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uitgelicht. Zij vertelt in Robinson Crusoë voor kinderen in 

de periode 1850-1950 over deze jeugdheld. Het boekje krijgt 

een bijzondere vorm, is rijk geïllustreerd en bevat ook nog 

een verrassing. Ik wens u veel kijk- en leesplezier met dit 

Jaarboekje.

Iets minder florissant gaat het met de Van Veenkring. 

De oorspronkelijke opzet van de kring was om op 

wetenschappelijk niveau kennis met elkaar te delen. 

Dat heeft in het verleden zeer zeker inspirerende 

bijeenkomsten met boeiende discussies opgeleverd. 

Jammer genoeg was er de laatste jaren weinig 

belangstelling meer voor de bijeenkomsten. Een spreker 

besteedt veel tijd aan het voorbereiden en dan is het 

enigszins frustrerend als de resultaten voor een zeer 

klein publiek moeten worden gebracht. Bovendien zijn de 

gekozen onderwerpen vaak interessant genoeg om ook op 

een studiedag te worden gepresenteerd. Het bestuur is van 

mening - en dat is natuurlijk een verheugend aspect - dat er 

momenteel platforms genoeg zijn om het wetenschappelijk 

onderzoek van kinder- en jeugdliteratuur tot zijn recht te 

laten komen. Dit alles in overweging nemende heeft het 

bestuur besloten dat de Stichting geen bijeenkomsten van 

de Van Veenkring meer zal organiseren en dat daarmee de 

kring wordt opgeheven. Rest mij nog Acanthus hartelijk te 

bedanken voor hun gastvrijheid. 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog een 

vacature binnen het bestuur, nu Toin Duijx vanwege 

persoonlijke omstandigheden zich als bestuurslid moet 

terugtrekken. Hoewel hij maar kort in het bestuur zat, 

heeft hij een substantiële bijdrage aan het bestuurswerk 

geleverd. Van harte bedankt, Toin! We zijn druk op zoek 

naar een nieuw bestuurslid en ik hoop u in de volgende 

Berichten daarover positief te kunnen inlichten.

Rest mij nog u een heel gelukkig Nieuw Jaar te wensen! 

Dat het maar een boekrijk jaar mag worden, waarin we 

als Stichting weer mooie schatten op boekgebied mogen 

ontdekken.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

We hebben een kostelijke herfsttijd achter de rug. Niet 

zozeer vanwege die beruchte novemberstormen, maar 

vanwege de activiteiten van onze stichting. Zo was er 

de najaarsstudiedag, waarvoor we afzakten naar onze 

zuiderburen. In Antwerpen kwamen we bijeen in de 

prachtige Nottebohmzaal van de Hendrik Conscience 

bibliotheek. Daar luisterden we naar diverse Vlaamse 

deskundigen op het gebied van de kinderliteratuur. 

Verderop vindt u verslagen van wat ze ons vertelden. 

Daar vindt u ook het rapport dat vertelt waarom Frits Booy 

de Hieronymus van Alphenprijs 2010 verdiende. 

Ook vanaf deze plaats van harte proficiat, Frits!

Ondertussen is het bestuur van de stichting druk bezig met 

het voorbereiden van nieuwe activiteiten. Op woensdag 

9 februari is er een excursie naar kasteel Groeneveld in 

Baarn, waar een tentoonstelling over de beroemde Gouden 

Boekjes is. De uitnodiging daarvoor vindt u bijgesloten bij 

deze Berichten. Van harte welkom!

Met zijn traditionele nieuwjaarsbrief vraagt de 

penningmeester uw donatie voor 2011 over te maken. 

Vanwege de hoge bankkosten ontvangt u hiervoor geen 

acceptgirokaart meer.

Ook de voorjaarsstudiedag staat in de grondverf. Omdat er 

de laatste jaren nogal wat biografieën zijn verschenen over 

auteurs van (kinder)literatuur, leek dat ons als bestuur een 

interessant onderwerp. Datum en plaats zijn al vastgelegd. 

Op 2 april heten we u allen graag van harte welkom in de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar verschillende 

sprekers iets zullen vertellen over het schrijven van zo’n 

levensverhaal. Het belooft een interessante dag te worden 

en we hopen velen van u daar te ontmoeten.

Bij het najaar horen ook de voorbereidingen voor het 

Jaarboekje van de Stichting. Het belooft weer een 

bijzonder boekje te worden. Sanne Parlevliet die vorig jaar 

promoveerde op de studie Meesterwerken met ezelsoren over 

bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen van 

1850 tot 1950, heeft daar één van die klassiekers voor ons 
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Studiedag in Antwerpen

Terwijl elders in Antwerpen de 

jaarlijkse boekenbeurs plaatsvond, het 

belangrijkste boekenevenement van het 

jaar, trok al om 10.00 uur ’s ochtends 

vanuit het majestueuze station een stoet 

donateurs over de Meir. Op weg naar de 

Hendrik Conscience Bibliotheek waar 

op 6 november l.l. de studiedag van de 

Stichting zou plaatsvinden. Hoewel we 

heel bescheiden gebruik wilden maken 

van de achteringang van de bibliotheek, 

aan de Korte Nieuwstraat, bleken we 

als speciale gasten te worden verwacht 

via de stijlvolle hoofdingang aan het 

Hendrik Conscienceplein, naast het 

standbeeld van diens naamgever.

Verwelkomd door meerdere leden van 

de staf van de bibliotheek, werden we 

begeleid naar de fraaiste locatie waar 

een studiedag van de Stichting ooit heeft 

plaatsgevonden: de Nottebohmzaal. Een 

bibliotheekzaal uit de 19e eeuw met 

veel gietijzer en een opstelling van veel 

leren en perkamenten banden die er 

uitziet als een filmdecor. In de vitrines 

had de staf voor de gelegenheid een 

speciaal tentoonstellinkje van bijzondere 

Vlaamse kinderboekillustraties uit de 

collectie ingericht. 

Het gezelschap donateurs werd welkom 

Van de secretaris

In een nabij verleden hebben 

we als bestuur gemerkt dat de 

emailadressen die wij in ons 

bestand hebben vaak niet meer 

kloppen. Mensen veranderen 

van provider, werkkring of gaan 

simpelweg verhuizen. 

Het is handig om over de 

meest actuele emailadressen te 

beschikken, bij voorbeeld als 

we op het laatste moment een 

mededeling willen doen over 

het doorgaan van een activiteit. 

Daarom dit verzoek: wilt u uw 

emailadres doorgeven? 

Een simpel mailtje naar 

a.vd.bergh@haarlem.nl volstaat. 

Graag óók als u niet recentelijk 

van emailadres veranderd bent. 

Wij kunnen dan de lijst weer 

up-to-date maken. Wellicht ten 

overvloede wijzen we erop dat 

wij nooit zonder toestemming 

uw emailadres aan derden zullen 

doorgeven. Onze dank is groot!

 Anneke van den Bergh

geheten door onze voorzitter en door de 

directrice van de Hendrik Conscience 

Bibliotheek die nog even wees op de twee 

zeldzame globes van Willem Blaeu, een 

grote hemel- en een aardglobe.

Samenvattingen van de lezingen die 

Belgische specialisten verzorgden, 

volgen hieronder. Door omstandigheden 

ontbreekt een samenvatting van 

de enthousiast gebrachte en 

daardoor inspirerende lezing van 

Marita Vermeulen. Zij sprak over 

de collectie Van Tichelen die een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van de 

verzameling oude kinderboeken hier. 

Als tegenwoordige uitgever van de 

spraakmakende kinderboekenuitgeverij 

De Eenhoorn, liet zij aan de hand 

van welgekozen voorbeelden zien hoe 

zij de uitgangspunten van waaruit 

Hendrik van Tichelen destijds met 

kinderboeken werkte, erover schreef en 

ze verzamelde, ook voor haar eigen werk 

als uitgever nog steeds richtinggevend 

zijn. Jammer alleen dat er voor een 

nagesprek met haar geen tijd meer was; 

Mevrouw Vermeulen werd meteen na 

haar voordracht weer op de Antwerpse 

boekenbeurs verwacht...
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Als wetenschappelijke 

erfgoedbibliotheek verwerft, 

bewaart, beheert en ontsluit de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience (EHC) gedrukte en 

andere informatiedragers en stelt 

die op een gecontroleerde wijze ter 

beschikking voor onderzoek. Zij doet 

dit voor de humane wetenschappen 

in het algemeen en voor Flandrica en 

de Nederlandse letterkunde, inclusief 

jeugdliteratuur in het bijzonder.

De geschiedenis van de EHC 

gaat terug tot 1481. In dat jaar 

legateerde een stadsadvocaat zijn 

verzameling van 41 boeken aan de 

stad Antwerpen. Hiermee werd 

in 1505 een bibliotheek ingericht 

in het stadhuis. Vijfhonderd jaar 

bibliotheekgeschiedenis ging gepaard 

met periodes van voorspoed en 

tegenspoed, vaak gerelateerd aan 

culturele bloeiperiodes en relatieve 

stilstand van Antwerpen. Wanneer in 

1834 Frans-Hendrik Mertens wordt 

aangesteld als bibliothecaris, is hij 

de eerste in een reeks zeer bekwame 

bibliothecarissen die een consequent 

verzamelbeleid voeren op het gebied 

van de Nederlandse letterkunde. 

De verzameling kinder-, jeugd- en 

prentenboeken sluit aan bij het 

algemene collectieprofiel. Maar 

aangezien heel wat jeugdboeken 

in feite vertaalde literatuur zijn, 

wordt er op dit gebied wel verruimd 

tot alle literaire publicaties die in 

ons taalgebied voor jonge lezers 

zijn uitgegeven. Er wordt vooral 

retrospectief en op passieve 

wijze verzameld. In het verleden 

gebeurde het collectioneren van 

jeugdboeken eerder toevallig. 

Jeugdliteratuur kwam in de collectie 

terecht omdat het onderdeel was 

van legaten en schenkingen. Het 

laatste decennium echter is er 

met meer aandacht verzameld. Er 

wordt beroep gedaan op specifieke 

schenkingen en gerichte aankopen, 

maar ook op de samenwerking 

met Stichting Lezen. In 2005 

werd een overeenkomst afgesloten 

waarin werd overeengekomen dat 

de Stichting Lezen systematisch 

alle Vlaamse jeugdliteratuur sinds 

1976 zal verzamelen, terwijl de 

Erfgoedbibliotheek zich in eerste 

instantie richt op wat daarbuiten valt 

en de afgestoten boeken van Stichting 

Lezen ontvangt. 

Momenteel wordt de verworven 

collectie van Co Winnips ontsloten. 

Als Nederlands recensent van 

jeugdliteratuur en vanuit een grote 

persoonlijke interesse heeft hij 

decennialang verzameld met als 

resultaat een homogene collectie van 

hoofdzakelijk naoorlogse prenten- en 

kinderboeken voor ons taalgebied. 

Het is mooi dat de prentenboeken 

een leemte opvullen in de bibliotheek. 

Ongeveer een op tien zijn dubbel ten 

opzichte van de eigen collectie maar 

worden soms toch opgenomen als 

vervangexemplaar. Boeken afkomstig 

uit afvoer van (openbare) bibliotheken 

zijn immers vaak beschadigd door 

de aanwezigheid van barcodes en 

noppen. 

Eerder al werd de collectie van 

Hendrik Van Tichelen verwerkt. De 

verzameling van deze Antwerpse 

pedagoog en voorvechter van het 

betere Vlaamse jeugdboek kwam in 

1967, het jaar van zijn overlijden, 

bij de stad terecht. Het duurde 

echter meer dan dertig jaar vooraleer 

ze verwerkt werd. Ondertussen 

maakte de verzameling diverse 

omzwervingen, onder andere langs 

de Openbare Bibliotheek. Sommige 

Kinder- en jeugdboeken in de collectie van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
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boeken werden weggehaald omdat 

ze konden dienen voor de Psycho-

Pedagogische Afdeling maar er 

werden ook afgevoerde jeugdboeken 

bijgeplaatst. Met andere woorden; 

wat EHC ontving in 2000 was geen 

zuivere collectie, maar daarom niet 

minder waardevol. Meer dan duizend 

titels bevatten het ex-libris H. Van 

Tichelen; daarvan kunnen we dus 

zeker zijn dat ze tot zijn persoonlijke 

bezit behoorden. 

Naast het klassieke jeugd- en 

prentenboek bezit de bibliotheek 

ook een verzameling strips. Ook 

hier geldt dat na de sporadische 

en niet opgevolgde verwerving nu 

retrospectief wordt aangevuld. Het 

uitgangspunt is dat er een Vlaamse 

(Belgische) scenarist of tekenaar 

aan het werk is geweest. Daarnaast 

komen strips in aanmerking die 

zich afspelen in onze regio, evenals 

verstripte Nederlandse letterkunde. 

Schoolboeken vormen een nieuw 

zwaartepunt in onze collectie naar 

aanleiding van de overnames van 

enkele grote historisch-pedagogische 

bibliotheken. De leerboeken werden 

herkend als een uniek stuk erfgoed. 

Bij het selecteren hiervan wordt 

gefocust op de leerboeken die 

gebruikt werden in het Belgisch 

onderwijs, zowel Frans- als 

Nederlandstalig. De klemtoon ligt op 

bepaalde vakgebieden (geschiedenis, 

Nederlands, klassieke talen).

De eerste grote overname betrof de 

bibliotheek van het Ministerie van 

Nationale Opvoeding en Cultuur 

in 1994. Toen onderwijs een 

federale bevoegdheid werd, bleek 

dat de nationale bibliotheek moest 

worden verdeeld over Vlaanderen 

en Wallonië. Het was een zeer 

omvangrijke schenking van meer 

dan 250.000 banden (boeken en 

tijdschriften), het resultaat van een 

decennialange verwervingspolitiek 

sinds de 19e eeuw, die voor een 

stuk terugging tot het toenmalige 

Onderwijsmuseum. De selectie 

en verwerking is nu grotendeels 

afgerond.

In de loop van 2007 schonk ook de 

Faculteit Historische Pedagogiek 

van de Universiteit Gent haar 

uitgebreide collectie leerboeken aan 

de EHC. De verwerking daarvan is 

nog volop bezig en er wachten nog 

een aantal andere schenkingen op 

ontsluiting zoals een deel van de 

Psycho-Pedagogische Afdeling van 

de Openbare Bibliotheek Antwerpen 

en het Uitgeversfonds van Wolters-

Plantyn (1970-1996).

Tot slot dient nog genoemd 

te worden de secundaire 

literatuur met betrekking tot de 

geschiedenis van het Vlaamse 

en Nederlandstalige kinderboek. 

Die wordt actief verzameld;  met 

andere woorden, alle belangrijke 

standaardwerken, tijdschriftartikelen, 

tentoonstellingscatalogi, etc. met 

betrekking tot de geschiedenis van 

het Nederlandstalige kinderboek zijn 

in principe in EHC te vinden. Zelfs 

de grijze literatuur over dit thema, 

zoals licentiaatverhandelingen, wordt 

verzameld.

Met dit gevarieerde en rijke aanbod 

wil de EHC aan haar missie, zoals 

verwoord in de beginregels van deze 

tekst, tegemoetkomen.

 Mieke Lietaer
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Vanuit zijn positie als 

onderwijshistoricus en beheerder 

van een leerboekencollectie geeft 

Angelo Van Gorp een korte en 

vanuit zijn standpunt ingekleurde 

schets van het bewaarbeleid met 

betrekking tot leerboeken in 

Vlaanderen, en meer in het bijzonder 

aan zijn eigen universiteit, de K.U. 

Leuven. Hij sprak dus niet over 

het leerboekonderzoek zelf, tenzij 

zijdelings. Vertrekkend vanuit 

aandacht voor de alarmerende 

situatie in Nederland waar juist 

op dat moment was aangekondigd 

dat de subsidie aan het Nationaal 

Onderwijsmuseum zou stoppen, gaf 

hij vervolgens een bondige schets van 

de tot voor kort niet veel rooskleuriger 

situatie in Vlaanderen. Op basis van 

de recente ontwikkelingen echter 

wilde hij toch hoopvol naar de 

toekomst kijken. Zijn ten grondslag 

liggende boodschap immers is dat 

leerboeken niet alleen potentieel 

waardevolle historische bronnen zijn, 

maar ook essentieel deel uitmaken 

van het cultureel erfgoed. Als men 

er recent in schijnt te slagen om 

leerboeken toegankelijker te maken 

voor historisch onderzoek, dan 

is dat onlosmakelijk verbonden 

met het cultureel-erfgoedbeleid in 

Vlaanderen.

De lezing begon bij een opiniestuk 

dat in 2005 verschenen is in 

het NRC-Handelsblad onder de 

veelzeggende titel “Wees zuinig op 

het schoolboek”. Daarin hieven de 

historici André Beening en Johan 

Joor een klaagzang aan over de 

erbarmelijke situatie waarin de 

leerboekcollecties in Nederland 

verkeerden. Tegelijkertijd keken 

zij jaloers over de landsgrenzen 

heen, in de mening dat het daar 

veel beter met het leerboek was 

gesteld. Wanneer dat wellicht voor 

Duitsland geldt, dan kan dat volgens 

Van Gorp echter niet van België 

gezegd worden. Een rondgang langs 

Vlaamse leerboekcollecties leert 

immers dat een groot deel daarvan, 

soms zelfs nog ingepakt in dozen, in 

magazijnen, achterkamers en kelders 

ligt te verpieteren.

Aan de hand van een bondige 

beschrijving van het ontstaan en 

de ontwikkeling van de Leuvense 

leerboekencollectie wees Van Gorp in 

zijn lezing op een aantal knelpunten 

in collectievorming en -beheer. Onder 

impuls van het Vlaamse Cultureel-

Erfgoeddecreet lijkt daarin echter 

langzaam een kentering te komen. 

Zowel de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience in Antwerpen als de 

K.U. Leuven bijvoorbeeld bewaren 

omvangrijke leerboekcollecties die 

in het licht van recente evoluties in 

toenemende mate voor historisch 

leerboekonderzoek beschikbaar 

(kunnen) gesteld worden. Deze 

evolutie kan een belangrijke 

stap betekenen in de richting 

van een ruimer en bestendiger 

samenwerkingsverband waarin de 

studie, de presentatie, de bewaring 

en de terbeschikkingstelling van het 

leerboek als materieel artefact en als 

getuige van het Vlaamse ‘educatief 

geheugen’ ten volle mogelijk wordt 

gemaakt. Verankerd in een stevige 

onderzoekstraditie - vergemakkelijkt 

door de online toegang tot de 

collecties - kan ook de basis gelegd 

worden voor een breed aangevatte 

onderwijsgeschiedenis die ook 

verdere aansluiting garandeert bij het 

nieuwerwetse en meest geavanceerde 

onderzoek in de pedagogische 

historiografie. Gebeurt dat niet, zo 

waarschuwden Beening en Joor al in 

hun opiniestuk, dan is het historisch 

bewustzijn in 2050 wellicht al 

niet meer te reconstrueren. Een 

misschien wat overtrokken conclusie, 

vindt Van Gorp, maar desondanks 

een mening die kan tellen en een 

waarschuwing die men maar beter 

serieus neemt.

Waardeloos en waardevol: Leerboeken als bron 
voor de onderwijsgeschiedenis in het licht van een 
cultureel erfgoedbeleid.
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Van koei tot koeiken, 
kinderpoëzie in 
Vlaanderen in de 
negentiende eeuw

Straks zag Blaertje zich verruilen,

Tegen Bles, des slagters koe,

Die by Jaek, nu bly te moê,

Erft den besten aller stallen;

En Blaertje is onder ‘t mes des slagters 

neêrgevallen.

Deze regels uit de fabel ‘De koei’ van 

Petrus Joannes Renier uit 1853 zijn 

typerend voor de beginperiode van de 

Vlaamse kinderpoëzie. De opstandige 

Blaertje, die zich liet meeslepen door 

een oproerkraaier, wordt geslacht, 

wat leidt tot de slotmoraal: ‘Lieve 

jeugd! Leen nimmer de ooren / Aen 

redenaers die deugd, gemoed of 

vrede stooren.’ De onvermijdelijke 

les maakte de fabel razend populair 

bij volwassen dichters en kopers. 

Kinderen zullen allicht meer plezier 

beleefd hebben aan de fantasie en het 

soms speelse karakter van de fabels, 

waarin de dieren zich als mensen 

gedragen. Deze combinatie van het 

nuttige en het aangename vormt de 

rode draad door deze lezing. Voor 

Renier en zoveel andere fabeldichters 

na hem stond het ‘nut’ centraal. In 

zijn voorwoord stelde hij expliciet 

dat hij naast de zedenleer ook de 

moedertaal wou bevorderen. De 

kinderliteratuur werd ingeschakeld 

in de opkomende Vlaamse Beweging 

die in het jonge België reageerde 

tegen de dreigende verfransing, een 

ook nu nog actueel thema. 

Voor een nieuw geluid zorgde 

Prudens van Duyse. Uit zijn Nieuwe 

kindergedichtjes (1849) sprak een 

ander kindbeeld. Hij probeerde 

zich veel meer in het kind in te 

leven, waardoor hij een functie 

toevoegde aan het spanningsveld 

tussen belering en ontspanning, 

namelijk het emotionele. Net als zijn 

voorbeeld Hiëronymus van Alphen 

stelde hij zichzelf voor als dichter en 

vader. Ook zijn gedichten zijn vaak 

belerend, maar de moraal is minder 

opdringerig. Veel vaker dan zijn 

tijdgenoten schreef hij vanuit een 

kind in de ik-vorm. Het kinderspel 

(zonder les) en de gezelligheid 

binnen het gezin speelden een 

belangrijke rol in zijn poëzie en 

God werd een ‘bloemenvader’ in 

plaats van de almachtige schepper. 

Ook de vorm van zijn gedichten 

was speelser. Beïnvloed door de 

Vlaamse formalist J.M. Dautzenberg 

streefde hij naar eenvoud en een 

vrijere versvorm. Van Duyse’s 

kindergedichten waren erg populair. 

Bij de vierde druk in 1888 klonken 

er echter ook kritische geluiden. 

In het onderwijzerstijdschrift De 

Toekomst onttroonde A. Cornette 

hem omwille van zijn ‘didactiek in 

kindergewaad’ ten voordele van Jan 

Van Droogenbroeck.

Van Droogenbroeck was zonder 

twijfel de merkwaardigste Vlaamse 

kinderdichter uit de negentiende 

eeuw. Omwille van het in- en 

meeleven met kinderen en zijn 

esthetische vorm plaatste de 

Nederlandse criticus Leopold hem 
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op dezelfde hoogte als Goeverneur 

en Heije. Zijn bundel Dit zijn 

zonnestralen uit 1873 kreeg nog in 

1908 een negende druk. Ook Van 

Droogenbroeck werd beïnvloed door 

Dautzenberg. Daarnaast vond hij 

inspiratie in Oosterse poëzie. Hij 

experimenteerde met dichtvormen als 

trioletten en pantoens en vond een 

compromis tussen lering, vermaak 

en emotie door zijn gedichten 

onder te brengen in drie afdelingen: 

lesjes, liedjes en stukjes. De moraal 

kon hij vooral kwijt in de lesjes, 

in de stukjes vond hij een uitlaat 

voor zijn talige creativiteit, waarbij 

hij uitbundig gebruik maakte van 

ketting- en klinkerrijmen, alliteraties 

en klanknabootsingen: 

Zij knijpt de oogen dicht,

Lekt zich,

Rekt zich,

Strekt zich

Legt zich

Recht zich,

Krabt naar de vlooitjes

Hapt en snapt naar strooitjes

Of houdt de pootjes

Zeer mooitjes

(fragment uit ‘Minnekepoes 

en Baron’)

Van Droogenbroecks bundel viel 

niet uit de lucht. Van Duysse had al 

in de jaren veertig de weg bereid en 

bij het begin van de jaren zeventig 

waren er enkele overgangsbundels 

verschenen zoals Fabelen en 

kindergedichtjes van Napoleon 

Destanberg (1870). Belering en lering 

gingen in die bundel gepaard met 

een opmerkelijke vertedering en 

idealisering van de kinderen, die in 

zijn voorwoord getypeerd werden 

als ‘onze lieve dwingelanden’. Dit 

geïdealiseerde kindbeeld is nog veel 

duidelijker in dichtbundels van het 

einde van de eeuw zoals Kinderlust 

van Theofiel Coopman (1897). In 

deze bundel werden voor het eerst 

kindertekeningen opgenomen en in 

‘Onzen Gust’ hanteerde Coopman 

typische termen uit de kindertaal 

zoals ‘kneukelen’ en ‘piepkenduik’ 

(termen uit het knikkerspel). De 

dichter bracht ook meer fantasie en 

humor in de kinderpoëzie. In zijn 

en andere bundels uit die tijd nam 

het aandeel van de expliciete moraal 

drastisch af en werden de lessen 

op een meer speelse en kinderlijke 

manier verwerkt. Uiteindelijk leidde 

het geïdealiseerde kindbeeld tot een 

toenemende vertedering en een vloed 

van lieve woordjes en diminutieven. 

Hierdoor werd zelfs een loodzwaar, 

log dier als de koe een lichtvoetig 

beest:

Het koeiken is bevallig,

lieftallig ook en schoon;

Het spant bij onze dieren

Ja, verre weg de kroon.

’t Is ’t sieraad onzer weiden,

Waar ’t lief en zachtjes zweeft,

Wen ’t van der aarde kruiden

En van het grasje leeft.

 Prof. Dr. Jan Van Coillie

Sprookjesvertalingen 
in Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

Hoewel de algehele productie 

van boeken tijdens de Tweede 

Wereldoorlog terugviel door 

papiergebrek en beperkingen 

opgelegd door de bezetter, werd 

er begin jaren veertig nog veel 

jeugdliteratuur op de markt gebracht. 

In de bibliografie van Petra Hofman 

over deze periode staan opvallend 

veel titels van sprookjes. De sprookjes 

van Grimm en Andersen namen 

dan ook een bijzondere plaats 

in binnen de culturele ideologie 

van de nazi’s. De Gebroeders 

Grimm werden geprezen voor hun 

zogenaamd visionaire ideeën over de 

Duitse identiteit, en hun sprookjes 

werden beschouwd als een unieke 

kans om terug in contact te komen 

met de ware volksgeest. Bepaalde 

sprookjes van Grimm werden 

opnieuw geïnterpreteerd zodat 

ze ingezet konden worden om de 

waarden van het Derde Rijk al vanaf 

jonge leeftijd in te lepelen. Vooral 

heldenverhalen kregen daarbij de 

voorkeur. Nederlandse aanhangers 

van een Groot Germaansch rijk, zoals 

J.M.N. Kapteyn (voorzitter van de 

SS-vereniging Saxo-Frisia), zagen in 

Jacob Grimm een voorloper van hun 

eigen gedachtegoed. 

Uit krantenartikelen en getuigenissen 

kun je echter afleiden dat het 

sprookje in Nederland niet zozeer 

functioneerde als instrument voor 

een nazistische opvoeding, maar 

wel als een manier om aan de 

ellende van de oorlog te ontsnappen. 

De fantasierijke en optimistische 

verhalen boden afleiding voor jonge 

en oude lezers van verschillende 

politieke strekking. Dit wil niet 

zeggen dat de oorlog volledig 

afwezig was uit de sprookjes. Het 

valt bijvoorbeeld op hoe vaak het 

sprookje van “Klein Duimpje” 

tijdens de oorlog in het Nederlands 

verscheen. Dit verhaal, over een klein 

jongetje dat een reus verslaat, drukte 
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misschien wel de grote wens van het 

bezette Nederlandse volk uit, en de 

honger die in de eerste passages van 

het sprookje beschreven wordt, riep 

voor velen ook de mogelijkheid tot 

identificatie op. 

Sommige vertalers voegden aan 

het sprookje nog specifiekere 

toespelingen toe op de sociaal-

historische context waarin ze 

werkten. Vertalingen van sprookjes 

konden zo potentieel subversieve 

boodschappen doorgeven, en de 

vertalers maakten gebruik van de 

openheid van het sprookje. Doordat 

sprookjes zo weinig details bevatten, 

is dit een genre waaraan mensen 

gemakkelijk hun eigen visies kunnen 

vastknopen. Getuige hiervan is het 

grote aantal sprookjesinterpretaties, 

die soms zover uiteen lopen dat je je 

kunt afvragen of ze wel over dezelfde 

tekst gaan. Bovendien is het sprookje 

een erg flexibel genre, dat een traditie 

heeft van erg vrije bewerkingen. 

Tijdens de oorlog voegden sommige 

vertalers en illustratoren dan ook 

elementen toe die mensen van 

verschillende politieke overtuigingen 

tegelijkertijd konden aanspreken. 

Zo zijn er verschillende intrigerende 

toevoegingen in de 24-delige 

sprookjesreeks die A.D. Hildebrand 

publiceerde bij de nationaal 

socialistische uitgeverij Rutgers. 

Hildebrand werkte elk sprookje uit 

tot een klein boekje van zo’n 70 

pagina’s. Hij voegde niet alleen extra 

handelingen en psychologische uitleg 

toe aan het sprookje, maar zette de 

verhalen ook in om commentaar te 

leveren op de gebeurtenissen van zijn 

tijd. In “De varkenshoeder” blijkt de 

verteller voorstander te zijn van “een 

groot land” in plaats van allemaal 

kleine koninkrijkjes. Hildebrands 

bewerking van Doornroosje bevat 

een lange waarschuwing aan het 

adres van de prinsen die hun leven 

wagen om haar te redden, alsook 

een gruwelijke beschrijving van een 

prins die sterft in de doornen. Wat 

Hildebrand hiermee wilde bereiken is 

minder duidelijk: deze passages laten 

zich zowel pacifistisch, pro-Duits 

als anti-Duits lezen. Ook de “SS” 

(Schone Slaapster of Schutzstaffel?) 

in het wapenschild van Doornroosje 

op de illustraties van Wim van 

Nieuwenhoven is moeilijk te duiden, 

maar al even moeilijk te negeren.

 Vanessa Joosen

Aan het slot van de studiedag werd 

traditiegetrouw de huishoudelijke 

vergadering gehouden. Allereerst werden 

twee donateurs herdacht die ons zijn 

ontvallen: Wim Gielen en Margreet 

Bruijn. 

Vervolgens werd meegedeeld dat de 

kascommissie (Afke Bergstra en Nel 

Witte) de financiële toestand weer had 

goedgekeurd. Het inbouwen van een 

zoekfunctie op de website is helaas 

mislukt; maar wordt vervolgd!

Tenslotte reikte voorzitter Jant van 

der Weg met de hieronder volgende 

toespraak de Hieronymus van 

Alphenprijs uit.
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Hieronymus van 
Alphenprijs 2010

Het is een bekende figuur binnen 

de Stichting Geschiedenis Kinder- 

en Jeugdliteratuur die vandaag 

gelauwerd uit dit strijdperk zal 

treden. Hieronymus van Alphen 

himself zou er zijn plezier aan 

hebben gehad. Immers, Hieronymus 

had oog voor het kind, in het 

bijzonder het lezende kind, zoals dat 

bij de prijswinnaar eveneens het geval 

is. Voor ik u ga onthullen wie dit 

keer de illustere prijswinnaar is, wil 

ik nog even op een rijtje zetten hoe 

men de Hieronymus van Alphenprijs 

kan winnen. Wie regelmatig op 

onze website rondneust, heeft die 

voorwaarden vast al wel eens gelezen. 

Ze luiden als volgt: 

Om degenen die erg veel aan beheer, 

voorlichting, onderzoek en publicaties

betreffende de geschiedenis van 

de Nederlandstalige kinder- en 

jeugdliteratuur hebben gedaan, te eren 

en anderen te stimuleren om ook tot 

bijzondere resultaten op dit terrein te 

komen, heeft de Stichting Geschiedenis 

Kinder- en Jeugdliteratuur in 2000 de 

Hieronymus van Alphen Prijs ingesteld, 

bestaande uit een beeldje waarin een 

'hoed vol pruimen' is verwerkt, en een 

oorkonde.

U hoort het, al wint u vandaag die 

prijs niet, er blijven mogelijkheden 

voor een volgende keer. De prijs 

wil immers stimuleren tot deze 

belangrijke werkzaamheden op 

het gebied van de kinderliteratuur. 

Sinds de instelling van de prijs in 

het jaar 2000 zijn er al verschillende 

personen in deze eregalerij 

terechtgekomen.

Onze prijswinnaar van vanmiddag 

heeft, net als eerdere prijswinnaars, 

oog voor wat kinderen lezen, of moet 

ik niet liever zeggen: lazen? Want 

met name het oude kinderboek, 

immers het onderwerp binnen 

onze Stichting, heeft de bijzondere, 

ik mag wel zeggen indringende 

belangstelling van deze persoon. 

Maar niet alleen belangstelling voor 

dit onderwerp, er is ook een band 

met de persoon die als naamgever 

van deze prijs heeft gefungeerd, 

Hieronymus van Alphen. Dat geldt 

met name de prijs als zodanig, 

zoals deze in de loop der jaren werd 

uitgereikt. Voor degenen onder u 

bij wie er al iets begint te dagen 

kan ik ter eventuele bevestiging 

daarvan zeggen dat er niet alleen 

een band was met de prijs, maar 

zelfs met onze Stichting in het 

laatste decennium. Er is een stempel 

gedrukt dat nog vele jaren zijn nut 

en functie kan bewijzen. Vandaag 

gaat het vooral om de verknochtheid 

met Hieronymus van Alphen. Bij 

bijzondere gelegenheden zoals de 

uitreiking van de prijs met deze 

naam kon de gelauwerde rekenen op 

een prachtige toespraak in de trant 

van deze binnen de kinderliteratuur 

zo bekende figuur. Ik kan daaraan 

toevoegen, dat de prijswinnaar van dit 

jaar al heel wat jaren actief is binnen 

de wereld van het boek. Dit betekent 

niet alleen activiteiten binnen onze 

Stichting, maar ook bij organisaties 

als het Genootschap Bibliofielen 

en de Boekhistorische Vereniging. 

Ook verschenen artikelen van zijn 

hand in diverse tijdschriften. Bij 

inventarisatie bleek dat een zodanige 

hoeveelheid te zijn dat een bundeling 

van die artikelen een lijvig boekwerk 

deed ontstaan. Eerder, in 2000, 

verscheen een bijdrage van zijn hand 

in de symposiumbundel Tot volle 

waschdom, met de titel Waardering 

en gebruik van negentiende-eeuwse 

kinderboeken. Als ik daar dan nog aan 

toevoeg, dat deze persoon specialist 

is op het gebied van Sinterklaas, 

jaarlijks tientallen lezingen over deze 

heilige geeft en over diens zwarte 

knecht een boek schreef, dan zal het 

u zo langzamerhand duidelijk zijn, 

wie de prijswinnaar deze keer is. 

Het wordt hoog tijd diens naam te 

onthullen.

De winnaar van de Hieronymus van 

Alphenprijs 2010 is de heer Frits 

Booy. Zeer van harte gelukgewenst 

met deze prijs. 

 Jant van der Weg, 

 voorzitter SGKJ
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Dankwoord Frits Booy

Beste liefhebbers van het oude 

kinderboek,

Laat ik beginnen met het bestuur 

hartelijk te bedanken voor de Van 

Alphen Prijs. Ik ben er erg verguld 

mee. Negen prijswinnaars zijn mij 

voorgegaan. Elf jaar geleden heeft 

het bestuur deze prijs ingesteld voor 

iedereen die zich enorm had ingezet 

voor de geschiedenis van de kinder- 

en jeugdliteratuur. En als stimulans 

voor anderen die daarmee bezig 

waren of overwogen dat te gaan doen. 

De aandacht voor de oude kinder- en 

jeugdliteratuur werd in afgelopen elf 

jaren ook gewekt met het instellen 

van een jaarboekje en een website. 

Mede dankzij de Berichten, de Van 

Veenkring en de studiedagen is de 

belangstelling voor en de studie 

van oude kinder- en jeugdboeken 

sterk bevorderd, wat nu precies de 

bedoeling van onze Stichting is. 

We zijn dus op de goede weg.

U kunt ditmaal niet rekenen op 

een gedichtje à la Van Alphen. 

Toch ben ik de vermaarde bundel 

Kindergedigten weer eens ingedoken 

en warempel, ik vond iets 

toepasselijks:

Hoe dankbaar is deez’ donateur

Voor de Van Alphen Prijs.

Nu hoort hij bij een kleine keur.

Misschien wordt hij wel…. wijs!

Dank u wel. 

 Frits Booy

Naar Alice in Nairac

Een select gezelschap van zo’n 

twintig donateurs had op 1 oktober 

gehoor gegeven aan de uitnodiging 

voor een excursie naar de Alice in 

wonderland-tentoonstelling in het 

Veluws Museum Nairac in Barneveld. 

Omdat we daar de afgelopen jaren 

geregeld voor het bezoeken van 

tentoonstellingen rond kinderboeken 

zijn geweest, werden we door 

directrice Priscilla van Leeuwen 

als vrienden van het huis welkom 

geheten. In haar welkomstwoord 

kondigde zij trots de forse uitbreiding 

aan die het museum de komende 

jaren zal krijgen nu de nieuwbouw 

aan de achterkant van het museum is 

goedgekeurd. 

Een inleiding op het klassieke 

kinderboek waaraan de tentoon-

stelling gewijd was, en op de nogal 

excentrieke auteur ervan, Lewis 

Carroll, werd vervolgens verzorgd 

door de inmiddels ook bekende 

Miriam Goldschmidt. Uit haar 

collectie, die na het overlijden van 

haar vader verrijkt is met bijzondere 

items uit diens verzameling, waren 

alle tentoongestelde exemplaren 

afkomstig. 

Vervolgens was er ruimschoots 

gelegenheid om de tentoonstelling te 

bekijken en de enorme variatie aan 

mooi geïllustreerde Alice-uitgaven 

uit de afgelopen anderhalve eeuw 

te bewonderen; waarbij de eigenaar 

van al dat fraais steeds in de buurt 

was om toelichting te geven, op 

bijzondere details te wijzen of te 

vertellen over hoe zij aan bepaalde 

bijzondere uitgaven was gekomen.

In Memoriam  
Margreet Bruijn

Op 21 oktober jl. is 

kinderboekenauteur Margreet 

Bruijn op 94-jarige leeftijd 

overleden. Zij was de dochter van de 

jeugdboekenschrijver en onderwijzer 

Cor Bruijn, bekend van Sil de 

strandjutter en de Keteltje-serie. Ik heb 

Margreet goed leren kennen via de 

Stichting Geschiedenis Kinder- en 

Jeugdliteratuur, waarvan ze een erg 

enthousiaste donateur was. Tijdens 

onze vele ontmoetingen spraken we 

over haar werk als bibliothecaresse, 

over het werk van haar vader en 

over haar moeder. Dat wil zeggen: 

Margreet sprak en ik luisterde en 

stelde af en toe een vraag. Ik vond 

het allemaal zeer interessant, temeer 

omdat Margreet in haar ouderlijk 

huis en bij haar werk beroemde 

auteurs van kinderboeken van zo 

dichtbij had meegemaakt: Cor Bruijn, 

Nienke van Hichtum, Jan Ligthart, 

Fiep Westendorp, Annie Schmidt, 

Anne de Vries sr., Han Hoekstra, 

Otto Frank, enz.

Toen al realiseerde ik me 

hoe belangrijk Margreet is 

geweest voor de Nederlandse 

kinder- en jeugdliteratuur. Aan 

haar wonderketting schitteren 

vijf grote mooie en boeiende 

kralen: auteur en vertaalster van 

kinderboeken, lokaal journaliste, 

biografe, jeugdbibliothecaresse 

en beoordelaarster van kinder- en 

jeugdboeken. Ze kreeg niet voor niets 

een koninklijke onderscheiding.

Margreets grote voorbeeld was haar 

idealistische, kritische en schrijvende 

vader, maar ook haar verhalen 

vertellende en muzikale moeder was 
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van grote invloed. Met heel veel liefde 

sprak ze altijd over haar ouders. 

Margreet was evenals haar vader zeer 

kritisch over het werk van anderen, 

zeker als het kinderboeken betrof. 

Sommigen vonden haar wel eens al 

te kritisch. Ik niet, ze had volgens mij 

meestal gelijk en je wist precies wat 

je aan haar had. 

Margreet schreef tientallen 

kinderboeken, waarvan de bekendste 

zijn De wonderketting, Het jongetje 

zonder naam, Sinterklaas zet zijn 

schoen en De avonturenparaplu, een 

radiostrip in 10 delen. Ook kritisch 

was ze ten aanzien van illustraties. 

Ze begon zelfs een kort geding over 

de illustraties van een sinterklaasboek 

van haar hand, die ze vreselijk lelijk 

vond. Ze won het ook nog.

Als vertaalster heeft Margreet veel 

belangrijk werk verricht. Ze vond de 

vormende werking en de boeiende 

inhoud van sprookjes en klassieke 

verhalen voor kinderen terecht heel 

belangrijk en heeft dan ook veel 

vertaald of bewerkt. Ook beroemde 

kinderboeken horen daarbij. Ik noem: 

De kip die de wereld redde en andere 

Noorse volkssprookjes, Belle en het beest, 

Lang zullen ze leven. Klassieke verhalen 

voor de jeugd en Hannes Brinker of De 

zilveren schaatsen.

Zeker kritisch was ze als journaliste 

in De Bel (het lokale blad voor 

Blaricum, Eemnes en Laren), 

waarin ze onder de naam Ben felle 

commentaren leverde op de lokale 

toestanden en politiek. Dat werd haar 

vaak niet in dank afgenomen, maar 

daar stoorde Margreet zich niet aan.

Als jeugdbibliothecaresse kwam ze 

in 1949 in de redactie van De kleine 

vuurtoren, een jeugdboekengids 

die tot en met 1961 jaarlijks 

lijsten van goede kinderboeken 

publiceerde en recensies over 

kinderboeken. Onderwijzers en 

uitgevers zagen De kleine vuurtoren 

als een baken in de zee van de 

vele kinderboeken en hechtten 

veel waarde aan de opvattingen 

over het goede kinderboek en de 

boekbesprekingen erin. Als redactrice 

en vanaf 1953 hoofdredactrice van 

De kleine vuurtoren heeft Margreet 

hieraan vele stevige steentjes 

bijgedragen. Zo zat ze bijvoorbeeld 

in 1955 bij gelegenheid van de eerste 

kinderboekenweek in de jury van het 

beste kinderboek van het jaar, met 

o.a. Anne de Vries sr. en Han G. 

Hoekstra. Gekozen werd toen Lawines 

razen van An Rutgers van der Loeff. 

En ze schreef in 1956 een artikel over 

het lezen van kinderen, getiteld Van 

‘Er was eens’ naar ‘Hoe zit dat?’ Tussen 

servet en tafellaken. In 1994 wees ze 

onder het motto ‘Het wiel is vaker 

uitgevonden’ er fijntjes op, dat het 

propageren van het goede kinderboek 

door middel van het publiceren van 

lijsten met geschikte kinderboeken 

en boekbesprekingen niet iets 

was van de jaren negentig van de 

twintigste eeuw en ze beschreef als 

bewijs hiervoor in Boekenpost helder 

en boeiend hoe er aan voorlichting 

over jeugdlectuur was gedaan in de 

periode van 1880 tot en met 1961.

Over de persoon en het werk van 

haar vader schreef ze een interessante 

biografie, De man achter Sil, die ook 

een goed tijdsbeeld geeft en met veel 

warmte - maar niet kritiekloos - het 

wel en wee van het gezin Bruijn 

beschrijft. Margreet op haar best! 

Ze had een groot aandeel in de Cor 

Bruijn Stichting. 

Belangrijk was haar bijdrage aan 

de uitgave van een verslag door Cor 

Bruijn van een voetreis naar Sneek 

die haar ouders en acht leerlingen 

maakten in 1908 en die één lange 

aanschouwelijke les in diverse 

schoolvakken is. Margreet vond 

het manuscript jaren later terug en 

zorgde ervoor dat het in 2004 werd 

uitgegeven. Het is een belangrijk 

tijdsdocument waarin de idealen 

van Cor Bruijn duidelijk naar voren 

komen: vegetarisch leven zonder 

tabak en alcohol, pacifistisch zijn 

en opkomen voor het recht van de 

vrouw. (Geen wonder, met zoveel 

dochters!) Treffend is het naschrift 

van Margreet bij deze uitgave, dat zij 

op 88-jarige leeftijd schreef! Een zeer 

krasse prestatie!

Ook stond Margreet tot op hoge 

leeftijd open voor vragen en 

informatie over kinderboeken van 

haarzelf en van anderen en stelde zij 

haar huis, bibliotheek en archief voor 

onderzoekers gastvrij en met plezier 

open.

Nu moeten we afscheid nemen van 

deze betrokken, eigenwijze, ijverige 

en kritische pionierster op het gebied 

van de kinder- en jeugdliteratuur, 

deze aardige kleine vuurtoren die 

ruim vijftig jaar haar felle licht liet 

schijnen over de altijd boeiende 

zee van de kinder- en jeugdboeken. 

Haar mooie wonderketting is thans 

afgesloten. Het was een voorrecht 

en een grote vreugde haar gekend te 

hebben.

 Frits Booy
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Onderzoek

Op 20 en 21 januari 2011 vindt een 

symposium plaats aan de Universiteit 

van Gent, over bewerkingen van 

klassieke (kinder)boeken. Daarbij wordt 

uitgegaan van een brede invulling 

van het begrip ‘bewerking’, dus 

met vertalingen, hervertellingen en 

aanpassingen voor andere media. Er 

wordt gebruik gemaakt van klassieke 

teksten voor volwassenen die zijn 

aangepast voor kinderen, en van 

kinderboeken die een klassieke status 

hebben gekregen. Sara Vandenbossche 

en Sylvie Geerts, twee leden van de 

Nederlands/Vlaamse Werkgroep 

Onderzoekers Jeugdliteratuur,  

organiseren dit symposium.

Oproep

Olga Veldhorst is bezig met een 

onderzoek naar Plakboeken, ofwel 

Scrapbooks. Dat zijn boeken met 

bladen van wit of gekleurd papier 

waarin men speciaal hiervoor

gedrukte kleinere of grotere prenten, 

uitgeknipte prenten, plakplaatjes of 

zelf gemaakte tekeningen e.d. heeft 

geplakt. Elk plakboek is uniek. Een 

veel gebruikte buitenlandse term 

is 'scrapbooks'. (zie P.J. Buijnsters 

in Antiek sept. 1996). Heeft u iets 

dergelijks in uw collectie, neem dan 

aub contact met Olga Veldhorst, 

Paul Krugerlaan 12, 2571 HK Den 

Haag. Tel. 06-23919001, 

email: olga.veldhorst@gmail.com.

Mengelwerk

Op vrijdag 3 december nam Ronald 

Rijkse conservator oude drukken, 

kinderboeken en centsprenten van 

de Zeeuwse Bibliotheek afscheid. 

Een feestelijke middag met veel 

vrolijke muziek en humoristische 

toespraken luidde hem uit. Ronald 

heeft veel gedaan voor de promotie 

van de belangrijke verzamelingen 

in Middelburg, haalde bijzondere 

schenkingen binnen en maakte er 

fraaie en goed gedocumenteerde 

tentoonstellingen van. Bij landelijke 

vergaderingen van beheerders van 

bewaarcollecties kinderboeken was zijn 

inbreng altijd van belang. 

We zullen hem missen, maar wensen 

hem nog vele jaren plezier met boeken 

- en zijn schapen en katten. Marinus 

Bierens neemt een deel van Ronalds 

taken over.

Sjoerd Stevan schenkt zijn volledige 

collectie Daan Hoeksema aan 

Museum Havezate Mensinge te Roden. 

Op die manier brengen Sjoerd en 

Hennie Stevan het werk van deze 

tekenaar en kindervriend terug naar 

de plek waar Hoeksema zijn jeugd 

heeft doorgebracht. In Roden had 

men hem al geëerd met de Daan 

Hoeksemastraat. Het bestuur van het 

museum en de Historische Vereniging 

Roden zijn zeer ingenomen met de 

schenking. De collectie bestaat uit 

ongeveer 300 objecten en bestaat 

behalve uit speelmappen ook uit  

familiebrieven, foto's en andere 

persoonlijke zaken.

We zullen in de toekomst meer 

horen van Daan Hoeksema, want 

het museum heeft al plannen, zo laat 

Sjoerd Stevan weten. 

Nog meer schenkingen: naar 

aanleiding van de bespreking in NRC 

van het boek van Aernout Borms over 

centsprenten ontving de KB vijftig 

centsprenten van spellenverzamelaar 

Fred Horn uit Den Haag. 

Nico Boerma schonk 122 kermis- 

en nieuwjaarsprenten aan de UB 

Amsterdam. Daar is ook de collectie 

populair drukwerk van Arie van den 

Berg naar toegegaan. 

Op 6 november overleed de tekenaar 

en illustrator Peter Vos (1935-2010). 

Hij was vooral bekend door zijn 

tekeningen voor Vrij Nederland en 

zijn vaak herdrukte Beestenkwartet 

waarin dieren als de schijtlijster, de 

sloddervos en de mafkikker figureren. 

Maar hij illustreerde ook verschillende 

kinderboeken en werd daarvoor tot 

twee keer toe beloond met een Penseel. 

In 1972 kreeg hij een zilveren penseel 

voor zijn illustraties in De Pozzebokken 

van Bouke Jagt, in 1991 zelfs een 

gouden voor Lieve kinderen hoor mijn 

lied, met tekst van Rudy Kousbroek.

Tekenaar Bab Siljee is op 9 november 

op 74 jarige leeftijd overleden. In 2007 

verscheen een boek over zijn werk: Bab 

Siljee, tekenaar/schilder. Hij illustreerde 

boeken van Paul Biegel, An Rutgers 

van der Loeff, Annet van Battum, 

Leonie Kooiker, Karel Eykman, Mischa 

de Vreede en anderen, en sprookjes 

van Grimm en Andersen.

Internet

De eerste versie van 

www.onzekinderboeken.org

is gelanceerd!

Begin december is het onderdeel 

'jeugdliteratuur' van de DBNL-website 

omgevormd tot een platform waar 

bibliotheken kunnen laten zien welke 

bijzondere kinderboeken ze in huis 
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zien. De expositie gaat over de rol van 

dieren in de Gouden Boekjes. Met 

name acht gouden boekjes zullen 

centraal staan, waaronder Pietepaf, 

De hongerige leeuw, Poes Pinkie en 

Circus Ondersteboven. 

Tot en met 3 maart 2011 is in het 

Nederlands Stripmuseum in Groningen 

een greep uit het omvangrijke oeuvre 

van de honderd jaar geleden geboren 

Pieter Kuhn te zien. De tentoonstelling 

Kapitein Rob - Dromen van avontuur 

toont originele tekeningen, schetsen en 

ander materiaal. De eerste aflevering 

verscheen eind 1945 in Het Parool. 

In 2010 kreeg het museum van de 

Stichting Pieter Kuhn alle originele 

tekeningen  permanent in bruikleen: 

5500 stroken, gesigneerd door met QN. 

Adres: Westerhaven 71, Groningen.

Vanaf 3 januari is in de Centrale 

Bibliotheek Dordrecht een expositie 

gepland over het werk van illustratrice 

Ella Riemersma. Peter van Dam 

schreef een mooi uitgevoerd boek over 

haar: De art deco van Ella Riemersma 

en organiseerde deze expositie in haar 

geboorteplaats.

Tot 26 februari 2011 in het Literair 

Museum in Hasselt (België) 

de tentoonstelling Niet van de 

poes! De kat in het kinderboek. 

Men toont een selectie van oude en 

nieuwe kinderboeken over katten 

en aan de muur hangen originele 

kattenillustraties uit kinderboeken. 

Adres: Bampslaan 35, 3500 Hasselt.

Het Kinderboekenmuseum, onderdeel 

van het Letterkundig Museum in Den 

Haag is begin december heropend. 

De nieuwe spectaculair vormgegeven 

interactieve tentoonstelling heeft 

als titel Papiria. “Dolfje Weerwolfje, 

Minoes en Pippi Langkous gaan 

kinderen vanaf 7 jaar helpen om het 

monster Inktvraat te verslaan.” 

Publicaties

Bijna alle boeken die hieronder 

worden vermeld, zijn aanwezig bij de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Mocht een bepaald boek daar niet 

zijn, dan kan men tamelijk eenvoudig 

opzoeken in welke bibliotheek in 

Nederland het wel aanwezig is. 

NEDERLAND

Tekenaars : kinderboekenillustratoren 

geportretteerd / Joukje Akveld ; ill. 

Mance Post e.a. - Hoorn : Hoogland & 

Van Klaveren, 2010. - 231 p. : ill. ; 27 

cm. - ISBN 978-90-8967-055-7 geb. ; 

29,90. 

Negentien hedendaagse Nederlandse 

illustratoren worden geportretteerd in 

een fraai uitgegeven boekwerk. Van 

elke kunstenaar is een foto opgenomen, 

een weergave van gesprekken over leven 

en werk, en heel veel illustraties. Het 

boek is afzonderlijk te koop, maar ook 

in een cassette samen met ‘Avonturen 

van Baron von Münchhausen’, met 

tekst vertaald en bewerkt door Nicolaas 

Matsier, en illustraties van alle 19 

illustratoren, behalve Dick Bruna. De 

tekenaars zijn: Mance Post, Dick Bruna, 

Thé Tjong-Khing, Harrie Geelen, Wim 

Hofman, Ingrid en Dieter Schubert, 

Joke van Leeuwen, Jan Jutte, Sylvia 

Weve, Charlotte Dematons, Annemarie 

van Haeringen, Sieb Posthuma, Philip 

Hopman, Daan Remmerts de Vries, 

Marit Törnqvist, Fleur van der Weel, 

Noëlle Smit en Martijn van der Linden.    

hebben. In de eerste maanden van 

2011 zal een selectie opmerkelijk 

geïllustreerde of vormgegeven 

kinderboeken vanaf de achttiende eeuw 

tot 1950 in www.onzekinderboeken.

org worden getoond als De Duizend 

Mooiste. De boeken worden gekozen 

uit de bewaarcollecties van Bibliotheek 

Rotterdam, Stadbibliotheek Haarlem, 

Stads- en Athenaeumbibliotheek 

Deventer, Openbare Bibliotheek 

Amsterdam, Openbare Bibliotheek 

Arnhem, Zeeuwse Bibliotheek, 

Tresoar, en de Koninklijke Bibliotheek. 

Daarna zullen gestaag complete digitale 

versies van (oude) kinderboeken 

worden toegevoegd: eerst 1250 boeken 

uit de collectie van Stadsbibliotheek 

Haarlem en 5000 titels van Bibliotheek 

Rotterdam. Binnen vijf jaar wordt de 

website uitgebouwd tot 20.000 titels 

en daarbij zullen op termijn ook nog de 

prenten- en kinderboeken van ná 1950 

komen.

Het doel is één gezamenlijke website 

die gewijd is aan oude kinderboeken 

en waarop al het gedigitaliseerde 

materiaal via één ingang bereikbaar en 

doorzoekbaar zal zijn.

Op de website van de KB is bij 

‘Bladerboeken’ een bijzonder 

exemplaar van de Kleine gedigten voor 

kinderen van Hieronymus van Alphen 

te bekijken, met 66 gravures waarvan 

er 56 zorgvuldig ingekleurd zijn. Zie: 

http://www.kb.nl/bladerboek/gedigten/

index.html

Tentoonstellingen

Tot en met mei 2011 is in Kasteel 

Groeneveld in Baarn de tentoonstelling 

De Gouden boekjes beestenboel te 
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De Nederlandstalige uitgaven van 

Hector Malot : een bibliografische 

catalogus / door Leon Monné en Frits 

Roest. – Steenbergen : De Karl May 

Vereniging, 2010. – 126 p. : ill. ; 30 

cm. ISBN 978-90=79728-05-3 ; € 38,-. 

Te koop bij de Karl May Vereniging, 

tel. 0561-617778, ja.kool@home.nl

De hele editie-geschiedenis van 

‘Alleen op de wereld’, vanaf de eerste 

aankondiging in het Nieuwsblad voor 

den Boekhandel in 1880 tot en met 

de nieuwste vertaling door August 

Willemsen. Met kleurenafbeeldingen van 

de banden, titelpagina’s en illustraties, 

met bibliografische informatie 

verwijzend naar de bekende bronnen en 

ook naar (de gedigitaliseerde) kranten, 

met informatie over de illustraties, 

tekstvergelijkingen, afbeeldingen uit 

uitgeversfolders, kortom een prachtig 

overzicht!

De mooiste herinneringen aan 

kinderboeken : 25 jaar Kinderboek 

Cultuurbezit te Winsum ; 11 

november 1985 – 11 november 2010 / 

samenst. Greetje Nijburg-Datema e.a.; 

eindred. Gijs Brandsma. – Winsum: 

SKC, 2010. 96 p.: ill. ; 23 cm.

Vierentwintig lezers met verschillende 

achtergronden en leeservaringen vertellen 

over het liefste of meest indrukwekkende 

boek uit hun jeugd. In die verhalen 

wordt duidelijk hoe belangrijk zo’n boek 

in het leven van de lezer kan zijn. Met 

veel afbeeldingen verlucht is dit een 

getuigenis van de grote invloed van in de 

jeugd gelezen boeken. 

BuITENLAND

Die Brüder Grimm : eine Biographie 

/ Steffen Martus. - Berlin : Rowohlt, 

2009. - 606 p., [12] p. pl. : ill. ; 22 

cm. - ISBN 978-3-87134-568-5.

De broers Jacob en Wilhelm woonden 

hun hele leven bij elkaar, maar dat wil 

niet zeggen dat ze niet verschillende 

opvattingen hadden over hun 

wetenschappelijke werk. De biograaf 

concludeert dat de band tussen de broers 

elke strijd en onenigheid overwon. 

Jacob was vooral de nauwkeurige  

taalkundige en de politicus; Wilhelm 

de literaire bewerker van de sprookjes 

die daardoor wereldberoemd werden. 

Het ‘Deutsche Wörterbuch’ was 

hun laatste onderneming. Een goed 

leesbare biografie, zeer informatief, 

met een overtuigende karakterisering 

van de gebroeders, ingebed in de 

maatschappelijke en politieke context, zo 

oordeelt de ‘Volkacher Bote’. 

Märchenbilder – Bildermärchen : 

Illustrationen zu Grimms Märchen 

1819-1945 : über einen vergessenen 

Bereich deutscher Kunst / Regina 

Freyberger. _ Oberhausen : Athena, 

2009. - 670 p. ; ill. : 32 cm. – ISBN 

978 38 989 6350 3 ; a 72,-.

Onderzoek (proefschrift) naar de 

illustraties bij de sprookjes van de 

Gebroeders Grimm. Met een inleiding 

over sprookjesverzamelingen vóór 

Grimm, opvattingen over sprookjes en 

kinderen, en de receptie van de Grimm-

sprookjes. Bevat de ontwikkeling van 

de illustraties in boeken en op prenten, 

in de vrije kunst en op het toneel. De 

auteur heeft niet alleen naar de stijl 

gekeken, maar ook naar vertellende 

aspecten van de illustraties; ze ziet 

ze als autonome ‘teksten’ die een 

eigen betekenis hebben en soms kunst 

worden. Voorbeelden hiervan zijn voor 

haar Ludwig Emil Grimm, Franz von 

Pocci, Otto Speckter, Ludwig Richter 

en Moritz von Schwind. De auteur 

laat zien hoe door verschillen in stijl en 

techniek afbeeldingen griezelig, idyllisch, 

folkloristisch of kinderlijk kunnen zijn. 

Uitgegeven in groot formaat, met veel 

illustraties in zwart-wit en kleur, en 

bio- en bibliografische gegevens. Een 

monument van een boek!

The illustrators of The wind in 

the willows, 1908-2008 / Carolyn 

Hares-Stryker. - Jefferson, N.C. [etc.] 

: McFarland, cop. 2009. - vii, 192 p., 

16 p. pl. : ill. ; 26 cm. -

ISBN 978-0-7864-3948-5.

Dit wereldwijd gelezen kinderboek uit 

1908 blijft vooral in de herinnering 

door de bijzondere illustraties van 

kunstenaars als Arthur Rackham 

en Ernest Shepard. Meer dan 90 

illustratoren, naar decennium ingedeeld, 

worden in dit boek behandeld, met 

biografische schets en artistieke aanpak. 

Bevat zwart-wit illustraties en een apart 

katern met kleurenillustraties.

Bijzondere (her)
uitgaven

Was getekend... Arendsoog! / door 

Paul Nowee en geïllustreerd door 

Hans G. Kresse. - ’s-Gravenhage 

: Panda, 2010. – 248 p. : 70 

kleurenills. ; a 50,-.

Heruitgave van vier verhalen van 

Arendsoog, oorspronkelijk verschenen 

in het striptijdschrift Pep, van 1965 

tot 1967. Deze verhalen werden in 

feuilletonvorm geplaatst en per aflevering 

fraai geïllustreerd door Hans Kresse. 

Voor deze uitgave is het gelukt de meeste 

originele schilderingen te achterhalen en 

daarvan te reproduceren. 

Smoarge Piter of fleurige ferhalen 

en grappige printen. Oersetting 

út it Dútsk fan Jacobus Q. Smink. 
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Edition Tintenfass, Neckarsteinach 

/ Hispel, Wiuwert, 2010. 32 p. ISBN 

9789074516112 ; a 12,90. 

De eerste Friese vertaling van Heinrich 

Hoffmann’s Struwwelpeter die 

oorspronkelijk in 2002 verscheen in 

de afleveringen van het Friese literaire 

tijdschrift Hjir is nu in boekvorm 

verschenen. Een typisch Fries accent 

heeft de vertaling meteen al in het 

inleidend vers op de titelpagina: waar 

in het Duitse origineel de kinderen 

cadeautjes worden beloofd van het 

Jezuskindje (met Kerst), wordt hier 

verwezen naar Sint Piter, de Friese 

variant van Sinterklaas als de brenger 

van cadeaus voor de kinderen. De 

zeer fraai verzorgde uitgave, met op 

de omslag Piet de Smeerpoets voor 

een achtergrond met de Friese vlag, is 

voorzien van een voorwoord van de 

Duitse Struwwelpeter-expert Walter 

Sauer.

uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt 

dat deze allemaal aanwezig zijn bij de 

Koninklijke Bibliotheek. 

NEDERLAND

Boekenpost (no. 109 en 110,  sept/

okt. en nov/dec 2010) bevat artikelen 

over parodieën op de kindergedichten 

van Van Alphen door Frits Booy; een 

interview met hoogleraar Illustratie 

Saskia de Bodt; een artikel door 

Janneke van der Veer over Het Sint 

Nicolaas boek 1925; en een uitgebreide 

bijdrage over alles wat uit boeken valt, 

waaronder veel reclame van uitgevers.   

De Boekenwereld (jrg. 26, no. 

5 en jrg. 27, no. 1, okt. 2010) 

bevat het tweede artikel van John 

Landwehr over beweegbare boeken, 

contourboeken en driedimensionale 

boeken. In no. 1 een artikel over 

een bijzonder exemplaar van de 

Kleine gedigten voor kinderen van 

Hieronymus van Alphen, met 

zorgvuldig gekleurde gravures, een 

beschrijving van gebruikte drukken 

en de provenance (door Louis 

Saalmink en Jeannette Kok). Bevat 

ook een artikel over het succes van 

een serie verpleegstersboeken van 

uitgeverij Hollandia. 

Indische Letteren (jrg. 25, no. 3, sept. 

2010) bevat een artikel over Melati 

van Java. 

De Leeswelp (jrg. 16, no. 5, juni en 

no. 6, sept. 2010) bevat artikelen 

over Russische prentenboeken en 

illustratoren in de 20e eeuw, en over 

Bruno Munari en het design van 

prentenboeken.

uliedenspiegel, jaarboek van 

Uilenspiegels Kring (jrg. 19 - 2010) 

bevat een onderzoek door Frits 

Booy naar de bewerkingen van Tijl 

Uilenspiegel voor de jeugd tot 1940.

Volkskunde (jrg. 111, no. 3, juli/

sept. 2010) bevat een artikel van 

Nico Boerma over de 17e-eeuwse 

Nederlandse kinderprent. 

BuITENLAND

Het aantal met name Engelstalige 

tijdschriften dat alleen nog digitaal 

verschijnt, groeit in rap tempo. Het 

grote voordeel hiervan is, dat u voor het 

inzien en lezen van die tijdschriften niet 

meer naar Den Haag hoeft, maar ze 

thuis op uw beeldscherm kunt oproepen 

– als u een lenerspas van de KB hebt. 

Hieronder is met ‘#’ voor de titel van 

het tijdschrift aangegeven dat het om een 

digitaal tijdschrift gaat. 

Hoe vindt u die e-tijdschriften?

In het Centraal Bestand Kinderboeken 

staan ze bij elkaar. Zet de 2e keuzebalk 

op ‘trefwoord’, tik in de lege balk 

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

Publicaties over kinderboeken’. Lukt het 

niet, bel dan 070-3140215 of stuur een 

mailtje naar jeannette.kok@kb.nl

#Children’s Literature Association 

Quarterly (jrg. 35, no. 3, 2010) bevat 

artikelen over de kracht van de taal 

in ‘Alice in Wonderland’ en in ‘Peter 

Pan’. 

Illustration (no. 25, herfst 2010) bevat 

o.a. een artikel over een beroemde 

Italiaanse serie voor kinderen, La 

scala d’ Oro, waarvan 92 delen in 

Turijn verschenen tussen 1932 en 

1940. 

  

Julit (no. 3, 2010) bevat artikelen 

over abc-boeken, de weergave van 

leraren in de jeugdliteratuur en 

kostschoolverhalen.

Kinder- / Jugendliteratur und Medien 

(jrg. 62, no. 4, 2010) is gewijd aan de 

dood in de kinder- en jeugdliteratuur. 

Studies in Illustration ( no. 46, winter 

2010) bevat een artikel over Florence 

Susan Harrison (1877-1955), met 

kleurenillustraties en bibliografie.
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Verantwoording 
illustraties

In aansluiting op de studiedag in 

Antwerpen is voor de illustraties in 

dit nummer gekozen voor Vlaamse 

illustratoren die het werk van Jan 

Peeters (1892-1978) hebben verlucht. 

Jan Peeters was onderw€zer, hoofdin-

specteur van het lager onderwijs en 

pionier van de Vlaamse jeugdlitera-

tuur. Bijzonder is dat hij samenwerk-

te met de belangrijkste illustratoren 

van zijn tijd. In dit nummer dan ook 

plaatjes van Elsa van Hagendoren, 

Leo Marfurt, Fred Garrels, J. van de 

Veegaete en Antoon Herckenrath.

Vragen

De vraag van Karin Heeman naar het 

boek met de volgende beginregels: 

"Achter witte wolken, achter zon en 

maan, vliegen kleine engeltjes, aldoor 

af en aan” is opgelost. 

Karin kreeg twee reacties met de titel: 

Het engeltjesboek van Rie Cramer.  Ze 

is er heel blij mee en heeft inmiddels 

een exemplaar kunnen kopen.

De heer P. Verdonk uit  Eibergen 

is al een hele tijd op zoek naar een 

gedicht(je) dat "Vlaams kindje in 

Holland" heet. Het gaat over een 

Vlaams meisje dat tijdens de Eerste 

Wereldoorlog in Nederland is opge-

nomen. De eerste regels luiden: 

"Zij lag in haar bedje, zo warm en zo 

zacht, zo veilig beschut tegen nade-

rende nacht...". Het is een dierbare 

jeugdherinnering en hij zou het 

gedicht graag in zijn geheel hebben. 

Informatie graag naar: Burgemeester 

Smitsstraat 49, 7151 BP  Eibergen, 

tel 0545-472082, of 

wandelaar@chello.nl 

Gezina Berghuis die voor haar moe-

der een kleuterboek zocht uit begin 

jaren dertig, heeft helaas nog geen 

reactie gehad. Zie pagina 16 van het 

vorige nummer.


