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Die kinderboeken waren voor een algemeen publiek 
en gaan niet over het Joodse leven. Daarover gaan 
wel haar feuilletons in de Joodsche Jeugdkrant Bet-
salel, waarvan er een ook in boekvorm in twee delen 
is verschenen: Rozijntje (1931) en Rozijntje van huis 
(1935). De krant (1928-1935)  was een initiatief van 
Meyer de Hondt, die rabbijn was in de arme Am-
sterdamse Jodenbuurt, om iets goeds te doen voor 
de kinderen daar. Daar wilde Clara graag haar steen-
tje aan bijdragen.

De oorlog bracht Clara, met dochter Fieke, terug 
naar Groningen. De oudste zoons, tweeling Eli en 
Menachem, waren al in Amsterdam voor hun op-
leiding. De andere twee, Jitschak en Meier, bleven 
in Groningen. Dochter Roza was al in 1939 als ver-
pleegster naar Palestina vertrokken. In het najaar 
van 1941 ging Clara lesgeven op een Joodse meis-
jesnijverheidsschool in Amsterdam. Ze ging er ook 
weer feuilletons schrijven: voor het Joodse Weekblad. 
Een orgaan tussen de bezetter en de Joodse gemeen-
schap. De feuilletons liepen stuk op de censuur van 
de bezetter. Een verhaal schrijven over ‘Professor 
Stap-door-de-tijd’ die de verwoesting van Sodom ziet 
gebeuren, terwijl Keulen net gebombardeerd was, 
dat kon niet!

Dan begint ze aan het, misschien wel belangrijkste 
in haar oeuvre, boek: Sterrekinderen (1946). Ze hoeft 
het verhaal niet te bedenken. Ze ziet het voor zich, 
ze trekken aan haar voorbij, de kinderen met hun 
gele sterren op de borst. Amsterdam noemt ze ‘Ster-
restad’, de Hollandse Schouwburg ‘Sterrehuis’. Dan 
voelt ze aan dat haar niet veel tijd meer rest en ze 
geeft deze twee delen van haar boek aan haar uitge-

ver, die er op moet passen tot beter tijden, waarvan 
ze niet wist of die nog komen zouden. Clara wordt 
afgevoerd naar Westerbork, de ‘Sterrewoestijn’, 
waar het boek zich in haar hoofd genadeloos verder 
schrijft.  In januari 1944 gaat Clara op transport 
naar Bergen Belsen, de ‘Sterrehel‘. En dan gebeurt 
het wonder: in juli 1944 wordt ze uitgewisseld tegen 
Duitse tempeliersvrouwen uit Palestina en bereikt 
ze daadwerkelijk het beloofde land. Daar wordt ze 
herenigd met Roza. Na de oorlog blijkt dat Mena-
chem en Jitschak het niet overleefd hebben. Eli wel, 
in krijgsgevangenschap. Meier en Fieke ook, door 
onder te duiken. 

In het eerste jaar na de oorlog schrijft Clara haar 
boek Sterrekinderen af. Het krijgt niet zo heel veel 
aandacht, dat komt pas als de auteur in 1962 de 
Deutsche Jugendliteratur Preis voor de Duitse 
vertaling Sternkinder krijgt. De prijs haalt ze niet 
op, maar ze spreekt wel een boodschap in voor de 
Duitse jeugd, een boodschap van verzoening: ‘Toen 
de sterrekinderen, de doden en die het hadden over-
leefd, door mij gesproken hadden en ik opschreef 
wat ik door hun verbaasde en verschrikte kinder-
ogen gezien had, toen ontstond het boek Sterrekin-
deren. Het was niet als jeugdboek bedoeld, maar de 
Duitse jeugd heeft het in bezit genomen […] jullie, 
de Duitse jeugd, hebt het tot jeugdboek gemaakt. En 
daarom wend ik me vandaag tot jullie. Ik weet hoe 
zwaar het jullie drukt de erfgenamen te zijn van een 
generatie, die dat heeft gedaan. Het is moeilijker 
erfgenaam te zijn van de vervolgers dan van de ver-
volgden. Maar jullie kunt je van deze erfenis bevrij-
den. Voor jullie ligt de toekomst waarin je aan een 
nieuwe wereld kunt bouwen. […] Een wereld waarin  
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Joden en zigeuners

Ewoud Sanders stelt in zijn proefschrift Levi’s eerste 
kerstfeest (p. 127) dat het interessant zou zijn om 
patronen in bekeringsverhalen van Joden te verge-
lijken met verhalen over andere groepen mensen, 
zoals bijvoorbeeld ‘zigeuners’. 

In kinderboeken worden Joden en ‘zigeuners’ soms 
wel samen als marginale groepen beschreven. In 
Nederlandse kinderboeken ben ik associaties tus-
sen die groepen weinig tegengekomen, evenals in 
Engelse of Franse. Daarentegen vindt men ze in 
(oude) Duitse kinderboeken wel regelmatig. De 
stereotypen over ‘zigeuners’ zijn dan doorgaans nog 
negatiever dan die over Joden. Het is wellicht hier 
vermeldenswaard dat lange tijd de massamoord op 
Roma en Sinti in de Nazitijd onderbelicht is geble-
ven; een iconische foto van een Sinti-meisje tijdens 
het transport naar Auschwitz is jaren als symbool 
voor de Joodse holocaust beschouwd.

Wat de ‘bekeringsverhalen’ betreft gaat het in ‘zi-
geunerverhalen’ vrijwel nooit om bekering van 
‘zigeuners’ in het algemeen, maar bijna uitsluitend 
om individuen (zoals in een van de oudste verha-
len: Madge Blarney, The Gipsey Girl; 1797). Als regel 
onderscheiden die zich van de ‘rest van de troep’ 
(Madge had een ‘reflective mind’). Of de bekeerling 
blijkt een gestolen kind te zijn. Daarom verloopt 
de ‘bekering’ veelal verrassend soepel. Sommige 
auteurs hebben zich laten inspireren door missio-
neringspogingen onder ‘zigeuners’, maar in feite is 
ook hier de ‘bekerings-les’ uiteindelijk bedoeld voor 
het ‘blanke’ lezertje. ‘Zigeuners’ zijn nu eenmaal 
onveranderlijk en dat wordt nooit als een ‘wonder’ 
gezien, zoals soms het geval is inzake het behoud 
van eigen geloof en cultuur bij de Joden (Sanders 
p.12). Wel worden in missioneringsverhalen ste-
reotypen over zigeuners tegengesproken. Dat is in 
bekeringsverhalen niet het geval.
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kunnen verbeteren. Hierbij worden illustraties als 
pedagogisch middel ingezet om het leerproces op 
een visuele manier te ondersteunen. De volwassene 
stuurt daarbij door het zogenoemde socratische 
gesprek het proces om het gewenste leerdoel te be-
reiken.

Chodowieckis kopergravure in Salzmanns verhaal 
over de tolerantie tussen godsdiensten toont het 
gesprek tussen de jonge christen Ludwig en de 
Jood Ephraim. Ondanks het onbeleefde gedrag van 
Ludwig tegen hem behandelt Ephraim de kiespijn 
van het kind. De volgende dag is Ludwig al beter 
en heel enthousiast. Tijdens hun gesprek biecht 
Ludwig op dat hij heel onvriendelijk tegen Ephraim 
was omdat hij dacht dat alle Joden slechte mensen 
zijn. Ephraim luistert zorgvuldig, maar is wel ver-
rast. Hij antwoordt dat als Ludwig de Joden beter 
zou kennen hij zou beseffen dat dat niet waar is en 
dat er in alle religies goede (en slechte) mensen zijn 
(Salzmann, p. 289). Gesprekken tussen Joden en 
christenen hebben al een lange traditie zoals in het 
boek Al-Chazari (Wiesbaden, Fourier, 2000) van 

Jehuda Hallewi uit de 11de eeuw of later in de para-
bel van de ring uit het toneelstuk Nathan de Wijze 
(1779, p. 94vlg.) van Gotthold Ephraim Lessing. 
Dat dit onderwerp ook in een kinderboek en hier 
vooral in verband met een illustratie opduikt, is 
uniek. Daarbij richt Salzmann zich vooral op de 
deugden en het gedrag. In het Elementarwerk (Des-
sau, 1774) daarentegen brengt Johann Bernhard Ba-
sedow meer de geschiedenis van het Jodendom naar 
voren, maar wel met een moraliserende toon (Ba-
sedow, p. 217vlg.). Salzmann kiest voor een situatie 
uit het alledaagse leven om het als een exempel en 
les te gebruiken. Hij stelt niet het Joodse leven op 
zich voor om daarmee kennis te maken. Men leert 
redelijk weinig over de Joden. Ephraim vertelt alleen 
maar kort over de in Pruisen door koning Friedrich 
Wilhelm ingevoerde ‘Leibzoll’ als voorbeeld voor 
hun levensomstandigheden.
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De theoloog Salzmann streeft in dit boek naar een 
open houding tegenover mensen van andere cul-
turen en religies (Salzmann, p. XIV). Belangrijk 
vanuit een pedagogische invalshoek is het moment 
waarop Ludwig beseft dat hij fout zat vanwege zijn 
vooroordeel (Salzmann: Über die wirksamsten Mittel 
Kindern Religion beizubringen, Leipzig, Siegismund 
und Volkening, 1877, p. 79). Het inzien van zijn 
fout is de voorwaarde die het kind tot het moment 
van loutering brengt. Dit leidt tot zelfreflectie en de 
mogelijkheid om zijn eigen concept aan te passen. 
Jean-Jacques Rousseau spreekt van ‘perfectibilité’, 
het vermogen om zich lerend verder te kunnen ont-
wikkelen. (Discours, Amsterdam, Marc Michel Rey., 
1755, p. 183). De mogelijkheid van de ‘perfectibilité’ 
houdt in dat het kind van binnen goed is (Rousseau, 
p. 205). 

Illustratie

In de illustratie, een kopergravure, brengt Chodo-
wiecki het louteringsmoment van Ludwig in beeld, 
om daardoor alternatieve, betere denk- en actiepa-
tronen te onderstrepen. Daarvoor werkt de illustra-
tor in het plaatje vooral met contrasten van groot 
en klein, licht en donker alsook van een gesloten 
lichaamshouding van Ludwig en een geopende van 
Ephraim, en toont zo de verschillen in het innerlijk 
(lichaamshouding) en het uiterlijk (kledij). 

Beide figuren staan in een diffuus daglicht. De 
kunstenaar voegt een kunstmatige lichtbron toe die 
van de door Ephraim omhoog gehouden rechter 
wijsvinger uitgaat en als ‘licht van de kennis’ het 
gezicht en het denken van Ludwig belicht. Het is 
het belangrijke moment van inzicht, de ‘perfecti-
bilité’, die Chodowiecki verbeeldt. De rechterhand 
van Ephraim blijft als een gebaar zowel inhoudelijk 
als ook in het beeld hét centrum, want de hand wil 
graag iets verbinden, een brug slaan. Door oogcon-
tact van een van de bijfiguren met de beeldbeschou-
wer wisselt het gesprek bovendien van het niveau 
van het beeld naar dat van de realiteit. Chodowiecki 
beklemtoont meer de verschillen van de personages, 
en laat zo het kind Joden leren kennen. De illustra-
tie verbeeldt evenzo een wijze, een opvoedende Jood 
als voorbeeld.

Door Salzmann en Chodowiecki is niet alleen voor 
de eerste keer een Jood in een Duits kinderboek in 

beeld gebracht, maar ook op een positieve wijze. 
Hun werk is een mooi voorbeeld voor tolerantie tus-
sen de godsdiensten.

Jasmin Schäfer

Interview

Dirk J. Tang

Het is eindelijk voorjaar, de zon schijnt en het is al 
lekker warm. Op de fiets ga ik naar Dirk J. Tang, een 
vriend van de SGKJ die in de buurt van het Con-
certgebouw in Amsterdam woont. Erg veel weet ik 
niet van hem, dus ik ben erg benieuwd. Natuurlijk 
ken ik enkele van zijn publicaties, over de slavernij 
en over het beeld van de zwarte mens in de Neder-
landse illustratiekunst (1890-1880) en heb ik als 
recensent voor het Friesch Dagblad zijn kinderboek 
Krijn als kajuitwachter de wereld rond besproken. 
Maar wie zit er nu echt achter deze mooie boeken. 
En hoe reageert hij op mijn recensie, die ook enkele 
kritische kanttekeningen bij het kinderboek zet. 
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Na het bestijgen van veel trappen, tsja, drie hoog 
wonen is heel normaal in Amsterdam, word ik heel 
vriendelijk welkom geheten en staat de koffie al snel 
voor me. Het klikt meteen. En laat ik maar direct 
met de deur in huis vallen. Tang, toch niet een veel 
voorkomende achternaam, waar komt die eigenlijk 
vandaan? En waar staat die J eigenlijk voor?

‘Vaak wordt mijn achternaam gezien als een Chinese 
naam, maar voor zover ik weet hebben we geen Chi-
nese voorvaders. De naam komt uit Frieslân, uit Sint 
Annaparochie. Het dorp werd gesticht als een van 
de drie nederzettingen waar de werklieden woonden 
die betrokken waren bij de inpoldering van het Bildt. 
Ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van Leeu-
warden. Een van mijn voorvaders (Dirk) woonde daar 
en hij vertrok in 1763 als schuitenvaarder naar Am-
sterdam. En sinds die tijd zijn we ‘Amsterdammers’.  
En die J staat voor Johannes. Ik ben vernoemd naar 
mijn grootvaders.’

Maar laten we teruggaan naar de jeugd van Dirk, 
geboren in 1947 in Amsterdam. Uit wat voor een ge-
zin kom je? En werd er thuis (voor)gelezen? Zijn er 
specifieke boeken waar je een goede herinnering aan 
hebt? En werd er op de lagere school gelezen?

‘Ik ben niet in Amsterdam geboren, maar in de 
Jordaan. Dat is echt iets anders. De Jordaan was 
een soort dorp binnen Amsterdam. Je bent dan een 
Jordanees, en geen Amsterdammer. Mijn vader was 
een metaalbewerker en mijn moeder was, zoals je dat 
toen noemde, ‘zonder beroep’. Zij was vaak ziek en 
deels ben ik door mijn grootouders opgevoed. Wat 
leescultuur betreft heb ik geen inspirerende jeugd 
gehad. Er waren geen boeken te vinden in huis. Van 
een leestraditie was pas sprake toen ik op de lagere 
school op de Prinsengracht zat (jawel, dezelfde lagere 
school als die van Theo Thijssen). Mooie herinnerin-
gen heb ik aan meester Steenman, die goed kon ver-
tellen. Van hem leerde ik het begrip ‘Terra incognita’, 
dat ik veel later ook verwerkte in mijn kinderboek. 
De mensen in de Jordaan kwamen destijds vaak niet 
verder dan twee of drie straten en de wereld daarbui-
ten was hen volkomen onbekend. Pas met de intrede 
van de televisie werd hun wereldbeeld groter. En voor 
mij dus vooral ook door de boeken die ik las. Ik las in 
bed, met de voor veel mensen zeker heel herkenbare 
zaklamp. En mijn moeder vond dat maar niks, en as-
socieerde zo lezen met het krijgen van slechte ogen. 

Er was in de buurt wel een particuliere leesbiblio-
theek en daar hield men netjes een ‘boekhouding’ 
bij van wat ik leende. Ik hoefde dus vaak niet om 
een boek te vragen (je mocht overigens ook niet 
de boeken zelf bekijken en er was dus nog geen 
sprake van open boekenkasten) en uit die leesbiblio-
theek heb ik bijna alle delen van de Bob Evers-serie 
verslonden en natuurlijk ook de boeken over Karl 
May. En ik was heel erg geïnteresseerd in boeken en 
tijdschriften met veel weetjes.’

Het is duidelijk dat er vanuit thuis het lezen niet 
echt bevorderd werd. Maar was dat op de middelba-
re school wel het geval? En achter op je kinderboek 
staat dat je zelf ooit scheepsjongen bent geweest. Na 
het lezen van je boek ben ik natuurlijk nieuwsgierig 
naar je ervaringen die je daarbij hebt opgedaan.

‘Na de lagere school waar ik, ik durf het best zo te 
zeggen, het slimste jongetje van de klas was, ben 
ik naar de MULO gegaan, maar dat was geen suc-
ces. Ik heb het er drie jaar volgehouden en toen ik 
in de derde klas bleef zitten kon ik van school. Ik 
ben toen gaan werken in een fabriek, een distil-
leerderij. Maar ik wilde eigenlijk naar de opleiding 
van de Koninklijke Marine in Doorn. Ik was nog te 
jong, maar uiteindelijk heb ik deelgenomen aan de 
selectie hiervoor. Die duurde enkele dagen en elke 
dag vielen er jongens af. Ik pas na de derde dag, en 
toegelaten werd ik dus niet. Iemand van het arbeids-
bureau bracht mij op het idee van aanmonsteren bij 
de koopvaardij. En met het vervalsen van de hand-
tekening van mijn moeder monsterde ik als net 
zestienjarige aan bij een schip van de KNSM (Ko-
ninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij) en 
ging mijn eerste tocht naar Jamaica. Ik ben op heel 
veel plaatsen in de wereld geweest en heb aan boord 
ook kennisgemaakt met een zeer multicultureel 
gezelschap. Tot mijn negentiende heb ik gevaren 
en moest toen kiezen uit een langjarige contract of 
militaire dienst. En dat werd de militaire dienst.

Ik heb daarna veel losse banen gehad, en heb in de 
avonduren alsnog mijn middelbare school afge-
maakt en allerlei opleidingen gedaan. Uiteindelijk 
kreeg ik een vaste baan bij de Sociale Dienst en daar 
maakte ik al snel carrière. Maar het feit dat ik als 
jongetje al gefascineerd was door boeken met heel 
veel weetjes en ik veel gezien heb tijdens mijn tijd 
bij de koopvaarderdij leidde ertoe dat ik op mijn 
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Mijn vaste adres was het winkeltje van Nap in de 
Oude Kijk in ’t Jatstraat. Halverwege de jaren ze-
ventig kwam ik daar eens per maand, meestal op 
zaterdag, want dan had Nap bezoek van collega’s 
en dan hoorde je nog eens wat.

In het begin kon je bij Nap zelf nog zoeken, later 
was het gehele pand ‘dichtgegroeid’ met boeken. 
Alleen Nap wist zijn schatten feilloos te vinden 
tussen de meer dan 60.000 boeken. Dat aantal 
bleek later bij de ontruiming van zijn winkel in 
2016. Nap hielp mij aan enkele unieke kinder-
boekjes.

Kinderboeken

Het verzamelen van oude kinderboeken begon bij 
de vondst van de tentoonstellingscatalogus van 
het Stedelijk Museum te Amsterdam getiteld Kin-
deren lazen kinderen lezen uit 1958. De catalogus 
beschrijft zeer gedetailleerd meer dan 1.100 kin-
derboeken, voor het merendeel afkomstig uit de 
collectie van Mr. C.F. van Veen. Ik was diep onder 
de indruk van de verscheidenheid: AB-boekjes, 
schoolboekjes van ’t Nut, achttiende-eeuwse schrijf-
boekjes, Hieromymus van Alphen, Robinsonades, 
handgekleurde uitgaven van E. Maaskamp en Erve 
E. Houtgraaff, beide te Amsterdam, Moeder de 
Gans, Struwwelpeter, enz, enz. Dit wilde ik ook 
verzamelen. En ik had de tijd mee. De belangstel-
ling voor het oude kinderboek nam in die tijd toe. 
Ik denk daarbij aan de vele tentoonstellingen, be-
langwekkende publicaties, belangrijke initiatieven, 
zoals de samenvoeging van openbare collecties in 
het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK), de op-
richting van de SGKJ, toenemende belangstelling 
voor kinderboeken bij de bekende veilinghuizen, 
de opkomst van grote (en kleine) boekenmarkten 
en last but not least de antiquarenbeurzen in Haar-
lem en Amsterdam. Deze aandacht had echter ook 
tot gevolg dat de prijzen van met name oude kin-
der- en prentenboeken navenant stegen. 

Tentoonstellingen in eigen huis

Begin jaren tachtig verhuisden wij van Winschoten 
naar Wedde (Gr.) In de grote ‘deel’ van onze oude 
boerderij, een monumentenpand uit 1740 aan de 
Hoofdweg, begon mijn vrouw  haar ‘Museum voor 
Naaldkunst’, een particulier initiatief. 

Voor mij betekende dat een unieke kans om af en 
toe mijn ‘schatten’ op kinderboekgebied te laten 
zien. Daar hoorde natuurlijk een catalogus bij, die 
representatief was voor de tentoongestelde deelcol-
lectie uit mijn verzameling.

Titels van enkele catalogi: Oude kinderboeken. 
Een expositie van (school)leesboekjes uit de 19e eeuw 
(1989), Heerlijkheden uit het verleden, kinderboek en 
illustratie 1750-1900 (1993), A is een Anker, ABC- en 
Haneboeken te kijk in Wedde (1996), Van Haneboek 
tot (Daan) Hoeksema, Nederlandse prentenboeken 
van 1780-1930 (2001), Het kinder- en prentenboe-
kenfonds van B. Jacobs Groningen (2002) en Daan 
Hoeksema, tekenaar en kindervriend (2003). Zoals 
deze titels al aangeven, is mijn verzameling een 
zeer bescheiden weerspiegeling van het moois dat 
er op het gebied van oude kinder- en prentenboe-
ken is uitgegeven. 

Enkele ‘toppers’. In het begin van de tachtiger 
jaren verkocht Nap mij twee bijzondere boekjes. 
Het eerste is een incompleet exemplaar van een 
achttiende-eeuws prentenboek: Nieuw Kinder Pren-
te-Boek. Bij Een Verzameld Tot Vermaak Der Jeugd. 
Bestaande In Onderscheidene Aardige Figuren. 
Rotterdam, Hendriksen Jr. & Ulrich. z.j. [1800 ?] 
16 (van de 20) bln. Houtsneden met de duim ge-
kleurd. (Zie BNK 1700-1800 nr. 1611) 

Het andere boekje was Op de kermis. Een nieuwe 
beweegbaar prentenboek. CS (C. Schaller, Fürth i.B). 
z.j. [ca. 1890] Papieren omslag met zw/w gravure 
en monogram CS. 13,3 x 9 cm. 5 bln met 4 gelitho-
grafeerde draaischijfjes in kleur. (Thans in collectie 
Borms-Koop)
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Voor verhalende kinder- en jeugdliteratuur moeten 
we vooral bij de twintigste eeuw zijn. Allereerst is 
dat het eerste Friese jongensboek: Sipke en ik van G. 
Elgersma (1922). Het Friese èn Nederlandse proza 
van Nynke van Hichtum is aanwezig, met de klas-
sieker Afke’s tiental (1903), een aantal herdrukken en 
vertalingen daarvan, uiteraard ook de beide Friese 
(het boek werd pas in 1957 vertaald en nogmaals in 
1989). Daarnaast veel van haar sprookjesbundels 
en achtergrondwerk, zoals materiaal uit het herden-
kingsjaar 1989 naar aanleiding van haar vijftigste 
sterfdag. 

Met de opkomst van het onderwijs in het Fries ver-
schijnen er bloemlezingen voor scholen, opgenomen 
in de collectie, met werk van onder meer auteurs als 
J.K. Dykstra, T. Hellinga-Zwart, Barend van der Veen 
en Jant Visser-Bakker.

Poëzie is er na 1950 van Diet Huber, Tiny Mulder, 
Berber van der Geest en Baukje Wytsma, en proza 
van Simke Kloostermanprijswinnende auteurs Ep-
pie Dam, Berber van der Geest, Auck Peanstra, Akky 

van der Veer en Mindert Wynstra. Kindertijdschrif-
ten als Flits, de Bernekrante en opvolgers kunnen 
bekeken worden, net als speciaalnummers van 
literaire tijdschriften (Trotwaer en Hjir) gewijd aan 
primair werk en de bestudering van de kinder- en 
jeugdliteratuur.

Voor de kinder- en jeugdboeken van na 1940 valt 
er een gat wat de (volledige) documentatie betreft. 
Daalder geeft in Van Wormcruyt met suycker (1950; 
1976) een hoofdstuk over Friese kinderliteratuur en 
Durkje Rienks-Wallinga voegt in Van Wormcruyt met 
suycker tot jeugdliteratuur (1971) lijsten boektitels toe. 
Pas vanaf 1979, met de eerste Berneboekewizer, kan 
weer van een systematische inventarisatie van het 
Friestalige kinderboek gesproken worden. Na 1993, 
als de Stichting It Fryske Berneboek actief wordt, 
zijn de jaarlijkse uitgaven in verband met de Kinder-
boekenweek in Tresoar te vinden. Na het overlijden 
van de tweetalige auteur Diet Huber (2008) kwam 
haar literaire nalatenschap naar Tresoar en werd 
daar geïnventariseerd. Deze collectie wordt beschre-
ven in Diet Huber auteur en illustrator, Tresoar 2015. 
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Aanmelden als Vriend van SGKJ kan via post of 
email.  Donaties (min. € 30,- p. j., studenten € 
12,50) naar NL88 INGB 00023485 52 t.n.v. Stich-
ting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 
Voorburg.

Hooglandsekerkgracht 49
2312 HS Leiden

Tel.: 071 - 5144630 / 5234734
Fax: 071 - 5234739 

e. maanen@antiqklikspaan.demon.nl
web. http://www.antiqbook.nl/klikspaan 

Grote voorraad kinder- en jeugdboeken. 
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels

De illustraties in de meestal eenvoudig uitgegeven 
negentiende-eeuwse boekjes zijn vaak bijzonder 
fraai te noemen, met daarbij een opvallende serie 
van de Sneker uitgeverij Van Druten en Bleeker. 
De drie geïllustreerde prentenboeken (Ondeugende 
kinderen, 1892) doen denken aan de Piet de Smeer-
poetsverhalen. 

Uit de twintigste eeuw stammen de schoolleesboe-
ken van Jan Ligthart. Logisch, als je kijkt naar zijn 
co-auteur, Hindericus Scheepstra, die zijn onder-
wijsloopbaan in Drachten begon en hoofd van een 
Dokkumer school was. De Ot-en-Sien-verhalen zijn 
in diverse edities aanwezig, onder meer de aange-
paste versie voor Nederlands-Indië. Van latere Ne-
derlandse auteurs is eveneens het een en ander te 
vinden. 

Natuurlijk is Annie M. G. Schmidt vertegenwoor-
digd, allereerst met de Friese vertaling, Pluk fan de 
Petteflet (1994), maar ook met niet in het Fries ver-
taalde titels als Wiplala (1969). 

Veel boeken zijn afkomstig uit diverse collecties, 
persoonlijke als die van De Clercq, de man die 
zich inzette voor onderwijs in het Fries, Mulder en 
Huber of die van het Fries Genootchap of (jeugd)
leeszalen. Daardoor is een interessante collectie 
ontstaan.
 
Jant van der Weg




