Zij wilde met

de Landwehrs bijeen gebracht aan-

Museum Nairac in Barneveld. Ook

name duidelijk maken hoe geva-

gevuld met bijzondere items uit de

hier gaven veel meer donateurs (33)

rieerd dat werk was hoewel zij haar

collecties van Frits Booy en Chris

dan de aangemelde 24 acte de pré-

faam tegenwoordig alleen nog te

Kleiss.

sence.

danken heeft aan haar illustraties

Wat is er zoal {in Rotterdam) te zien?

Priscilla van Leeuwen, de conservator

voor kinderboeken. Naast de vele

Bordspelen, met onder andere een

van het museum die de afgelopen

prentenboeken en boekil lus tra ti es

ganzenbordspel uil 1740; bouwpla-

jaren al verschillende tentoonstellin-

die zij maakte, schreef ze boeken

ten, met als blikvanger een hoge

gen over kinderboeken in Nairac

voor volwassenen, ontwierp ze

snelheidstrein uit 1931 die al 205

heeft ingericht, heette iedereen wel-

decors en kostuums voor het toneel,

kilometer per uur kon halen; een

kom en schetste de ontstaansgeschie-

maakte poppen en aardewerk en

kinderbioscoop, kleurboeken, loterij-

denis van de tentoonstelling.

tekende vele ansichtkaarten. Zij was

spellen en metamorfose boeken.

Mirjam Coldschmidt, uit wiens col-

in haar privé-leven een opmerkelijk

Ook het kind van nu hoeft zich op

lectie het tentoongestelde materiaal

moderne en ondernemende vrouw
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In memoriam

inneren waarin op het eerste gezicht

over interessante (reis-)boeken publi-

Begin juli is onze mededonateur

waren geordend naar de vormgevers

ceerde.

A.S.A. Struik overleden. We herden-

van de banden - een voor kinderboe-

üe tentoonstelling, waarvoor het

ken in hem een aimabele vriend, die

kenverzamelaars zeer ongebruikelijk

Theater Instituut de ontwerpen voor

altijd bereid was om iedereen van

criterium.

het toneel had uitgeleend, valt met

zijn brede boekhistorische kennis te

Enkele titels van de publicaties van

name op door de vele originelen van

laten profiteren. Van zijn pioniers-

Albert Struik:

Cramers werk die Mirjam

werk op het gebied van de "jas van

• !n linnen gebonden : Nederlandse

Goldschmidt in de loop van de tijd

het woord" plukken velen van ons

aan haar verzameling heeft weten toe

nog steeds de vruchten bij hun

te voegen. Deze inmiddels museale

onderzoek naar kinderboeken. Met

collectie wordt in Nairac met zorg en

name het overzicht van de signatu-

en de uitgever 1600-1950. (1989).

goed gedocumenteerd getoond en is

ren van boekband ontwerpers dat hij

- Een voorlopig overzicht van signatu-

daar nog tot eind oktober te zien,

in De Boeke.nxve.rdd publiceerde,

die bijvoorbeeld op latere leeftijd vele
jaren op Mallorca woonde - en daar-

Mr. van Veenkring

geen enkel systeem zat omdat ze

uitgeversbanden van 1840 tot 1940.
(1987)
- De jas van het woord : de boekband

ren op industriële boekbanden. In: De

wordt vaak geraadpleegd.

boekenwereld, vol, ia (1995-1996),

In de Berichten no.15 van juni 1997

afl, 3 (feb 1996), pag. 140-174.

schreef hij over de band van het
kinderboek tussen 1910 en 1940.

- Machinaal en mooi : industriële boekbanden uit de collectie Struik;

Op zaterdag r8 november a.s, zal

De donateurs die destijds deelnamen

onze donateur Margreet van Wijk

aan de mini-excursie naar zijn verza-

- Nederlandse industriële boekbanden :

spreken over de schoolplaten en

meling, zullen zich de merkwaardige

een keuze uit de collectie van A.S.A.

schoolboeken van tekenaar W.K.

indeling van zijn boekenkasten her-

Struik in de Universiteitsbibliotheek

de Bruin. Iedereen is welkom,

Museum van het Boek, 1999.

Amsterdam. (2000.}

Plaats; Antiquariaat Acanthus.

Zijn enorme verzameling met zorg

Achter Sint Pieter 180 in

en kennis bijeengebrachte boekban-

Utrecht. Aanvang; 10.15

ullr

-

den heeft hij al bij zijn leven deels

Meer informatie bij Frits

geschonken aan de UB Amsterdam

Booy (zie Colofon).

en deels aan het Museum van het
Boek in Den Haag.
Willem G. van de Hulst, schilder,
schrijver en beeldhouwer, maar vooral de illustrator van de boeken van
zijn vader overleed op 27 juli 2006
in zijn woonplaats Nieuwersluis. Hij
werd 89 jaar. Hij maakte duizenden
tekeningen en honderden boekomslagen. Na het overlijden van zijn
vader in 1963 hield hij op met het
illustreren van andermans werk en
wijdde hij zich volledig aan zijn vrije
werk.
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Centsprenten: waardering van een verzamelobject

overigens opvallend dat de eerste
grote verzamelaars, Sijthoff en

Sinds het eind van de 19e eeuw staat

Naar waardering zijn er vijfsoorten

Waller, alle soorten centsprenten

populaire grafiek, vooral de oude

centsprenten te onderscheiden.

verzamelden.

ambachtelijk geproduceerde cents-

Prenten gedrukt vóór 1800 en van

Wat de liefhebbers mooi vinden,

prent, in de belangstelling van ver-

1800 tot ca. 1840 toen hel handge-

zo lijkt het, is het primitieve karakter

zamelaars en onderzoekers. Sijthoff,

maakte papier verdween. Verder de

van de afbeeldingen. Een stevige,

Waller, Boekenoogen, Van Heurck,

ambachtelijk gedrukte prenten uit de

sterk vereenvoudigde tekening, waar-

De Meyer en Van Veen - om slechts

periode daarna, de met de snelpers

op alleen de belangrijkste contouren

de meest illusteren te noemen -

gedrukte en de prenten in lithografie.

zijn aangegeven. Iets wat lijkt op de

vielen voor de charme, expressiviteit

In deze volgorde nemen naïviteit,

houtsneden uit de 15e en 16e eeuw;

en naïviteit van deze prentsoort en

expressiviteit en charme af. Ook daalt

nauwelijks compositie, een platte

legden indrukwekkende verzamelin-

in deze volgorde de waardering en

voorstelling zonder perspectief, waar-

gen aan. Voor Van Heurck weerspie-

de waarde van de prent op de markt.

bij met werkelijke verhoudingen geen

gelden de prenten de 'geest van het

Daar is niets verkeerd aan. Iedere ver-

rekening is gehouden. Waarop de

volk'. Zo schreef hij in 1914: la langue

personages bevroren lijken in een

des images est Ie fidele miroir de l'ame

bepaalde houding of overdreven

populaire a cette époque, ame fruste,

theatraal zijn weergegeven (vrij naar

impulsive, quelquefois cruelle, mais

Boussel en Dérens).

raillant toujours sans pUié. Rechtzin-

Was er bij de makers sprake van naï-

nig in de toenmalige leer van de ima-

viteit? Allerminst. Wat is de naïviteit

ge rie populaire schreven Duchartre

van een graveur die de succesvolle

en Saulnier in Frankrijk (1944): On

prent van een collega kopieert of van

peut dire qu'une oeuvre est cent pour

een drukker die de bak oude blokken

cent populaire, quand son auteur est un

omkeert om te zien of daar nog een

homme du peuple, non dégagé de sein

prent mee valt te maken. Deze lieden

milieu, nonformépar l'école, que cette

waren geen spontane 'onbedorven'

oeuvre est non seulement destinée a des

kinderen; het waren producenten

milieux populaires, mais encore préférée

SJj HALLO,DAAR BEN I K T T J I

par eux. Kortom: prenten van het

van plaatjes die verkocht moesten
worden. Het publiek moest worden

volk, door het volk en voor het volk.

zamelaar waardeert een prent naar

'Volk' heeft hier niet een neutrale of

aangesproken en tot kopen verleid.

eigen maatstaven. Daarbij speelt de

Natuurlijk waren de prenten expres-

positieve betekenis; het gaat om de

zeldzaamheid uiteraard een belang-

sief, maar doorgaans in één ondub-

lagere sociale klasse. Ook De Meyer

rijke rol,

belzinnige richting. De betekenis van

schreel nog in 1962: ... vooral prenten

Ernstiger is dat deze waardering

de prent moest vóór alles duidelijk

gegraveerd door anonieme amhachts-

bij onderzoekers hun inspanningen

zijn. Het waren in hun tijd de zigeu-

lieden, prenten meestal onbeholpen van

heeft bepaald. In de opvatting van

nermeisjes-met-een-traan, de romans

snede en uiterst naïef van uitdrukking.

o.a. De Meyer behoren de prenten in

uit de Bouquetreeks, de Tv-program-

Deze artistieke gravures en deze

snelpersdruk van houtgravures en in

rna's van Talpa. Ze gaven het publiek

authentieke producten van echte volks-

lithografie niet tot de 'volkskunst' en

wat het wilde tegen minimale kosten

kunst hebben met elkaar gemeen dat

zijn daarom uitgesloten. Dit leidde er

en inspanning.

zij beide bestemd zijn voor hetzelfde

toe dat deze zg. industriële producten

publiek : het volk, de massa. De opvat-

buiten beeld zijn gebleven, wat het

tingen zijn sindsdien wel veranderd,

zicht benam op de continue ontwik-

verraadt het gebrek aan vakmanschap

maar de appreciatie van de cents-

keling van de centsprent van de 17e

van de tekenaar en de graveur. Het

prent niet.

tot halverwege de 20e eeuw. Het is

verraadt ook de nonchalance en haast
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Het overgrote deel van vooral de
oude ambachtelijke centsprenten

van de drukker en zijn goedkope

Mengelwerk

Vrijdag 10 november wordt in het
Letterkundig Museum, in samenwer-

werkwijze. De Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen fulmineerde om-

Rie Cramers illustraties bij het 'van

king met de Jan Campertstichting,

streeks tSoo tegen dit broddelwerk.

ouds bekende' A is een aapje vormen

een symposium gewijd aan het werk

Was zij blind voor de charme en

de basis voor een inuziekvoors teil ing

van Marten Toonder. Alle facetten

naïviteit van de oude centsprent?

van het Intorno Ensemble, De voor-

van het literaire werk van Toonder

Natuurlijk niet. Deze charme en

stelling gaat over Riekje, een bijzon-

komen aan de orde. Toegangsprijs

naïviteit ontstonden pas tegen het

dere vrouw, op weg in haar autootje

€ 25,-, reserveren 070-3339666 of
infol3mlmd.nl,

eind van de negentiende eeuw in de

naar Parijs. Onderweg komt de aap

hoofden van verzamelaars en onder-

uit de mouw, gaan broodjes van de

zoekers. Het kopende publiek van

Bakker mee, net als Chocolaad en

Er komt een film over het leven van

die tijd wist wel dat de ambachtelijke

Fruit. Riekje komt langs Molens ('de

Beatrix Potter: Miss Potter, De Ame-

centsprent de onderkant van de

Molen die maalt door de wind') en

rikaanse filmster Renée Zellweger

markt vertegenwoordigde. Zodra

ontmoet zelfs een Ijsbeer. Het is een

gaat de hoofdrol spelen. De film

de beter verzorgde prenten in (kleu-

voorstelling voor mensen van alle

thematiseert het streven van Beatrix

ren) lithografie uit België, Frankrijk

Potter naar onafhankelijkheid in

en Duitsland op de markt kwamen

Victoriaans Engeland en de romance

kocht het die. In enkele decennia

met haar uitgever Norman Warne.

daarna ging de bloeiende en lucratieve markt voor de Nederlandse

Zestig jaar geleden verscheen Eric

drukkers verloren.

de Noorman voor het eerst in een
Belgische krant. Dat is voor de

is er dan iets mis met de belangstelling voor de oude ambachtelijke

Stichting H.G. Kresse aanleiding tot

centsprent door wetenschappers,

het uitbrengen van een dvd en een

onderzoekers en verzamelaars?

aantal boeken. In Presickhaeff s Huys

Absoluut niet! De centsprent -en niet

in Arnhem wordt een tentoonstelling

alleen de oude ambachtelijke- is een

georganiseerd en een gevelroute met

zeldzaam geworden drager van infor-

[j^PAAR |5 KATRIJNTJËrTfl

Eric de Noormanafbeeldingen. Eind
november klinkt daarvoor het start-

matie over het verleden en in het verleden zijn mensen bijna per definitie

leeftijden. De première van A is een

geïnteresseerd. Oude munten,

aapje vindt plaats op 2 oktober in de

auto's, boeken, gereedschappen,

Openbare Bibliotheek van Barneveld,

schot. (Stripschrift, no. 377).

verpakkingsmaterialen enz., het

daarna volgt een tournee door het

wordt allemaal gretig verzameld en

land. Muziek, tekst en regie zijn

onderzocht. Ook de centsprent is

gemaakt door Marco Kalkman. Voor

de moeite, kosten en serieuze onder-

meer informatie: Intorno Ensemble,

De bibliografie die Suus Boef samen-

zoeksinspanningen waard. Het

Maasstraat 22, 3114 NM Schiedam,

stelde van het werk van haar groot-

merkwaardige bij de centsprent is

tel. 010-4266016.

moeder Nannie van Wehl is inmid-

dat er kwaliteiten aan zijn toegedicht
die hij niet heeft, niet had en nooit

Internet

dels voor iedereen toegankelijk op
Op 27, 28 en 29 december is een

de website van de Stichting.

zal krijgen. De centsprent is interes-

festival rond Rie Cramer gepland

Zie: www.hetoudekinderboek.nl/

sant om wat hij was: het goedkoop-

in Rotterdam. Lokatie: Bibliotheek-

NannieWetü

ste, massaal geproduceerde en

theater en theater Donner (in de

verkochte geïllustreerde drukwerk.

boekhandel). Informatie komt in

Op de website van de Koninklijke

december op de website

Bibliotheek, zijn alle onderdelen die

(www.nieuwemuziek.nl).

met kinderboeken te maken hebben

Aemoul Borms
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bij elkaar gezet in één rubriek. Zie:

Tentoonstellingen

In de nalatenschap van de Zeeuwse

www.kb.nl/kinderboeken.
De collectie Landwehr-Vogels (994

kunstenaar Jan Heyse (1883-1954)
Van 37 oktober 3006 tot en met

werden twee vrijwel voltooide boeken

6 januari 2007 zal in de Zeeuwse

teruggevonden, door hemzelf vorm-

boeken en [65 prenten) is bij de

Bibliotheek te Middelburg een thema-

gegeven en van decoratieve randen

Koninklijke Bibliotheek beschreven,

tische tentoonstelling te zien zijn

en illustraties voorzien: Sinterklaas

en in het CBK (Centraal Bestand

onder de titel Een Zeeuwse idylle —

Opzeg-rympjes (1917) en De Legende

Kinderboeken) te vinden. Zie:

het beeld van Zeeland in (kinder)-

van Westenschouwen (jaren twintig).

www.letmus.nl, klik op Studiezaal,

prentenboeken 1900-1960. Deze

De losse bladen van deze fraaie pren-

klik op Catalogus CBK en zet de 2e

expositie, samengesteld door Saskia

tenboeken zullen op de expositie een

keuzebalk op "alle woorden". Tik dan

de Bodt en Ronald Rijkse, conserva-

ereplaats krijgen, maar omdat ze rui-

in de lege balk "collectie Landwehr-

tor van de Zeeuwse Bibliotheek, is

mere bekendheid verdienen worden

Vogels".

gebaseerd op de eigen collectie van

ze beide ook in facsimile en met een

deze bibliotheek, aangevuld

toelichting door Saskia de Bodt uit-

met enkele bruiklenen van

gegeven door Drukkerij Verhage te

de KB die met name afkom-

Middelburg en zullen voor € 15,00

stig zijn uit de Edelman-

en € 10,00 te koop zijn.

collectie van zeldzame, in
Amerika uitgegeven boeken

Vanaf 33 november aanstaande tot

over Nederland. Bij deze

en rnet mei 3007 staat de expositie

tentoonstelling verschijnt

Helden in Beeld, illustraties uit

een boek met dezelfde titel

kinderboeken in het Letterkundig

van de hand van Saskia de

Museum in Den Haag. Het betreft

Bodt,

een tentoonstelling van de originelen

De grote belangstelling voor

van kinderboekenillustraties vanaf de

de Nederlandse folklore aan

18e eeuw tot heden, afkomstig uit de

het eind van de 19de en het

eigen collectie. Er zal werk getoond

begin van de 30ste eeuw

worden van de illustratoren |. Buys,

heeft vele prachtige

J.H. Isings, Henriërte Willebeek Ie

prentenboeken opgeleverd.

Mair, Jan Wiegman, J.B. Midderigh-

Ook over Zeeland versche-

Bokhorst, Jan Rinke, Tjeerd Bottema,

nen er tal van geïllustreerde

johan Fabricius, Piet Worm,

publicaties. Boek en ten-

Jean Dulieu, Wim Bijmoer, Carl

toonstelling tonen bekende,

Hollander, Jenny Dalenoord, Babs

onbekende en zelfs tot nu

van Wely, Mance Post, Max Velthuijs

toe ongepubliceerde

en Marit Törnquist.

Zeeuwse (kinder)prenten-

Bij de expositie verschijnt de in full

boeken.

color uitgevoerde uitgave Helden in

De tentoonstelling zal offi-

Beeld : illustraties uit kinderboeken.

cieel worden geopend op

Naast een ruime keuze uit de illus-

vrijdagmiddag 27 oktober,

traties uit de collectie van het

Tevens zal dan het boek van

Letterkundig Museum zal de inhoud

Saskia de Bodt ( 96 blz.,

bestaan uit een essay van Saskia de

uitgegeven door Terra

Bodt die deze illustraties in een rui-

Lannoo, € 17,95)

ten doo

worden gehouden.
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P

mer kunsthistorisch kader plaatst.
Naast deze tentoonstelling is ge-

mm KSPPER
86 SW0KJBS'

van de hoeken was Tom Hulsebosch.
Anneke Gankema en Joost Pollmann
hebben het initiatief genomen voor
deze reeks exposities. De tentoonstellingen worden in een drieluik
gepresenteerd met steeds een andere
invalshoek, maar met als constante
de 36 Winterboeken. Ook de
Vakantieboeken en de 'Annuals'
doen mee. Op www.winterboeken.nl
is veel informatie te vinden. Er komt
een eenvoudige catalogus waarin de
volledige reeksen worden afgebeeld,
Nog tot 28 oktober 2006 is in het
Veluws Museum Nairac te Barneveld
de overzichtstentoonstelling 100 jaar
Rie Cramer: feest van herkenning!
te zien. Het is dit jaar een eeuw geleden dat Rie Cramers eerste prentenboek uitkwam: Van meisjes en
jongetjes.
Zie www.nairacLnl
Tot en met 3 december 2006 is in

durende dezelfde periode in het
Letterkundig Museum Dutch Treats
te bezichtigen, een tentoonstelling

- In het Museum van de Twintigste

Zeeland de duo-expositie Op reis met

Eeuw in Hoorn van 1 december

Wim Hofman te zien. Deze tentoon-

2007 t/m 17 februari 2008.

stelling is eerder te zien geweest in

samengesteld door Truusje

Hel Winterboek van de Margriet is

het Letterkundig Museum in Den

Vrooland- Lob uit het werk van

in Nederland altijd populair geweest.

Haag. De expositie is gericht op

dertien Nederlandse kinderboek-

Het werd voor het eerst uitgegeven

kinderen vanaf 8 jaar en hun (groot-

illustratoren, die eerder te zien was

in 1939 door de Geïllustreerde Pers

ouders en voert de bezoekers mee

in de Verenigde Staten (The Eric

en verscheen jaarlijks eind novem-

naar de geheimzinnige wereld van

Carle Museum of Picture Book Art

ber, Het Margriet Winterboek was

Wim Hofman. Daar komen zij figu-

in Amhersl en de UBS Art Callery in

niet alleen een leesboek, er waren

ren uit zijn verhalen als Klein

New York).

ook tientallen spelletjes, raadsels,

Duimpje en Sneeuwwitje, en de alles

puzzels, strips, grappen, versjes,

verslindende Stoorworm tegen.

Op drie plaatsen komen tentoonstel-

goocheltrucs en andere "doe-dingen"

Vanzelfsprekend is er een groot

lingen over het Margriet Winterboek:

in opgenomen, waaraan het hele

aantal originele illustraties te zien.

een drieluik over een halve eeuw

gezin plezierige uren beleefde.

Zeeuwse Bibliotheek Middelburg:

spelletjes, verhalen en tekeningen.

Vooraanstaande auteurs en illustrato-

t/m 21 oktober 2006,

- In het Drukkerij Museum in

ren als Annie M.G. Schmidl, Paul

Zeeuws maritiem muZeeum Vlissingen:

Meppel van 8 december 2006 t/m

Nowee, Han Hoekstra, Eppo Doeve

t/m 22 januari 2007.

8 maart 2007,

en Fiep Westendorp droegen hun

Zie voor meer informatie:

steentje bij. De laatste editie werd in

www .stoorworm.nl

- In het Scryption in Tilburg van 20
mei 2007 t/m 17 november 2007,

1988 uitgegeven. De samensteller
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Overijssel of Gelderland verbonden is,

Publicaties

onder andere Anna Maria Moens
(6 titels in CBK), johannes van Vloten,

Bijna alle boeken die hieronder worden

To van Hille-Gaerthé, Clare Lennart,

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

Willem Wilmink en Hans Andreus,

kundig Museum of bij de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

jaarboek voor Nederlandse Boek-

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

geschiedenis no. 13/ 2 0 0 6 / red,

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Adriaan van der Weel et al...]. -

welke bibliotheek in Nederland hel wel

Nijmegen : Vantilt, 2 0 0 6 . - 2 4 0 p . :

aanwezig is.

ill. ; 23 cm. - ISBN 90-77503-59-5.
Bevat onder meer bijdragen van Louis
Caspar Netscher); behandelt de verhalen

Saalmink over de populariteit van Van

NEDERLAND

van wonderdokter en zakenman

Alphen, Goeverneur en Heije;

Tetjeroen en van jan de Wasscher en

'l'on Bolland over het fonds van de pro-

Comic Print and Theatre in Early

diens dominante vrouw Griet. Het laat-

testants-christelijke

Höveker van 1S3J- J&fj.

uitgever

en van

Henricus

Modern A m s t e r d a m : Gender,

ste hoofdstuk is gewijd aan de folklore

Childhood and the City / Angela

over waar de Amsterdamse kinderen

Vanhaelen. • Aldershot : Ashgate

vandaan komen, zoals van galgenveld

Exotisch Hollywood : de verbeelding

Publishing, 2 0 0 3 . XII, 219 pp,

Volewijk.

van andere culturen in recente succesfilms / jaap van Ginneken. -

42Z/WÜI. - ISBN 0 7 5 4 6 0 - 8 4 4 - 1 .
Tot burgerschap en deugd : volks-

A m s t e r d a m : Boom, 2 0 0 6 . - 2 8 6 p. :

gemeld dal dit grove maar intrigerende

opvoeding in de negentiende eeuw /

ill. ; 24 cm. - ISBN 90 8506 0 8 0 ;

drukwerk in Nederland maar weinig

red. Nelleke Bakker, Rudolf Dekker,

€ 29,50.

wetenschappelijke aandacht heeft ge-

Angélique Janssens, / Hilversum :

In een recensie van dit boek wordt

kregen.

Vanhaelens interdisciplinaire

onderzoek verbindt thema's uil de centsprenten met een bredere sociale en

Voor een breed publiek geschreven

Verloren, 2 0 0 6 . - \jo p. : ill. ; 24 cm.

hoek waarin de auteur, communicatie-

- I S B N 90-6550-897.X

psycholoog,

Bevat een bijdrage van Nelleke Bakker

de vraag stelt hoe onbekende

culturen in grote producties worden af-

culturele, context. Zij beschouwt prenten

getiteld 'Tot deugd en vreugd : kinder-

gebeeld: als 'stereotype karikaturen en

als middelen waarmee actuele sociale en

literatuur en de opvoedingsidealen van

historische misbaksels'. Vele 'klassieke'

seksegerelateerde zaken worden getest;

de negentiende eeuw', met een schets

karakters en thema's gaan terug lol de

bestrijdt de gangbare opvatting dat deze

van de hoofdlijnen van de Verlichtings-

dagen van het kolonialisme 'en drogen

prenten bestemd waren voor de 'lage

pedagogiek, het kindbeeld, het moeder-

daar nog steeds de ondoordachte sporen

sociale klasse' en stelt de vraag waarom

schapideaal, het ontstaan van nieuwe

van.' Behandelde figuren zijn onder

deze prenten met hun slapstickachtige

genres in de kinderliteratuur en de pe-

andere Robinson Crusoe, Zorro, Aladdin,

en sexueel-getinte onderwerpen waren

dagogische boodschap die kinderen vla

The l.ion King, Pocahontas en Tarzan.

gericht tot (protestantse) kinderen van

leesboeken, gedichten en liederen kregen

Hel eerste hoofdstuk gaat over tekenfilms

de opkomende stedelijke burgerij; onder-

voorgehouden. , •• • / f

voor kinderen.

i&**

•

zoekt de relatie van prenten met kluchten in het theater; hel proces van de

\J

Sporen van schrijvers en dichters in

Inktpatronen : de Tweede Wereld-

stedelijke burgerschapsvorming; de voort-

Overijssel en Gelderland / samenst.:

oorlog en het boekbedrijf in Neder-

durende populariteit van bepaalde

Dick Laning. - Zwolle : Waanders,

land en Vlaanderen / onder red. van

thema's op de prenten; analyseert twee

2 0 0 6 . - 176 p. : ill. ; 23 cm.

H a n s Renders, Lisa Kuitert en Krnst

schilderijen

- ISBN 90-400-9103-X

Bruinsma. - Amsterdam : De Be2ige

waarin prenten voorkomen

(een schoolklas van jan Steen en een

Bijdragen over auteurs wier leven

Bij, 2 0 0 6 . - 431 p., [28] p, pi. : ill.;

moeder die haar kind leert lezen van

oj werk op de een oj andere wijze met

24 cm. - ISBN 90-234-1948-0 geb,
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Bijdragen over het gedrag van enkele

Kinder- en jeugdliteratuur werd in de

belangrijke literaire uitgevers in Neder-

wetenschappelijke wereld heel lang als

land en Vlaanderen tijdens de Tweede

onbelangrijk afgedaan. Doderer heeft

Wereldoorlog. Het laatste hoofdstuk is

met zijn werk sinds de jaren vijftig

gewijd aan de K-nummers die tussen

bereikt dat het nu een belangrijk object

1941 en 11)48 op ai het drukwerk moes-

van onderzoek is geworden. Hij

ten worden vermeld.

beschrijft een stuk wetenschapsgeschiedenis, in combinatie met zijn eigen leven.

D k k Bruna / Joke Linders, Truusje
Vrooland en Ivo de Wijs. • Zwolle :

Onderwerpen zijn de veranderingen in
BUITENLAND

W a a n d e r s , 2 0 0 6 . - 547 p. : ill.r porlx. ;

de opvattingen over de kindertijd, het
kunstzinnig vermogen van kinderen en

16 x 16 cm. - Met biogr. -

Niitzliches Vergnügen : Kinder- und

de doelen en middelen van de literatuur-

ISBN 9 0 - 4 0 0 - 9 1 0 6 - 4 g e b . : € 29,95.

Jugendbücher der Aufklarungszeit

wetenschap. Doderer verdedigt de bevrij-

'Polsdikke hommage in beeld aan de

aus d e m Bestand der Niedersach-

ding van de jeugdliteratuur uit de peda-

grote Nijntje-schepper' (de Volkskrant).

sischen Staats- und Universitats-

gogische hoek.

Rijk geïllustreerd lees- en kijkboek over

bibliotliek Gottingen und der Vorde-

leven en werk van Dick Bruna (1927,1

m a n n - S a m m l u n g ; Ausstellungs-

basekind heiten : Familie und

ah prentenboekenmaker en

katalog / hrsg. von Firn ar Mittler u n d

Lesesozialisation itn historischen

van omslagen van boeken, in hel formaat

Wolfgang Wangerin. - Gottingen :

Wandel. / Beltina H u r r e l m a n n ,

van zijn Nijntje-boeken (16x16 cm).

Niedersachsische Staats- u n d

S u s a n n e Becker, Irmgard Nickel-

Bevat ook informatie over de invloed

Universitatsbibliothek, 2 0 0 4 , - 259 p.

Bacon. - W e i n h e i m : juventa, 2 0 0 6 . -

van anderen op het werk van Bruna en

: ill. ; 27 cm. - ISBN 3-930457-65 ;

413 p. ; 23 cm. - (Lesesozialisation

over de waardering voor zijn werk. Ivo

met CD-ROM € 27,50.

und Medien) - ISBN 3-7799-1357-7

vormgever

de Wijs vertelt over de totstandkoming
van de musical Nijntje.

Catalogus met de belangrijkste Duitse
kinderboeken uit de periode van het

Pb. ; € 32,00.
Lazen kinderen vroeger meer dan nu?

midden van de 18e tot begin ïge eeuw,

De auteurs hebben zes jaar onderzoek

de tijd van de Verlichting. De inhoud is

gedaan naar deze kwestie, en ontdekten

zen Vlaamse illustratoren in de kijker

verdeeld in 9 thema's, die elk een tot

dat er voor het eerst in de burgerlijke cul-

/ Marita Vermeulen ; [eindred.: Jen

drie bijdragen bevatten, met daarin uit-

tuur van de ige eeuw sprake is geweest

de Groeve ... et al.]. - T i e l t : Lannoo ;

gebreide beschrijvingen van de tentoon-

van een leescultuur binnen het gezin.

Berchem : Vlaams Fonds voor de

gestelde stukken. Bevat bijdragen over de

Het onderzoek beslaat het tijdvak van

Letteren, 2 0 0 6 . - r j g p. : ill.; 30 cm, -

Reformpedagogie, de Filantropijnen, het

1830 tot 1980 in Duitsland. Gebruikte

ISBN 9 0 - 2 0 9 - 6 4 8 6 - 0 geb.

kindbeeld, Basedow, Bertuch, Campe,

bronnen zijn opvoedingsgidsen, kinder-

Na een historisch overzicht van de

meisjesboeken, robinsonades, illustraties

boeken en autobiografieën,

Vlaamse illustratiekunst volgen portret-

en meer. Met ajbeeldingen in zwart-wil

1/06}

ten van 22 hedendaagse illustratoren

en in kleur. De CD-ROM bevat 900

van kinder- en jeugdboeken, aangevuld

afbeeldingen uit 238 boeken .

Children's literature : annual of the

traties uit hun werken, in het slothoofd-

Die Entdeckung der Kinder- und

Vol. 34 / published fbr Hoflins

stak een essay waarin het kijken naar

Jugendliteraturforschung : autobio-

University and the Children's

illustraties centraal staat. Een gedegen

graphische Rcfïexionen / Klaus

Literature Association / ed.-in-chief

en briljant vormgegeven standaardwerk

Doderer, - Basel : Beltz Weinheim,

Richard H. W. Dillard, ed. fulie

over de hedendaagse Vlaamse illustra-

2 0 0 5 . - ISBN 3 4 0 7 85890 6.

Pfeiffer. - Baltimore : john H o p k i n s

^ Buiten de lijntjes gekleurd : uitgele-

met analyses van hun werk. Met illus-

tiekunst

voor kinderen.

(bron: jutit,

Modern Language Association .„

De oprichter en eerste directeur van
hel

Institutjur Jugendbucbforschung

in Frankfurt kijkt terug op zijn werk.

University Press, 2 0 0 6 . - X. 3 6 8 p . ;
21 cm. - (Children's literature,
ISSN 0 0 9 2 - 8 2 0 8 ; 34)
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Bevat diverse artikelen over het werk
van Louisa May Akott.
Culturing the child, 1690-1914 :
essays in memury ofMitzi Myers /
ed. by Donello Ruwe. - Lanham :
Scarecrow Press, 2005, ISBN 0-8108-5182-2.
Bevat onder meer bijdragen over de
groei van jeugdliteratuur in de 18e eeuw,

Youth of darkest England : working-

onderzoekt hoe het genre zich ontwikkel-

het ontstaan en de verspreiding van

class children at the hearl of Victo-

de vanuit de balladen van negerzangers

sprookjes in Frankrijk en Engeland, over

rian empire / by Troy Boone. - New

tot aan de huidige multiculturele maat-

I vanhoe van Walter Scott, over het St.

York [etc] : Rourledge, 2005. - 235 p, ;

schappij, uitgaande van kritisch onder-

Nicholus Magazine, en over schoolver-

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

zoek naar Afro-Amerikanen, postmoder-

halen. Het laatüe gedeelte is gewijd aan

and culture ; 34), -

ne theorieën en jeugdliterair onderzoek.

leven en werk van Mitzi Myers.

ISBN 0-415-97262-0.

Het prentenboek 'Little Black Sambo' is

De auteur analyseert in deze studie
hoe kinderen uit de arbeidersklasse wor-

early modern Europe, 1550-1800 /

den beschreven in wat hij de "imperialis-

Artist of Wonderland ; the life,

edited by Andrea Immel and Michael

tische literatuur" van de 19e en begin

political cartoons, and illustrations

Witmore. - New York [etc] :

20ste eeuw noemt: publicaties van de

of Tenniel / Frankie Morris. -

Routledge, 2006. - vin, 341 p. ; Ül. ;

Padvinderij, het Leger des Heils en

Charlottesville : University of Virginia

24 cm. - (Children's literature and

avonturenromans voor jongeren als

Press, 2005. - XV, 405 p, : ill.; 27 cm,

culture}. - ISBN 0-415-97258-2 ,

Rider Haggard's "She"(i886). Hij somt

- ISBN 0-8139-2343-3 ; €35,-.

Een bundeling van ja artikelen van

de pogingen op die in dit soort lectuur

Uitbundig geïllustreerde studie van

historici en literatuurwetenschappers

gedaan worden om deze kinderen te

het leven en werk van de Victoriaanse

over kind-zijn en kinderboeken in de

redden van de gevaren van de grote stad

illustrator John Tenniel (ifco-ic)!^,

genoemde periode. Een rijk geschakeerd

en hen tot deugdelijke burgers te maken

die ook een van de bekendste politieke

uitgangspunt voor bezinning op een

die het British Empire moesten opbou-

cartoonisten van zijn tijd was. Morris

herformulering van de ontwikkeling

wen. Zijn verrassende conclusie is, dat

gebruikte primaire bronnen als openbare

van een aparte literatuur voor kinderen

deze kinderen niet zo gemakkelijk bleken

en familiearchieven, deed onderzoek

waarin centraal staat het geleidelijk

te kunnen worden gemanipuleerd en

naar de illustraties voor'Punch' en die

ontstaan van vroegmoderne opvattingen

veeleer geneigd waren juist niet samen te

voor Carroll's Alice-boeken en schetst

over koe een kind zich ontwikkelt en

werken met de pogingen van de Engelse

tevens een beeld van hel dagelijks leven

socialiseert. Onderwerpen die aan bod

middle-class om hen in dat opbouwpro-

onder Queen Victoria.

komen zijn onder andere: manieren van

ces van het wereldrijk in te schakelen.

alfabetisering zoals gepraktiseerd door

From the Dairyman's Daughter to

"Goody 'Vwo Shoes"; het lezen door

Brown Gold : milestones of African-

kinderen zoals weerspiegeld door boek-

Worrals of the WAAF : the Religious

Amerkan children's picture books,

aankopen van jongens op kostschool

Tract Society, Lutterworth Press and

1845-2002 / Michelle II, Martin.

Rugby in de late 18e eeuw; een analyse

Children's Literature / ed. Dennis

(Children's literature and Culture ;

van de eerste kinderboeken bestseller,

Butts and Pat Garrett. - Met bij-

32). - New York : Taylor & Franris,

Ahbé Luché's "Spectacle de la nature".

dragen van Brian Alderson, Mary

2004. - ISBN 0203603303.

Cadogan, Aüeen Fyfe en Arm

Bevat ook een bijdrage van Ariane
Baggerman en Rudolf Dekker.

IO

een van de onderwerpen.

Cliildhood and children's books in
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Uitgebreid overzicht van afroameri-

Thwaite. Carnbridge : Lutterworth

kaanse prentenboeken vanaf het midden

Press, juni 2006. - 256 p. -

van de 19e eeuw tol heden. De auteur

ISBN 0718830555 ;£30.-.

Bundel essays over de geschiedenis

Uit de tijdschriften

van de Religieus Tract Society en de

mans, de Winterboeken van Margriet
en Hel schoentje van Roosmarijn' van

Lutterworth Press. De ontwikkeling van

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

de protestants-christelijke jeugdliteratuur

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

van evangeliserend blaadje tot populair

bij het Letterkundig Museum of de

De Boekenwereld (jrg. 22, no, 4, mei

schoolverhaal, vanaf de late i&e eeuw in

Koninklijke Bibliotheek.

2006) bevat een bespreking van het

Engeland en Amerika wordt beschreven.

boek Papertoys van P.J. Buijnsters en

Tijdschriften als 'The boys own paper'
en 'The girls own paper' die de RTS

Han Hoekstra.

Leontine Buijnsters-Smets door Arie
NEDERLAND

van den Berg.

uitgaf, waren bekend bij hele generaties
kinderen.

Biografie bulletin ( Zomer 2006)

In de Boulerbode (no. 26, mei 2006)

bevat artikelen over biografieën van

een stuk over de allereerste Paulus-

The intimate life of L.M. Montgomery

kinderboekenschrijvers in Nederland.

boekjes.

/ edited by Irene Gammel, - Toronto,

Met een inleidend overzie hts artikel

O n t ; London : University of Toronto

met de stand van zaken; nut en nood-

Leesgoed (no. 3, 2006) bevat een arti-

Press, 2005. • xn, 305 p . : ill, ports.;

zaak van biografieën; bijdragen over

kel over voorlopers van het prenten-

24071. - ISBN 0-8020-8924-0 cased

W.G. van de Hulst; Cissy van

boek uil de 13e en 14e eeuw.

ISBN 0-8020-8676-4 (pL>k)

Marxveldt; Jean Dulieu; Top Naeff,

Bundel artikelen waarin onderzoekers
proberen de waarheid te achterhalen

Theo Thijssen en een pleidooi voor

In de Leeswelp (no. 5, 2006) een

een biografie van Tonke Dragt.

artikel over nieuwe uitgaven en ver-

over het leven van Lucy Maud

talingen van Alice in Wonderland,

Montgomery (1874 - 1942), de populai-

Boekenpost (no. 84 en 85, juli/aug en

re Canadese auteur van "Anne van het

sept/okt. 2006) bevat een interview

Lessen (periodiek van het Nationaal

Groene Huis"(igo8). Bronnen als dag-

met Aukje Holtrop, biograaf van

Onderwijs museum, jrg. r, no. 2, juni

boeken en brieven worden vergeleken

Nynke van Hichtum en artikelen over

zoo6) bevat een bijdrage over onder-

met de weinige bekende feiten uit haar

over Clare Lennart, Johan Briedé,

wijzer Hemke Hemkes (1807-1889)

leven. Montgomery zelf beschreef name-

J. Riemens-Reurslag, over beeldro-

lijk haar bele-

en diens leer- en leesboek over
Vaderlandsche Geschiedenis uit 1837.

venissen en
gedachten
selectief en
gekleurd, rekening houdend
met publicatie
na haar dood.

Lexicon jeugdliteratuur (aanvulling
71, juni 2006) bevat onder meer lemma's over Hans Christian Andersen,
C.M. van den Ber g-Akker man, Jac.
van der Ster en de illustratoren W.K.
de Bruin en Jaap Veenendaal.
Literatuur zonder Leeftijd (no. 70,
zomer 2006) is gewijd aan (Kinder}literatuur als bron van kindbeelden,
met artikelen over het kindbeeld in
19e eeuwse Vlaamse kinderliteratuur,
het kindbeeld in de poëzie van
Willem Wilmink en het kindbeeld in
de verfilming van Frances Hodgson
Burnett's A little princess.
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Colofon

Stripschrift ( no. 376 en 377, jrg. 38,
no. 3 en 4, mei en juni 2 0 0 6 ) bevat
artikelen over Pieter Kuiin (1910-

Berichten uit de wereld van het oude

1966) en Boy ten Hove (1909-1969).

kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

De Verniaan (no. 37 zomer 2 0 0 6 ) is
deels gewijd aan Cesar Cascabel.

www.hetoudekinderboek.nl
Bestuur:

BUITENLAND

Frits Booy (voorzitter)
Jjbooy@zonnet.nl
Pien Pon (secretaris)

Aus d e m Antiquariat (no. 3, 2 0 0 6 )

picn.pon@hetnet.nl

is gewijd aan kinderboeken, met een

Aernout Borms (penningmeester,

artikel over en een bibliografie van

beheerder website)

Schreiber's Stehauf-Bilderbücher
1937-1953 door Theo Gielen, en een
artikel over kinderliteratuur in de

Verantwoording
illustraties

Henk van der Lee

Weimarer Republiek (1918-1932).
•

Het leven van Jan Klaassen, ver-

Bookbird (no. 2, 2 0 0 6 } bevat een

teld aan de Nederiandsche jeugd /

artikel over het Zwitserse Instituut

door J. Schenkman, 1859.

voor kind er- en jeugdliteratuur.

Saskia de Bodl
iaskia.debodt@let.uu.nl
hjvdlev@plunet.nl
Jaap ter Linden
Reinder Storm
reinder.storm@kb.nl

- Hoe Jan Klaassen den zieken
koning beter maakte / verteld en

Aanmelden als donateur kan men zich

Children's li te rat ure Association

getekend door Leonard Roggeveen,

bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN

Quarterly (jrg. 30, no. 4, winter 2 0 0 5

1927.

Almen, of via pien.pvn@hetnet.nl

en jrg 31, n o . 1, lente 2 0 0 6 ) bevat
artikelen over Nesbtt's Railway
children en over de Kleine-huis serie
van Laura Ingalls Wilder in Japanse
vertaling.

- Het boek van Jan Klaassen / door
Jac. A. Hazelaar ; met plaatjes van
den schrijver, 1927,
- De p o p p e n k a s t : avonturen van Jan
Klaassen en Katrijn, 193-?.
- Het avontuurlijke leven van Jan

Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en

Children's literature in education

Klaassen en Katrijn / door P.A.

excursies, een jaarboekje en regelmatig

(jrg, 37 n o . 2, juni 2 0 0 6 ) bevat onder

Begeer, 1933.

de Berichten uit de wereld van het

m e e r artikelen over The borrowers van

- Jan Klaassen en de geit / door

Mary Norton en een p o s t u u m gepu-

Klaas Jansen ; [illustraties van

bliceerd interview met Max Velthuijs.

Ran.C. Verijneri), 1937.
- Hoe Jan Klaassen de zieke koning

oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannerte Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:

Kinder- und Jugendliteracurfor-

beter maakte / verteld en getekend

Koninklijke Bibliotheek

s c h u n g Frankfurt (no. 1, 2 0 0 6 ) bevat

door Leonard Roggeveen. - 7e dr.,

t.a.v. Jeannette Kok

een artikel over het kindertijdschrift

1948.

Postbus 90407

Pinguin (1946-1949) van Frich
Ka sin er.

- De poppenkast gaat open! : poppenkas tverhalen voor jonge kinderen / door Martha de Vries ; [tek.

2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 0 2 O - 6 2 5 K J I 5 (privé).

e-mail: jeannette.kok@kb. nl

van A. van Hees-Napjus], 1954.
- De wonderreis van Jan en Katrijn /
Piet Marée, ca. 1960.

12 B^richteN uit de wereld van het oude kinderboek
september 2006 no. 51

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

DECEMBER 2 0 o 6 NO. 52

Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

M ,»
Hel p»pp*0 ip«lim Töegt te» « I W
DÏ4 tol *«> ïiniiTrflOw nich HtTiiJl
Lei p r t i t n dt^riii^èrei,
0«i poap4tf i* font !*• BiTo#,

Vfil LI *»n dit kruikje l » T " ;
'T

Li dr

beat Tin i ] de £*™M1

Tedille* prf ndre J.Ï «e jir>t,
(Jut rrfmicMt i n n t i M .

Van het bestuur

y~i
STICHTI NC; G E S C H I E D E N I S
KINUER.- EN JEUGD LITERATUUR

)

l>i n i > { tri di nuuijk , ucf tt*t
li ntni kdMt die Ieder p i l .
Lt najïqne eil 01 bel iimagtiaml,
Qni f i i l g a i t c t d ' k e n r i m n u i ï t i i l i .

! ) • Tigel in f enngnnii ,
Tai-ligt A M C 1 targert T U I Cl»rii.
L ' o ï i u n (fmir dedjrii •• c *g*>
• l i j tJlr tbrlge 1'tirl.iTige.

te Den Haag, waarbij dan ook de fraaie tentoonstelling
'Helden in beeld' zal worden bezocht.

Tot onze grote vreugde is ons twintigjarig bestaan door vele

In 2007 zal uw voorzitter optreden als gastconservator van

donateurs meegevierd. Door deze recordopkomst en de

het Museum 'In 't Houten Huis' in De Rijp, alwaar hij een

boeiende en informatieve lezingen was deze smdiedag

zomertentoonstelling uit zijn collectie zal samenstellen met

bijzonder geslaagd. (Zie ook elders in deze 'Berichten'.)

de nadruk op prentenboeken en strips voor de jeugd.

Wij namen afscheid van bestuurslid Reinder Storm, die

Bij deze 'Berichten' zult u ons jaarboekje aantreffen. Het

wij hierbij nogmaals bedanken voor wat hij voor onze

is weer een erg mooie en boeiende uitgave geworden, rnet

Stichting gedaan heeft. Ook Jaap ter Linden heeft ons

veel dank aan auteur Leontine Buijnsters-Smets en Henk

bestuur dit najaar verlaten. Vanaf de oprichting van de

van der Lee.

Stichting is hij actief erin bezig geweest, een tijdlang als

Dit jaai was rijk aan publicaties en tentoonstellingen be-

secretaris. Dankzij zijn functie bij het Nationaal School-

treffende oude kinder- en jeugdboeken dankzij een aantal

museum konden we jarenlang gebruik maken van de facili-

donateurs. Dit schenkt het bestuur veel voldoening.

teiten van dit museum. Schriftelijk hebben we hem harte-

Mede namens het bestuur wens ik u en de uwen bijzon-

lijk voor al zijn inspanningen bedankt. Dank ook aan onze

dere feestdagen en een goed. Nieuwjaar toe met veel speur-,

penningmeester, die zorgde voor een leuke attentie voor

studie- en leesplezier met betrekking tot het oude kinder-

iedereen in de vorm van een kleurenkopie van een fraaie

en jeugdboek!

kinderprent plus degelijke informatie.
Onze gelukwensen gaan naar Janneke van der Veer, die

F rits Booy

de Van Alphen Prijs 200S heeft gekregen voor al haar

Voorzitter

initiatieven en inspanningen op het gebied van het oudere
kinder- en jeugdboek. Ook feliciteren we Geert Bekkering
als auteur van de catalogus bij de geslaagde tentoonstelling

Centsprent Kinderspelen

'Plezier met papier', Mirjam Goidschmidt met het grote
succes van de expositie over Rie Cramer, Joke Linders en

Donateurs die op 28 oktober de studiedag in Haarlem heb-

janneke van der Veer met hun boekje over Han Hoekstra

ben meegemaakt, werden verblijd met een kleurkopie van

en Annie Schmidt en John Landwehr met zijn publicatie

een centsprent. De prent op A3 formaat werd als verrassing

over uitgeverij Campagne.

door het bestuur aangeboden ter gelegenheid van het 20-

De volgende studiedag is vastgesteld op 14 april 2007.

jarig bestaan van de SGKJ.

Deze dag wordt gehouden in het Letterkundig Museum

De prent met de titel Kinder oefeningen, genummerd 131,
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Uitreiking Hieronymus van Alphen Prijs 2 0 0 6

is van een onbekende graveur, gedrukt op handgemaakt papier en op

TijdéUS de studiedag in Haarlem werd

tijdschriften en bladen wordt helaas

waterverf door middel van schabio-

de Hieronymus van Alphen Prijs van

veelal incidenteel over de kinder- en

nen ingekleurd. Het adres onderaan

de Stichting uitgereikt aanjanneke van

jeugdliteratuur uit genoemde periode

de prent luidt: Uyt de fabryk van

der Veer. De voorzitter van de Stichting

gepubliceerd.

BREPOLS EN DIERCKXZOON.

las het juryrapport voor en besloot zijn.

(anneke van der Veer schrijft zelf

De Turnhoutse drukker P.J. Brepols

toespraak op de van hem bekende wijze

ook zeer regelmatig over vooral

associeerde zich in 1835 met zijn

mat een op de persoon van de prijs-

oudere jeugdboeken, hun auteurs,

schoonzoon j.J. Dierckx. De prent is

winnaar toegesneden versie van "De

illustraties en verwante zaken zoals

dus daarna gedrukt en vóór 1845,

Ledigheid" van Van Alphen.

scrapbooks. Ze doet dit vanuit diver-

slordige wijze rnet bijna dekkende

se invalshoeken en publiceert voor-

toen Brepols was overgeschakeld op
machinaal vervaardigd papier. De

Juryrapport

namelijk in Boekenpost en Traditie.

prent is later ook op dat papier uit-

Door haar al jarenlange redactie van

Ook draagt ze haar kennis uit door

gegeven met onderschriften in het

het lijdschrift Boekenpost was en is

middel van lezingen.

Nederlands en het Frans.

[anneke van der Veer in staat om

In haar lijfblad signaleert en recen-

Het bestuur heeft deze prent ge-

met dit tijdschrift vele onderzoekers

seert ze pas verschenen studies over

kozen vanwege het 'Breugheliaans'

en verzamelaars van oudere tot zeer

de geschiedenis (of een deel ervan)

karakter: de talrijke afbeeldingen van

oude kinder- en jeugdboeken een

van de Nederlandse kinder- en jeugd-

kinderspelen. Net als bij het schilde-

landelijke platform te geven om te

literatuur. Dat laatste doet ze steeds

rij van Breughel moet u zelf maar

publiceren over dit soort boeken,

op een milde, positieve wijze, al

uitzoeken om welke spelen het gaat.

hun auteurs, hun illustratoren, hun

wordt er ook wel eens een stevige

In dit nummer van de Berichten zijn

vormgevers en hun uilgevers.

noot gekraakt. Ook adequate tentoon-

afbeeldingen opgenomen van een

Sommige onderzoekers krijgen zelfs

stellingen krijgen altijd haar volle

latere versie van dezelfde prent die

alleen op deze manier een kans om

aandacht.

wel was voorzien van begeleidende

hun kennis van en ideeën over deze

Op bet gebied van bestuur en orga-

tekstjes.

boeiende zaken te spuien. Doordat

nisatie heeft Janneke van der Veer

De donateurs die niet op de studie-

de bijbehorende illustraties vaak in

vele steentjes bijgedragen. Zo was

dag aanwezig waren, maar toch deze

kleur zijn, worden deze artikelen nog

ze jarenlang bestuurslid van de

prent willen ontvangen, kunnen

aantrekkelijkergemaakt.

Stichting Geschiedenis Kinder- en

deze in de Koninklijke Bibliotheek

Dit alles is van groot belang, vooral

Jeugdliteratuur en van de Neder-

bij Jeannette Kok of op de Studiedag

omdat de weinige tijdschriften die

landse Boekhistorische Vereniging.

van 14 april 2007 afhalen.

zich alleen maar met kinder- en

Ze organiseerde vele excursies naar

Als u nog meer centsprenten wilt

jeugdliteratuur tot ca. 19S0 bezig-

kinderboekenexposïties en redigeer-

bekijken, dan kunt u terecht op onze

houden, niet zo vaak verschijnen en

de de eerste jaarboekjes van de

website: www.hetoudekinderboek.nl,

zeker niet in kleur. En in algemene

SGKJ, Met anderen maakte ze het

kies dan de knop centsprenten,

f^7 i ; '• •' • •: r>JÏJ;*<

Dr&ii «n* f broir 1 *»it heb: L;C wtuil ï
Tnpr Terlict ireei hiet het ruimt.
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symposium 'Tot volle wasdom' lol

Twintig jaar SGKJ

in Barneveld en in 2006 expositie

een groot succes en redigeerde ze

Een vreugdevolle terugblik

Plezier met papier in Rotterdam.

ervan, het belangwekkende boek met

Na twintig jaren van bestaan kan de

Andere bijeenkomsten

dezelfde titel.

Stichting Geschiedenis Kinder- en

In maart 1997 begonnen Netty van

Ze heeft het bestuursstokje nog niet

Jeugdliteratuur vreugdevol terugblik-

Rotterdam en Theo Gielen met het

neergelegd, want ze zil in het be-

ken op vele geslaagde studiedagen,

organiseren van het Kinderboeken-

stuur van de STOK oftewel Stichting

boeiende excursies, interessante

café in Utrecht. Tweemaal per jaar

't Oude Kinderboek te Zutphen,

lezingenen publicaties. Menigeen

kwamen donateurs bijeen om elkaar

waarbij ze ook deel uitmaakt - het

heeft zich hiervoor ingezet en velen

op informele wijze hun aanwinsten

zat niemand hier verbazen - van de

hebben ervan genoten en geteerd.

te laten zien en allerlei gegevens uit

mede het schriftelijke resultaat

redactie van Stokpaardje, hel blad

Van deze evenementen wil ik de vol-

te wisselen. Dit duurde tot en met

van deze stichting.

gende met name noemen zonder de

2001.

Verder had ze naast gezinsleven,

ongenoemde tekort te willen doen:

Op initiatief van Anne de Vries werd,

opvoeden en huishouding ook nog

eveneens in 1997, gestart met twee-

tijd om zich universitair te scholen

Studiedagen en symposia

maal per jaar een bijeenkomst van

met als resultaat een doctoraalscrip-

In 1990 studiedag in hel Nationaal

onderzoekers en belangstellenden,

tie over Han G. Hoekstra, een bijna

Centrum van Jeugdliteratuur in

ook in Utrecht. Daar komt men ver-

vergeten schrijver en dichter voor

Antwerpen, in 1996 viering Henjarig

tellen over het tot stand komen van

kinderen, die als een van de pioniers

bestaan in Rotterdam en het

een publicatie, over lopend onder-

van de naoorlogse kinderliteratuur

Reinaert-weekend in Hulst, in 1999

zoek of over de eigen collectie. Deze

moet worden beschouwd. Hoekstra

het symposium Tot volle waschdom

kring heet Mr. C.J. van Veenkring,

is thans door haar en joke Lindcrs

in Utrecht (met de Nederlandse

waarmee de bekendste verzamelaar

geheel aan de vergetelheid ontrukt

Boekhistorische Vereniging), in

van oude Nederlandse kinderboeken

door het interessante boekje De stou-

2000 studiedag Meertensinstituut

wordt geëerd.

te kinderen van Han en Annie, dit jaar

(afscheid Netty van Rotterdam, eerste

mooi uitgegeven door De Eierland

uitreiking H. van Alphen Prijs) en in

Publicaties

Pers, haar welbekend,

2006 viering twintigjarig bestaan in

Sinds 1994 Berichten uit de wereld

Door al deze hiervoor genoemde

Haarlem.

van het oude kinderboek (altijd vol

activiteiten bevordert janneke van

nieuws, verslagen, artikelen e.d.

der Veer in hoge mate het onderzoek

Excursies

onder leiding van Jeannette Kok met

van en de belangstelling voor de

In 1988 NBLC te Den Haag, in 1998

medewerking van Netty van

oudere en oude Nederlandse kinder-

het Christiaan Huygens Theater in

Rotterdam, Toin Duijx, Nel Teeuwen,

en jeugdliteratuur. Vandaar dat we

Zeist, in 2002 expositie Wonderland

Theo Gielen en Mirjam Villerius,

haar vandaag willen eren met de

in Rotterdam, in 2003 expositie

vormgeefster);

Hieronymus van Alphen Prijs.

Nederlandse prentenboeken 1890-

in 1997 Kinderboeken als levend

1950 in Amsterdam en expositie

cultuurbezit (ter gelegenheid van het

Namens de jury,

Daan Hoeksema in Bamevetd, in

tienjarig bestaan);

hvits Booy. voorzitter

2005 expositie H.C Andersen ook

in 2000 Tot volle waschdom (in
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samenwerking met de Nederlandse

Vreugdevol blikt ook het huidige

Boekhistorische Vereniging);

bestuur terug op twintig jaar SGKJ,

sinds 2002 onze bijzondere jaar-

waarin heel veel werk is verricht. Alie

boekjes:

(oud-)hestuursleden en donateurs

2001-2002: Wie zou niet gaarne een

dank ik hartelijk voor hun inzet,

koning wezen door John fandwehr

belangstelling, kennis en tijd. Ik ein-

2002-2003: Suja, suze, da & nanna

dig met de wens dat onze Stichting

door jant van der Weg en Toin Duijx

de komende jaren zal blijven groeien

2003-2004: Een dag of wat in

en bloeien!

Dwingeloo door Jan Ligthart, mei
inleiding en toelichting van Cari

Frits Booy

Doeke Eisma

Voorzitter

2004-2005: De Schoone & het Beest
door Marie Ie Prince de Beaumont,

Studiedag

meL inleiding en toelichting van

2000

Nelty van Rotterdam

Marjoke Rietveld-van Wingerden

2001

Toin Duijx

2005-2006: Pinksterkermis door Jan

2002

Jeannette Kok

Heyse, met toelichting van Saskia de

2003

John Landwehr

bibliotheek van Haarlem, waaraan on-

2004

Frits Hulskamp

geveer zestig donateurs deelnamen, sprak

2005

Lin en Piet Buijnsters

allereerst Anneke van den Bergh, de

2006

(anneke van der Veer

conservator oude drukken (en kinder-

Bodt.
Vete donateurs publiceren regelma-

Op de gedaagde studiedag inde Stads-

boeken) van die bibliotheek. Zij vertelde

tig artikelen en boeken eu/of'houden
lezingen over oude kinder- en jeugd-

Website

met behulp van een powerpointpresen-

boeken, hun auteurs, illustratoren en

Dankzij de inzet van Danny Pol

tatie over de geschiedenis en de bijzon-

uitgevers. Ook werken donateurs

(ontwerper) en Aernout Borms

dere collecties van de Stadsbibliotheek,

vaak mee als auteur, bibliothecaris

(redacteur) kwam in 2005 een eigen

De historicus en taaijournalist Ewoud

en/of verzamelaar aan het tot stand

website tot stand, waarop veel infor-

Sanders hield vervolgens een inleiding

komen van uitgebreide publicaties

matie, actuele zaken en fraaie afbeel-

over de vele onderzoeksmogelijkheden

en exposities op het gebied van de

dingen over onze Stichting en oude

van gescande (kinder) boeken die hij

kinder- en jeugdliteratuur.

kinderboeken en -prenten te zien

lardeerde met aansprekende praktische

zijn. De naam van onze site iuidt:

voorbeelden. Helaas ontbrak hem de

Hieronymus van Alphen Prijs

www.hetoudekinderboek.nl. Deze is

tijd zijn verhaal voor De Berichten

Om degenen die erg veel aan beheer,

de moeite van het bekijken waard!

samen te vatten, maar het meeste van
wat hij In Haarlem te berde bracht, zal

voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van

Bestuur/redactie

ter sprake komen in een groot stuk over

de Nederlandstalige kinder- en

Zonder een actief bestuur en een

scannen dat hij voor de Boekenwereld

jeugdliteratuur hebben gedaan, te

kundige redactie zou onze Stichting

heeft geschreven en dat begin 2007 In

eren en anderen te stimuleren om

weinig voorstellen. Velen zijn bereid

dal tijdschrift zal venchijnen.

ook tot bijzondere resultaten op dit

(geweest) om tijd, energie en aan-

joke iinders sprak over het vroege werk

terrein te komen, heeft de SCK) in

dacht aan de SGKJ te schenken. Drie

van Tonke Dragt. Wij drukken hierbij

2000 de Hieronymus van Alphen

donateurs mogen met name genoemd

haar samenvatting van deze inleiding

Prijs ingesteld, bestaande uit een

worden: Netty van Rotterdam (13 jaar

af. Als laatste sprak Cerard Jaspers over

beeldje waarin een 'hoed vol prui-

voorzitter), Jaap ter Linden (20 jaar

de kinderboekklassieker 'Max en

men' is verwerkt, en een oorkonde.

bestuurslid en lange tijd secretaris}

Moritz'; ook van hem kregen we een

De volgende personen waren tot nu

en Jeannette Kok (12 jaar redacteur

samenvatting van zijn inleiding, die we

toe de gelukkigen:

van de 'Berichten').

hieronder afdrukken.
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De vroege Tonke Dragt, een ontluikend dubbeltalent

wust, uit heimwee.' In De brief voor de
koning en Geheimen van het wilde

Het schrijverschap van Tonke Dragt

kon vinden: wc papier, kladblaadjes,

woud spelen bomen ook een grote rol.

begint bij haar tekenen. Van kleins

oude brieven.

'Ik kan me nog herinneren dat er in

af aan had ze een rijke fantasie. Ze

'We mochten en konden niks en

het kamp tussen twee huizen een

tekende veel en graag en dat mondde

dus fantaseerde ik verhalen over

klimboom stond. Als je in de top zat,

dan vanzelf uit in verhaaltjes. Heel

wijde verten, zonder prikkeldraad.

kon je over het prikkeldraad kijken.

veel motieven, verschijnselen en

Er was in het kamp nu eenmaal niks

Daar was niets te zien, maar het gaf

thema's die we in haar werk aantref-

leuks en wat is dan logischer dan

een gevoel van vrijheid. De boom is

fen, komen direct of indirect voort

leuke dingen bedenken, verhalen

kort nadat we bevrijd zijn omge-

uit wat ze aan den lijve ervoer. 1 laar

over uitgebreide maaltijden en vrij-

waaid. Misschien omdat hij niet meer

jeugd in een jappenkamp in Indië

heid, een logische en gezonde vorm

nodig was.'

heeft er toe bij gedragen dat ze vaak

van escapisme.' De maaltijden ver-

een beroep deed op haar verbeelding.

dwenen uit haar werk, de verten

voor de ontwikkeling van haar dub-

In een interview in Literatuur zonder

bleven.

beltalent was de familiekrant die haar

Leeftijd (nr 55) zei ze bij voorbeeld:

Hoewel Tonke, anders dan bijvoor-

Een tweede belangrijke stimulans

zus Ada, na terugkeer in Nederland

'Alles wat ik in mijn boeken vertel,

beeld Hella Haasse, haar verhalen

(1949) begon te produceren: De

komt ergens vandaan. En daarmee

nooit expliciet situeerde in het land

junior. Allerlei mensen leverden daar

bedoelde ze de boeken die ze als

van haar jeugd, klinkt het heimwee

bijdragen voor: ouders, tantes, zussen

kind las, de gesprekken die ze

naar het eilandenrijk, de geluiden

en vriendinnen, maar de gekste en

opving, en wat ze zelf beleefde.

van het woud en de geheimen van de

leukste bijdragen waren dikwijls van

Algemener is haar uitspraak: 'Ailes

natuur in veel van haar boeken door.

Tonke. Tekeningen, affiches, korte

wat je je herinnert, dat ben je. Als je

In een interview met Bas Maliepaard

verhalen als Spookmes en De biauwe

geen geheugen hebt, geen herinne-

(Libelle, december 2005) is ze daar

boekanier, scenario's voor films etc.

ringen dan ben je niks. Ben je nie-

heel expliciet over. 'In Torenhoog en

In gedrukte vorm debuteerde

mand. Alles wat je ooit beleefd hebt,

mijlen breed beschrijf ik bijvoorbeeld

Tonke eerst als tekenares met teke-

dat ben je. je bent nog meer want jij

een vlammend, oranjegoud bos op

ningen van Uncle Sam bij een ver-

bent degene waarin het allemaal

Venus. Dat is gewoon een tropisch

haal over een levensverzekering in

gefilterd is.'

bos uit Indië, ik beschreef het onbe-

Taai N Tolk, het huisorgaan van de
(Nationale) Nederlanden van 1845.

Omdat er in het kamp weinig te
doen was (onregelmatige lessen,

Van juni 1957 tol ergens in 1959 zal

geen school en ook kerkdiensten

ze verschillende omslagen en illu-

werden al spoedig verboden), hing er

straties voor hen maken, onder meer

veel af van haar eigen ondernemings-

bij verhalen en gedichten van Mies

lust en verbeeldingskracht. Het liefst

Bouhuijs.

zat ze te tekenen - als kind deed ze
dat al met de linkerhand -, maar ook

Ttar i t o urlitjei , iicMJfi tn&ct •
Oit ai* logt lij ongeitonrd.
Nftilton : t irf, PIHI hi*u priitir ü [ .

het organiseren van geheime clubjes

Efa TÏ pitcentre la cotriat*

Haar eerste publicatie als schrijfster was in Kris Kras, met De prillamrilla (1958). Door een misverstand

of toneelstukjes was haar wel toever-

was dat verhaal toegeschreven aan

trouwd. Er waren weinig boeken

T. Dregt.

voorhanden. Wie wilde lezen, kon

De eerste publicatie als dubbel-

die boeken maar beter zelf schrijven.

talent, in boekvorm, was De twee

Het probleem was echter dat er nau-

koningen in de Kris Kras Sprookjes-

welijks papier was. En dus gumde
Tonke haar oude (reken)schriften uit
en gebruikte elk vodje papier dat ze

poeket van 1960, samengesteld door
l m f c r o e d t r dit i j n uiila a l o t ,
Eantaft hïal sentn indigo Triad.
[In ftirt tr-'i t i « « Men »» l A i r ,
Laf <;nune lei I4<;i4t* dt ma e t q r .

l.M. Fennema-Zboray. In 1961 volgde
Verhalen van de tweelingbroers; vrij

Berichten uit de wereld van tiet oude kinderboek
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naar Babinase verhalen bij uitgeverij

illustratieve en dus ondersteunende

allerlei lagen bestaan. Zelfleef ik ook

Leopold. Miep Diekmann schreef er-

funclie hebben, en prachtige span-

in twee werelden, Ën dan bedoelt ze

over in de Haagsche Courant (28-10-

nende verhalen. Alles zit er in: avon-

dat ze zowel schrijft als schildert, dat

1961). 'Het is misschien eens in de

tuur, geheimen, zoeken en zwerven

ze tegelijkertijd zowel een nauwe

tien jaar dat er iemand debuteert zo

en tweelingen. Dat laatste wijst op

band kan voelen als argwaan. Dat

talentvol als de jonge Haagse schrijf-

een zekere gespletenheid, erkent

dubbelharlige zit ook in haar verhaal-

ster/teken are s Tonke Dragt.' De

Tonke. Het tweelingenmotief speelt

figuren die én op zoek zijn naar de

sfeervolle en tot de verbeelding spre-

een doorlopende rol in mijn boeken.

waarheid én naar zichzelf.

kende omslag, de lijn tekeningen (met

Later werd dat een metafoor voor

penseel, inkt en krijt?) die een sterk

me, omdat mensen nu eenmaal uit

Had Ji* Unni I J U kooi rail'itan,
W i t w i i r niet l i j n piet otitvlotm
L'oiiein j'frirnlfff st *prit rorip
L'eflftnt nut lm portB !• TerTaU.

Ziihtjt» rolt «in wagsn Toort.
H«in 11 ten die nitEaiud ttoflrt.
i dta j e m d o o x tl U n q r i ï l k l

tTarm »' H Q H tnut doaile ,

Joke Linden

Wm looriijjtïg bij bet Tiran ,
TOOT At TToellneid' Tin da baren,

De l'aiu ta plaïiEr a»t cbarnaul,
M i i i l i dingar aal i n mine Dl,

Wilhelm Busch {1832-1908) en zijn Max und Moritz

Uean, dïl 11 niet Tan dia «ril :
Stal (IT braader uiet.tat »aard«
Na courben pat Tni r* frire
Comme nn anïnil • tarra.

De intrede van Max en Moritz in
1865 in de wereld van het kinderboek

Hel ongetwijfeld populairste boek

aan het Haarlemse Stedelijk

is ondenkbaar zonder Der Struwwel-

van de Duitse tekenaar/schilder en

Museum van Schilderijen getuigt

peter, het boek van 1 ieinrich

dichter Wilhelm Busch is zijn ver-

zijn autogram in het bezoekersregis-

Hoffmann dat twintig jaar eerder

haal uit 18S5 van de twee deugnieten

ter van 1874.

verscheen: ongehoorzame, slonzige

Max en Moritz, de twee pestkoppen

Zijn sterk tegen het pessimisme van

en valse kinderen die nu eindelijk

die het hele dorp terroriseerden met

Scbopenhauer aanleunende levens-

eens niet capituleerden voor vaders,

hun streken. Tot 1957 verschenen er

beschouwing herkennen wij duide-

moeders, meesters en andere volwas-

van dit boek 137 drukken. Daarmee

lijk in de thematiek van zijn werk. In

senen. Max en Moritz zijn zowel

was de stroom uitgaven allesbehalve

schijnbaar simpele voorvallen uit het

inhoudelijk als qua verschijnings-

opgedroogd, maar de drukken wer-

leven van alledag ontdekken wij bij

vorm de opvolgers en voortzetters

den niet meer geteld. Wilhelm Busch

Busch hel tragikomische. Tragisch

van de creaties van Hoffmann.

verenigde in zich een groot illustra-

vanwege de onvermijdelijk slechte

Toen Busch in 1864 zijn manuscript

tie- en tekentalent met een bijzonde-

afloop van de eenmaal op gang ge-

aan zijn uitgever Heinrich Richter te

re literaire begaafdheid. Door deze

komen handeling, komisch doordat

Leipzig aanbood, bedankte deze voor

gaven was hij als het ware in de wieg

de waarnemer als het ware door een

de eer, omdat het laatste boekje van

gelegd om dé schepper van de

raam ziet, hoe het argeloze slacht-

Busch, BUderpossen., een fiasco was

Bildergeschichten en daarmee de ini-

offer geheel onverwacht parten wordt

geworden. Het was de misrekening

tiator van het 'stripverhaal' te wor-

gespeeld door ongecontroleerde en

van de eeuw. Dit tot vreugde van uit-

den. Overigens verdient het vermel-

oncontroleerbare krachten in zijn

gever Bassermann, die nu de rechten

ding dat hij een schier grenzeloze

omgeving en hoe dader en slacht-

op Max und Moritz kreeg,

verering had voor de Haarlemse

offer gemakkelijk van rol kunnen ver-

Reeds in [866 verscheen de Deense

wisselen. Of is dit raam een spiegel?

vertaling. Onder de 200 volgende

schilder Frans Hals. Van zijn bezoek
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vertalingen zijn zes Nederlandse. In

W.K. de Bruin

Voor uitgeverij Van Goor tekende hij

1912 verscheen in Heerenveen De

Wilhelmus Karel de Bruin werd op

de illustraties voor verschillende

streken van jan en Piet. T. van Buul

[4 december 187J geboren in Den

series school lees boekjes, waarvoor

produceerde in ca. 1920 een nage-

Haag als oudste zoon van een gezin

overigens ook andere tekenaars werk

noeg congeniale vertaling bij Kluit-

met drie kinderen. O m d a t zijn vader,

leverden: Veldbloemen (1912) en

m a n in Alkmaar. In 1948 vertaalde

J.J. de Bruin, steendrukker was,

Zonnebloemen, (1913). Ook op ander

Berttis Aafjes voor Bruna het werk;

kwam Willem al vroeg in aanraking

terrein kreeg hij opdrachten van deze

dertig jaar later las Gerrit Komrij zijn

met de illustratieve kunst. Het was

uilgever. Van Goor gaf informatief

vertaling voor de Vl'K O-microfoon

een kunstzinnige familie: zijn broer

materiaal over ziekte en gezondheid

voor. Merkwaardig is het voorwoord

Sjors werd beeldhouwer en zelf

uit, zowel voor kinderen als voor vol-

van David I larrsema in 1981 bij zijn

speelde Willem viool en cello.

wassenen. Zo heeft De Bruin een

Max en Maurits. Hij schreef in alle

De Bruin groeide op in Den Haag,

voorlichtingsfolder over EHBO van

ernst dat dit de eerste Nederlandse

ging daar naar de kweekschool en

informatieve afbeeldingen voorzien

vertaling was! tlien van den Broek

werkte er als onderwijzer in het open-

en ook een voorlichtingsboek voor

besloot (voorlopig) de reeks vertalin-

bare lager onderwijs. Daar maakte

kinderen in Indie. En hoewel hij

gen in 1985. Zijn uitgave bevat ook

hij onder andere kennis met | a n

daar nooit geweest is, heefl hij toch

Kloas en Krizze in het Veenkoloniaal

Ligthart. In 1905 behaalde hij zijn

een aantal schooluitgaven en verha-

G r o n i n g s . Een vertaling van Jan

MO-akte tekenen en in 1918 ook nog

len voor kinderen in het toenmalige

Klompsma in het G r o n i n g s van het

de akte handenarbeid. Later gaf hij

Nederlands Indiö geïllustreerd.

I loge Land was reeds in 1980 ver-

tekenles aan volwassen leerlingen,

Voor Kluitman, Veerman en andere

s c h e n e n . Een Friese vertaling. Murk

vermoedelijk a a n k o m e n d e onderwij-

uitgevers illustreerde hij vooral histo-

en Minne (Drachten/ Ljouwert), ver-

zers.

rische verhalen en jongensboeken

scheen in 1993.

Waarschijnlijk is hij via Jan Ligthart

maar ook enkele meisjesboeken.

De aanwezigen werden tenslotte

in contact gekomen met uitgeverij

Soms ontwierp hij daarvoor ook de

vergast op een vergelijking van de

Wolters, die op zoek was naar illu-

omslagen. De Bruin werkte ook

vertalingen aan de h a n d van een

stratoren voor nieuwe schoolboeken.

jarenlang, van 1903 tot 1941, m e e

fragment van Max en Moritz. Een

Hij illustreerde De Wereld in van

. -:

uitgebreide collectie Max und Moritz-

J.Ugthart en

uitgaven en -utensilién (van pudding-

H. Scheepstra

v o r m e n , kwartetspellen tot r a m m e -

(1898) en bij

laar en poppenkast poppen) comple-

kreeg ook op-

teerde de voordracht.

drachten voor

Cerard jaspers

des voor de

' '.• J Kinderen, de speciale bijki-

platen bij metho-

'zaakvakken'. De
eerste school pla-

Mr. Van Veen-kring

ten bij de metho-

Op zaterdag 18 november sprak

de Het Volle leven

Margreet van Wijk over de illustrator

bijvoorbeeld zijn

W.K. de Bruin. Twee van zijn klein-

door W.K. de

zoons en hun echtgenotes waren bij

Bruin getekend.

deze levendige presentatie aanwezig en

Hij verzorgde

zij namen de gelegenheid tebaat om

ook platen bij

aanvullende informatie bij Margreets

geschiedenis-

verhaal geven over werk dat nog in de

boeken die

familie wordt

Wolters uitgaf.

bewaard.

Wnf n, dit ipel kin geenttini gain t
t^rirt cerit Op uw b t e n e n i l l l l ,
!Te Tune tijqneE pM k eetjnQX:

TflTiei.-Ui peur dengarear,,

F'ier rijrk Kier Rrlmonii fier,
On ten peerd Ten berdpepier.
foyei es >«llt •otre Ectnton,)
Snr BDeeiTtle Je cirlon.
'

Fieltr ipcelt de kliTÏitel»
Wil j.ïjti intjebeangt in pret.
Lr. u n t i dei enfinti I U I thtaipl
Sont Ti«lneatniTtrii*i*nU.

Hij tleekt ie lingen « o r hen »p;
OnJ»t je blind' den iScnd' nï tl fep
EnjoaiHtia col i a-w u lier d,
Preaex. gi rdr * êe giillard»
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ge voor kinderen van het Algemeen

Het spoor terug

sterke geloof in Jezus hun een troost

Handelsblad.

ƒ re deze rubriek zuilen als er een actuele

is. Aan het eind vinden ze ver van

De Bruin fotografeerde en filmde en

aanleiding is, oude kinderboeken ge-

hun woonplaats onderdak in een

probeerde altijd graag nieuwe dingen

signaleerd worden die aansluiten bij

Evangelisch weeshuis. Er volgt een

historische gebeurtenissen.

oproep aan de Christenen van Europa

uit. Zijn vrije werk bestaat vooral uit

om de slachtoffers te steunen,

portretten. Zo schilderde hij onder
in verband met de discussie die er

De Duitse schrijver van 'Onder de

en van familieleden.

tijdens de recente verkiezingsstrijd

Armeniërs' moet waarschijnlijk

In 1897 trouwde hij met Josina de

ontstond over de Armeense kwestie

gezocht worden in de kring van

Jong en tussen 1S98 en 1907 kregen

c.q. de genocide op de Armeniërs in

Johannes Lepsius, een evangelisch

'ze vier kinderen: Willem, Johannes,

1916, is een jeugdboek uit ryo3 zelfs

theoloog, die al in 1896 een

Wilhelmina en Josina Na een lang

weer actueel:

"Anklageschrift" over deze gruwelen

ziekbed overleed zijn vrouw al in

Onder Geuzen en Armeniërs : twee ver-

schreef, en wiens "Deutsche Oriënt

1929, op 54-jarige leeftijd. In 1^36 is

halen j naar het Franseh en Duitsch

Mission" gezorgd had voor wees-

hij hertrouwd met Johanna Klasina

bewerkt door H.J. Hana ; [illustraties

huizen in Armenië. Een vriend en

Booij,

van A. Rünckel|. - Utrecht: Jac. C.

collega van Lepsius was Sa m nel

W. K. de Bruin is altijd in Den Haag

van der Stal, [1903].

Keiler (pseudoniem Ernst Schrill)

blijven wonen. Toen gepensioneer-

Het tweede verhaal in deze bundel,

van wie Hana vaker werk vertaalde.

den aan het eind van de oorlog op

'Onder de Armeniërs' gaat over twee

bevel van de Duitsers de stad moes-

Armeense schooljongens die opge-

meer mooie portretten van zijn gezin

ten verlaten, heeft hij met zijn tweede
vrouw bij het gezin van zijn dochter

komst. Maar de moeder van één van

De herdenking van de Hongaarse

in Groningen gewoond. Maar hij ging

hen is bezorgd: "Zij dacht aan de

opstand vijftig jaar geleden maakt

al na korte tijd weer terug naar Den

ijzingwekkende tijdingen die lang-

kinderboeken die de toenmalige

I laag waar hij op 6 augustus 1945

zamerhand ook tot de stad harer

gebeurtenissen als thema hebben

overleed aan een longontsteking.

inwoning waren doorgedrongen:

weer actueel. Een korte speurtocht in

tijdingen van afgrijselijke verwoes-

het Centraal Bestand Kinderboeken

tingen, moord en brand, kon dat alles

leverde enkele saillante uitgaven uit

werkelijk waar zijn? Werden de

zowel protestants-christelijke als

Bij de bijeenkomsten van de Van

Armeniërs, haar volk, werkelijk zo

katholieke kring op.

Veen-kring is iedereen welkom.

gruwelijk vervolgd en geslachl door

Vlucht uit Boedapest j W.J. Verbeeten ;

Plaats: Antiquariaat Acanthus,

de Turken en de Koerden?" En inder-

[omslag en tekeningen van Reint de

Achter Sint Pieter 180 in Utrecht.

daad barsten de gruwelen los en de

jonge}. - Haarlem : De Spaarnestad,

Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15

twee jongens maken de verschrikke-

1959.

uur. Meer informatie bij Frits Booy,

lijkste dingen mee nadat hun families

Klaartje en het Hongaartje j Esther

zie Colofon.

zijn vermoord, waarbij alleen hun

Magers ; [band en prentjes van Frans

Margreet van Wijk

Oo pUut tiet lurfen opgeleid,
Wordt ut ttn Beton m a t bereid.
Do tendree 10U1 Toni do col S i m
Bientet pefettre lot ceulenit.

s

Mei dank aan Hilda van der Helm

wekt plannen maken voor hun toe-

l i i i i t r t ü , hij Kei lioepelipel
Ttnden

Itfede

wel.

Tire Ie jen do cereeen !
I o n , non, non, tio» n'eet li boon.
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hHEL T P n n i l t

'T oiüiojo eit roede in ie vel,
Ho one poee Ket pekkoït rol.
Apree raap oieltro Reien T
Inr ee proie rent faire nn bond.

BtlK en K u t j e , tiend ten lm\i,
Trokken eeroen ter werend.
Cetotit, l e h e l , eee hom o ee e oei e e,
Toni reipirer l'eir dre prairie*.

ÏBei^..^ rBfiwfflKv •vVv;'-' -.-: - • ë •" ïamS
Antje, mailt u dit den voet,

Eii detl l o m e r in bet l e i d

Nog il tr(( miikt t e l hier Thfjj ,

Il de Tliee;eT hoog geteld*
Lo pUïiir du cetf-ToUnt

Met ï i j u killen op het ij»,
Vetthlen Je ee m i l h e n r e a l p e l ,
De Ion Klem pi i U g l e c o n ' i r e .

Qf ik neen] q * t i t voor £OeJ«
inn*Etr, piend bieïi £*rdr t rnï r

Cer je Tait Tenir lont droit»

Ejt perhlell (llTer! l i m n U

Lammersj. - 's-Hertogenbosch:

In memoriam

L.C.G. Malmberg. 1959.

S t i l , tir.iiir.1 met v u t e h tree
Sleept *Te b o n i l i j n s n r c ï l c r i i l e é

Le Tmlneen ni 1'ettelege,
Me aoiTi put d'nn hommt lege.

ge leeftijd overleed. (Bron: AD 21-102006 / Boekblad 26-10-2006}.

Het kerstrapport j P. de Zeeuw J.Gzn ;

Mark Vendelier, pseudoniem van

met tek. van I lein Kray. Den Haag :

Bernard 'I'heodoor Maria Tervoort,

Op 21 oktober 2006 overleed Paul

Voorhoeve, 1958.

overleed op 17 augustus 2006. Hij

Biegel, een van Nederlands belang-

In 1956 vlucht een Hongaarse jongen

was (een tijdlang) jezuïet, taalkundi-

rijkste schrijvers van kinder- en

naar Nederland omdat de Russen zijn

ge, hield zich bezig met gebarentaal

jeugdboeken. Hij werd 81 jaar oud.

land binnenvallen. Voor het eerst

en schreef spannende jongensboeken

Paul Biegel leerde het schrijversvak

viert hij Kerstfeest in een Hollands

met Rooins-katholieke inslag, zoals

bij de Marien Toonder Studio's, waar

gezin.

Alarm op f iertensprong, Sneeuw op

hij als stripverhalenschrijver begon.

Een kind uit het kamp j L. Huisinga-

kruispunt 73 en Het beest in het

In 196a verscheen zijn eerste kinder-

Scaf; omslag en illustraties van

Kanaal.

boek: De gouden gitaar, een verhaal

Irmgard Wille. - 's-Gravenhage : G.B.

over een eenzame veldmuis. Zeker zo

van Goor, 1958.

Op 17 oktober overleed Pieter

belangrijk als de inhoud van zijn ver-

Verhaal over een ouderloze Hongaar-

Kluitman )r. (1909-2006), de laatste

halen was het bijzondere en beelden-

se vluchtelinge, die in een Hollands

telg uit het geslacht Kluitman die de

de taalgebruik waarin hij zijn boeken

kamp terechtkomt. Ze krijgt de kans

kinderboekenuitgeverij die zijn groot-

schreef. Daarnaast kende zijn fanta-

om bij een Hollandse familie te gaan

vader in 1864 had gesticht, heeft

sie geen grenzen: zijn personages

wonen, maar blijft liever bij de

geleid. Hij kwam in T936 in de direc-

verplaatsen zich met groot gemak van

Hongaarse familie die haar op de

tie van het bedrijfdat toen geleid

de realiteit in een sprookjesachtige

vlucht heeft opgevangen.

werd door de twee zonen van de

wereld. De kracht van Biegels werk is

Van het blad Kris-Kras, onder redactie

opricliler: Hendrik Pieter (de vader

zijn verbeelding: prinsen en prinses-

van de Hongaarse immigrante ilona

van Pieter Jr.) en Willem Karel. Na de

sen, tovenaars, kabouters, draken en

Fermerna-Zboray, verscheen op 7

dood van Willem Karel in 1942 vorm-

sprekende dieren bevolken de verha-

december f956 een themanummer

den vader en zoon alleen de directie.

len, Biegel beweerde dat hij met zijn

over Hongarije en de Opstand met

Terwijl Kluitman voor de oorlog voor-

(meer dan zestig) boeken alleen wilde

hierin o.a. van de (Oostenrijks-

namelijk het betere en duurdere kin-

vermaken. Maar zijn verhalen behel-

Hongaarse) mederedacteur Pal Balasz

derboek had uitgegeven, werd na de

zen veel meer dan amusement; ze

het artikel "Hongarije, een land met

oorlog de keuze gemaakt om met

gaan over vriendschap, liefde en

veel strijd voor de vrijheid". In een

grote oplagen van goedkope boeken

dood, over goed en kwaad. Ook toen

extra oplage verscheen bovendien een

weer een flink marktaandeel te halen.

het mode was om maatschappelijk

Hol land-nummer in het Hongaars

Het eerste tastbare resultaat van deze

verantwoorde realistische verhalen te

met een voorwoord van Prinses

nieuwe koers werd behaald met het

schrijven, bleef hij zijn eigen weg

Beatrix voor de duizenden Hongaarse

verschijnen van de Kameleon-serie

gaan. Hij stak met zijn verhalen kin-

vluchtelingen die toen in ons land

van Hotze de Roos. Pieter Jr. verliet

deren een hart onder de riem door te

verbleven.

de zaak in 1986, 76 jaar oud, en ver-

laten zien dat ook bange personages

trok naar Duitsland waar hij onlangs

moedig kunnen zijn.

Met dank aan b'rancien Braaksma

in (ücheri, bij Düsseldorf, op 97-jari-
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De Zeeuwse Bibliotheek heeft al een

Hilda Van Stockum, auteur en illustrator, was afkomstig uit Nederland.
Ze overleed op 2 november op 98-

t*.ni kluut billen in de Incht;
'T ijn »1» woardim nouder iruoht.
Dei bulle» ii>ici It ncmt :
C'«jt dei perol#i J*I>* eftsl.

jarige leeftijd in Engeland. Veel van

www.zebi.nl : klik op 'Catalogi en
naar beneden en klik op 'Oud bezit

neringen aan haar Nederlandse

en Bijzondere collecties' en vind dan

jeugd. Haar debuut A Day on Skates

'Kinder- of Centsprenten'. Klik voor

(1934) speelt zich in Nederland af

de hele collectie op het begin van de

evenals twee boeken over de Tweede

tekst in blauw.

Wereldoorlog: The Winged Watchman
Stockum kreeg haar opleiding aan de

digitaliseerd. Ze zijn te vinden via
Collecties', dan op 'Collecties', scroll

haar boeken zijn gebaseerd op herin-

(1962) en The borrou/ed hpuse. Van

collectie van haar kinderprenten ge-

'T bniigtgin wmdl dm vaer*i«u,
Door't beleid vin viji« 'i'rJtB,
P*r te* ioiil* de Calherimt,
Ou pQUrf uit A It CULILU4,

kunstacademie, eerst in Amsterdam,

P.S.: Het materiaal van de eerste
schenking, die het echtpaar aan de
KB deed, is inmiddels beschreven.

later in Dublin. Ze trouwde een Ierse

Amsterdammer en gaf in 1899 Dik

In het CBK is het te vinden door te

man, woonde met hem in Ierland en

'l'rom zijn uiterlijk. Jan's vader

zoeken onder 'alle woorden' en dan

kreeg van hem zes kinderen. Ze

Hendrik van Oort was concertzan-

invoeren 'Landwehr-Vogels'.

werkte als freelance illustrator en

ger, en jan's dochter Dorinde is

maakte bijvoorbeeld de tekeningen

bekend als tekenaar van katten- en

Miep Diekmann ontving op 20 okto-

schrijversportretten.

ber 2006 een internationale onder-

Dulieu koos aanvankelijk voor de

scheiding, het Honorary Membership

muziek en werd violist in het

van IBBY-Intemational, uit handen

Ze vertaalde ook boeken uit het

Amsterdamseconcertgebouworkest.

van 1 BB Y-voorzitter Jant van der

Nederlands in het Engels, onder

In 1946 werd zijn eerste Paulus-strip

Weg. Ze kreeg deze onderscheiding

meer werk van ].M. Selleger-Elout,

gepubliceerd in Het Vrije Volk.

voor haar belangrijke werk vanaf de

/ voor de Amerikaanse uitgave van
is/ / Ajke's tiental en voor een editie van
7 Hans Brinker. or the silver skates.

C.M. l'othast-Gimbergen Sinyvan

jaren vijftig bij de ontwikkeling en

jterson. Een van haar boeken over

promotie van jeugdliteratuur. Ze

Ierland, Het huisje aan de baai, werd

schreef meer dan 60 boeken, vertaal-

in het Nederlands vertaald. Met illus-

Mengelwerk

de en begeleidde buitenlandse
auteurs, introduceerde nieuwe onder-

treren hield ze zich vooral in de win-

werpen en literaire vormen en stimu-

ter bezig; schrijven deed ze in de

Het echtpaar Landwehr-Vogels heeft

zomer als haar kinderen buiten speel-

het Zeeuws Genootschap en de

leerde critici. Ze stond aan de wieg

den. Later legde ze zich meer toe op

Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg

van de Nederlandse IBBY-sectie en

schilderen en had ze, ook in

verblijd met de schenking van een

steunde steeds actief het voortbestaan

Nederland, succesvolle exposities.

grote collectie zeldzaam gedrukt

ervan.

(Bron: w^ywjetrspleimnl).

materiaal uit de 19e eeuw: 770 kinderboeken en 535 kinderprenten.

Op 4 november 2006 werd in

Jean Dulieu, de geestelijke vader van

Voor conservator Ronald Rijkse was

Amersfoort de (Nederlandstalige)

Paulus de boskabouter overleed op

dit de mooiste schenking in 35 jaar.

Karl May Vereniging opgericht. De

29 november in Arnhem. Sinds eind

Het materiaal sluit goed aan bij de

bijeenkomst werd voorafgegaan door

jaren tachtig jaren leefde Jan van

reeds in de Zeeuwse Bibliotheek

een boekenbeurs waarop het nieuwe

Oort, zoals zijn eigenlijke naam luid-

aanwezige 10.000 kinderboeken en

boek van J.C. Oosterbaan en F. Roest:

de, al teruggetrokken.

1200 prenten. De collectie moet nog

Karl May, de 'verschreven schrijver', een

Hij kwam uit een zeer kunstzinnige

beschreven worden. Er zijn op ter-

reprint van De boer van het roer (1887)

C e n getalenteerde familie: zijn grootva-

mijn ook plannen voor een tentoon-

en een nieuwe druk van Karl May

) der Johan Braakensiek tekende poli-

stelling en voor digitalisering van

Compleet (Roest) ten doop werden

deze schenking.

gehouden. Nadere informatie over

tieke prenten voor De Groene

IO
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de vereniging bij Frits Roest. 0318418875 offrits.roest@hccnet.nl.

Kameleon, Hans G. Kresse, Enid
Kitten i i n e l e n l i t n i e t pluil

Stnar te lieterniir i* n o i i .
N"r ure pit !> .jiinin du A I I ,

Minister Maria van der Hoeven

Blyton, Karl May en vele anderen.
www.jeugdhelden.nl

C*r lil I t n I r p r r c l i r i l .

(OCW) heeft in het Letterkundig

De eerste 100 jaargangen van De

Museum de Max Velthuijs-prijs

Gids (vanaf 1837) zijn op dvd gezet.

bekend gemaakt, de nieuwe oeuvre-

Doorzoeken op elk woord is mogelijk.

prijs voor illustratoren van kinder-

De prijs is € 39,50, Te bestellen via

boeken. In 2007 zal de prijs voor het

www.onzetaal.nl.

eerst worden uitgereikt. Het initiatief
voor deze prijs is uitgegaan van de
Stichling P.C. Hooft-prijs voor Letter-

H a p p i l t , kindren! irrij ia 't roqdj

luikt handt n itecdi rr;t geiosd.
Siatei tien 1 TO) loiiiri,
Et rooi miei m i t é , pUiiir.

kunde en evenals de P.C. Hooft-prijs

Op de website van Het Geheugen van
Nederland is een collectie gedigitaliseerde kinderboeken en prenten

bedraagt deze oeuvreprijs € 60.000.

waarop onder andere ook beschrijvin-

van de Athenaeumbibliotheek in

De Max Velthuijs-prijs zal eens in do

gen van ongeveer 7500 school- en

Deventer geplaatst: 250 oude Over-

drie jaar worden uitgereikt.

kinderboeken met verwijzingen naar

ijsselse kinderboeken en 175 volks-

Hulskamp {Naar de vatbaarheid der

en kinderprenten,

Uitgeverij Contact heeft Gerrit

jeugd) en Buijnsters/Buijnsters-Smets

Zie: www.geheugenvannederland.nl

Komrij gevraagd een bloemlezing

(Bibliografie, van Nederlandse schooi-

samen te stellen uit negen eeuwen

en kinderboeken 1700-1800} zijn opge-

kinderpoëzie: liet wordt een selectie

nomen. Het bestand is op allerlei

van zo'n vijhonderd gedichten voor

manieren toegankelijk gemaakt: er

kinderen van de 12e tot en met de 21e

kan gezocht worden op ieder woord

Nog lot en met 28 januari 2007 is in

eeuw. Het verschijnen van de bundel

uil de titel, op alle drukken van een

het Drents Museum in Assen de ten-

staal gepland voor de Kinderboeken-

titel, alle werken van een auteur, alle

toonstelling Beestenboel : de dieren-

week 2007. (bron: De Leeswelp,

uitgaven van een drukker, alle uitga-

wereld van Henri Verstijnen 1882-

8/2006)

ven uit een bepaald jaar, bibliogra-

[940 te zien. Voor deze veelzijdige

fisch formaat etc. Het installatiepro-

kunstenaar en illustrator van kinder-

gramma staat op CD, de foto's staan

en schoolboeken en kindertijdschrif-

op DVD, Verdere informatie over het

ten waren dieren en de natuur de

programma en de aanschafprijs kunt

belangrijkste inspiratiebronnen. In

u vinden op bovengenoemde website.

samenwerking met het Drents

informatie over de vernieuwde versie

De Stichting Kinderboek Cultuur-

1882'iQ^o door Audrey Wagtberg

van:

bezit heeft een vernieuwde website,

Hansen bij uilgeverij Waanders in

Sub Rosa, of het naslagwerk 'zo als

www.kinderboekcultuurbezit.nl, met

Zwolle. ISBN 90 400 8282 o :

het behoort te zyn'. 'Old and rare' uit

onder meer 7000 boeken die te koop

€ 22,50.

de zestiende tot en met de negentien-

worden aangeboden.

Internet
Op de website van Arno van der

Tentoonstellingen

Museum verschijnt Henri Verstijnen

Plank www.amore-et-labore.nl staat

de Eeuw. Sub Rosa is een database,

Ook tot en met 28 januari 2007 is in

een elektronisch naslagwerk met

De Stichting 't Oude Kinderboek in

ruim 25.500 titels populair proza, dat

Zutphen heeft een nieuwe website:

dam de tentoonstelling Oud papier!:

de periode 1550-1850 bestrijkt. Verder

www.srichtingtoudekinderboek.nl.

over gebruik, bewaren en restaureren

zijn ruim 25,000 foto's opgenomen
van titelpagina, frontispite, finger-

Museum Het Schielandhuis te Rotter-

van prent en tekening Ie zien. De ten22 april 2007 wordt in Dinxperlo de

toonstelling geeft een beeld van het

printpagina's etc. Van de cd-rom is

Dag van de jeugdhelden: met Biggles,

veelvormig gebruik van papier zien:

nu een nieuwe versie verschenen

Arendsoog, Kuifje, Dick Bos, de

als vroege krant, affiche, papieren
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speelgoed, etc. Naast het zorgvuldig

2008), Zie voor alle informatie:

Dalenoord, Babs van Wely, Mance

restaureren van 'oud papier' en de

www. wi 11 te rboeken.nl.

Post, Max Velthuijs en Marit
Törnquist.

behandeling van schade aan prenten
wordt ook getoond hoe prenten en

Tot en met 11 maart in het Pers-

Bij de expositie verschijnt de in f uil

tekeningen goed kunnen worden

museum in Amsterdam de expositie

color uitgevoerde uitgave Heiden in

opgeborgen. Er is een fraai geïllus-

Fiep in de krant, de Parooljaren van

Beeld : illustraties uit kinderboeken

treerd boek met dezelfde titel bij de

Fiep Westendorp. I lier zijn ruim

waarin - naast een ruime keuze uit

tentoonstelling verschenen.

honderd illustraties te zien die Fiep

de illustraties uit de collectie van het

Adres: Korte Hoogstraat 31,

tussen 1948 en 1968 maakte voor de

Letterkundig Museum - een essay van

tel. oio - 217 67 24. Meer informatie

vrouwen-en jeugdpagina.

Saskia de Bodt is opgenomen waarin

over de tentoonstelling, bijbehorende

Adres: Zeeburgerkade 10. Tel. 020-

deze illustraties in een ruimer kunst-

lezingen en spreekuren:

6928810, www,fiepwestendorp.nl.

historisch kader worden geplaatst.
Daarnaast is gedurende dezelfde

htlg:/ /www.atlasvanstolk.nl.
Tot en met 26 augustus 2007 staat

periode in het Letterkundig Museum

En eveneens tot en met 28 januari

de expositie Heiden in Beeld, illustra-

de tentoonstelling Dutcli Treats te

2007 staat in Museum De Pont in

ties uit kinderboeken in het Letter-

bezichtigen, door Truusje Vrooland-

Tilburg de tentoonstelling Prenten-

kundig Museum in Den Haag, Het

Löb samengesteld uit het werk van

boeken uit de collectie van Rudi

betreft een tentoonstelling van de ori-

dertien Nederlandse kinderboekillu-

Oxenaar. Rudi Oxenaar (1925-2005)

ginelen van kinderboekenil lus tralies

stratoren. Deze tentoonstelling was

was van 1963 tot 1990 directeur van

vanaf de 18e eeuw tot heden, afkom-

eerder te zien in de Verenigde Staten:

het Rijksmuseum Kröller-Müller. De

stig uit de eigen collectie van het

in het Eric Carle Museurn of Pieture

collectie van Oxenaar omvat ruim

museum. Er wordt werk getoond van

Book Art in Amherst en in de UBS

7000 prentenboeken. Het is een

onder meer ]. Buys, J.H. Isings,

Art Gallery in New York.

internationale verzameling, niet

Henriëtte Willebeek Ie Mair, Jan

Letterkundig Museum, Prins Willem-

gericht op volledigheid, historisch

Wiegman, J.B. Midderigh-Bokhorst,

Alexanderhof 5. Den Haag .

belang, thematiek of specifieke illu-

Jan Rinke, Tjeerd Bottema, Johan

Zie voor verdere informatie:

stratoren. De kwaliteit van het beeld

Fabricius, Piet Worm, Jean Dulieu,

www.lett erkundi^mu seum.nl.

en de samenhang tussen de illustratie

Wim Bijmoer, Carl Hollander, Jenny

en de bijbehorende tekst waren uitgangspunt voor de verzameling.
Ongeveer driehonderd boeken uit de
collectie werden gekozen voor deze
tentoonstelling. Adres:
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg.
Tot en met 8 maart 2007 is in het
Drukkerij Museum in Meppel een ten-

t».J di kippm, «klit w«l j
In d«. anogt (« flij u» '1 «|>«tFiilbJ«n UMM{$*| £11*,
T« tn II mi plni (culillE.

Dr e r a l i htndtioop; I t g e w i i
O* katte ApTnEnr di( «f ii«

Lb*tl Bc<fnltrt grilidi jpileisFt

toonstelling te zien over het Margriet
Winterboek. Het is de eerste van drie
exposities over een halve eeuw spelletjes, verhalen en tekeningen. Hierna
volgen nog exposities in het Scryption
in Tilburg (van 20 mei tot 17 november 2007} en in het Museum van de
Twintigste Eeuw in Hoorn
(van i december 2007 lot 17 februari
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11(7* j.'.ctntt Wit «*» Tl|J(,!
Wjlih l u i t » — wttt ittrii
«ijl.
IW 1* llm« I" -tl!'" 1 "'

Jtmliocidtivon BV t u k g i r i g t !
f 1 e ffm» jaoiim l h iirellf*!
A es e/nt » g « M f o t t n i l h ,

K
LoQp Vlt-TJ Wlfl-l TTlj te i<* c j n «• f ( "
Örjflijt» duel tv* maltin goed.
T O M L:I•• • rb 1 itt nc h o n g e r !
Si «• ï t ü l In Dl C T N r r i ï ,

wnf^r^^^f^^Si
Sin:iT het l o u w w e l , [:•*»!( Jan ,

De waiuhlsl» m o e i h a t a l T e r d u r r n ;

OpJal ik niet Tallen kan
Jeati ronduit K balan^ain

Vtt TÖÏI u drug dal hij peen buren.
1 la cQvcltc ob tait ]CJ fcllci,
, l a m la Iingtaa fanill».

On *on frère. v i n ! l'*3l*oir»

Publicaties

Dat'i wal audaTtl TUI Jau LU*»,
[• 'l aauackaaweit niat 100 iwaaa,
k ragtr.dor FolïcbinelU
Cat iltul pltitl fonliaatiatlia.

Vereniging, nov. 2006. Voor € 12,-

I telden in Reeld : illustraties uit

plus verzendkosten te bestellen bij

kinderboeken / Saskia de Bodt,

Bijna alle boeken die hieronder warden

Frits Roest, Postbus 12, 6720 AA

Stance Fenhuis, Muriël S teegstra. -

vermeid zijn aanwezig hij het Letter-

Bennekom, tel. 0318-418875, email:

Den Haag : Letterkundig Museum ;

kundig Museum of hij de Koninklijke

frits.roest@hccnet.nl.

Amsterdam : Bas Lubberhuizen. -

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

Lijst van alle titels, met druk, jaar,

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

aantal pagina 's, bewerkers, uitgevers,

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

bijzonderheden en kleurenafbeeldingen

welke bibliotheek in Nederland het wel

van de omslagen.

aanwezig is.
NEDERLAND

96 p. : ill.. - ISBN: 9059371429 ;
ê 17,95.
Catalogus bij de gelijknamige expositie in het Letterkundig Museum, met
circa JJO illustraties in kleur en een

Een Zeeuwse idylle : het beeld van

inleidend essay van kunsthistorica

Zeeland in prentenboeken 1900-

Saskia de Bodt.

1960 / Saskia de Bodt. - Zeeuwse
Karl May, de 'verschraven* schrijver ;

Bibliotheek ; Terra l.annoo, 2006. -

Vergeten cultuurdragers. De familie

bewerking en receptie in Nederland /

96 blz : ill. : 21x21 cm. -

Campagne en hun boekenfonds, hon-

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

ISBN 90-5897-604-1 ; € 17,95 •

derd jaar uitgeven in Tiel [1819-1919]

Krabbendijke : Van Velzen, 2006.

De grote belangstelling voor de Neder-

/ John Landwehr. - 'Begijnekade 18',

248 p. : ill. ; 25 cm. -

landse folklore aan het eind van de IOOÊ

2006. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN

ISBN 90-807319-3-5.

en het begin van de 20ste eeuw heeft vele

978 90 78019 04 6 ; € 20,00. - Mei

prachtige prentenboeken opgeleverd.

registers.

In het eerste deel van hel boek wordt
bekeken hoe Karl May's reisavonluren

Ook over Zeeland verschenen er tal van

Het familiebedrijf Campagne heeft

werden 'bewerkt' en hoezeer met de

geïllustreerde publicaties, zoals blijkt uil

gedurende honderd jaar het uitgeven in

teksten werd geknoeid, aan de hand van

dit mooi uitgegeven boek waarin kunste-

Tiel mede bepaald. Naast medische,

een aantal parameters zoals godsdien-

naars als Ella liiemersma, Rie Cramer,

theologische en literaire publicaties ver-

sten, recht en onrecht, normen en waar-

jan Heyse, Henri Cassiers, jan Rinke,

scheen bij Uitgeverij Campagne een

den, racisme, menselijkheid en het af-

Annie Oldenziel, B.M. Midderigh-

beduidend aantal kinderboeken. Dit

wijzen van aardse rijkdom. Met voor-

Bokhorst, Bas van der Veer en anderen

boek bevat de familiegeschiedenis van de

beelden van inkortingen en weglatingen

de revue passeren. Met hoofdstukken

Campagnes en een complete fondscata-

van tekstgedeelten uil diverse drukken

waarin de geschiedenis van Zeeland

logus van 1810. tot 1919, met informatie

van verschillende uitgevers. Het tweede

wordt getoond zoals verbeeld in boeken

over prijzen, boekbinders, drukkers, illu-

deel bevat de uitgavegeschiedenis en de

vanaf 1860; de artistieke prentenboeken

stratoren, vindplaatsen en geraadpleegde

receptie van het werk van Kari May in

uit begin twintigste eeuw; folktorisme en

bronnen.

Nederland en Vlaanderen van 1882 tot

klederdracht, Zeeuwse gebruiken, spelle-

nu.

tjes en liedjes; het dagelijks leven van de

De stoute kinderen van Han en

jeugd in geïllustreerde kinderboeken; het

Annie / Joke Linders en Janneke van

Karl May Compleet: vour verzame-

beeld van Zeeland gezien door Ameri-

der Veer. - Schalkhaar : Eierland

laars van Nederlandstalige uitgaven.

kaanse ogen; en tol slot de verbeelding

Pers, 2006, - 51 p. : ill. ; 21 cm.

Deel 1: 1882-1948 / door Frits Roest.

van de Ramp in 10,53.

ISBN 978 90 78554 02 8 ; € 18,-.

- 2e dr. - Uitgave Karl May

Bibliofiele uitgave in een oplage van
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J2Ó exemplaren, f iet schrijversduo heeft-

'beeldrijm'. Tot slot verslagen van restau-

Walter Trier - Tolitik, Kunst, Reklame:

een aantal gedichten van Hoekstra en

ratoren van Instituut Collectie Neder-

Aussteüungskatalog der Trier-

Schmidt naast elkaar gelegd en wijst op

land over de behandeling van veel voor-

Retrospektive im Wilhelm-Busc.h-

de parallellen. Daaruit blijkt dat Ilan

komende schade aan prenten en papier.

Museum in Hannover als Buchausgabe / Hrsg. Antje Neuner

Hoekstra vaak iets eerder was met zijn
Het verlangen naar opvoeden : over

Warthorst. - Afïoltern am Albis :

de groei van de pedagogische ruimte

Atrium Zürich, 2006. - 236 S.; 35 cm.

Verdwenen Nederland : Nederland in

in Nederland sinds de Gouden Eeuw

- ISBN 3-85535-993-8 Cb : € 40,10.

oude schoolwandplaten / Henk

lot omstreeks 1900 / Jeroen J.H,

rebellie tegen de. gevestigde moraal.

Catalogus met bijna }oo afbeeldin-

Donkers : [eindred.: Gemmeke van

Dekker. Bert Bakker, 2006. 517 p.

gen, bij een tentoonstelling in Jiet

Kempen], - Groningen : WollersNoordhoff Atlasproducties, 2006. -

e 49,95.
Pedagogische mentaliteitsgeschiedenis

kunsthistorica het werk van Trier uit

223 p . : UI.; 35_26 cm. - Met liï. opg.

met als ijkpunten de jaren 1650, \8oo

Canada en uit particuliere collecties bij-

ISBN 90-01-12234-5 geb. Met een

en J900, geschetst aan de hand van

eengebracht heeft. Walter Trier ( ïflyo-

inleiding door Tijs van Ruiten over

beeldmateriaal (schilderijen en prenten),

7957,) is vooral bekend door zijn humo-

de geschiedenis van de schoolplaat.

teksten over opvoeding, gedichten voor

ristische illustraties in de boeken van

Wilhelm-Busch-Museum, waarvoor een

kinderen en dagboeken. Hij bespreekt

Erich Kastner, maar hij deed veel meer:

groot oblong formaat. De inhoud is per

ook opvattingen over 'witte' en 'zwarte'

hij maakte tekeningen voor kranten,

provincie geordend, beginnend met een

pedagogie: hij de ene groep onderzoekers

deed reclamewerk en hij maakte vrij

oude kaart uit de Bosatlas van 191S,

heerst de opvatting dat kinderen vroeger

werk. In 19JÉ vluchtte hij uit Duitsland

dan een overzichtspagina van de pren-

werden gekoesterd, bij de andere dat er

naar Engeland, en in 7947 emigreerde

ten die volgen, dan volgen pagina's met

voor kinderen geen liefde was, dat ze

hij naar Canada, waar zijn werk nu

aan de linkerkant en foto van de plek

werden uitbesteed en uitgebuit, en veel te

wordt beheerd in de Ontario Art

'Hoe het nu is' en een toelichtende tekst

lijden hadden.

Gallery.

BUITENLAND

Hans Christian Andersen : the

schaalplaat. Bevat platen van kunste-

misunderstood storyleller / Jack

naars als P. van der Hem, A.H. Gouwe,

Ltilderbuch und lllnstraliori in der

Zipes. - New York, N.Y ; London :

Bueninck, L.W.R. Wenekebach, Jan

Kinder- und Jugendlileratur / hrsg.

Routledge, 2005. - xvi, 171 p. : ill. ;

Sluyters en Gabriëlse.

von Kurt Franz und Günter Lange. -

2tcm. - ISBN 0-415-97432-1 hbk :

Baltmannsweiier : Schneider-Verl.

£50.00 ; ISBN 0-415-97433-X pbk :

Oud papier! : over gebruik, bewaren

Hohengehren, 2005. - IX, 184 S, :

£12.99

en restaureren van prent en tekening

ill. ; 23 cm. - (Schrifterireihe der

/ Una van der Wolde. • Bussum :

Deutschen Akademie Pur Kinder-

leven en werk, in het bijzonder de

TI IOTH ; Rotterdam : Atlas van

urtd Jugendliteratur Volkach e.V. /

sprookjes, bekijkt Zipes ze in de sociaal-

Stolk, 2 0 0 6 . • 127 p. : ill. ; 23 cm.

Deutsche Akademie für Kinder- und

historische context en onderzoekt het

ISBN 90-6868-434-5.

Jugendliteratur ; Bd. 31), -

persoonlijke en ideologische raamwerk

ISBN 3-8340-0007-8 kart: € 19,00.

erachter. Volgens Zipes herstaal

Prachtig uitgegeven plaatwerk in

'Hoe hel was in ...', en aan de rechterkant een paginagrote ajbeelding van de

Boek met schitterende ujbeeldingen

Na een kort overzicht van Andersen's

van het gebruik van papier als nieuw-

Bundel met 12 bijdragen vanuit ver-

jaarswens, affiche, aankieedpop, knip-

schillende vakgebieden over het prenten-

met name uit een aanpassing aan de

plaat, bouw- en vouwplaat, beweegbare

boek. Bevat onder meer een historische

burgerlijke normen. Andersen, die uit

reclameplaat, spel en speelkaart, door-

terugblik op enkele klassiekers uit begin

een armoedig milieu kwam, hechtte veel

kijkprent, uitvouwbare kijkdoos, illumi-

20e eeuw en een overzicht van trends in

belang aan goedkeuring door de heersen

natieprent, anaglief, menukaart en

de prentenboekenillustratie vanaf7950

de klasse. Toch zijn er ook sprookjes

meer. Zeer bijzonder zijn een aantal

in Duitsland. Ook illustraties hij sprook-

waarin hij wraak nam. De manier

ajbeeldingen waarbij sprake is van

jes komen aan de orde.

waarop in zijn verhalen zeer persoonlij-
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Andersen's bewerking van volksverhalen

fl r* n , Jonponi I mik «n atrijd >
Pt»t niet «in uw wjjj beleid.
Sc cnnbdlre paar mi ritu,
Voai ecitt* dn Tnibïon»

ïfet m a l ij 1c on trftin VoOTflp,

Trtlt Troom nit doei' kUïntlroep.
Tanbnqr et hidiisat M t* l c ,
Hl TOM oéWbref I» fite.

ke verhoudingen verbonden zijn met

Gi] dm toon tri ik do iwetp;
Loop inolof go krijgt ton i l r m p ,
1 ut 1> briiln, ï « o i U fruit,

NEDERLAND

Bijzondere
(her)uitgaven

De Verniaan (nr. 38, najaar 2006)
bevat een overzicht van de activiteiten

maatschappelijke, toestanden, maken datze wereldwijd weerklank vonden.

tiA domwegen: 'k l i j kun d i T t i ,
Ia 100 luüon ir ij kiA Huwin.
Eo uailomnt BO? forcit «•«esabN
Mrjgu) li m U n u b i t n l i l oabll

Berichten van Moeder de Gans (jrg.

van het Jules Verne Genootschap en

7, no. 3, nov. 2006) bevat een artikel

informatie over het verhaal Mistress

over Piet Prins.

Branican.

Boekenpost [no. 86, nov/dec. 2006)

BUITENLAND

bevat artikelen over het boek Van zesTer gelegenheid van de tentoonstel-

sen klaar van C, Johan Kieviet, de

Children's literature in edutation (jrg.

ling Een Zeeuwse idylii;, hei beeld van

Parooljaren van Fiep Westendorp,

37 no, 3, sept. 2006 en no. 4, dec.

Zeeland in prentenboeken jyoo-1960

iSe-eeuwse prent-encyclopedieën

2006) bevat artikelen over de invloed

(in de Zeeuwse Bibliotheek van 27

voor kinderen en scrapbooks uil de

die de meisjesboekenserie Girls of

oktober 200S - 6 januari 2007)

collectie van de KB.

Ncyse (1882-1954) uitgegeven:

Central High (1900-1917) heeft gehad
op de wedstrijdsportbeoefening door

werden twee manuscripten van Jan
Leesgoed (jrg. 33, no. 7, 2006) bevat

meisjes en vrouwen; over schutbla-

een artikel van Francicn Braaksma

den en over Peter Pan.

Sinterklaas opzeg-rympjes / versie-

over de schrijfster van De geheime

ring van Jan Heyse. - Middelburg :

tuin, Frances Hodgson Burnett,

Julit (200S, no. 3) bevat een artikel
over de hernieuwde belangstelling

Zeeuwse Bibliotheek, 2006. - [12] p.
ill. ; 28 cm, - - Met lit. opg. -

Lessen (periodiek van het Nationaal

ISBN 90-72151-31-3 ;

Onderwijsmuseum, jrg. 1, no. 3, sept.

ISBN 978-90-72151-31-5

2006) bevat een artikel over slavernij

voor de illustrator Wal ter Trier.
Kinder- und Jugendlileratur : eiti

in geschiedenisboekjes en over de

Lexikon (aanvulling 28, okt. 2006)

bloemlezing Stofgoud uit 1866.

bevat onder meer lemma's over

tekst en versiering van Jan Heyse. -

Emmy von Rhoden, Hubert Cöbels

Middelburg : Zeeuwse Bibliotheek,

Literatuur zonder Leeftijd (no, 71,

en Wilhem Carl Grimm.

2006. - [IJ] p. : ill. : ai _ 21 cm.

najaar 2006) is gewijd aan het beoor-

ISBN 90-72151-30-5 ;

delen van kinderboeken, en bevat

De Movable Slationary, kwartaalblad

ISBN 978-90-72151-30-8

onder meer het artikel: 'Van De klei-

van de Movable Book Society, is sinds

ne Vuurtoren naar Boek en jeugd

eind 2005 in de Leeszaal Bijzondere

De legende van Westen schouwen /

online, een indruk van 80 jaar jeugd-

Collecties van de KB ter inzage. I let

boekengids.'

onderwerp is duidelijk: beweegbare

Uit de tijdschriften

boeken in alle soorten, talen en
Traditie (zomer 2006) bevat een arti-

maten. Het blad bevat artikelen, lijs-

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

kel over de geschiedenis van het

ten met vakliteratuur, nieuws over

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

Nederlandse circus, met afbeeldingen

exposities, boekenbeurzen en confe-

bij het Letterkundig Museum of de

uit kinderboeken.

renties, nieuwe pop-up-boeken en

Koninklijke Bibliotheek.

werktekeningen.
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Verantwoording
illustraties

de grond gevallen en nu is haar buikje

builen is het pikdonker, alleen de sterBij de viering van het twintigjarig

ren flonkeren. De lamp op de tafel is

bestaan van onze Stichting is een

uit, waarom, omdat het nacht is

kleurkopie van een prent met kinder-

natuurlijk, iedereen slaapt en overal is

spelen aan de donateurs uitgereikt.

het stil

Op die prent stonden geen onder-

i let wordt langzaam licht, als je de zon

schriften onder de afzonderlijke

ziet is hei niet meer donker, Marja,

plaatjes. In dit n u m m e r zijn afbeel-

wakker worden het is al licht, de kinde-

dingen o p g e n o m e n van een latere

ren lachen en spelen blij. Graag

versie van deze prent, verschenen

reacties aan Mevrouw D. Peters-

mét begeleidende teksten.

Colofon

bloot. Marja's hoeken staan in het rek,

Mensink, Luts 4 6 , 8032 ZK Zwolle,
tel. 038 - 453 8750, of mail naar Ellen
Peters: angelo.ellen@tiscali.nl

Berichten uit de wereld van het oude
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Aernout Borms (penningmeester,
beheerder website)
agb 0rms@xs4all.nl

Vragen
Kees van U d e n zoekt al heel lang

Saskia de Bodt
saskia.debodt@let.uu.nl

Frits Roest is op zoek naar een exem-

naar een boek over de tweede wereld-

plaar van: De lotgevallen van de

oorlog. Korte beschrijving van het

beroemde luchtreizigers Mickel Ardan,

boek: een jongen loopt na de oorlog

Barbicvane en Nicholl. Het is een

met de boswachter of zijn vader of

getrouwe vertaling (1871) van De la

oom, door de bossen vlak bij de

bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN

terre a la lune (18(15), waarin de n a a m

grens. Ze ontdekken een loopgraaf,

Almen, ofvia pien.pon@hetnet.nl

van |ules Verne niet vermeld wordt,

die voert naar een deur met een vrij

Informatie a u b naar: Frits Roest,

nieuw hangslot. Ze breken het open

Donaties ( m i n i m u m donatie per jaar

Postbus 12, 6 7 2 0 AA Bennekom,

en k o m e n via een gang in een bun-

twintig euro) naar gironummer

tel. 0318-418875, email:

ker onder de grond. Daar treffen ze

2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis

frits.roest@hccnet.nl.

gijzelaars, die voor Duitse soldaten

Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.

aan het werk zijn. Ook zij worden

Donateurs van de Stichting ontvangen

Mevrouw D, Peters-Mensink is op

gevangen g e n o m e n , maar weten

uitnodigingen voor studiedagen en

zoek naar een kinderboek met de

later met enkele gegijzelden te ont-

excursies, een jaarboekje en regelmatig

titel Marja. Het gaat om een vrij dun

snappen, door een h u i s dat boven de

de Berichten uit de wereld van het

boekje van ongeveer 15x15 cm, met

bunker is gelegen. Graag bericht

oude kinderboek.

een donkerblauw omslag dat gaat

naar: Kees van Uden, Kleine

over Marja, Teddy en Pingo. Het had

Weidehoeve 23, 5262NJ Vught, tel.

m a a r korte tekstjes bij de platen. Het

073 6563956 of mail naar

boekje werd in 1974 in de familie

c.uden@home.nl

voorgelezen. Het is NIET het boek

Henk van der Lee
hjvdlee@planet.nl
Aanmelden als donateur kan men zich

Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok

van Rie Eerdmans.

De heer G. Schaap, achterkleinzoon

Een fragment van de tekst bleek

van Gerard Keiler, zoekt naar een

2509 LKDen Haag

destijds ooit op cassette te zijn opge-

exemplaar van Aan het strand, een

Tel. 070-3140215 (do, en vr.)

n o m e n ; mogelijk helpt dat bij identi-

deel uit de reeks Gerard Keller's

of tel. 020-6251915 (privé).

ficatie van het gezochte boekje:

Prentenboeken voor zijne kinderen, uit

e-mail:

Onder de geblokte deken slaapt Marja

18G6. Wie heeft er een? Informatie

nog, met haar grote bal wordt nu niet

graag naar: Vliststraat 5, 7417 CC

Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':

gespeeld. Marja 's pop is koud, ze is op

Deventer, tel. 0570-623716.

Frits Booy (035-5417336).
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STICHTING G E S C H I E D E N I S

KI NDKa- EN JEUGDLITERATUUR

}

Jeugdlexicon van deze uitgeverij 25 jaar. Misschien is het
mogelijk voor onze donateurs om deet te nemen aan de
geplande jubileumbijeenkomst. Wij houden u op de hoogte.
Hel programma van onze studiedag op 14 april a,s. in Den
Haag treft u hierbij aan. We zijn weer blij donateurs bereid
te hebben gevonden om zich voor onze Stichting die dag in
te zetten. Alles slaat in het teken van 'Helden in beeld' en
het belooft een interessante dag te worden voor het oog en
het oor,
L) ziel, ook in 2007 valt er weer veel boeiends te beleven op
het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur.
Frits Booy

De das van Ome Hei» is zwart
Z'n boord is wit.

Voorzitter

Mr. Van Veen-kring
Van het bestuur
Op 12 mei a.s. is de voorjaarsbij een komst van de Van VeenHet verheugt het bestuur zeer, dat het nieuwjaar ge schenk

kring. ]o Thijssen, verzamelaar en onderzoeker van cents-

2007 met veel aandacht en enthousiasme is ontvangen (zie

prenten, zal spreken over kinderprenten in de tge-eeuwse

o.a. Boekenposi nr. 88, maart/april 2007, p. 8). Ook omdat

school.

hel over een onderwerp gaat, dat nog nauwelijks goed is

Bij de bijeenkomsten van de Van Veen-kring is iedereen

onderzocht. Wij kijken nu al uit naar hel boek van Lin

welkom. Plaats: Antiquariaat Acanthus, Achter Sint Pteter

Buijnsters waarin ze veel uitgebreider op deze materie

180 in Utrecht. Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15

ingaat en dat zeer waarschijnlijk dit jaar zal verschijnen.

Meer informatie bij Frits Booy, zie Colofon.

uur

-

Een auteur voor het volgende geschenk is al gevonden.
Dit jaar kunt u excursies verwachten naar een tentoonstelling over W.G. van de Hulst in Museum Nairac te

Congres Bitd Druck Papier

Barneveld en naar de ten toonstelling 'Gelezen verleden'
(uit de verzameling van uw voorzitter} in Museum In

Van 17 t/m 20 mei 2007 houdt de Arbülskreis Bild Druck

't Houten Huis te De Rijp (zie bijgaande brief),

Papier haar jaarlijks congres, deze keer in Amsterdam.

Onze najaarsbijeenkomst is op 27 oktober a.s. en zal

De Arbeitukrds bestudeert bedrukt papier in de breedste zin

plaatsvinden in het Drukkerijmuseum te Meppel. Sprekers

van het woord. Van belang voor onze donateurs is de con-

zijn donateur Francien Braaksina over Jan Rinke en waar-

gresdag op vrijdag 18 mei van 9 tot 17.30 uur in de Rode-

schijnlijk Jan de Groot, oud-directeur van uitgeverij

Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. Sprekers zullen dan

Wolters-Noordhoff.

o.a. zijn: Nico Boerma en John Helsloot over Sint Nicolaas,

Over Wol Iers-Noord hof f gesproken: dit jaar bestaat het

Zwarte Piet, Père Fouettard en Struwwelpeter; Jo Thijssen

Berichten uit cicr werdd vun hut oude kinderboek
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over de kinderprenten van de Maatschappij lot Nul van 't Algemeen;
Iris van Daalen over Hollandse
Tabaks papieren; Lina van derWolde
(Atlas van Stolk) over oud papier;
Evelyne Verheggen over Nederlandse
Üevotionalia; en Gerard Rooijakkers
over de vernieuwde Maurits de
Meyer. Degenen die de congresdag
willen bijwonen, kunnen zich opgeven bij Nico Boerma, Dorpsstraat 37,
1121 BV Landsmeer of via email:
Nicoboerma@hotmail.com. Kosten
25 euro over te maken op rekening
450152103 t.n.v. R.N.II.Boerma.
De ünceuwniiiiL slaat te dooien
In liet witte veld.
De zwarte liomoti trfiuren
Oru de held,
Die eeiie zo. fier was opgesteld,

In Memoriam
Op 18 februari overleed op 81-jarige
teeltijd Frater Ca es a rins Mommers,
de grondlegger en mede-auteur van

eeuwse schrijver Gerard Keiler. |aren

de leesmethode Veilig leren lezen.

geleden kwam een Nijmeegse stu-

Struwwelpeter
Museum Frankfurt
heropend

Deze methode werd ontwikkeld tus-

dent in het kader van zijn studie bij

sen 1958 en 1962 en was de opvolger

de moeder van Schaap met de vraag

van de rooms-katholieke leesmetho-

om informatie over haar grootvader

Op 22 februari werd met veel toe-

de Ik lees ai van het RK Jongenswees-

Gerard Keiler. Toen is voor de heer

spraken het vernieuwde Struwwel-

huis die in gebruik was van 1910 tol

Schaap de belangstelling voor deze

peter Museum geopend. Daarmee

1962. Veilig leren lezen wordt nog

schrijfl ustige voorouder begonnen

kwam tegelijkertijd een einde aan de

steeds op tachtig procent van de

en sindsdien heeft hij een groot deel

vreemde situatie dat er in Frankiurt

Nederlandse basisscholen gebruikt

van diens werk verzameld en gele-

meer dan 25 jaar twee musea beston-

om kinderen te leren lezen. Frater

zen. Naast zijn werk als stenograaf

den die allebei aan dit klassieke

Mommers was van 1966 tot 1990

bij de Tweede Kamer schreef en ver-

kinderboek en zijn auteur Heinrich

wetenschappelijk medewerker en

taalde Gerard Keiler als bijverdienste

Hoffmann gewijd waren.

universitair hoofddocent aan de

talloze verhalen, artikelen en jeugd-

Midden jaren zeventig was in een

Katholieke Universiteit Nijmegen,

boeken. Aan het eind van zijn leven

herenhuis in het chique Frankfurtse

vakgroep onderwijskunde.

werd hij hoofdredacteur van de

Westend het Heinrich Hoffmann

Arnhemse Courant. Door Keiler

Museum geopend, gewijd aan de

vertaalde jeugdboeken zijn o.a. De

negentiende-eeuwse arts en leider

Geschiedenis van Robinson Crusöë

van een psychiatrische inrichting

{1869), Spoorweg A.B.C. (1869) en

aldaar die vooral beroemd was

Welkom
Begin dit jaar is de heer G.J. Schaap

Een Reis op den Rug van een Walvisch

geworden met het in 1845 voor het

uit Deventer donateur geworden van

(1889).

eerst verschenen prentenboek Der

onze Stichting. Hij verdiept zich al

Struwwelpeter. Omdat in de jaren

jaren in en verzamelt de publicaties

zeventig de zogenaamde anti -psychia-

van zijn overgrootvader, de 19e-

Berichten uit tkr wereld v;m hel oude kinderboek
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F rits Booy

trie opgang maakte, was de opzet van

het museum onder andere om aan-

Heinrich Hoffinenn Museum ontstond

trice, Beate Zekorn von Bebenburg,

dacht te besteden aan de vernieuwin-

in de binnenstad van Frank furt het

die niets met de pijnlijke toestanden

gen in de opvang van patiënten die

Slruwwdpet-ermuseum, geheel gedre-

van de jaren tachtig te maken had

Hoffmann in de door hem gebouwde

ven door een groep van vrijwilligers.

gehad en bovendien met haar activi-

psychiatrische instelling in de negen-

Omdat de nazaten van Hoffmann

teiten vele groepen kinderen naar het

tiende eeuw had doorgevoerd. Onder

met deze laatste groep meegingen,

museum wist Ie halen, ontstond er

de vlag van de Frankfurter Wzrk-

gingen de oorspronkelijke archivalia

steeds meer toenadering tot en ook

gemeinschaft e.V., een belangenver-

uit het bezil van Heinrich I loffmann

een goede relatie met de erfgenamen

eniging van (ex-) psychiatrische

mee naar het nieuwe museum,

van Hoffmann. Tegelijkertijd werd er

patiënten en nog steeds de koepel

Ruim 25 jaar heeft die merkwaardige

vantiit de gemeente Frankfurt steeds

waaronder het museum juridisch

situatie voortbestaan. Het Struwwel-

meer aandrang uitgeoefend om van

valt, werd niet alleen een museum in

petermuseum, een beperkte ruimte

de subsidiëring van twee musea af te

het pand Schubertstrasse 20 onder-

aan de voet van de Frankfurter Dom,

komen.

gebracht, maar werden er ook twee

volgestouwd met allerlei edities van

Toen anderhalfjaar geleden de spil

werkplaatsen voor psychiatrische

het klassieke kinderboek en de per-

van de afgescheiden groep, Gerhard

patiënten ingericht en werden

soonlijke bezittingen van diens

Herzog, stierf en bovendien de

paliënlen ingeschakeld bij het run-

auteur; en het Heinrich Hoffmann

Kunsfhalle waarin het Struwweipetcr-

nen van het museum.

Museum, werkend met een betaalde

museum ruimte huurde, die ruimte

Een stevige hotsing tussen de mede-

directeur, in een stalig herenhuis,

zelf wilde gaan gebruiken, leek de

werkers die een meer 'museale' aan-

waarin vanwege de erin opgenomen

gemeente de tijd gekomen om de

pak van het museum voorstonden en

sociale werkplaatsen slechts een

twee musea weer te herenigen. De

zij die nadrukkelijk die psychiatri-

groot trappenhuis en enkele zijka-

inmiddels hoogbejaarde groep van

sche component wilden behouden,

mertjes voor de museale activiteiten

vrijwilligers moest wel akkoord gaan

leidde aan het begin van de jaren

beschikbaar waren. Met name sinds

en zo sloot op 15 oktober 2006 hel

tachtig tot een afscheiding. Naast het

het aantreden van de huidige direc-

museum zijn deuren. De erfgenamen - inmiddels ook weer een generatie verder - waren blij dat de erfenis van de auteur onder veel betere
omstandigheden en met de toezegging van een goede ontsluiting van
het materiaal weer zou teruggaan
naar de Schubertstrasse.
De sociale werkplaatsen zijn inmiddels elders in een nieuw pand ondergebracht, hel herenhuis van vier verdiepingen is met steun van de
gemeente volledig gerenoveerd,
beveiligd en aan de nieuwste eisen
van brandveiligheid aangepast, en
het hele pand wordt nu ingericht
voor het enig overgebleven museum
voor Piet de Smeerpoets.
De naam van het Heinrich Hoffmann
Museum is vanwege de betere marke-

Het duifje gaat n a a r Moeder toe,
De konijntjes spelen kiekeboe.

tin gm o gei ij kli eden wel veranderd in
Struwwelpetcrmuseum omdat de naam

Berichten uil de wereld viin het oude kinderboek
liiii.ïr! 2007 n u . 5^

van bet boek zelf wereldwijd bekend
is, terwijl dat van de naam van de
auteur betwijfeld wordt.
Met behulp van verschillende cultuurfondsen van bet Bundesland
Hessen zijn inmiddels de eerste
ruimtes naar de laatste museale

'•'"*^5Ë l i l

msz
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inzichten ingericht. Aanleiding om
het museum dus weer voor publiek
open te stellen. Mei de andere, nu
slechts provisorisch ingerichte ruimtes zal in de loop van de komende

•••*ï£.

jaren hetzelfde gebeuren en de voltooiing van het dan geheel heringeDe witte stralen van het licht,
Glanzen over mijn gezicht,
Als ik 'sinorgens liet slapen moe
Hot zwarte venster open doe.

richte museum zal in 2009 feestelijk
worden gevierd bij gelegenheid van
de tweehonderdste geboortedag van
I leinrieh Hoffmann.
Behalve de persoonlijke nalatenschap
van Hoffmann wordt nu een selectie
getoond van de herenigde collectie

Mengelwerk

van Struw wel peteruitga ven uit de

ning voor uitzending op de televisie
is najaar 2008.

hele wereld, van de enorme reeks

In april 2007 beginnen de opnamen

van navolgingen bekend als struw-

voor de film Kapitein Rob en het

De musical Kuifje - De Zonnetempel

welpetriaden en van allerlei afgeleide

geheim van 1'rofessor Lupardi. Thijs

gaat op 22 mei in première in het

uitgaven als op muziek gezette

Romer en Katja Schuurman gaan de

Luxor Theater in Rotterdam. Op die

varianten, knip-, kleur- en plakboe-

hoofdrollen in deze jeugdfilm spelen.

dag is het honderd jaar geleden dat

ken, cartoons, politieke varianten,

De regie is in handen van Hans Pos.

Hergé, de geestelijke vader van de

etc. Ook voorwerpen als schilderijen,

Pieter Kuhn tekende tussen 1945 en

stripfiguur, geboren werd. Henk

poppen, aardewerk en een selectie

1966 voor Het Parool 73 avonturen

Poort speel l kapitein Had doek,

van de merchandise die rond het

van Kapitein Rob. (Metro 29-01-2007}

Kuifje wordt gespeeld door Jelle

boek is ontwikkeld in de loop van
150 jaar wordl opgesteld. Een inhou-

Cleymans. Seth Gaaikema tekende
De film Kruistocht in spijkerbroek

voor de tekst, die gebaseerd is op het

delijke uitbreiding zal plaats vinden

(het boek verscheen in [973 en is in

dubbel album De zeven kristallen hol-

in een zaal waarin aandacht besteed

2006 al aan de 77e druk toe) is vanaf

len en De zonnetempel.

wordl aan andere klassieke kinder-

16 november te zien in de bioscoop,

boeken als Alice in Wonderland,

Inmiddels is bij Lemniscaat de 78e

Geraldine McCaughrean heeft een

Pinokkio, Max en Moritz en andere.

druk uitgekomen: een speciale film-

vervolg geschreven op het wereld-

S truwwel petermuseum.

editie met een full colour fotokatern

beroemde boek Peter Pan uit 1911:

Schuberts trasse 20,

en een film omslag.

60325 Frankfurt am Main.
www .heinrich-ho ffmann-m useum.de
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Peter Pan in Scarlet. J.M. Barrie liet
in 1937 de rechten op zijn boek na

De boeken van Piet Prins (pseudo-

aan een Londens ziekenhuis. Nu kan

niem van Piet Jongeling) over Snuf

men op deze wijze de lucratieve

de hond worden in opdracht van de

auteurs- en filmrechten met jaren

EO verfilmd onder regie van Steven

verlengen, (bron: De Leeswelp,

de Jong (Kameleon-films), De plan-

8/2006)

Internet

wel gaan om uitgaven van vóór [937

kinderboeken, van Kruimeltje Lot

vanwege het auteursrecht.

Miezolientje en prinses Rosmarijn,

Nieuwe plannen zijn er ook. Binnen-

geven een mooi beeld van de Neder-

kort wordt een begin gemaakt met

landse normen en waarden in het

De website www .hetoudakinderboek.nl

een rubriek Papieren speelgoed zoals

tijdvak 1840-1950.

is sinds eind oktober 2004 'in de

bordspellen, aankleed poppen, speet-

Overijsselse oude kinderboeken en

lucht' en de belangstelling ervoor

figuren, eonstruetieplaten enz., mate-

centsprenten: 350 oude kinderboeken

neemt toe. Vooral sinds augustus

riaal zoals beschreven in Buijnsters'

en 175 historische volks- en kinder-

2006 • na de eerste publicatie van

Paper Toys. Op wat langere termijn

prenten van de 17e tot de 20e eeuw,

centsprenten over de omgekeerde

kunt u ook beweegbare prentenboe-

gedrukt of uitgegeven in Overijssel.

wereld - was er een sterke stijging in

ken via de SGKJ-website bekijken.

'Zie: www.aeheugenvannederland.nl,

het aantal bezoekers: van januari tol

Behalve plaatjes zijn ook teksten wel-

om een gekozen boek Le bekijken

en met juli 2006 658 bezoekers, van

kom, bijvoorbeeld over schrijvers,

dienL men op het vakje 'inhoudsop-

augustus tot en met december 3204

illustratoren, uitgevers enz.

gave' te klikken.

bezoekers, en van januari tot en met

Onderzocht wordt nog op welke

De gedigitaliseerde boeken die op de

30 februari 2007 al 1969 bezoekers.

wijze dergelijke informatie over het

sites van DBNL en Geheugen van

Het opnemen van meer centspren-

oude kinderboek systematisch kan

Nederland staan zijn ook te vinden

ten en - sinds eind januari - ouk oude

worden verzameld en op of via de

via het Centraal Bestand Kinder-

kinderboeken op Picasa gaf een extra

SGKJ-website gepresenteerd.

boeken, op genre 'Onlineboeken'.

impuls aan het aantal bezoekers.

Ambitieus? jazeker, want er zit wel

Op 3 maart waren het er al 475.

Interessant is ook waar de bezoekers

voor een paar manjaren werk in en

vandaan komen: USA 58%,

het is een werk dat nooit klaar en

Nederland 21% en rest van de

afgerond zal zijn. Het is een werkwij-

Dag van de jeugdhelden georgani-

Europese Unie 10%, maar er was

ze waarvoor internet ideaal is: met

seerd. Het is een beurs waarop ver-

ook bezoek uit Pakistan, Nieuw

stukjes en beetjes kan verder worden

enigingen, genootschappen, fanclubs

Zeeland en de Arabische emiraten,

gebouwd, verbelerd of aangevuld en

en verzamelaars zich presenteren

om maar enkele landen uit de lange

ondertussen kan iedere liefhebber

met boeken en andere materialen

lijst te noemen. De website wordt

genieten van wat nu al bereikbaar is.

van onder meer Biggles, Arendsoog,

dus steeds bekender en aantrekke-

Voor uw bijdragen, opmerkingen en

Krie de Noorman, de Kameleon en

lijker; alle reden om op deze wijze

kritiek: centsprenten@xs4ail.nl

het werk van Kar] May. Zie voor meer

Over onze website

door Ie gaan.

In Dinxperlo wordt op 22 april de

nieuws: www.jeuedhelden.nl

Hoe gaan we door? Er zullen nog

Asrnoul Borms, redacteur website

meer prenten (nu ruim 2000) en

SGKj.

oude kinderboeken (nu ca. 350)

Dat foop Ier Heul ook redactrice was
van een tijdschrift, is niet zo'n

integraal via de website bereikbaar

Naast dit bijzondere particuliere ini-

bekend feit uit haar levensgeschiede-

worden. Rubrieken als Sinterklaas,

tiatiefvan Aernout en Leny Borms-

nis. Zie daarom:

Tyl Uilenspiegel, Reinaert de Vos,

Koops komen er ook steeds meer

ht t p: / /www . kb. nl/irhaeli ertt / aan-

fabel- en sprookjesboeken, school-

digitale kinderboeken van openbare

wi n s ten / 2 o 07 / pra Lenen b rei en / i n d ex.

boeken etc. zullen worden toege-

instellingen via internet beschikbaar,

html

voegd. En ook de donateurs kunnen

Op de website van Het Geheugen vun

of kijk op www.kb.nl en klik op

prenlen of boeken op de website

Nederland zijn in de rubriek Kunst en

"Praten en breien".

laten publiceren, lngescand materi-

cultuur, onder het kopje Literatuur

aal kunt u aan de redacteur aanbie-

momenteel twee collecties kinder-

den en bijzondere boeken en pren-

boeken in hun geheel te bekijken:

ten kunnen in overleg ook voor u

Kinderboeken van de Bibliotheek

worden ingescand. Daarbij moet het

Rotterdam: zo'n 300 historische

tterichlcii uil de wereld van hel oude kinderboek
maart 2007 no. 53

Tentoonstellingen

bezichtigen, doorTn.uisje Vrooland-

het Nederlandse landschap er aan

Löb samengesteld uit het werk van

hel begin van de vorige eeuw uit zag.

Tot en met 27 april 2007 (verlengd)

dertien Nederlandse kinderboekillu-

De veranderingen tussen toen en nu

is in het Drukkerij Museum in Meppel

stratoren. Deze tentoonstelling was

zijn vaak groot, zoals te zien is op

een tentoonstelling te zien over het

eerder te zien in de Verenigde

foto's van dezelfde locaties anno nu.

Margriet Winterboek. liet is de eerste

Staten: in het Eric Carle Museum of

Het bijbehorende prachtige boek

van drie exposities over een halve

Picture Book Art in Amherst en in

door Henk Donkers is in het vorige

eeuw spelletjes, verhalen en tekenin-

de UBS Art Gallery in New York.

nummer van de Berichten gesigna-

gen. Hierna volgen nog exposities in

Letterkundig Museum, Prins

leerd.

het Sayption in Tilburg (van 20 mei

Willem-Alexanderhof 5, Den Haag .

tot 17 november 2007) en in het

Zie voor verdere informatie:

De hele komende zomer, van 14 april

Museum van de Twintigste Eeuw in

www. Ietterkundigmuseum.nl.

t/m rj oktober, is in Museum In 't

Hoorn (van 1 december 2007 tot 17

Houten Huls in De Rijp een tentoon-

februari 2008). Zie voor alle informa-

Tot en met 30 september is in het

stelling te zien: Gelezen verleden.

tie: www, wi nterboeken.nl.

Nationaal Önderwijsmuseum in

Twee eeuwen Nederlandse kinder-

Rotterdam de expositie Verdwenen

boeken. De tentoonstelling bevat

Tot en met 26 augustus 2007 staat

Nederland : op reis niet oude school-

meer dan 100 boeken uit de collectie

de expositie Helden in Beeld, illustra-

wandplaten te zien. Het is een rond-

van Frits Booy en zal een kleurrijk

ties uit kinderboeken in het

reis door vooroorlogs Nederland aan

overzicht geven van diverse tijden,

Letterkundig Museum in Den Haag.

de hand van de aardrijkskundige

stijlen en onderwerpen. In de muse-

Het betreft een tentoonstelling van de

wandplaten van J.B. Wolters en P.

umwinkel zullen prentbriefkaarten

originelen van kinderboekenillustra-

Noordhoff, uit een tijd waarin er nog

van tentoongestelde prentenboeken

ties vanaf de 18e eeuw tot heden,

geen sprake was van grootschalige

te koop zijn. Adres: Tuingracht [3,

afkomstig uit de eigen collectie van

verstedelijking, milieuvervuiling en

tel. 0299-671286. Open: di-zo n-17

het museum. Er wordt werk getoond

files. De sehoolplaten laten zien hoe

uur. Zie: www.houtenhuis.nl

van onder meer J. Buys, J.H. Isings,
Henriétte Willebeek Ie Mair, Jan
Wiegman, J.B. Midderigh-Bokhorst,
Jan Rïnke, Tjeerd Boltema, Johan
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Fabricius, Piet Worm, Jean Dulieu,
Wirn Bijmoer, Carl Hollander, Jenny
Dalenoord, Babs van Wely, Mance
Post, Max Velthuijs en Marit
Törnquist.
Bij de expositie verschijnt de in full
color uitgevoerde uitgave Helden in
Beeld : illustraties uil kinderboeken
waarin - naast een ruime keuze uit de
illustraties uit de collectie van het
Letterkundig Museum - een essay van
Saskia de Bodt is opgenomen waarin
deze illustraties in een ruimer kunsthistorisch kader worden geplaatst.
Daarnaast is gedurende dezelfde
periode in het Letterkundig Museumde tentoonstelling Dutch Treats te

EiïrÏLtiltrn üil de wereld van hel oudt; kindrrlHiek
iun;ir[ 2 0 0 7 110. 5]

Wat de hemel ons bewaarde
Valt in witte vlokken ne«r

Van 16 juni tot en roet 27 oktober is
in Museum Nairac in Barnevcld een
expositie te zien met als titel W.G.
van de Hulst, een boekje en een
sinaasappel. Hen overzicht van het
hele werk van W.G. van de Hulst
met originele tekeningen van Tjeerd
Bottema, Van de Hulst Jr,, Cornelis
Jetses, J.H, Isings en anderen. Het
materiaal is afkomstig uit de privécollectie van de familie Van de Hulst.

Gitzwart is de kraai
En de meeuw il) de sneeuw is wit.

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden

Audrey Wagtberg Kansen ; m.m.v.

nr. 180). - ISBN 90-6697-167-3,

vermeld zijn aanwezig hij het Letter-

Andréa Kroon ; [eindred.: Jan Jaap

p, 97-104, 132-134.

kundig Museum of hij de Koninklijke

Heij]. - Zwolle : Waanders ; Assen :

Bibliotheek In Den Haag. Mocht een

Drents Museum ; Den Haag :

als vernieuwer van de Nederlandse

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

Museum Mesdag, cop, 2006. -

grafische kunst en uitvinder van een

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

128 p. : ill. ; 28 cm, - (Monografieën

nieuwe nationale identiteit. In dit opstel

welke bibliotheek in Nederland het wel

van het Drents Museum over kun-

is veel aandacht voor zijn boek

aanwezig is.

stenaars uit het tijdperk rond 1900 ;

'Afbeeldingen van kleeding, zeden en

dl. 21} - ISBN 978-90-400-8282-5 ;

gewoonten in de Bataafse Republiek'

€ 22,50.

(I8QJ-I8OJ). In 'Lust «f Leering' staat

NEDERLAND

Uitgave naar aanleiding van de
Geschiedenis van het Nederlandse

overzichtstentoonstelling van Henri

antiquariaat / Piet J. Buijnsters.

Verstijnen in fipt Drents Museum in

475 P " 17x24 cm

Assen (7 november 2006 t/m 28 janu-

ISBN 978-90-77503-70-6 ; € 45, -

ari 2007) en Museum Mesdag te Den

Evert Maaskamp wordt omschreven

meer over zijn educatief-encyclopedlsche
kinderboeken.
BUITENLAND

Haag (25 februari t/m 21 mei 2007).

Kinder- und Jugeiidliteratur-

Nederland gedurende een periode van

Verstijnen was de illustrator van o.a.

forschung 2004/2005 : Mit einer

tweeënhalve eeuw, {1750-2006} vol

de reeks 'Dierenvreugd en leed' door

Gesamtbibliographie der Veröffent-

dramatische gebeurtenissen - van de

L Dorsman Cz., 'Een dag in Artls'

lichungen des Jahres 2004 / Hrsg,

bijna-uitroeiing van het joodse anti-

van Anna van Gogh-Kaulbach en van

vom Institut für Jugendliteratur-

quariaat tijdens de Tweede Wereld-

'Peter Pan In den wondertuin'.

forschung der... ; unter der Verant-

Beschrijving van het antiquariaat in

oorlog tot de recente bedreiging door het

wortung von Bernd Dolle-Weinkaufï',

internet. De handel in oude boeken en

Uitvinder van een nieuwe nationale

Hans H. Ewers und Carola

prenten ondergaal momenteel wereld-

identiteit: Evert Maaskamp (1769-

Pohlmann, - Frankfurt am Main :

wijd grote veranderingen. Op basis van

1834) / Ë. Koolhaas-Grosfeld

Lang, Peter Frankfurt, 2005. - 253 p.:

talrijke gesprekken heeft het boek tegelijk

In: Vollenhove, stad en vermaarde

13 zw.-w. ill. ; 23 cm. - (Kinder- und

het karakter van een ooggetuigenverslag.

zonen : negen opstellen bij de viering

Jugeridliteraturforschung ; 2004/

Met foto's van personen en interieurs.

van 650 jaar stadsrecht / red.; Jos

2005) Met bibliografie (pag. 183-253}.

Mooijweer. - Kampen : Stichting

ISBN 3-631-54537-1 Pb : € 39,80.

Henri Verstijnen (1882-1940) : beel-

Ijsselacademie, 2005. ill. ; 24 cm, -

dend kunstenaar en theosoof/

(Publicaties van de Ijsselacademie ;

Bevat bijdragen over icje-eeuwse
Duitse bakvisromans; dejugend-

Bcrichlen uil de wereld van hel oude kinderboek
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schrijienbewegung van

Heinrich

Woljgtst; de dichter Richard Dehmel;
het kindbeeld in de Duitse jeugdlitera-

29 cm. • ISBN J-85493-128-X :

de Pierpont Morgan Library in New
York, ingedeeld in zo hoofdstukken,

€25.90.
Uitgave ter gelegenheid van een ten-

steeds beginnend met een korte inleiding

toonstelling in het Jüdisches Museum in

waarna een aantal titels volgen. Bevat

Wenen, over leven en werk van de

100 illustraties in kleur en 250 in zwart-

Rolkappchen und Originalillustratio-

Oostenrijkse auteur Felix Salten (1869-

wit. De hoofdstukken gaan over de

ncn ; Burg Wissem fiilderbuch-

1945J, schepper van 'Bambi' (1923). Hij

redenen voor uitgevers om kinderboeken

m u s e u m der StadtTroisdorf/ [Zum

was zeer veelzijdig,

werkte als theater-,

te maken, over individuele uitgevers en

Gdeit: Maria Linsmann]. - Tokio :

film- en kunstcriticus, vertaalde, schreef

hun navolgers, vernieuwers in de uitge-

Asahi S h i m b u n , 2005. - 282 p . : ill. ;

scenario's, reisverhalen, operalibretto's

verswereld, over het boekenbezit van één

24 cm.

en kinderboeken, in 1939 vluchtte hij

meisje, roofdrukken (copycat publica-

naar

tionsj, bijzondere boekvormen, volks-

tuur in de 19e eeuw.

Catalogus gemaakt door het Rilder-

Zwitserland.

boeken voor kinderen, stichtelijke boe-

buchmuseum in Troisdorf voor een aantal tentoonstellingen in Japan, met veel

The Oxford encyclopcdia of children's

ken, sprookjes en fantasieverhalen,over

illustraties maar helaas aileen met

literature / Jack Zipes, cd. in chief. -

marketing, boekbanden en eigendoms-

Japanse bijschriften. Meer dan de helft

Oxford [etc] : Oxford Univcrsity

kenmerken.

van de pagina 's wordt besteed aan één

Press, 2 0 0 6 , - 4 dl. : ill. ; 29 cm. -

Roodkapje-verzameling: dan

ISBN 0-19-514656-5 ;

Nature's engraver : a Üfe oCThomas

ISBN 978-0-19-514656-1.

Bewick / Jenny Uglow. - Faber and

volgen

afbeeldingen van originele illustraties
van hedendaagse kunstenaars als

Internationale encyclopedie, die

Faber, 2 0 0 6 . - 458 p. e

janosch, Lionni en Helme Heine, maar

behalve de Engels-Amerikuanse landen

niet van Roodkapje. Achterin is een

ook Fngels-georienteerde landen omvat.

(niet complete) lijst in het Japans en

Met 3200 ingangen op auteurs, illustra-

vogeltekenaar (tjjyiSsS) die zich ont-

Duits opgenomen met titels van de

toren en belangrijke stromingen, vanaf

wikkelde tot de grootste houtgraveur van

Roodkapje-uitgaven.

de Middeleeuwen tot heden. Bevat ook

zijn tijd. Naast vogels tekende hij ook

bijdragen over landen en regio's, onder-

andere dieren en schreef hij teksten bij

Gulliver in Drcsden : Kinder- und

werpen, genres en boekfiguren. Met

de tekeningen. De natuur, de plaatsen

J u g e n d b ü d i e r Dresdner Verlagc voti

bijna 400 zwari-wit afbeeldingen. Deel 4

Tyneside en Newcaslle en de werkplaats

ISBN o 571 22374 5 I

34-75-

Biografie van de itte-eeuwse Engelse

1524 his 1978 / Renate Knorr ; rnit

bevat registers, een bibliografie van

van Bewick worden met precisie enfijn-

Textill. und 96 Farbtafeln. • Bcrlin :

vakliteratuur en een lijst van belangrijke

zinnigheid beschreven, en de vele mees-

Galerie Klaus S p e r m a n n , cop. 2005. -

collecties.

terlijke illustraties van Bewick geven ook
een beeld van zijn leven 'dat zich voor

288 p., XCVI p. p i : ill. ; 28 c m . - Met
index, lit. opg. ; ISBN 3-00-016994-6

Be merry and wise : origins of child-

het grootste deel in een wereld als in een

geb.

ren's book publishing in England,

neslkastje lijkt afgespeeld te hebben',

1650-1850 / Brian Alderson and Felix

aldus Kees Fens in De Volkskrant van

boeken die in Dresden werden uitgege-

de Marez Oyens. - London : The

16-2-2007. Bewick ontwikkelde nieuwe

ven. Het beschrijvende deel (p. iy2i&)

British Library ; New Castle, DE : Oak

technieken, bracht het ambacht van de

is voorzien van zwart-wii illustraties.

Knoll Press, 2 0 0 6 . - XIV, 318 p. : ill. ;

houtgraveur op hel hoogste niveau, en

Achterin zitten nog eens 96 paginagrote

31 cm. - Publ. in associalion with The

maakte als eerste in boeken voor kinde-

kleurenplaten. Voorzien van registers op

Pierpont Morgan Library and The

ren het werk van de illustrator even

reeks, titel, auteur, illustrator en uitgever,

Bibliographical Society of America. -

belangrijk als de tekst.

Bibliografie met 2457 nummers van

ISBN 0-7123-0668-4 (British Library)
Fdix Salten : Schriftsteller-Journalist-

geb. ; ISBN t-584-56180-7 (Oak Knoll

Beatrix Potter : a Üfe in nature /

Exilant / Ilrsg. Siegfried Mattl ; Hrsg.

Press) geb.

Linda Lear. - Allan Lane, 2 0 0 7 . -

Schwarz. • Wien : H o l z h a u s e n
Verlag, 2 0 0 6 . - 160 S . : zahlr. Abb. ;
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Mooi uitgegeven bibliografische studie, gebaseerd op een tentoonstelling in

585 p. - ISBN 978 o 713 9 0 5 6 0 2 ;
€ 42,40.

Biografie van de Engelse auteur
(jS66-i<J43_), onder meer gebaseerd tip
een gecodeerd dagboek uit haar jeugd.
Potter, afkomstig uit de behoudende
middenklasse, had weinig vrijheid, maar
wist zich door een studie tol botaniste
op te werken (met ais specialiteit paddestoelen) en zo haar talent voor tekenen
te ontwikkelen. Ze gaf in haar werk de
schoonheid van de natuur weer en droeg
daarmee (en met acties en geld) hij aan
het behoud van het landschap van het
Lake District. Met nooit eerder getoonde
illustraties en intieme details uit het
leven van een ongewone en getalenteerde
vrouw, die tijdloze kunst maakte. Het is
een ' uiterst aangename levensbeschrijT a n t e Ant leest in de k r a n t

ving, een heel goed - te uitvoerig bijna gedocumenteerd,

onkritisch

Zij heeft eeti zwarte j u r k a a n

verhaal'

Met witte kant.

schrijft Kees Fens (Volkskrant 2-2-2007J.

In ihe garden : essays in honour of
Frances H o d g s o n Burnc*tl / Angelica

!n dit bock wordt de verhouding tussen Disney, het consumentisme en het

fn 5930 werd de vrouwelijke detective
Nancy Drew geschapen door het

Sheila Ca r pen Ier. - The Scarecrow

maatschappelijke beeld van het ideale

Stratemeyer Syndicale, en 80 miljoen

Press, 2 0 0 6 . - 272 p. r ill. —

Amerikaanse

boeken later heeft ze de crisis, de tweede

ISBN 0-8108-5288-8; $ 4 6 , - .
Bundel met artikelen naar aanleiding

kind

onderzocht.

Beïnvloeding door media is een thema

wereldoorlog en de jaren zestig overleefd

dat voortdurend in de belangstelling

en is even geliejd hij de huidige generatie

van een conferentie in Californie in

staat. Wall Disney's 'kolonisatie van de

meisjes ah bij hun grootmoeders. In

200},

kindertijd' is al het onderwerp van

deze studie wordt onderzocht wie haar

pers en lieficbbers, over Bumett's hoeken

maatschappelijke zorg en wetenschappe-

in hei leven riep, en hoe ze uitgroeide

voor volwassenen en voor kinderen, over

lijke belangstelling sinds de man en zijn

van een triviale heldin tol een
Amerikaans

met bijdragen van wetenschap-

de daarvan gemaakte toneelstukken en

films populair werden. Eind jaren veer-

films, over de invloed op andere boeken

tig was Mickey Mouse een van de

en over de wijze waarop haar leven werd

bekendste figuren in de wereld, en een

weerspiegeld in haar romans en jeugd-

bijzonder machtige figuur voor kinderen

ren's literature / Mary Shine

boeken.

uit de Amerikaanse middenklasse.

T h o m p s o n en Celia Keenan, editors. -

Disney's bijzondere rol In fiet bepalen

Dublin : Four Courts Press, 2 0 0 6 . -

icoon.

Treasure islands : studies in child-

Babes in tomorrowland : Walt Disney

van het ideale Amerikaanse kind werd

219 p. ; 24CJT1. -ISBN 1-85182-941-5

and the m a k i n g of t h e American

met groeiende verontrusting opgemerkt.

hbk : £ 45,00.

child, [930-1960 / Nicholas

Twintig essays over de rol en de bete-

S a m m o n d . - D u r h a m , N.C ; London :

Girl sleuth : Nancy Drew and the

kenis van eilanden in oudere en heden-

Duke University Press ; [Chesham] :

w o m e n who created her / Melanie

daagse jeugdliteratuur.

C o m b i n e d Academie, distributor],

Rehak. - Orlando : Harcourt, 2 0 0 5 . -

over Ierse en Keltische literatuur ook

2 0 0 5 . - x, 472 p. : ill. ; 23 cm. -

364 p., [8] p. of plates. : ill. ; 24 cm. -

essays over R.L. Stevenson, J.M. Barrie,

ISBN 0-8223-3451-8 hbk : £ 6 7 . 0 0 ;

ISBN 0-15-101041-2 ;

Arthur Ransome en Fnid Blyton.

ISBN 0-8223-3463-1 pbk : £ 16.95.

ISBN 978-0-15-101041-7,

Naast

bijdragen

Beric hlen uit de we re IJ van hel oude kinderboek
maart 3007 no. J3

;i^^i¥0ïf,i*5'E|ja
van het verschil tussen arm en rijk,
belonen en straffen en de- pedagogische
moraal. De veranderende rol van.
Sinterklaas, van eerbiedwaardige magische figuur tot (een soms hulpeloze)

1
• - - ; • <

mens van vlees en bloed, wordt belicht.
Met een aparte Cedichtenbijlage, chronologisch geordend, van 1S51 tot zooj.
Koloniale ontmoetingen : representatie van etniciteit in Indische jeugd /
Dolinde van Kol. Universiteit van
Amsterdam : Nederlandse Letterkunde, juni 2006.
Onderzoek naar de Garoedaprijs-

tïwg-ï; r ;,-> >v;

vraag, met beschrijvingen van zes met

il£L

deze prijs bekroonde boeken: Waar het
bamboe ruischt / Augusla van Slooten
(lQjS)', De wajangpop / S. Franke

Librairic de jeunesse et litteralure

informatie over boekkunstenaars, pers-

(1940J; Pang Paneu de Toenonger /

industrielle au XlXe siècle / Francis

en modetekenaars, karikaturisten, car-

Gijsbert de Vries (icf^if Djaidin /

Marcoin. - Paris : Honore Champion,

toonisten en ajftchekunslenaars. Dit

L van Suchtelen-Leemhruggen {(1Q41I;

2006. - 893 p. ; 23 cm. - (Histoire

deel bevat een gezamenlijk register op

Van verschillende stam / C.A.

culturelle de 1'Europe ; 7}. - Met

alle 3 delen. De samensteller is uitgever

Leembruggen {1947); Hel geheim van

index, lit. opg. ; ISBN 2-7453-1301-0

van kinderboeken in Parijs. Per illustra-

Kcbon-ÏSurut j W. van den Boomgaard

geb.

tor worden vermeld: levensjaren, oplei-

U947)

Naslagwerk over het kindbeeld en de

ding, belangrijkste werkzaamheden, een

jeugdliteratuur in de negentiende eeuw

lijst van geïllustreerde werken en secun-

in Frankrijk, met informatie over uit-

daire literatuur. Bij elk van de 1547

gevers, auteurs als Berquin, Bouiüy en

illustratoren is een zwart-wit illustratie

Mme de Renneville, comtesse de Ségur,

geplaatst.

Jules Venie en Hector Maïot, over

Uit de tijdschriften
Ook voor de tijdschriftartikelen geldt
dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

moralistische sprookjes, robinsonades,

bij het Letterkundig Museum of de

Scripties

Koninklijke Bibliotheek.

Bevat helaas geen afbeeldingen.

Een hulpeloze heilige? : een onder-

NEDERLAND

Dictionnaire des illustraleurs : 1905-

ving van Sint Nicolaas in gedichten

Boekenpost (no. 87 en 88, jan/febr.

19(15 / Marcus Os ter walden -

uit de negentiende en twintigste

en mrt/april 2007) bevallen arlikelen

Neuchatcl: Editions Ides et Calendes,

eeuw / Eva van der Maaden. -

over Lothar Meggendorfer en Liüle

2005. - 1984 p. -

Universiteit van Tilburg, faculteit

black Sambo.

ISBN 2-8258-0154-3 ; € 149,-.

Communicatie & Cultuur. Begeleid

protestanls-christelijke en katholieke
jeugdboeken en kinderiijdschriflen.

zoek naar de competentieverschui-

]n 1983 en 1992 verschenen twee
eerdere delen van dit internationale illustratorenlexicon: over de perioden 18001914 en 1890-1945. Bevat biografische

IO
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door Piet Mooren en John Helsloot,

De Boekenwereld (jrg. 23, no. 1, okt.

mei 2006.

2006, en no. 2 , dec. 2006) bevat

De onderzoekster heeft gedichten bekeken op verschuivingen in de weergave

onder meer een artikel over het
inkleuren van boekillustraties als tijd-

verdrijf in het begin van de 18e eeuw,

BUITENLAND

en een artikel over Schoolboeken in

Verantwoording
illustraties

oorlogstijd.

Aus dem Antiquariat (no. 5, 2006,
no. i, 2007) bevatten bijdragen over

De illustraties voor dit nummer wer-

De Gids (febr. 2006) bevat een arti-

een tentoonstelling van uitgeverij

den ter beschikking gesteld door Frits

kel over de relatie tussen de boeken

Schaffstein in het Bilderbuch-

Booy, en zijn afkomstig uit:

'De zwarte met het witte hart' van

museum Troisdorf. Alweer afgelopen,

Roetzwart sneeuwwit: een kunstschilder

Arthur Japin en 'De Artapappa's' van

maar er is wel een catalogus bij ver-

rijmt in zwart en wit geschreven door

J.B. Schuil. De auteur suggereert dat

schenen; en een artikel over Felix

Matthieu Wiegman en met zwart-

er meer verband lussen beide boeken

Salten, aan wie een tentoonstelling

witte prentjes van Piet Worm.

is dan (apin wil toegeven.

werd gewijd in Wenen.

Verschenen in Amsterdam bij Allert

Filter (jrg. 13, no. 4) bevat een artikel

Beitrage Jugendüteratiir und Medien

van Jan van Coiltie over een nieuwe

(Beiheft 17, 2006} is gewijd aan

vertaling van werk van Dr. Seuss.

Fantasie in de kinder- en jeugdlitera-

de Lange in 1952.

Vragen

tuur, met onder meer een artikel over
Jaarboek van de Maatschappij der

de invloed van Engelse jeugdlitera-

Ten behoeve van onderzoek naar het

Nederlandse Letterkunde te Leiden

tuur uit de periode 1860-1920 op de

aloude 'A is een aapje', voor het eerst

(2004-2005) bevat: een artikel over de

Duitse jeugdliteratuur.

in druk verschenen bij uitgeverij
Frijlink in 1836 met de titel: Nieuw

Drentse wereld van Anne de Vries Sr,
Bookbird (jrg. 45.110. 1) bevat onder

abé-boekje voor lieve kinderen, worden

Lessen (periodiek van het Nationaal

meer een bijdrage over l.itlle Black

exemplaren gezocht van deze uitgave.

Onderwïjsmuseum, jrg. 1, no. 4, dec.

Saniho in Japan,

Omdat vermoed wordt dat Frijlink in
de loop van de tijd wijzigingen in de

2006) beval onder meer artikelen
Children's lilerature Association

drukken heeft aangebracht, zouden

de Ik lees al van hel RK Jongenswees-

Quarterly (jrg. 31. no. 4, winter 2006)

we graag (zwart-witj kopieën van alle

huis (in gebruik van 1910 tot 1962)

bevat artikelen over Treasure Island en

pagina's en het omslag willen ontvan-

en over ganzenbordspelen met

Scoutingforgirls (1920) als handboek

gen, A.u.b. opsturen naar Jeannette

schoolscènes erop afgebeeld.

voor Amerikaanse meisjes.

Kok, zie colofon.

Slripschrift (no. 380) bevat een

Kinder- und Jugendliteratur-

Michel Bakker (1958) is al decennia

'Dulieu-dossier', over een gestolen

forschung Frankfurt (no. 2, 2006)

op zoek naar een door hem zeer

kunstwerk, en (no. 381) bevat onder-

bevat een artikel over de jaarboeken

geliefd boekje uit zijn prille jeugd. In

meer een bijdrage getiteld: Bob Evers

Herzblattchens Zeitvertreih van Thekla

zijn herinnering leeft het als Frits de

is helemaal terug.

von Cumpert die verschenen van

Paashaas, is het vierkant en heeft het

1856 tot 1897.

zwart op de omslag/band en gekleur-

over de Rooms-kalholieke leesmetho-

Ulieden spiegel ; jaarboek voor

de afbeeldingen. Hij was 3 tot 6 jaar

Uilenspiegelkunde. - Damme :

Rare Book Review ( dec/jan 2007)

toen het werd voorgelezen in het

Uylenspieghel's Kring, 2005. -

bevat een artikel over Beatrix Potter.

Nederlands of het Duits. Misschien
was het een reclame boekje. Het gaat

ISSN 0779-8962.
La revue des livres ponr enfants (110.

over een paashaas die eieren moet

Franse kinderversies van de Duitse

232, dec. 2006) bevat een dossier

rondbrengen en waarvan het zoontje

Uilenspiegels, en over het werk van

gewijd aan Maurice Sendak.

in de mand met eieren kruipt. Vader-

Bevat onder meer artikelen over

André Vlaanderen en het ontstaan van

haas klaagt dan over het toegenomen

zijn uilenspicgeltekeningen.

gewicht.
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Colofon

Informatie graag naar:

klijke Bibliotheek omdat het boek in

Michel Bakker

geen enkele openbare collectie aan-

Sportpark laan 19,

wezig was.

Betichten uit de wereld van het oude

2103 VR H e e m s t e d e ,

Ook de heer G. Schaap, achterklein-

kinderboek. Mededelingen-bulletin van

tel. 023-5470626,

zoon van Gerard Kelter, heeft een

e-mail: michel.rn.bakker@planet.nl.

reactie gehad op zijn zoektocht naar
een exemplaar van Aan het strand

Wie weet wat de correcte technische

van Gerard Keiler uit 1866. Frits

t e r m is voor een boek waarvan liet

Booy heeft een exemplaar, en kon

boekblok het ï m p r i n t heeft van de

h e m helpen met enkele kopieën.

oorspronkelijke uitgever, maar de
band het imprint van de nieuwe uit-

de Stichting Geschiedenis kiuder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)
www.heloudekiiiderboek.nl
Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
Jjhooy@zonnet.nl

Naar aanleiding van de vraag van

gever die deze titel beeft overgeno-

Frits Roest die op zoek was naar een

m e n ? In het Duits wordt wel de term

exemplaar van: De lotgevallen van de

"Mischedition" gebruikt, maar in het

beroemde luchtreizigers Michel Ardan,

Nederlands is nooit een term als

Barbicvane en Nicholl, een gelrouwe

"menguitgave" of "mengeditie"

vertaling van De ia terre a la lune

gevonden. Ook zoeken in

(1865), waarin de n a a m van Jules

'Bibliopolis' bleef totnogtoe zonder

Verne echter niet vermeld wordt, laat

resultaat.

hij weten:

Reacties graag naar Frits Roest,

"I let exemplaar in de Utrechtse

Postbus 12, 6 7 2 0 AA Bennekom,

Universiteitsbibliotheek, waarvan

tel. 0318-418875,

(eannette Kok me de gegevens door-

email: frits.roest@hccnet.nl.

mailde, bleek niet aanwezig. Korl

Pien Pon (secretaris)
pien.pon@hetnEt.nl
Aernout Borrns (penningmeester,
beheerder websi Ie)
agh orms @ xs^a II. n l
Saskia de Bodt
saskia.dehodl@let.uu.nl
Henk van der Lee
hjvdlec@planet.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Ahnen, of via pien.pon@hetnet.nl

daarna vernam ik dat er zich in de

Donaties (minimum donatie per jaar

De jarenlange speurtocht van Kees

British Library een exemplaar moest

twintig euro) naar gironummer

van Uden (zie het vorige n u m m e r )

bevinden. Ik heb dat via de KB opge-

3348552 l.n.v. Stichting Geschiedenis

is beëindigd dankzij een alerte lezer

vraagd en ... kreeg tot mijn verbazing

Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.

van dit blad met een e n o r m e collectie
jeugdboeken (meer dan 2500) waarin de Tweede Wereldoorlog een rol
speelt. Deze verzameling, van Toon

een exemplaar uit Leuven toege-

Donateurs van de Stichting ontvangen

stuurd. Dat heb ik gekopieerd en het

uitnodigingen voor studiedagen en

zal als uitgangspunt dienen voor

excursies, een jaarboekje en regelmatig

onze heruitgave. I n t u s s e n heeft

de Berichten uit de wereld van het

Gerard Voogt, onze ex-voorzitter van

oude kinderboek.

van H i m b e r g e n , omvat Nederlands-

het Jules Verne Genootschap, vol-

talige boeken, die zich afspelen in

gens eigen zeggen vrij eenvoudig

Nederland maar ook in de rest van

een exemplaar kunnen kopen bij een

de wereld, met de voorgeschiedenis

antiquaar. Gelukkig bleken ze in

erbij, zoals de S p a a n s e burgeroorlog.

bonden en in Leuven te weten dat

Het meest bijzondere aan deze collectie is, dat de verzamelaar ze ook
allemaal m i n s t e n s eenmaal heeft
gelezen. Kees was erg blij met de
informatie en vond enkele exemplar e n van Lex ontmaskert het complot
door Gerard P l a n t e m a via
www.boekwi nkeltj es.nl. Hij schonk
ook een exemplaar aan de Kornuit Berichten uit de wereJd van het oude kinderhoek
m a a n 2007 no. 53

het om een a n o n i e m e uitgave van
een Jules Verne boek gaat; anders
was het daar misschien ook al afgevoerd."

Samenstelling Berichten:
Jeamiette Kok en Theo Gieten.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
ta.v. Jeannette Kok
Postbus 9 0 4 0 7
2509 LK Den Haag
Tel. 0 7 0 - 3 1 4 0 2 ^ (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé).
e - mail: jeannette.kok@kb.nl
Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).
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boeken. Naar wij hopen zullen haar artikelen door deze
verzorgde uitgave meer bekendheid krijgen.
In 2008 zal Amsterdam Wereld boekenstad zijn, een initiatief van de Unesco. Het bestuur hoopt dat onze Stichting
aan deze manifestatie een bijdrage kan leveren. In welke
vorm dat zal zijn, is nog niet duidelijk. We gaan in elk
geval met de organisatie contact leggen.
De aandacht voor de zomerexcursies valt wat tegen.
Het bestuur beveelt u de excursie naar de Van de Hulstexpositie in Barneveld op 31 augustus a.s. van harte aan.
Ze is zeer de moeite van het bezoeken waard. De brief
erover vindt u bij deze 'Berichten',
Onze website wordt goed bezocht, het meest door
Amerikanen en zelfs door Chinezen en IJslanders!
Hopelijk geniet u er ook van; suggesties en aanvullingen
zijn welkom bij beheerder Aernout Borms.
Tot slot wens ik u allen een mooie en ontspannen zomer
toe vol allerhande plezier met oude boeken, prenten en/of
spellen voor de jeugd.

Van het bestuur
Frits Booy
De studiedag in het Letterkundig Museum half april jl.

Voorzitter

was een geanimeerde bijeenkomst met boeiende informatie
over het museumbeleid en (anti-)helden in relatie tot
Reynaert-uitgaven en ige-eeuwse kinderprenten.

Studiedag

De opkomst was mager en dat is jammer, want er is door
een aantal donateurs veel en goed werk verzet.

Op zaterdag 14 april, een prachtig zonnige dag, kwamen

Het programma van de najaarsbijeenkomst op 27 oktober

zo'n 30 donateurs naar het Letterkundig Museum in Den

a.s. in het Drukkerijmuseum te Meppel is rond. Sprekers

Haag om elkaar te ontmoeten, de tentoonstellingen

zijn o.a. donateurs Francien Braaksma (over Jan Rinke) en

'Helden in beeld' en 'Dutch treats' te bekijken en de drie

Rein Talens (over drie Noord-Nederlandse jeugdboeken).

lezingen bij te wonen die op het programma stonden van

Het wordt zeker een gevarieerde en interessante bijeen-

deze studiedag van de Stichting.

komst, ook al door wat het Drukkerijmuseum ons allemaal

Dick Welsink, conservator bij het Letterkundig Museum,

te bieden heeft en door de uitreiking van de Van Alphen

beet het spits af met een toelichting op beide tentoonstel-

Prijs.

lingen; Wim Gielen hield vervolgens een lezing met dia's

Wij feliciteren Marjan Schuddeboom met haar publicatie

over held Reinaert, en Aernout Borms ging tenslotte terug

over bekende en onbekende auteurs van kinder- en jeugd-

in de tijd met een causerie over helden op centsprenten.
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Een praatje over plaatjes zonder plaatjes

gelet is op de periode waaruit ze
stammen. Heel concrete thema's als

De tentoonstelling Helden in Beeld

zodat goed te zien is wat de typograaf

Sint Nicolaas, Kerstmis en Holland,

in het Letterkundig Museum is geen

aan de illustratie heeft toegevoegd,

maar ook bredere thema's/genres als

overzichtstentoonstelling over de

maar ook wat er aan nuances alle-

dieren, sprookjes, of rijmen en vers-

geschiedenis van de kinderboeken-

maal verloren gaat tijdens het druk-

jes. Daar hangt dus oud en recent

illustratie vanaf 1778, maar een pre-

proees.

werk naast elkaar.

sentatie van wat er aanwezig is in de

Een doorlopende tijdlijn maakt het

Zoals al gezegd: de tentoonstelling

eigen collectie. Sinds de oprichting

mogelijk om van oud naar nieuw,

laat zien wat het Letterkundig

van het Kinderboekenmuseum in

of van nieuw naar oud te kijken. Op

Museum aan originele illustraties in

1994 worden actief illustraties ver-

de tijdlijn is ook goed te zien hoe de

huis heeft. Het begint met de (aan-

zameld. Toevallig waren van Johan

voortschrijdende druktechniek steeds

gekochte) tekeningen van J. Buys

Fabricius (f1981) de originele illus-

meer mogelijk maakte, bijvoorbeeld

voor Van Alphen's Proeve van kleine

traties voor Arretje No/al in de

het gebruik van kleur in de illustra-

gedichten voor kinderen uit 1778, dan

collectie aanwezig. Sinds 1994 zijn

ties. In de jaren dertig hadden boeken

volgt werk van Midderigh-Bokhorst

nalatenschappen van Carl Hollander,

meestal al wel een gekleurd (stof-

uit het begin van de twintigste eeuw.

Wim Bijmoer, Max Vetthuijs en zeer

omslag, maar de illustraties in het

Origineel werk uit de negentiende

onlangs van Rein van Looy (f1994)

binnenwerk waren nog in zwartwit;

eeuw (de eeuw van de lithografie)

verworven. Ook zijn schenkingen bij

als er al gekleurde illustraties waren,

ontbreekt nog totaal. Vandaar bij

leven binnengekomen van Reintje

dan werden die op ander papier

dezen onze oproep: denk aan hel

Venema : Jenny Dalenoord en Mance

gedrukt.

Letterkundig Museum wanneer U

Post. Ook in de archieven van uitge-

Door de uitvinding van offset, een

materiaal hebt of weet waar het is!

verijen zoals Ploegsma, Meinema en

vlakdruktechniek, werd het mogelijk

In de tentoonstelling Datch Treats die

West-Friesland (Fiep Westendorp!)

om de plaatjes tussen de tekst ook in

eerder in New York te zien was, is

bevinden zich illustraties, in verschil-

kleur af te drukken. Vanaf het begin

werk geëxposeerd van hedendaagse

lende technieken en stijlen en van

van de jaren zeventig werd daarvan

Nederlandse illustratoren als Dick

wisselend artistiek niveau. Uit zo'n

dan ook gebruik gemaakt.

Br una, Thé Tjong-Khing, Annemarie

uitgeversarchief is bijvoorbeeld een

Daarnaast zijn in deze tentoonstel-

van Haeringen en anderen,

illustratie van een beroemde buiten-

ling illustraties ook gerangschikt

landse kunstenaar afkomstig: de

naar thema, zonder dat er specifiek

omslagillustratie van Emest H.
Shepard voor De wind in de wilgen
van Kenneth Grahame.
Uit die inmiddels omvangrijke maar
in zekere zin willekeurige verzameling van het Letterkundig museum is
voor de tentoonstelling een keus gemaakt, waarbij overigens verrassende
vondsten werden gedaan. Hoe kwetsbaar dit materiaal is, is goed te zien
aan het origineel van het omslag
voor Ik ben lekker sterf, waaruit letters zijn verdwenen.
Zoveel mogelijk is naast de originele
illustratie ook het boek waarin de
tekening voorkomt, geëxposeerd,
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Dick Wekink

Reinaert/Reineke in
de negentiende eeuw

De Ruiter «isl op zijne beurt den spotlust ook
ujivdi::, Ie beantwoorden.

Hoe toonde Reinaert zich in de
negentiende eeuw aan het lezend
publiek?
Dat de mens kan en wil liegen en
bedriegen is niet een wetenschap van
de Nieuwste Tijd. Al in de vroege
oudheid waren wijze lieden zich
ervan bewust, dat het de verkeerde
kant was uitgegaan met de mensheid. De Leugen en hel Gouden Kalf
heersten over de volkeren. De Oude
Wijzen probeerden daar wel iets aan
te doen, maar zonder veel resultaat.
Eén van de opvoedende maatregelen
was het vertellen van fabels.
Die dierverhalen, parabels, vergelij-

He batd, gean huid \<- paard, moest ivns len ajiol verstrekken,
Llocli wist daarna aan boord zijn spotten Ie betrekke*;
il.iar buldert al 'L kaaosl «aiel! dal is NU mijn j<anrd,»
Zegt bij, terwijl 'I geschat bttn schrik en ijzing haart.

kingen en zegswijzen mondden eeuwen later uit in het dierenepos.

1539 te Rostock vervangen door nieu-

Zijn enthousiasme voor de Reinaert

Binnen die epiek spande Van den Vos

we "protestante" glossen en gebruikt

werd gedeeld door onder meer

Reynaerde de kroon. Hij torende

als gereformeerd strijdboek tegen de

Henrik van Wijn, Jan Frans Willems,

hoog uit boven de elfde-eeuwse

Kerk van Rome. In 1752 zoekt

C. Ph. Serrure, Jacob Scheltema, M.

Ecbusis Captivi per tropotogiam en

Gottsched weer het eerste neder-

F. A. G. Campbell, Jacob W. Muller

boven de Ysengrimus, boven de

duitstalige boek op. Hij geeft het uit,

en later ook door Julius de Geyter,

Reinhart Fuchs en boven de Roman

tezamen niet een vertaling in het

Prudens van Duyse, Eelco Verwijs,

de Renarl. De verspreiding van deze

Hoogduits. Deze editie zet J, W.

Willem L. van Heiten, Willem J. A.

zogenoemde Reinaert 1 strekte zich

Goethe (1749-1832} aan tot het dich-

Jonckbloet en Ernest Martin. In

slechts uit over de Nederlanden, een

ten van zijn Reineke Fuchs. De eer-

Frankrijk zijn daaraan toe te voegen

zeer beperkt taalgebied. Rond 1375

ste uitgave hiervan, uit 1794. leidt

A. Paulin Paris, M. D. M. Méon, P.

werd de R 1 gevolgd door een her-

ons de negentiende eeuw binnen.

Ch. Chabaille, Ch. Potvin en Lépold

nieuwde versie met een twee keer zo

Eerst nog voorzichtig, maar vanaf

Sudre.

groot aantal verzen. Zo ontstond R.

1846 als het gedicht wordt uitgege-

Belangrijk daarbij was de vondst,

II, voluit Reinaerts Historie genoemd.

ven met illustraties, verovert het de

gedaan in 1805 door Friedrich Grater

Het is déze vos die de wereld is gaan

hele wereld.

in de geroofde boekenschat uit een

veroveren, een eeuw later zeer gehol-

(acob Grimm vond op zijn ontdek-

klooster te Comburg, van een eerste

pen door de uitvinding van de boek-

kingsreizen in Duitsland, de

volledig handschrift van Van den Vos

drukkunst. In 1481 verscheen de eer-

Nederlanden en Frankrijk,

Reynaerde. In 1812 publiceerde hij

ste vertaling in Engeland, in 1498 te

zoveel Reinaertmateriaal, dat hij niet

deze tekst, die rond 1400 in Gent

Lübeck' gevolgd door een

begreep waarom het verhaal, vooral

was geschreven. De wetenschappers

Niederdeutsche omzetting van een -

in de Nederlanden, zo veronacht-

moesten daama wachten tot 1907 op

van glossen voorziene - rijmincuna-

zaamd was en vervallen tot een onbe-

een tweede volledige Reinaert I,

bel van de drukker Leeu in

nullig volksboekje. Dankzij hem

gevonden door Hermann Degering.

Antwerpen. Deze Lübeckse "katholie-

kwam het literair en historisch

Het was de codex die in 7431 in han-

ke" glossen werden op hun beurt in

onderzoek van de Reinaert op gang.

den van graaf Salm-Reifferscheid
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kwam en dateerde van het midden

Nederlands voor kinderen bewerkte.

Strcuvels. Hij was met zijn kinder-

van de veertiende eeuw.

Agatha zou met uitgaven bij Robbers

boek klaar in 1908, maar toen was

In 1834 kochten J. Fr. Willems en C.

en Vlieger volgen. De eerste auteur

de twintigste eeuw al begonnen,

Ph. Serrure voor de Belgische staat

van naam die zich met Reinaert en

in Londen een handschrift van R 1.

de jeugd bemoeide was Stijn

Wim Gielen

Dit Amsterdamse handschrift heet
sindsdien het Brusselse. In hetzelfde
jaar had Grimm de resultaten van

Helden in beeld op centsprenten?

zijn opzoekingen te boek gesteld in
Reinhart Fuchs. Twee jaar later gaf

Lude Auke Bouma, in 1843 twaalf

land schaars. Daarin verschilden wij

Willems de tekst en zijn commen-

jaar oud, notariszoon uit Dordrecht

sterk van de ons omringende landen.

taar uit van de aanwinst van de

en een enthousiaste verzamelaar van

In België, Frankrijk, Duitsland,

Bourgondische bibliotheek. Hiermee

centsprenten, had een held: Van

Oostenrijk, Spanje en Italië waren

was er van de Engelse druk (Caxton

Speyk. Sinds 1831 beschouwden velen

goedkope prenten met veldslagen,

1481) en van de Nederduitse druk

Van Speyk als een held en bijgevolg

soldaten en hun uitrusting heel ruim

(Mohiikopf-druckerei 1498) nu een

brachten drukkers van centsprenten

voorhanden, zoals een vergelijking

geschreven voorloper bekend.

een tiental prenten op de markt die

van de productie van enkele grote

Zoals eerder gezegd beleefde

aan hem waren gewijd. De oorlog

drukkers van goedkope prenten uit

Reinaert vooral in Duitsland een

met onze zuiderburen - door Anna

de 19e eeuw laat zien. (zie blz. 5}

geweldige populariteit sinds Goethe

Paulowna het naburig ongedierte

zijn poëtische Reineke Fuchs had uit-

genoemd - werd tussen 1831 en

gebracht. Goethe wees rond 1804 de

ongeveer 1860 op bijna 30 centspren-

tientallen op één vel papier afgedrukt

illustratieontwerpen van Tischbein af

ten in beeld gebracht; vooral door

en bedoeld om op karton te plakken,

omdat hij die veel te romantisch

Rotterdamse uitgevers. Dat was voor

uit te knippen en er gevechten mee

vond. In 1840 was uitgever Cotta dat

Nederland veel aandacht voor een

na te spelen, kwamen in ons land

vergeten en hij gaf Kaulbach

militair en politiek conflict.

weinig voor: op de bijna 3000 tradi-

opdracht om tekeningen voor

Heldenverering, en zeker van helden

tionele Noord-Nederlandse cents-

Reineke te maken. Het resultaat was

uit hel militaire bedrijf, was in ons

prenten hooguit enkele tientallen.

verbluffend - hoewel deze zeer
romantische prenten een eigen
Reinaert schiepen. Buiten Nederland
en België is het zelfs /o, dat de
Remake Fuchs beschouwd wordt als
dè Reinaert. Het gedicht werd in vele
talen vertaald en met de illustraties
van Kaulbach uitgegeven in bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, Amerika,
Spanje, Polen en Rusland - niet in
Nederland. Veel schrijvers lieten
sindsdien hun versie van de Reinaert
verschijnen en veel tekenaars gingen
met het verhaal aan de slag,
In Duitsland, en ook wel in Nederland en België, kwamen kinderversies op de markt, jan Frans Willems
was de eerste die de Reinaert in het
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Ook papieren soldaatjes, vaak met

Mr. Van Veen-kring
Op 12 mei sprak jo Thijssen, verzamelaar en onderzoeker van centsprenten,
over kinderprenten in de ige-eeuwse
school. Hieronder zijn verslag.
Bij de bijeenkomsten van de Van Veenkring ia iedereen welkom.
Plaats: Antiquariaat Acanthus,
Achter Sint Pieter 180 in Utrecht.
Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15

uur

-

Meer informatie bij Frits Booy, zie
Colofon.

Kinderprenten en -platen in
de 19e eeuwse volksschool.

Ook heroïsche taferelen uit de

Don Quichot en de vele personages

Tachtigjarige Oorlog, het rampjaar

uit sprookjes is het niet veel anders

1672 of de Engelse zeeoorlogen

gesteld. Er zijn er maar weinig die

In deze inleiding staat de vraag cen-

komen maar sporadisch voor. Vaker

zich door echte heldendaden onder-

traal hoe de ontwikkelingslijn van

werd juist de ellende die de krijg met

scheidden, met uitzondering van bij-

educatieve kinderprenten en -platen

zich meebracht in beeld gebracht.

voorbeeld Klein Duimpje en Willem

in de 19e eeuw is te karakteriseren,

Dat geldt niet alleen voor centspren-

Teil.

meer in het bijzonder betreffende

ten, maar voor de hele Nederlandse

Uit een verkennende inventarisatie

prenten die in de volksschool een rol

beeldende kunst.

van Noord-Nederlandse centsprenten

hebben gespeeld.

De helden die wel in beeld kwamen,

blijkt dat:

Een eerste beschouwing van fysieke

waren vooral de burgerlijke helden

- historische helden weinig in beeld

kenmerken van prenten en platen

zoals die door het Nut aan de jeugd
ten voorbeeld werden gesteld, bij-

zijn gebracht,

leidt tot een bekende ordening,

- het heroïsch-militaristische helden-

voorbeeld Anna Maria Schuurman,

dom vrijwel niet voorkomt, met uit-

Herman Boerhaave, Huibert Poot,

zondering van Van Speijk,

Paus Adrianus, of de gebroeders

namelijk een onderscheid in drie
categorieën, bekend uit Duitse
publicaties: Buchbilder, Handbilder,

- het in beeld gebrachte heldendom

Wandbilder, te vertalen als boek-

Narebout en Wol te ma de. Nooit van

meestal een burgerlijk karakter

platen, handplaten en wandplaten.

gehoord? Zij redden voor Kaap de

heeft,

Is het onderscheid tussen boekplaat

Goede Hoop te paard schipbreukelingen uit zee.

en handplaat doorgaans eenvoudig te

- literaire helden bij nader inzien
meestal weinig heldhaftig blijken.

maken (met gebundelde platen als
hybride vorm}, het onderscheid tus-

Met de literaire 'helden', zoals
Reynaert de Vos, Tyl Uilenspiegel,

sen handplaat en wandplaat is heel

Aernout Borms

wat lastiger. Te verdedigen is, dat
doorgaans van een wandplaat gesproUitgever

periode

Aantal prenten

Militair

%

ken wordt op grond van drie criteria:

N o m a n (NL)

1814-1850

450

12

3

1. grootte (groter dan de gangbare 19e

Brepols (fl)

1817-1880

250

Pellerin (F)

ca, 1800-1854

2014

54
508

22

C a m p e (D)

i8oS-ca. 1825

irr 5

249

22

2. ophang faciliteit (op linnen, karton

Kühn (D)

1815-1945

341 (deel)

!

Wentzell (D/F)

1835-1877

ca. 3500

1700

45
48

3. gebruiksdoel (bedoeld voor klassi-

53

25

eeuwse volksprent, dwz groter dan
34 x 43 cm);
of ingelijst, met haakje) en
kaal onderwijs).
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Probleem is dat deze drie criteria
lang niet altijd tegelijk wel/niet aanwezig zijn en dat diverse auteurs van
beschouwingen over wandplaten aan
uiteenlopende criteria prioriteit toekennen.
Desondanks blijkt de doorbraak van
deze drie categorieën gekoppeld te
kunnen worden aan drie perioden: de
doorbraak van educatieve boekplaten
vóór 1800, van educatieve handplaten
tussen 1800 en 1850 en van educatieve wandplaten na 1850. Overigens
staat doorbraak van het nieuwe, niet
gelijk aan afbraak van het oude. Ze
blijven naast elkaar voorkomen.
Een inhoudelijke analyse van uitgaven uit deze fysiek te onderscheiden
categorieën heeft geleid tot diverse
bevindingen. Twee belangrijke bevindingen worden hier vermeld.

zou kunnen liggen in het feit dat de

ten lande, in tegenstelling tot andere

Allereerst blijkt dat de schoolprent

onderwijsvernieuwing die in de

landen, bij de herinrichting van het

zich in onderwijskundige zin heeft

nadagen van de Verlichting, rond

onderwijs aan de volksschool werd

ontwikkeld van een betrekkelijk mar-

1800, weliswaar internationaal een

gegeven, zou wel eens terug kunnen

ginaal verschijnsel tot een essentiële

belangrijk verschijnsel was, maar dat

gaan op de hier zo diepgewortelde

component in het onderwijs, met

de gevolgde strategie in Nederland

burgerlij k-kind vriendelijke familie-

name door de opkomst van het aan-

afweek van omringende landen.

cultuur, die Schama reeds in de

schouwingsonderwijs. Aanvankelijk

In Nederland is die vernieuwing

begin-eeuwen van de Republiek zo

waren prenten en platen slechts

begonnen van onderop, bij het lager

opmerkelijk vond.

middel tot verluchtiging of tot ency-

onderwijs, en in andere landen van

clopedische illustratie in leerboekjes,

bovenaf, bij het hoger onderwijs.

dan wel middel tot beloning van

De vroege berinrichting van de volks-

gedrag en prestatie in scholen.

school stimuleerde de behoefte aan

Gaandeweg ontwikkelden zij zich tot

bijbehorende moderne leermiddelen,

een essentieel leermiddel en werden

ook aan educatieve platen en pren-

zij later in de 19e eeuw zelfs onmis-

ten. De dominante invloed van de

baartoenaansehouwingsonderwijs

Maatschappij tot Nut van 't Alge-

tot een apart schoolvak werd verheven.

meen kan daarbij moeilijk worden

Een select gezelschap donateurs was

Verder kan op grond van analyses

overschat. Beide instituties, de staat

op vrijdag 1 juni in De Rijp voor de

van de Nederlandse prentuitgaven,

en 't Nut, hadden hun greep op bet

door de Stichting georganiseerde

alsook van vergelijking met Duitse

onderwijs: de staat als wetgever en

excursie naar de tentoonstelling

tegenhangers, worden geconcludeerd,

opsteller van boekenlijsten (waarop

Gelezen verleden, twee eeuwen

dat het Nederlandse materiaal veel

ook prenten), 't Nut als uitgever van

Nederlandse kinderboeken. Vanwege

eerder en gemakkelijker zijn weg

leermiddelen (boeken en prenten) en

het prachtige weer werden de inlei-

naar de volksschool heeft gevonden.

als belangrijke speler in lokale

dingen gehouden op het terras in de

Een mogelijke verklaring daarvoor

schoolbesturen. De prioriteit die hier

tuin van het karakteristieke museum
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jo Thijsscn

Excursies
Museum 'In 't Houten Huis'

Mengelwerk

dat gehuisvest is in een voormalig

genheid om elkaar op allerlei details

weeshuis uit de 17e eeuw. Mevrouw

te wijzen, informatie uit te wisselen

Jenny Mulder, de directeur en con-

en om extra toelichting van de bruik-

De collectie vakliteratuur over jeugd-

servator van het museum, heette ons

leengever te vragen,

literatuur die nu bij het Letterkundig

welkom en vertelde over de verras-

Een prettige nazit in de ruin van het

Museum aanwezig is, zal per 1 juli

send rijke geschiedenis van het dorp

museum sloot deze geslaagde excur-

2007 worden overgedragen aan de

eti over haar museum dat die

sie af.

Koninklijke Bibliotheek. Daardoor

geschiedenis documenteert.

Wie er niet bij was moet beslist de

wordt de secundaire literatuur weer

Vervolgens schetste Frits Booy de

gelegenheid alsnog benutten om de

verenigd met de collectie primaire

opzet van de tentoonstelling en ver-

tentoonstelling, die nog tot en met 15

kinderboeken. In 1997 werden deze

telde hij over de criteria aan de hand

oktober te zien is, te gaan bezoeken!

collecties van voorheen Boek & Jeugd

waarvan hij de tentoongestelde kin-

gescheiden.

derboeken uit zijn verzameling had

De collectie naslagwerken over

geselecteerd.

Welkom

kinderboeken die al bij de KB in de
Leeszaal Bijzondere Collecties aan-

In de nieuwe, maar in aangepast
Zaanse stijl opgetrokken grote muse-

Een nieuwe donateur bleek bij kennis-

wezig is, zal worden aangevuld met

umzaal bezocht het gezelschap ver-

making op de laatste studiedag vermoe-

de naslagwerken uit deze verzame-

volgens de tentoonstelling. Deels

delijk ook onze jongste donateur te zijn.

ling. De rest van deze vakliteratuur

chronologisch, deels thematisch

Hij stelt zich hier zelf aan u voor:

zal (op termijn) geleend kunnen
worden.

wordt daarin een overzicht gegeven
van wat er in Nederland aan boeken

Mij bereikte het bericht dat ik met

voor kinderen vanaf het eind van de

mijn 34 jaar de jongste donateur van

Men kan sinds kort weer terecht bij

achttiende eeuw verschenen is. Deels

de Stichting zou zijn. Tijd dus om

de afdeling Bijzondere Collecties

oude bekenden (in vaak opvallend

mij even kort voor te stellen. Mijn

van de Universiteitsbibliotheek van

mooi bewaard gebleven exemplaren),

naam is Ferdie van Dam en ik ben

Amsterdam, waar ook de Bibliotheek

deels ook verrassende maar onbeken-

sinds januari van dit jaar donateur.

van de Vereeniging (ter bevordering

de uitgaven. Bekende problemen van

Sinds ik drie jaar geleden het boek

van de Belangen des Boekhandels)

menige boe ken ten toon stelling waren

Bloempjes der vreugd van iemand

met al haar uitgeversarchieven is

creatief opgelost. Zo was er bij iedere

cadeau heb gekregen, is mijn interes-

ondergebracht. De verhuizing van

vitrine een tekstkaart waarop niet

se gewekt voor het oude kinderboek,

de Singel naar de Oude Turfmarkt

alleen een bibliografische beschrij-

Met name kinderboeken uit de perio-

is klaar. De nieuwe locatie herbergt

ving van de getoonde exemplaren

de 1800 - 1900 hebben mijn bijzon-

10 kilometer bijzonder materiaal in

gegeven werd, maar ook een kleuren-

dere belangstelling. Ik beperk mij

moderne magazijnen, twee raad-

afbeelding van de voorkaft van het

daarbij niet tot een bepaalde schrijver

pleegzalen, een ruime tentoonstel-

betreffende boek. Bovendien waren

of genre maar vind het extra leuk

lingsruimte (die nu ook in het week-

kleurenafbeeldingen van niet-getoon-

wanneer er een handgeschreven

end bezocht kan worden), drie stijl-

de pagina's van meerdere (prenten-)

toevoeging in staat. Zo gauw ik een

kamers en een museumcafé.

boeken mooi ingelijst opgehangen

nieuwe aanschaf heb gedaan, ver-

Nieuw bezoekadres: Oude Turfmarkt

aan de wand boven de vitrines.

schij nt die op mijn website:

129, tel. 020 - 525 7300, website

Uit de eigen collecties van het muse-

www, kickered.nl. Wees echter niet

http://bc.uba.uva. nl

um was de tentoonstelling aangevuld

verbaasd wanneer de website er

Openingstijden: Raadpleegzalen

met een aantal centsprenten en een

opeens helemaal anders uitziet.

Bijzondere Collecties, ma-vr. 09.30 -

bescheiden overzicht van hun eigen

Ik ben nog steeds zoekende naar

17.00 uur,

bezit aan oude kinderboeken.

de juiste vorm om mijn (kleine)

tentoonstellingsruimte, ma-vr 10.00 -

Doordat het groepje bezoekers zeer

verzameling aan iedereen te tonen.

17.00 uur, za-zo 13.00 -17.00 uur.

overzichtelijk was, was er alle gele-
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De weduwe van illustrator Rein van
louy (1910-1:994) is in december
2006 overleden. Haar neef vond in
de kelderbox het gehele archief, dat
ondertussen is overgedragen aan het
Letterkundig Museum.
Gerrit Komrij gaat een nieuwe
bloemlezing maken, dit keer van 500
en enige kindergedichten. Hij heeft
daarvoor duizenden boeken uit de
collectie van de Koninklijke Bibliotheek bekeken. De bundel zal in het
najaar verschijnen bij uitgeverij Bert
Bakker. Zie wwwjdijil/dichters/
keu^komnj/kinder^ezje
Op 23 augustus wordt Dick Bruna
80 jaar. Zijn verjaardag wordt gevierd
met extra kinderactiviteiten in het
Dick Bruna-huis, onderdeel van het
Centraal Museum in Utrecht.
In het kader van de actie "Nederland
leest" wordt het boek De gelukkige

Op de website van de Cotsen

We willen u graag enige fragmenten, uit

klas van Theo Thijssen herdrukt en

Children's Übrary van de Universiteit

het Persbericht doorgeven:

(in oktober en november 2007) gratis

van Princeton, USA, is een nieuwe

Er zijn twee soorten mensen: zij die

uitgedeeld aan leden van de Open-

virtuele expositie geopend met illus-

met de wereld van W.G. van de Hulst

bare Bibliotheken.

traties van 'water babies, magie

zijn opgegroeid en de rest van

Internet

lantern, creepy-crawlies' en Beatrix

Nederland. Daartussen gaapt een

Potter.

kloof. Van de bevlogen onderwijzer

hrtp^ibrary^rincetouedu/libraries/

en kinderboekenschrijver zijn inmid-

co tsen/exhi bitio ns / index, html

dels ruim twaalf miljoen boeken verkocht, voornamelijk in protestantse

De website van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is

Een particuliere site met veel interes-

kring. Daarbuiten is hij nauwelijks

recent uitgebreid met een extra knop

sante en mooie pagina's:

bekend. Velen herinneren zich de

op de home pagina waarachter zich

wwwjwekenmus e um.nl

kerstviering op de lagere school met
een sinaasappel en een boekje. En

een hele verzameling oude beweeg-

meestal was dat boekje van W.G. van

bare boeken verbergt. Alle pagina's
van de boeken zijn afgebeeld en door

Tentoonstellingen

sneeuw, Hel wegje in het koren, Bruun

een simpel trucje zijn de beweegbare
platen ook in beweging te zien.

Tot en met 27 oktober 2007 is in het

Sommige kunnen bovendien als dia-

Veluws Museum Naimc te Barneveld

serie worden bekeken.

de tentoonstelling Een boekje en een

www.hetoudekind erboek. nl

sinaasappel! De wereld van W.G. van
de Hulst (1879-1963) te zien.

uit de wereld van het ovdv kinderboek
8 Berichten
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de Hulst. Titels als Voetstapjes in de
de Beer, Rozemarijntje, Ouwe Bram,
Van de boze koster zijn inmiddels klassiekers. Het is maar een kleine greep
uit de 100 kinderboeken en 300
schoolboekjes die hij schreef.

Al heel jong kwam Van de Hulsl er

maar ook kunstschilder, beeldhouwer

begin van de vorige eeuw uit zag. De

achter dat hij een meesterverteller

en schrijver. De expositie laat aquarel-

veranderingen tussen toen en nu zijn

was en dat hij zijn gehoor - en wat

len, sculpturen en schilderijen van

vaak groot, zoals te zien is op foto's

later zijn lezers - kon meevoeren naar

zijn hand zien.

van dezelfde locaties anno nu. Er is
een prachtig boek bij verschenen,

zowel de hoogte- als de dieptepunten
van het kinderleven. Als geen ander

Tot 17 november 2007 is in het

geschreven door Henk Donkers. Zie

beschrijft hij hoe een kind zich in het

Scryption in Tilburg een tentoonstel-

Berichten yz.

spel kan verliezen: spannende avon-

ling te zien over het Margriet Winter-

turen die beleefd worden met stootje

boek. Het is de tweede van drie expo-

Nog tot en met 15 oktober staat in

springen en hutten bouwen, met

sities over een halve eeuw spelletjes,

Museum In 't Houten Huis in De Rijp

boze boeren maar ook met zwerf-

verhalen en tekeningen. Hierna volgt

de tentoonstelling Gelezen verleden.

hondjes. Daarnaast kon hij zijn lezer-

nog een expositie in het Museum van

Twee eeuwen Nederlandse kinder-

tjes tot tranen toe ontroeren: 'Bij

de Twintigste Eeuw in Hoorn (van 1

boeken. Meer dan 100 boeken uit de

Peerke en z'n kameraden heb ik meer

december 2007 tot 17 februari 2008}.

collectie van Frits Booy geven daar

gehuild dan ooi E bij enig ander boek'

Zie voor alle informatie: wwvy.wmter-

een kleurrijk overzicht van wat er in

schreef Maarten 't Hart ooit.

boeken.nl.

diverse tijden, stijlen en onderwerpen

Op de tentoonstelling zijn - naast al

Adres Scryption: Spoorlaan 434.

voor kinderen is verschenen, In de

zijn kinderboeken - onder andere het

lel. 013-5800821. Open: di-vr 10-17,

museumwinkel zijn prentbriefkaar-

manuscript van zijn Bijbelse Geschie-

za-zo 12-17

uur

-

denis te zien, originele tekeningen
van Jaap Veenendaal, Tjeerd Bottema,

tcn van tentoongestelde prentenboeken te koop. Adres: Tuingracht 13, tel.

Nog tot en met 26 augustus 2007

0299-671286. Open: di-zo
11-17 uur. Zie: www,houtenhuis.nl

J.H. Isings, Cornelis Jetses en

staat de expositie Helden in Beeld,

natuurlijk vooral van zijn zoon W.C,

illustraties uit kinderboeken in het

van de Hulst jr. Verder foto's, brieven

Letterkundig Museum in Den Haag.

en afleveringen van de TVserie inde

Het betreft een tentoonstelling van de

Soete Suikerbol, en niet te vergeten de

originelen van kinderboekenillustra-

versleten bruine stoel waarin Van de

ties vanaf de 18e eeuw tot heden,

Bijna alle boeken die hieronder worden

Hulst - op een houten plank die over

afkomstig uit de eigen collectie van

vermeld zijn aanwezig bij het Letter-

beide armleuningen lag - al zijn

het museum. Adres: Prins Willem-

kundig Museum of bij de Koninklijke

boeken schreef. Het materiaal is

Al e xan derhof 5, Den Haag. Zie voor

Bibliotheek in Den Haag. Mocht een

afkomstig uit de privé-collectie van

verdere informatie:

bepaald boek daar niet zijn, dan kan

de familie Van de Hulst.

www, letterkundi gmuseurn.nl.

men tamelijk eenvoudig opzoeken in

Adres Museum Nairac: Langstraat 13,

Publicaties

welke bibliotheek in Nederland het wel

Barneveld. Tel. 0342-415666,

Tot en met 30 september is in het

www.nairac.nl

Nationaal Onderwijsmuseum in
Rotterdam de expositie Verdwenen

aanwezig is.
NEDERLAND

Daarnaast is tot en met 14 oktober is

Nederland : op reis met oude school-

in het Stedelijk Museum Vianen de

wandplaten te zien. Het is een rond-

Eric de Noorman 60 jaar : hommage

expositie Tussen hemel en aarde,

reis door vooroorlogs Nederland aan

aan Hans G. Krcsse op Arnhemse

werk van Willem C. van de Hulst

de hand van de aardrijkskundige

muren / Eerry Kessels en Anka

(1917-2006) te zien. Deze tentoon-

wandplaten van J.B. Wolters en P.

Kresse ; [foto's Hans Broekhuizen ...

stelling bevat een selectie uit het

NoordhofF, uit een tijd waarin er nog

et al.]. - Arnhem : Terra, cop, 2006, -

oeuvre van W.G. van de Hulst junior,

geen sprake was van grootschalige

96 p. : ill., krt.; 19 cm. -

die niet alleen kinderboekeniliustra-

verstedelijking, milieuvervuiling en

ISBN 978-90-5897-673-4 geb.

tor was (en vanaf zijn veertiende de

files. De sehoolplaten laten zien hoe

boeken van zijn vader illustreerde),

het Nederlandse landschap er aan het

Achtergrondinformatie over een project ter ere van hetjeit dat het in 2006
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zestig jaar geleden was dat het eerste

De gebundelde publicatie van eerder

auteurs in de periode 1918-1938. (bron:
Bookblrd, jrg, 45, no, 2)

stripverhaal over Eric de Noorman werd

deels in de "Berichten van Moeder de

gepubliceerd. Tien striptekenaars teken-

Gans", het blad van de St. Kinderboek

den Eric de Noorman opnieuw, en de

Cultuurbezit in Winsum, verschenen

Reading lessons from the eighteenth

resultaten werden met de originelen van

artikelen over auteurs van kinderboe-

century : mother, children and texts /

Kresse aan gevels in Arnhem gehangen.

ken, meest uit de eerste helft van de

Evelyn Arizpe en Morag Styles. -

Het boek bevat voorstudies, resultaten en

twintigste eeuw. Bij de "bekende" horen

Shenstone : Pied piper, 2006. -

informatie over de deelnemers,

bijvoorbeeld W.G. van de Hulst, Karl

244 p. - ISBN 0954638484 ; £ 20,-.

Eric de Noorman opnieuw Ijekeken :

schijnlijk minder bekend zullen de

Johnson (170^-1759^, een Engelse domi-

60 jaar Nt_ilcrlands grootste stripheld/

behandelde auteurs Ton van Beers,

neesvrouw, die zich intensief bezighield

met tekst van Rob van Eijck ; en inl.

Maren Koster enJ.G. Kramer zijn.

met tó onderwijs aan haar vier kinde-

May en Cissy van Marxveldt; waar-

Onderzoek in hel archief van jane

van Dick Matena, - Arnhem : Stichting

ren, Zo'n tien jaar geleden werd in haar

Hans G. Kresse, cop. 2007. - 96 p. :

archief (nu in de Bodleian en de Lillian

ill. ; 14-25 cm + De Romeinse helm /

Library) een doos ontdekt mei voorbeel-

door Hans G. Kresse. - (64 p.) -

den van haar leerstof. De lessen die ze

ISBN 90-811166-1-4

samenstelde verwezen naar het dagelijks

Achtergrondinformatie in woord en

leven, waren voorzien van aantrekkelij-

(veel) beeld over de befaamde strip 'Eric

ke plaatjes en gaven mogelijkheden tot

de Noot-man' en diens tekenaar Hans

het vertellen van verhalen. Ze schreef

Ceorg Kresse (1921-1992). Er worden

het boekje 'A very prelty story' en verza-

vragen gesteld als: waar kwam Eric van-

melde bakerrijmen. Het boek geefi een

daan, wat betekende hij, waarom sloeg

uniek inzicht in de achttiende-eeuwse

het personage zo aan en wal was zijn

geletterdheid en het leesonderwijs in een

plaats inde Nederlandse stripwereld?

gezin uit de hogere middenklasse.

Verder informatie over het internationa-

(Bron: The lion and the unicom, jrg p,

le succes en de vertalingen, de ontwikke-

BUITENLAND

no.i)

figuur, Kresse's voorbeelden, de uitgaven

Felix Salten : der unbekannte

In the company of books : literature

in de jaren vijftig, de censuur, de omsla-

Bekamile / red. Ernst Seibert en

and its "classes" in ninetecnth-

gen, de nieuwe uitgaven en de publici-

Susanne Blumesbcrgc-r. Wien :

century America / Sarah Wadsworth.

teit. Met een hoofdstuk over leven en

Peaesens-Verlag, 2006. - (Kinder-

- Amherst, MA [etc] : University of

werk van Hans G. Kresse wordt het boek

und Jugendliteraturforschung in

Massachusetts Press, cop. 2006. -

afgesloten. De vormgeving is gedaan in

Österreich ; 8)

XIII, 278 p . : ill. ; 23 cm. - (Studies

ling van romantisch naar historisch

hetzelfde oblongformaat als de oorspron-

Felix Salten dankt zijn huidige

kelijke strips. Er hoort een facsimile-uit-

bekendheid aan zijn roman 'Bambi,

the book). ISBN r-558-49540-1 hbk :

gave bij van 'De Romeinse helm', ver-

eine Lebensgeschichte aus dem Walde'

£58.50 ; ISBN 1-558-49541-X pbk :

schenen in 1956 als deel XXXIV,

uit 1923, en wel voornamelijk vanwege

£18.50

de tekenfilmbewerking uit 1942 door de

in print culture and the history of

Analyse van de verdeelde literaire

Bekend en onbekend : een aantal

Walt Disney Studio's, Leven en werk

boekenmarkt in igeeeuws Amerika,

biografiên van bekende en onbekende

van de Oostenrijks-joodse auteur wor-

waar de interesses qua sekse, leeftijd,

auteurs van jeugdboeken / Marjan

den in verschillende bijdragen aan een

opleiding en culturele achtergrond ver

Schuddeboom. - Woerden : Free

conferentie in 20OJ in Wenen behan-

uiteenliepen. De markt werd steeds

Musketeers, 2007. - 240 p. ; 21 cm. -

deld. Bevat onder meer een vergelijking

gespecialiseerder en uitgevers richtten

I S B N 978-90-8539-7ÏÏ-5; 17.95+
porto.

van Salten's opvallingen over het begrip

zich met hun verkoopstrategieën steeds

'jeugd' met dat van andere Oostenrijke

meer op specifieke groepen. Bevat onder
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Anna Maria Schuurman bezig met bootfecren.

Het Karl May tijdschrift is op 12 mei
ten doop gehouden. Het bevat een
gevarieerde inhoud: portretten van
Karl May kenners en/of verzamelaars, nieuwe vondsten, ervaringen

JP,
mm

van verzamelaars, nieuwe uitgaven,
voorlopers en tijdgenoten van Karl
May, onbekende KM illustraties enz.
en een feuilleton.
Leesgoed (jrg 34, no. 1 en 2) Nummer
1 bevat drie artikelen over straf: in
oude meisjesboeken, in oude en
nieuwe kinderboeken, en in sprook-

i——***-*

jes. Nummer 2 bevat een artikel van
Francien Braaksma over Goeverneur's Fabelen: Bokje pas op, anders

meer bijdragen over Mark Twain en
over de carrière van Louisa May Alcott.

bijt ik u zeer,

Uit de tijdschriften
Lessen (periodiek van het Nationaal

Learning from the Left: children's

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt

Onderwijsmuseum, jrg. 1, no. 5,

literature, the Cold War, and radical

dat deze bijna allemaal aanwezig zijn

maart 2007) bevat een artikel over

politics in the United States / by

bij het Letterkundig Museum of de

het schoolboek Geschiedenis des vader-

Julias L Mickenberg. - Oxford and

Koninklijke Bibliotheek.

lands door Gerard van Wieringhen

New York : Oxford University Press.
2006, - xiv, 389 p, -

Rorski uit 1845.
NEDERIAND

ISBN 0-19-515281-6 ; $19.95.
Cultureel onderzoek van links

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.
Boekenpost (no. 8y, mei/juni 2007)

73, febr. 2007) bevat lemma's over

Amerika, aan de hand van jeugdlitera-

bevat artikelen over Wim Bijmoer en

onder meer de illustratrice Annie van

tuur vanaf de jaren 1920. Volgens de

zijn poppentheater, Nederlandse

de Ruit en auteur Ina de Vries van

auteur was die literatuur een veilige plek

Sambo-vcrhalen, een vierdelige

der Lichte.

waar linkse auteurs, illustratoren, uitge-

beroepengids voor de jeugd uit 1828-

vers en boekverkopers hun 'radicale',

1830, Tjeerd Bottema in Katwijk en

Literatuur zonder Leeftijd (no. 72,

soms utopische ideeën en waarden als

de nieuwe behuizing van Bijzondere

voorjaar 2007) bevat onder meer een

samenwerking, interraciale vriendschap,

Collecties UB Amsterdam, (n num-

artikel over de Ander in het werk van

kritisch denken, en feminisme konden

mer 90 zal onder meer aandacht wor-

Miep Diekman.

overbrengen. De jeugdliteratuur ver-

den besteed aan les Spreekmeester

schafte een brug tussen twee generaties

(Vadertje Brombeer) en aan Hector

Slripschrift (no. 383) bevat een artikel

Amerikaanse radicalen, uit de jaren

Ma lot.

over Georges Mazure.

twintig en de jaren zestig. Gebaseerd op
diepte-interviews, archiefonderzoek en

De Boekenwereld (jrg. 23, no. 3, febr.

honderden kinderboeken van 1910 tot

2007) bevat een artikel over kopij-

i§Bo.

recht en Ewoud Sanders informeert
over het bouwen van een digitale
bibliotheek.

BUITENLAND
The lion and the unieorn (jrg. 31. no.
1, jan. 2007) bevat een artikel over
het universele thema van scheiding
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(separation) in volksverhalen en

knippen en op te zetten, Die stoute

jeugdliteratuur. Onder andere over

Pietje Mus, en Gansje Gak en meesters

Peter Pan, Alice en sprookjes.

verjaardag. Informatie graag naar:
Huijgenslaan 23,

La revue des livres pour enfants (no.

3818 WB Amersfoort,

233, febr. 2007) bevat een 'dossier'

tel. 033-4633519,

gewijd aan Indiase jeugdliteratuur,

e-mail hjvdlee@planet.nl

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek. Mededelingen-bulletin van
de Stichting Geschiedenis kinder- en
jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)
www.hetoudekinderboek.nl

met een bijdrage over de oude
verhalen uit de Panchantantra,

Cor de Vrieze zoekt al lang naar een

Rarnayana en Mahabharata.

boek dat hij in de jaren '80 heeft
geleend uit de bibliotheek. De titel is:
Heibel op Hobokeroog. Het verhaal

Verantwoording
illustraties

speelt zich af op een van de waddeneilanden, met de fantasienaam
Hobokeroog, Hen circus is daar neer-

(o Thijssen stuurde enkele afbeel-

gestreken om voorstellingen te

dingen van wandplaten, horend bij

geven. Een leeuw of tijger ontsnapt

zijn verhaal voor de Van Veen-kring.

en dat leidt dus tot die Heibel op

Aernout Bornis droeg een aantal

Hobokeroog. Graag informatie naar:

illustraties bij, afkomstig van prenten

Woubruggepad 6, 6843 MC Arnhem,

die hij bij zijn lezing op de studiedag

tel. 026-3816151,

gebruikte,

c0rdevriezegBxs4all.nl.

Bestuur:
Frits Booy (voorzitter)
fbooy@zonnet.nl
Pien Pon (secretaris)
pien.pon@ketnet.nl
Aernout Borms (penningmeester,
beheerder website)
agb 0rms@xs4all.nl
Saskia de Bodt
saskia.debodt@let.uu.nl
Henk van der lee
hjvdlee@planet.nl
Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Almen, of via pien.pon@hetnet.nl

Frits Roest is bezig met een onder-

Vragen

zoek naar vertaalde 19e eeuwse avonturenromans (in dit stadium niet de

Henk van der Lee is op zoek naar

historische), met het doel hierover

informatie over uitgeverij 'Victory

een boek te schrijven met gedetail-

Spelen' die met name vlak na de

leerde geïllustreerde overzichten van

Tweede Wereldoorlog prentenboeken

titels en hun uitgavengeschiedenis.

en kinderspelletjes op de markt

Hij zou graag in contact komen met

bracht. Henk heeft van deze spellen

andere belangstellenden en/of ver-

bijvoorbeeld Oranje Boven, De Sport,

zamelaars voor het completeren van

Stap Op en een drietal kwartetspel-

informatie over schrijvers en boeken.

len. Verder heeft hij een prenten-

Tel. 0318-4^875 of

boekje met de titel Haasjes-Pret.

frits.roest@hccnel.nl

Over het bedrijfis niets te vinden.
Wie kan hem helpen?
Bij de Koninklijke Bibliotheek zijn,
ter aanvulling, de volgende uitgaven
van Victory Spelen aanwezig:
Dierencircus, Pakken passen: 'n amusant legspel met nationale kleederdrach-

Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé).
e-mail: jeannette.kok@kb.nl

ten, Lotgevallen van een kater, Pim dekater, Kabouterleven, Een gouden
bruiloft op het dorp: om te kleuren, te
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Coördinatie 'Mr. van Veen-kring':
Frits Booy (035-5417336).
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Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek

-w STICHTING GESCHIEDENIS
*

K I N D E R - EN JEUGDLITERATUUR

Van het bestuur
De afgelopen zomer heeft u ongetwijfeld veel tijd gekregen
om kinder- en jeugdboeken te lezen ofte herlezen en om
tentoonstellingen erover te bezoeken. Die in De Rijp en
Bameveld blijken veel succes te hebben. De excursies naar
de tentoonstellingen Gelezen verleden (200 jaar kinderboeken) en Een boekje en een sinaasappel (het werk van W.G.
van de Hukt) waren beide geanimeerd, hoewel het deelnemersaantal nogal verschilde. Vele donateurs hebben
genoten van de inleidingen en de getoonde, vaak zeer
fraaie, boeken en prenten. Onze gelukwensen voor de
bruikieners en organisatoren, onder wie uw voorzitter.
Wij feliciteren Janneke van der Veer en de Stichting 't
Oude Kinderboek in de persoon van onze secretaris met
het zeer aantrekkelijk uitgegeven en informatieve Van
Arendsoog en Joop ter Heul. Dit boek geeft een goed overzicht van een bijzonder deel van het boekenbezit van deze
stichting. Een lust voor het oog!
Ook gaan onze gelukwensen naar redactie en auteurs van
het Lexicon voor de Jeugdliteratuur van uitgeverij Martinus
Nijlioff vanwege het zilveren jubileum van dit Lexicon.
Er is door hen veel belangrijke informatie over kinder- en
jeugdboeken en hun auteurs en illustratoren verzameld en

Feestelijkheden in de Koninklijke
Bibliotheek

vastgelegd.
Hierbij treft u het programma van onze studiedag op 27

Aan de vooravond van de Kinderboekenweek, op 2 oktober,

oktober te Meppel aan. We hopen dat velen van u deze bij-

wordt in de Koninklijke Bibliotheek een feestelijk program-

eenkomst zullen bijwonen vanwege de aparte onderwerpen

ma afgewerkt bestaande uit heel verschillende onderdelen

(o.a. fan Rinke) en het druktedmische aspect, verzorgd

die echter allemaal te maken hebben met oude kinder-

door het Drukkerijmuseum aldaar. Nu eens een heel ander

boeken:

aspect van kinder- en jeugdboeken.

- De presentatie van de bloemlezing De Nederlandse kinder-

Ons jaarboekje wordt deze keer verzorgd door Henk
lij zal een aantal illustraties tonen en bespreken,
t; waarvan indertijd maar enkele in het enige jeugdboek van
gekende auteur-onderwijzer geplaatst werden. Waarom
en' in welk boek? Dat blijft nog even een verrassing.

poëzie in 1000 en enige gedichten door Gerrit Komrij waarvoor hij duizenden boeken uit de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek heeft bekeken. Komrij hield in
de weken dat hij in de KB werkte, een weblog bij over
zijn bevindingen, zie: http://www.kb.nl/dichters/
keuzekom rij/kinderpoezie .html

Frits Booy

- Het Geheugen van Nederland presenteert een nieuwe sub-

Voorzitter

site met 650 gedigitaliseerde prentenboeken afkomstig
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uit de Koninklijke Bibliotheek en

Excursies

de bibliotheken van Rotterdam,
Amsterdam en Deventer.

Marijne van de Hulst, de kleindochter van de auteur, en van Andries

Op vrijdag 31 augustus gaven zo'n 25

Hibma, verzamelaar en beheerder

donateurs gehoor aan de uitnodiging

van een voortreffelijke website over

In het geheugen geprent met rge en

voor een excursie naar de tentoon-

Van de Hulst,

20e eeuwse prentenboeken uit de

stelling Een boekje en een sinaasappel,

www, wgvandehuls t. com.

collectie Landwehr-Vogels.

de wereld van W.G. van de Hukt in

Vervolgens hield Ans J.Veltman-van

het Veluws Museum Nairac in

den Bos een gedegen inleiding over

boeken 1750-iSjo uit de collectie van

Bameveld.

persoon en werk van deze auteur

Felicia van Deih.

Frits Booy opende de middag met

onder de titel: De meester vertelt waar-

De donateurs van de Stichting zullen

enkele citaten uit de Maleise verta-

van u hieronder haar verkorte weer-

een uitnodiging voor deze bijzondere

ling van de Kinderbijbel van Van de

gave vindt. De tentoonstelling is een

- Opening van de tentoonstelling

- Presentatie van het boek Kinder-

bijeenkomst ontvangen.

Mr. Van Veen-kring

Hulst. Er was gelukkig/hel aas nie-

groot succes, zoals ook blijkt uit de

mand aanwezig die kon bevestigen

vele enthousiaste reacties in het gas-

of zijn uitspraak van het Maleis

tenboek Er zijn al 4500 bezoekers

enigszins correct was. Dat was trou-

geweest die de boeken, de vele

wens niet de enige vreemde taal die

originele illustraties, de stoel van

Op zaterdag 17 november zal Frits

die middag gebezigd werd: Priscilla

de meester, het oude speelgoed en

Booy spreken over 18e eeuwse

van Leeuwen, die de tentoonstelling

de decorstukken voor de TV-serie In

kinderboeken.

samenstelde, begon haar inleiding

de Soete Suikerbol hebben bekeken.

Bij de bijeenkomsten van de Van

met een Esperanto-uitgave. Priscilla

De tentoonstelling is dan ook ver-

Veen-kring is iedereen welkom.

had aan de verkoop van de prent-

lengd tot j januari 2008.

Plaats: Antiquariaat Acanthus,

briefkaarten in het museum

Achter Sint Pieter 180 in Utrecht.

gemerkt, dat er twee soorten mensen

De meester vertelt

Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15

bestaan: zij die met Van de Hulst

uirr. Meer informatie bij Frits Booy,

opgroeiden, en de rest van de wereld.

zie Colofon.

Vanuit die ervaring nam zij het ini-

W.G. van de Hulst (Utrecht 1879-

tiatiefvoor deze expositie en kreeg

1963), hoofdonderwijzer en kinder-

daarvoor alle medewerking van Rosé

boekenschrijver.
Veel vijftigplussers zijn opgegroeid
met de verhalen van W.G. van de
Hulst, die met zijn spannende
manier van vertellen kinderen zeer
wist te raken. Hij probeerde zich te
verplaatsen in het kind en de kinderziel te bereiken met zijn verhalen
over zieke en arme mensen, hulpvaardige kinderen en ondeugende
kinderen met een goede inborst.
Willem Gerrit van de Hulst werd
geboren als zoon van een steenhouwer in de Utrechtse Gans steeg, vlakbij de begraafplaats Soestbergen. Hij
volgde de Christelijke Normaallessen
en werd als kwekeling aangesteld
aan de school van meester Wagen-
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voort. Na het hehalen van zijn akte

bijbels en geschiedenisboeken. Een

werd hij onderwijzer aan de N.H.

bewerking van de kerkgeschiedenis

Diaconieschool no. 4 aam de

voor kinderen wilde niet lukken.

Jutfaseweg 193 in Utrecht. Het

Van de Hulst was een veelgevraagd

gebied v;-m de pan.- en steenovens

spreker voor de Bond van Onder-

kende een arme bevolking, in de

wijzers, het Nederlands Bijbelgenoot-

woorden van Van de Hulst: 'ruig van

schap, de Nederlandse Zendings-

leven, door alcoholisme, inteelt en

honderd publicaties van zijn hand

vereniging, Vrouwenverenigingen

overmatige arbeid innerlijk verzwakt

en het aantal verkochte exemplaren

enz. Zijn verhandelingen over het

en intellectueel van een bedroevend

is inmiddels meer dan 14 miljoen.

goede kinderboek zijn gebundeld en

laag peil. Hier was een schreeuwen-

Ook verschenen er vele vertalingen

uitgegeven. Zijn belangrijkste kritiek

de nood.' Het was dit decor dat Van

van zijn werk. Zijn talent werd alom

op de contemporaine kinderboeken

de Hulst inspireerde tot het schrijven

geprezen. Er was wel kritiek, maar

was dat ze over het kind, maar niet

van zijn sociale drama's.

zowel de christelijke als de seculiere

vanuit het kind waren geschreven.

Met een enkele onderbreking zou

pers onderkenden zijn vertellers-

Het waren volgens hem teveel aan-

Van de Hulst hier werken als onder-

capaciteiten.

geklede preken.

wijzer, later hoofdonderwijzer, tot

Willem Wijcherts, een dappere

zijn pensionering in 1939, Hij zette

Alkmaarder jongen was de historische

zich met hart en ziel in voor de

roman waarmee hij onder het pseu-

kinderen, daarbij de pedagogische

doniem fan de Croese in 1909 debu-

opvattingen van Jan Ligthart volgend.

teerde. Zijn eigen lievelingsboek was

Het onderwijs van Van de Hulst

Peerke en zijn kameraden uit 1919,

bleef gericht op de behoefte van leer-

dat vertelt over een Belgisch vluchte-

lingen die in de volksschool eindon-

lingetje. De meeste werken van W.G.

derwijs ontvingen onder de leidende

van de Hulst zijn uitgegeven bij

gedachte 'eenvoudig maar grondig.'

Callenbach in Nijkerk. Een flink

Hij trouwde in 1907 met Johanna

aantal is nog steeds verkrijgbaar.

van Arkel. Na de geboorte van hun

Alle bekende Nederlandse illustra-

Ook hield Van de Hulst radio-

tweede dochter overleed zijn vrouw.

toren, J.H. Isings, Jetses, Lutz,

lezingen. Op zijn 80e verjaardag in

Tijdens de mobilisatie van 1914/1915

Botte ma, Midderigh-Bokhorst,

1959 wees Ds. Van Endt op W.G, 's

was Van de Hulst gelegerd in

Poeder, Kesler, Sierk Schröder,

'Utrechtse wortels en zijn christelijke

Vreeland, waar hij zijn tweede vrouw

komen wel een keer aan bod in zijn

levensovertuiging'. Er vonden diverse

jeannette Maan leerde kennen. Het

werken. De belangrijkste is echter

huldigingen plaats tijdens zijn leven.

echtpaar kreeg vier kinderen, onder

Willem Gerrit Jr., de in 2006 over-

Op 31 augustus 1937 werd hij

wie de illustrator en kunstenaar

leden kunstenaar.

benoemd tot ridder in de Orde van

Van de Hulst beoefende vele genres:

Oranje Nassau, later bevorderd tot

Willem Gerrit Jr. Een tweede zoon,
Hendrik ChristofFel, werd hoogleraar
astronomie in leiden en genoot
internationaal bekendheid. Zoon
Jean was luitenant ter zee en dochter
Maria studeerde diergeneeskundige
en werd echtgenote van een lector
Sanskriet in Groningen.
Bekend is Willem Gerrit geworden
als schrijver van kinder- en jeugdboeken. Er verschenen meer dan vier-

leesboekjes, 'uitdelingsboekjes' voor

officier. Hij overleed op 31 augustus

de zondagsscholen, boeken voor het

1963 en werd onder grote belangstel-

Nederlands Bijbelgenootschap, de

ling begraven op Soestbergen. Daar,

Rozemarijntje-serie, stripboeken als

bij de rotonde van de architect

In de Soete Suikerbol, De pruikenma-

Zocher, liggen ook Nicolaas Beets en

ker en de prins, In de gouden gaper.

Gerrit Rietveld, De gedachten van

Van de laatste is een t.v.-serie

W.G. van de Hulst leven voort in zijn

gemaakt. Verder de bekende boekjes

vele werken.

Voor onze kleinen (21 delen), voorleesboeken, kerstvertellingen, kinder-

Dr. AnsJ. Veltman-van den Bos
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Een bijzondere
aanwinst
In deze rubriek verschijnen persoonlijke
verhalen van verzamelaars over opmerkelijke vondsten, met een verslag
van hun speurtocht naar de achtergrond ervan. De redactie ontvang,
graag bijdragen.
Een vreemd Sint Nicolaasboek
Kortgeleden kocht ik op de Haagse
boekenmarkt het boek Sint Nicolaas:
verhalen en versjes voor jongens en
meisjes door M.E. Pijnappel, Chr.
Doorman, Th. Kok, A. Snellen, F.H.

uitgever Robbers er op in plaats van

een aardig lijstje namen, onder

van Leent e.a., "met gekleurde platen

Van Belkum, en staat er "Geïllus-

andere Carl Hirschberg, AUce

en illustraties", uitgegeven bij P. van

treerd Maandschrift voor kinderen"

Hirschberg. Julia Robinson, Irene

Belkum Az in Zutphen. Er stond

in plaats van "Verhalen en Versjes

F. Jerome, H.G. Laskey, A.S. Cox,

geen jaar van uitgave in, ik schatte

voor Jongens en Meisjes". De verha-

LD, Norton, H. Winthrop Peirce,

het op omstreeks 1900. Het is zo'n

len en versjes uit mijn boek bleken

H.G.L. Asley, S. Gallagher, William

a 1 / 2 cm dik en heeft een roodlinnen

inderdaad allemaal uit het tijdschrift

M. Cary, Elizabeth S. Tucker, W.H.

geïllustreerde kaft, met een figuur

te komen, en wel uit de vierde jaar-

Shelton, Hiram P, Barnes, Lisbeth B.

voorop die lijkt op een negentiende-

gang.

Comins, Irene F. Jerome en Maud

eeuwse kerstman.

Toen ik de illustraties in mijn boek

Humphrey.

De illustraties bestaan uit tien chro-

eens wat beter bekeek, viel me het

Van Maud Humphrey, die zoveel

mo's (op eenzijdig bedrukte blad-

een en ander op. Sint Nicolaas, die in

lieve kindertjes met krulletjes en

zijden), een paar paginavullende

twee verhaaltjes even voorkwam, was

mooie kteertjes heeft afgebeeld, wist

gravures in bruin, en zeer veel zwart-

niet afgebeeld als onze goedheilig-

ik dat ze meegewerkt had aan het

wit gravures in de tekst, vaak ook als

man, maar als een negentiende-eeuw-

Amerikaanse kindertijdschrift Saint

titelversiering of vignet. In het groot-

se Duitse of Amerikaanse kerstman

Nicholas: a magazine for youngfoïks,

ste gedeelte van het boek is geen

(net als op de kaft). Op een paar illus-

dat bestaan heeft van 1873 tot ^ 4 1

paginanummering aanwezig, af en

traties waren nog Engelse woorden te

(in de negentiende eeuw onder

toe wordt er genummerd en dat

lezen. De afbeeldingen deden nogal

redactie van Mary Mapes Dodge).

begint dan soms ook weer opnieuw.

eens Amerikaans aan (huizen met

Ook de andere illustratoren van het

Dat laatste deed me denken aan een

een porch, negerbedienden, huifkar-

lijstje bleken bijdragen geleverd te

boek op basis van een tijdschrift, en

ren, enz.). De illustraties kwamen

hebben aan Saint Nicholas. Het leek

inderdaad vond ik in het CBK Sint

dus blijkbaar uit Amerika. De ver-

me niet al te vergezocht om te con-

Nicolaas: geïllustreerd maandschrift

haaltjes daarentegen waren kramp-

cluderen dat mijn bij Van Belkum

voor kinderen, van 1894 tot 1900 uit-

achtig vernederlandst. Om ze toch

uitgegeven boek een bloemlezing

gegeven bij Robbers in Amsterdam.

maar bij die illustraties te laten pas-

was uit het bij Robbers uitgegeven

De KB bezit daarvan jaargang 3

sen, waren de vreemdste kunstgrepen

kindertijdschrift Sint Nicolaas, dat

(1896) en 4 (1897). Van die ingebon-

toegepast. Zo was ook de kerstman

dan weer een bewerking was van het

den jaargangen bleek de roodlinnen

onze Sinterklaas geworden.

Amerikaanse kindertijdschrift Saint

geïllustreerde kaft hetzelfde te zijn
als die van mijn boek, alleen staat de
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Vrij veel illustraties badden een
signatuur. Met de loep er bij kreeg ik

Nicholas. Als ik ldjk naar illustraties
uit de twee jaargangen van Sint

Nicolaas in de KB, dan zie ik bij

Mengelwerk

gedateerde illustraties jaartallen

te brengen. Zie voor de speellijst
www, diktrommusical.nl

staan tussen 1886 en 1891. Daaruit

De collectie vakliteratuur over jeugd-

blijkt dat de Nederlandse uitgever

literatuur van het Letterkundig

geput heeft uit allerlei verschillende

De uitgeverijen Holland en Lemnis-

Museum is per 1 juli 2007 over-

jaargangen van Saint Nicholas.

caat gaan samen De Paul Biegel

gedragen aan de Koninklijke Biblio-

Bibliotheek uitgeven waarin de kern

theek, Daardoor wordt de secundaire

van het oeuvre zal worden op-

De "Saint Nicholas" uit de titel van
het Amerikaanse tijdschrift is uiter-

literatuur weer verenigd met de

genomen van deze auteur die zo'n

aard de Amerikaanse kerstman (die

collectie primaire kinderboeken.

geheel eigen plaats heeft in de Neder-

natuurlijk historisch gezien wel weer

In 1997 werden deze collecties van

landse (kinder- en jeugd-) literatuur,

verwant is aan Sinterklaas, maar dat

voorheen Boek & Jeugd gescheiden.

Het is de bedoeling dat binnen een

is hier meer een terzijde). Met onze

De collectie naslagwerken over

paar jaar alle belangrijke werken van

goedheiligman heeft "Sint Nicolaas"

kinderboeken die al bij de KB in de

Biegel in De Paul Biegel Bibliotheek

in tijdschrif(vorm of in boekvorm

Leeszaal Bijzondere Collecties aan-

zullen zijn opgenomen en dat het

dus heel weinig te maken. Het is dan

wezig is, zal worden aangevuld met

overgrote deel van zijn overige werk

ook niet zo verbazingwekkend als ik

de naslagwerken uit deze verzame-

via printing on demand beschikbaar

in "Lust en Leering" lees dat ons tijd-

ling. De rest van de vakliteratuur zal

blijft. Nog voor de komende Kinder-

schrift Sint Nicolaas " weinig van

(op termijn) voor de uideen beschik-

boekenweek verschijnt het eerste

doen (heeft) met het echte feest als

baar komen.

deel, "De grote kleine kapitein", waar-

in een hele jaargang slechts een
enkele Nikolaasvertelling blijkt te
vinden".

in alle drie de delen voor het eerst in
De familiemusical Dik Trom, onder

één band zullen verschijnen.

regie van Jan-Eric Huisman, zal
vanaf begin oktober tot begin maart

In de depots van het Noord Hollands

(Een aardige site over het tijdschrift

2008 zo'n zestig keer worden op-

Archief aan de Jansstraat in Haarlem

Saint Nicholas is http; / /flyingdreams,

gevoerd in theaters in het hele land.

worden meer dan 200 door Jan

hom e .mindsprin g, com/nick, htm)

Leoni Jansen heeft de muzikale

Wiegman geïllustreerde kinderboe-

supervisie over de als muzikaal

ken en een op zijn werk betrekkin-

theater geafficheerde voorstelling die

hebbende verzameling documentair

belooft "nostalgie met een knipoog"

materiaal bewaard. Zo blijkt uit een

Hilda van den Helm

artikel in NHA Nieuws van juni
2006.
De transcriptie van een door
Wiegman zelfgeschreven schriftje
met zijn Herinneringen kan via de
redactie worden opgevraagd. Het
bevat een onvoltooid gebleven verzameling notities en herinneringen
van Wiegman aan zijn leven en werken.
De volgende Karl May dag wordt
gehouden op 3 november. Er is een
boekenmarkt, een kennisquiz en de
presentatie van een nieuw tijdschrift;
De witte blson. Meer informatie op de
website: www.karl-may-vereniging.nl
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Het Jules Verne Genootschap organiseert op 27 oktober een Jules VerneDag. Tevens viert het genootschap
dan haar tweede lustrum. Meer informatie bij secretaris Henk Heidens,
heldens@casema.nl,
Op 23 augustus is Dick Bruna 80 jaar
geworden. Zijn verjaardag kreeg veel
publiciteit en werd o.a. gevierd met
activiteiten in het Dick Bruna-huis in
Utrecht en een tentoonstelling van
zijn boekomslagen in de Bibliotheek
van Rotterdam. Hij kreeg van de
gemeente Utrecht de Stadsmedaille
in goud en een borstbeeld, van de
hand van de beeldhouwster
Constance Wibaui (jaargang 1914),
werd in zijn bijzijn in het Utrechtse
Stadhuis onthuld.
Het Letterkundig Museum sluit 31
september haar deuren voor een
grootscheepse verbouwing die eind
2008 voltooid zal zijn. Het

Internet

Kinderboekenmuseum blijft in die

ding, ziekte en gezondheid, dood en
seksuele opvoeding. Er is geput uit

tijd open op een andere plek in het

In Google books zijn twee delen van

egodocumenten uit de periode 1738

KB-complex, onder andere met de

de Nederlandse nationale bibliografie

tot 2000 van mensen als Jelle

tentoonstelling Geheimen, waarin de

(kortweg de Brinkman genoemd)

Sipkes, Lou Loeber, Bertus Aafjes,

schrijvers Paul van Loon, Francine

gedigitaliseerd te vinden en full-text

Willem Drees, Louis Couperus, Rie

Oomen en Jacques Vriens centraal

doorzoekbaar: die van 1799-1803 en

Cramer, Hendrik Conscience en

zullen staan. Er zal ook aandacht zijn

1833^849. Hopelijk is dit het begin

Joost Zwagerman. Zie bij Publicaties

voor het werk van Annie M.G.

van iets moois: de hele bibliografie

voor de gegevens over het bijbeho-

Schmidt, Paul Biegel en Thea

via internet doorzoekbaar. Stuur een

rende boek: Zichzelf te zien leven :

Beekman.

mail naar Jeannette Kok wanneer u

herinneringen aan Nederlands en

het juiste webadres wilt hebben.

Vlaams gezinskven 1770-1970.

Fabricms, De scheepsjongens van

www2.fmg. uva .nl/pow/

www, liede renbank.nl

Bontekoe, en onder regie van Steven

j eugdherinneri ngen /

Een site met 125,000 Nederlandse

de Jong, gaat op 22 november in

Een bijzondere website, met heel

liederen, 'van Hadewych tot Hazes',

première. Er verschijnt bij die gele-

veel passages uit egodocumenten

grotendeels met verwijzingen naar

genheid een speciale filmeditie van

met herinneringen aan de kindertijd.

de vindplaats van een tekst. Voor een

het boek.

Gerangschikt op onderwerpen als

kleiner deel worden ook volledige

ouderlijk huis, familie, broers en

teksten en melodieën opgenomen.

De film naar het boek van Johan

zussen, klassen en standen, opvoe-
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/

http: / /home. wanadoo. nl /han svdbr/

te zien. Adres Museum Nairac:

hetvo Hele ven.html

Langstraat 13, Barneveld.

Een website met informatie over

www.nairac.nl

Jan ligthart en de methode Het volle
leven,

Publicaties
Bijna alle boeken die hieronder worden
vermeld zijn aanwezig bij de Konin-

Van 19 oktober tot 16 november is in

klijke Bibliotheek in Den Haag. Mocht

het Nationaal Onderwijsmuseum in

een bepaald boek daar niet zijn, dan

www, minigroove.nl

Rotterdam een tentoonstelling te

kan men tamelijk eenvoudig opzoeken

Minigroove het ldnderplatenhoekje

zien, gewijd aan Theo Thijssen en

In welke bibliotheek in Nederland het

is een website over een verzameling

het dagelijks leven in een schoolklas

wel aanwezig is.

singles en EP-tjes met kinderreper-

aan het begin van de 20e eeuw.

toire die tussen ca. 1930 en 1990

Aanleiding is de campagne

voor de Nederlandse markt zijn

'Nederland leest', waarbij het boek

geproduceerd. De site bevat géén

De gelukkige klas van Theo Thijssen

De Nederlandse kinderpoëzie in

'gewone' 30 cm LP's, maar wel de

gratis zal worden verspreid.

1000 en enige gedichten / Gerrit

toeren platen. Centraal staan de

Het Groninger Museum, vervolgt zijn

2007. - t o o o p . -

pagina's met afbeeldingen en

reeks tentoonstellingen rond

ISBN 978 9044610574 : €25,-.

beschrijvingen van de grammofoon -

Russische kunst met Russische

plaatjes, per onderwerp samenge-

sprookjes, volksverhalen en legenden

tuurgeschiedenis, van de allereerste mid-

bracht,

in de schilderkunst van de 19e en

deleeuwse rijmpjes tot de kindergedich-

kleinere 25 cm EP-tjes en ook 78-

NEDERLAND

Komrij. - Bert Bakker/Prometheus,

Kinderpoëzie uit vijf eeuwen litera-

Er zijn veel raakvlakken met de

begin 20e eeuw. Naast de voor

ten uit de eenentwintigste eeuw, wordt

j engdliteratuur. Zo zijn er plaatjes

sprookjes gebruikelijke boekillustra-

in deze bundel samengebracht. Een

van sprookjes, van Dick Bruna,

ties zullen zeer grote schOderijen

anthologie vol verrassingen, want deze

Swieberrje, Mary Poppins en van

worden getoond. Te zien van 15

kindergedichten zijn niet alleen afkom-

uitgeverij Mulder & Zoon. Zeer

december tot en met 6 april 2008.

stig uit de ivoren toren of van de lesse-

compleet en in een mooie, heldere
presentatie.

naar van de schoolmeester, maar vooral
Tot 17 november 2007 is in het

ook van de straat en uit het dagelijks

Scryption in Tilburg een tentoon-

gebruik. Naast de gecanoniseerde poëzie

www, grimm stori es.com

stelling te zien over het Margriet

van Hiëronymus van Alphen, Annie

Hier zijn alle sprookjes van Grimm

Winterboek. Het is de tweede van

M.G. Schmidt en Willem Wilmink

te vinden in verschillende talen; met

drie exposities over een halve eeuw

bevat de bundel onbekende bakerversjes,

mogelijkheden tot vergelijking. Wat

spelletjes, verhalen en tekeningen,

aftelrijmpjes, nonsensgedichten en ook

zeer gemist wordt is een colofon.

Hierna volgt nog een expositie in het

door kinderen zelfgeschreven gedichten.

Het is onduidelijk wie deze site

Museum van de Twintigste Eeuw in

samenstelt, en waar de teksten van-

Hoorn (van 1 december 2007 tot 17

Kinderboeken 1750-1850 uit de col-

daan komen.

februari 2008). Zie voor alle infor-

lectie van Felicia van Deth /

matie: www, winterboe ken, nl.

Marianne Rehorst. Comma en

Adres Scryption: Spoorlaan 434.

Koninklijke Bibliotheek, 2007.

tel. 013-5800821. Open: di-vr 10-17,

Tentoonstellingen

u m:

za-zo 12-17 - -

Guido van Deth (1913-19 69 J en
zijn vrouw Felicia zijn internationaal
bekend geworden als grootmeesters van

Verlengd: nog tot 5 januari 2008 is

hef handpoppenspel. Guido begon er in

in het Veluws Museum Nairac te

3933 mee en had al in 1936 zijn eigen

Bameveld de tentoonstelling Een

theater. In 1946 richtte hij het 'Theater

boekje en een sinaasappel! De wereld

der Verenigde Poppenspelers' op. Na

van W.G. van de Hulst (1879-1963)

zijn huwelijk in ig^ met Felicia Beek
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werkte hij met zijn vrouw aan de verdere uitbouw van hel theater. Tegelijkertijd
begonnen ze materiaal over de geschiedenis van hit poppenspel te verzamelen.
Na het overlijden van Guido op 5 augustus 1969 zette Felicia het werk voort.
In IQJI kreeg de collectie erkenning als
'Het eerste Museum voor het Poppenspel
in Nederland'. Hun liefde voor bijzondere dingen ging verder; zij verzamelden
ook merklappen en kinderboeken. Felicia
omschrijft het ontstaan van de collectie
kinderboeken als 'verzamelen achter
Van Veen aan'. Zij heeft vastgelegd dat
de belangrijke collectie die ze samen met
haar man bijeenbracht, te zijner tijd
aan de Koninklijke Bibliotheek zal
worden overgedragen.
Decoratieve prenten met geschreven
wensen 1670-1870 / Leontine
Buijnsters-Smets. Nijmegen : Vantüt,

Kinderboek (StOK). - 124 p.

Overzicht boeken van Jan Ligthart /

2 0 0 7 . - ca.224 p.

ISBN 978-90-5897-738-0 Cebonden.

door Hans van den Broek. -

ISBN 978 90 77503 79 9.

€24,95,

Vlaardingen, 2006.

Gebonden. €34,90,
Een voorproefje van dit werk ver-

janneke van der Veer selecteerde uit

Overzicht van het werk van Jan

de collectie van Stichting 't Oude

Ligthart, chronologisch geordend op de

scheen als Nieuwjaarsgeschenk van de

Kinderboek (StOK) ruim 450 'toppers

eerste druk van de verschillende titels.

Stichting. Eind november zal de uitge-

van toen', boeken die verschenen zijn

Bij elke titel worden alle drukken, bewer-

breide en rijk geïllustreerde studie ver-

tussen 7900 en 1970. Het zijn boeken

kingen, vertalingen en andere bijbeho-

schijnen. In dit onderzoek naar de heil-

die 'iedereen die voor 1965 geboren is'

rende werken genoemd. Met informatie

wensen uit het verleden - wensbrieven

zal herkennen. Arendsoog of Joop ter

over de inhoud, citaten, afbeeldingen in

of kransen genaamd - komen drukkers/

Heul bijvoorbeeld, en Engelandvaarders,

kleur van de omslagen en van illustraties

uitgevers, illustratoren en iconografische

Paulus de boskabouter, Dik Trom,

in zwart-wit en kleur.

thema's aan de orde. Met hoofdstukken

Heidi, Rozemarijnlje en Winnetou en

In een apart boekje: Jan Ligthart voor

over buitenlandse voorbeelden en een

vele andere. De boeken zijn ingedeeld

de verzamelaar zijn meer detailgege-

vergelijking met de Nederlandse. Bevat

naar 65 thema 's maar soms ook wordt

vens vermeld, en is ruimte voor eigen

een catalogusdeel waarin wensbrieven

een auteur, één boek of een serie centraal

gegevens.

uit diverse openbare en particuliere col-

gezet. Elk thema wordt over een dubbele

lecties zijn opgenomen.

pagina kort toegelicht, geïllustreerd met

Bijzondere collecties naar een nieuwe

een citaat uit een representatief boek en

bibliotheek / fotogr. Bettina

Van Arendsoog en Joop ter Heul:

vaak voorzien van informatie over dat

Neumann ; [samenst. en red,:

oude kinderboeken over bakvissen,

boek en de maker of andere wetenswaar-

Matthieu Lommen ; tekst Judith

Hollandse jongens, cowboys, kabou-

digheden. Daarnaast staan dan de

Belinfante ... et al.]. - Zwolle :

ters en detectives / ] anneke van der

boeken zelf met een korte annotatie.

Waanders, cop, 2007. -199 p. : ill.;

Veer. - Arnhem r Terra, 2007. Uitg.

Veel herkenning dus - zeker voor lezers

27 cm. Uitg. t.g.v. de opening van de

in samenw. met Stichting 't Oude

van boven de veertig.

nieuwe huisvesting van de "Bijzon-
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dere Collecties", n mei 2007. -

BUITENLAND

ISBN 978-90-400-8382-2 geb. ;
€29,90.

Golden legacy, how Golden Books
won children's hearts, changed

Moderne und Modern isierung in der

publishing forever, and became an

Kinder- und Jugendliteratur der

American icon along the way /

bijzondere verzamelingen van de

Weimarer Republik / Birte Tost. - 1 .

I.eonard S. Marcus. - Randora

Amsterdamse universiteitsbibliotheek.

Aufl. - Frankfurt am Main : Lang,

House, 2007.

Hier bevinden zich onder meer de collec-

2005. - 37S S. ; 21 cm. - (Kinder- und

ISBN 978 0375829963. -

tie van het Nederlandsch Schoolmuseum

Jugendkultur, -literatur und -medien.

Distributie voor Nederland: Uitgeverij

(omvang gS.ooo items), de Bibliotheek

Theorie - Geschichte - Didaktik ;

Rubinstein.

van het Boekenvak (omvang 5000

Bd. 35). - - ISBN 3-631-53479-5 Pb. :

meter) , de circuscoüectie waarin ook

€56.50.

Rijk geïllustreerde catalogus van de

kinderboeken, de collecties van illustra-

in deze studie worden bekende en

trices Rie Reinderhojfen Atie Siegenbeek

vergeten auteurs van kinder- en jeugd-

Vanwege het Gyjarig bestaan van de
Amerikaanse Gouden Boekjes is een
boek over de geschiedenis van deze
fameuze reets gemaakt. Met de uitgave

van Heukelom, het Stripdocumentatie-

boeken tot circa 1933 voorgesteld. De

van de Golden Books in Amerika in de

centrum Nederland met onder meer

auteur analyseert teksten op vragen als

oorlogsjaren, kwamen kwalitatief goede

originele tekeningen van Alfred Mazure,

verhoudingen tussen seksen en genera-

kinderboeken met aantrekkelijke

strips van Henk Backer en illustraties en

ties, respectievelijk de rol van meisjes en

kleurenillustraties voor het eerst voor een

drukproeven van de Olidin-strips,

de omgang met autoriteit, de weergave

groot publiek beschikbaar, mede doordat

Verder het archief van C.P.E. Robidé

van het leven in de grote stad, histori-

ze maar 25 cent kostten.

van der Aa (281 items) en in het archief

sche ontwikkelingen en de esthetische

Tetterode tekeningen en een proefdruk

uitbeelding van de kindertijd en de

Walt Disney : the triumph of the

van Wierinks 'Pim's poppetjes'.

jeugd. Als vertegenwoordigers van het

American imagination / Neal Gabler.

realisme worden Erich Kastner en Lisa

- New York : Knopf, 2006. -

Tetzner uitvoerig behandeld,

ISBN 0-679-43822-X

Zichzelf te zien leven : herinneringen
aan Nederlands en Vlaams gezinsle-

Cultuurhistoricus Neal Gabler kreeg

ven 1770-1970 / Hugo Röling. -

Unleaming the language of conquest:

als eerste toegang tot de omvangrijke

Amsterdam : Amsterdam University

scholars exposé anti-indianism in

archieven van Walt Disney. Gable toont

Press, cop. 2006. -129 p . ; 24 cm. -

America : (deceptions that influence

aan dat Disney's opvattingen voortkwa-

Uitgeversnaam op omslag: Pallas

war and peace, civil liberties, public

men uit de denkwereld van de blanke

Publications. - ISBN 90-8555-371-7

education, religion and spirituality,

protestanten in de Verenigde Staten. Hij

De auteur was van 197a tot 2006

democratie ideals, the environment,

was conservatief, maar had tegelijk ook

docent historische opvoedkunde aan de

law, literature, film, and happiness) /

oog voor de toekomst. De auteur laat

Universiteit van Amsterdam, en publi-

ed. by Wahinke Topa (Four Arrows)

zien welke betekenis Disney heeft gehad

ceerde over de geschiedenis van het gezin

aka Don Trent Jacobs. • Austin, TX :

voor de Amerikaanse maatschappij en

en van de seksuele opvoeding. Deze

University of Texas Press, 2006. -

hoe groot de invloed is geweest die hij

inventarisatie van jeugdherinneringen

XIII, 284 p. ; 23 cm. -

daarop heeft gehad. Hoewel veel mensen

uit de laatste tweehonderd jaar draagt

ISBN 0-292-71326-6 pbk : /13.99

zijn werk banaal en commercieel vin-

bij aan de kennis over kinderen en kin-

Bevat onder meer een bijdrage over

derervaringen in het verleden. Ook wor-

Laura Ingalls Wilder en het Amerikaan-

populaire cultuur tot de meest dominan-

den voor- en nadelen van deze histori-

se kolonialisme, waarin wordt aange-

te van de wereld gemaakt.

sche bron besproken. Zie voorgegevens

toond dat in deze klassieker tussen de

(NRC 9 maart 2007)

over de bijbehorende website de rubriek

regels door haat tegen de oorspronkelijke

Internet.

bewoners van Amerika is ingeweven in

Littératures pour Ia jeunesse : suivi

de tekst.

de Enfantina : tinq siècles de lectures

den, heeft Disney wel de Amerikaanse

d'enfants k Valenciennes : catalogue
d'exposition de la bibliothèque muni-
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Uit de tijdschriften

Lessen (periodiek van het Nationaal

Colombo ... [et al.]; sous la direction

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt dat

juni 2007) bevat een artikel over

de Jean-Eudes Girot. - Valendennes :

deze bijna allemaal aanwezig zijn bij

schoolplaten die een beeld gaven van

Presses Universitaires de

de Koninklijke Bibliotheek.

de 'overzeesche gebiedsdelen'.

NEDERLAND

74, juni 2007) bevat onder meer een

cipale de Valendennes, 15 décembre
2005 - 28 févrïer 2006 / par Laura

Onderwij sinus e um, jrg. 2, no. 1,

Valendennes, 2006. - 302 p. : ill.;
23 cm - ISBN 2-905725-82-6.

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.

Bevat hoofdstukken (voorzien van
zeer veel noten) over de T&émaque van

lemma over kinder- en jeugdpoëzie.
In Berichten van Moeder de Gans

Fénelon; over kinderboeken uit de 18e

(jrg. 8, no. 2, juni 2007) een artikel

literatuur zonder Leeftijd (no. 73,

eeuw; vrouwelijke auteurs in de ïge

over Piet Broos.

zomer 2007) is gewijd aan Paul

eeuw; prentenboeken uit de 20e eeuw;
en historische overzichten van jeugd-

Biegel.
Boekenpost (no. 90 en 91, juli/aug.

literatuur in Duitsland, Zweden en

en sept/okt, 2007} bevat artikelen

Italië. Een uitgebreide catalogus van een

over Alleen op de wereld en les

BUITENLAND

tentoonstelling in Valendennes met 65

Spreekmeester (Vadertje Brombeer);

Aus dem Antiquariat (no. 3 en 4,

nummers voorzien van zeer uitgebreide

uitgaven over schoorsteenvegers en

2007) bevatten artikelen over ten-

beschrijvingen besluit het geheel.

tekenaar Pax Steen.

toonstellingen over Walter Trier en
Franz Graf von Pocd.

De Boekenwereld (jrg. 23, no. 5, aug.

Scripties
"Mulder Books will increase your
sales!" : a commercial publisher of
factory picture books and deviant
book forms / Yessie Vanden
Branden. Thesis Master Book and
Digital Media Studies, Universiteit
van Leiden, 2007, Begeleiders:
Dr. B.P.M. Dongelmans en Prof.
Dr. W.L.H, van Lierop-Debrauwer.
Onderzoek naar een uitgeverij en
drukkerij vanfahrieksprentenboeken, bijzondere boekvormen, spellen en puzzeb,
uitgaand van kenmerken die in het artikel van Theo Gieten 'Fabrieksprentenboeken en de internationale prentenhandel ï&go-ic^o' (in: Prentenboeken,
ideologie en illustratie) worden beschreven, Het onderzoek is gebaseerd op
fondslijsten, archiefonderzoek, interviews
en een steekproef uit de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek, en houdt zich
bezig met de vraag of en hoe vastgesteld
kan worden dat Mulder vooral commerciële intenties had.

IO
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2007) bevat een bijdrage over Evert

Bulletin ïugend & Literatur (jrg. 38,

Maaskamp als prenthandelaar van

no. 8) bevat een bijdrage over Dr.

Lodewijk Napoleon.

Christiane Raabe, de nieuwe slot-

vrouwe van Schloss Blutenburg,
onderkomen van de Internationale

Verantwoording
illustraties

Jugendbibliothek in München,

heeft overgenomen, op de omslag.
Deze term zal worden opgenomen
in een nieuwe versie van de Genre-

Voor dit nummer is gekozen voor

thesaums die ook op de website van

Children's Literature Association

illustraties van Elsa van Hagendoren

de Stichting staat en die beoogt de

Quarterly (jrg. 32, no. 2, zomer 2007)

(1904-?), de Vlaamse tekenares en

ontsluiting van oude kinderboeken te

bevat artikelen over L.M.

illustratrice, die zo fraai in zwart-wit

uniformeren.

Montgomery en Carroll's Tkrougk the

werkt. De plaatjes komen uit de vol-

looking glass.

gende boeken: De vertelsels van Kolka

Het antwoord op de ene vraag leverde

en Marisa door Else Oosterwijk van

inmiddels een nieuwe over een tech-

Journal of the Warburg and

Hagendoren (1942), Klokjes van het

nische term op.

Courtauld Insritutes, ( 69, 2006)

Sprookjeshofdoor Paul Kiroul (1931),

Wie weet hoe boeken genoemd wor-

bevat een uitgebreid hoofdstuk over

De avonturen van Suske van Schil op

den die eenzelfde verhaal vertellen

een 15e eeuws leesboek voor een

de glazen toverberg (1949}

maar verschijnen met een verschil-

Vlaams meisje, geschreven door

lende titel en soms ook met een

Kathryn M. Rudy.

andere auteursnaam?
Jeannette Kok vond als voorbeelden

Julit (2007, no. 2) bevat een bijdrage

Vragen

over Wilhelm Busch naar aanleiding
van zijn 175e geboortedag.

hiervan onder andere:
- De koers kwijt / door M. Geisler-Plat

In Berichten nummer 53 vroeg Frits

; omslag door Karsman. - [S.l.: s.m,

Roest of iemand wist wat de correcte

[193X]. No. 139, dat ook verscheen

Kinder- und Jugendliteratur-

technische term is voor een boek

onder de titel Vier meisjes op 'n onbe-

forschung Frankfort ( no. i, 2007)

waarvan het boekblok het imprint

woond eiland, als Vier meisjes in een

bevat onder meer een hommage aan

heeft van de oorspronkelijke uitgever,

boot en (op een stukje inleiding na)

Heinrich Hoffmann, ter gelegenheid

maar de band het imprint van de

als Op een onbewoond eiland door

van de opening van het nieuwe

nieuwe uitgever die deze titel heeft

Oom Jaap.

S tru wwelpetermus eum.

overgenomen?

- De jongens van Sparwoude / door

Er kwam geen reactie op en ook

Maxim van Amstel; [geïll. door jos

The lion and the unicom (jrg. 31, no.

navraag bij enkele specialisten lever-

Vetter], ca. 1939, No. 309, ook ver-

2, april 2007) is gewijd aan jeugd-

de geen antwoord op. Blijkbaar is er

schenen onder de titel Moedigheid

boeken over de eerste wereldoorlog.

nog geen term voor.

beloond j Jo Blinxma ; Serie No,

Een brainstormpje binnen de redactie

308.

Newsletter Children's Book History

en overleg met Frits Roest resulteerde

Society (no. 88, aug. 2007) bevat o.a.

alsnog in een bruikbare term. In het

meisjes van iedere leeftijd j door

artikelen over Dick Wittington en

Nieuwsblad voor den Boekhandel wor-

Daan Vos ; geïllustreerd door D.

over Struwwelpeter.

den de op een 'veiling van ongebon-

Stemmer. 193X dat eveneens

den fonds artikelen' verkochte titels

bekend is als Louise's meisjesjaren.

Volkacher Bote (no. 86, juli 2007)

'overgegane artikelen' genoemd.

bevat twee artikelen over Pinokkao.

Daarom wordt voorgesteld om zo'n

- Juweeltje : een meisjesboek voor

• Van welk beest hou je 't meest? j Ans
Broekman. [Amsterdam], Variété,

editie met dubbel imprint een 'over-

[194X] waarvan het binnenwerk

gangseditie' te noemen, waarmee

grotendeels identiek is aan Hier zit

duidelijk wordt aangegeven dat het

een konijntje en ook nog een kleintje,

om die éne editie gaat, die nog de

Door A.B.t.D. [Amsterdam],

naam van de oorspronkelijke uitgever
op de titelpagina heeft, maar al de

Variété, [194X].
Reacties graag aan de redactie.

naam van de uitgever die de uitgave
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Jeanne Hogenboom is bezig met de

speelt. Periode, gezindte of kwaliteit

voorbereidingen voor een tentoon-

zijn - in dit stadium - nog niet van

stelling voor het Nederlands Politie-

belang. Informatie graag naar:

museum, over de politieagent in

drs. Jeanne Hogenboom,

Nederlandse kinderboeken. In de

's-Gravendijkwal 87,

tentoonstelling worden zowel de

3021 EG Rotterdam.

tekst als de illustraties behandeld.

Email: ho genboom -j @> hotmail, com

Het gaat vooral om de beeldvorming:
hoe wordt een agent neergezet? Hoe

In verband met een onderzoek wordt

historisch betrouwbaar is het beeld?

gezocht naar een exemplaar van Wij

Wat zegt de manier waarop de agent

bouwen ons een toekomst door Willem

wordt verbeeld over de maatschappe-

van der Laan, verschenen bij Boom-

lijke rol van de politie in een bepaal-

Ruygrok in Haarlem. Informatie

de tijd?

graag naar Jeannette Kok.

Voorlopig heet de tentoonstelling
"Bromsnor & Co.", omdat Bromsnor

Barbara Schaap zoekt al heel lang

een soort archetype is: de veldwach-

naar een versje dat haar als kind

ter is een dommige dienstklopper,

werd voorgelezen. Alleen de eerste

terwijl de sympathie van de lezers bij

paar regels herinnert zij zich nog:

de rebel ligt.

Mijn tante Mien uit Zierikzee

In het kader van die tentoonstelling

was een cactus maniak,

is Jeanne op zoek naar Nederlandse

Het was cactus cactus anders niet

illustraties en boeken waarin de

waarover tante sprak.

agent (veldwachter, koddebeier,

Daarna kwam er, denkt zij, ook nog

schout, speurder, politie-detective,

iets over een aquarium. Informatie

enzovoorts) een belangrijke rol

graag naar barbara.schaap@kb.nl,
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Aanmelden als donateur kan men zich
bij Pien Pon, Bakkersteeg 2, 7218 BN
Almen, of via pien.pon@hetnet.nl
Donaties (minimum donatie per jaar
twintig euro) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen
uitnodigingen voor studiedagen en
excursies, een jaarboekje en regelmatig
de Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek.
Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
Informatie kan men sturen aan:
Koninklijke Bibliotheek
t.a.v. Jeannette Kok
Postbus 90407
2509 LKDen Haag
Tel. 070-3140215 (do. en vr.)
of tel. 020-6251915 (privé).
e-mail: jeannette.kok@kb.nl
Coördinatie 'Mr. van Veen-kring';
Frits Booy (035-5417336).

Voor Netty in haar Liber Amicorum
En wat past daar beter in dan een poesiealbumversje
van een Friese vriendin
Gouden spintsje hat it drok,
Wevet triedsjes fan gelok.
Wyntsje waai wyntsje waai
nimt in gouden triedsje mei.
Gouden triedsje yrt 'e sinne,
wrêr giest hinne?
Sjoch dêr waait it oer it lan,
sjoch dêr leit it yn dyn han.
Wês der mar foarsichtich mei,
oars dan rekket it noch wei.
Met dit gedicht van Diet Huber wens ik je veel geluk in
voorzitterloze leven. Ik hoop je nog vaak te ontmoeten!
Jant van der Weg
Ljouwert/Leeuwarden

