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Kinder- en Jeugdliteratuur

‘Als je me nu eerst eens precies vertelt hoe je heet,’ zei de juf-
frouw, ‘dan zal ik je inschrijven.’ ‘Ik heet Pippilotta Victualia 
Rolgordyna Kruizemunta Efraimsdochter Langkous, dochter 
van kapitein Langkous, vroeger de schrik der zeeën, nu neger-
koning. Pippi is eigenlijk mijn troetelnaampje, want mijn vader 
vond Pippilotta te lang om te zeggen.’

‘Als je me nu eerst eens precies vertelt hoe je heet,’ zei de juf-
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Boekbespreking 

Wat een leven, wat een verhaal. 
Biografie en oorlogsdagboeken van 
Astrid Lindgren

Het is inmiddels 65 jaar geleden dat Pippi Langkous 
haar intrede deed in de Nederlandse jeugdlitera-
tuur, maar het werk en het leven van haar bezieler, 
de Zweedse auteur Astrid Lindgren (1907-2002), 
spreken nog steeds erg tot de verbeelding. Over 
haar literaire werken zijn al ettelijke boekwerken 
geschreven. De laatste jaren is het echter vooral de 
persoon achter dat oeuvre die in de belangstelling 
staat. Met de publicatie van de dagboeken die Lind-
gren tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield en 
van een nieuwe biografie, van de hand van de Deen 
Jens Andersen, die eerder ook al het leven van Hans 
Christian Andersen beschreef, wordt een nieuw 
licht geworpen op de mens Astrid Lindgren.

Het brandpunt in Andersens biografie, getiteld Deze 
dag, een leven, is het humanistische wereldbeeld 
van Astrid Lindgren. Andersen toont aan dat deze 
levenswijze teruggaat op de existentiële twijfel die 
Lindgren ervoer, met name de wetenschap dat een 
mens au fond uiterst eenzaam en ontworteld is. Het 
leven begint en eindigt in complete eenzaamheid, 
geboren worden en sterven doet iedereen in essen-
tie alleen. Daarnaast benadrukt hij het emancipa-
torische kindbeeld dat aan de basis van Lindgrens 
fictieve werelden ligt. Deze twee fundamentele 
ideeën lopen als een rode draad door het boek heen. 
Andersen is een bedreven verteller die zijn argu-
mentatie op een efficiënte manier opbouwt. In het 
begin al zet hij de grote lijnen van zijn betoog uit: 
in het inleidende hoofdstuk introduceert hij op een 
weldoordachte manier de belangrijkste thema’s, 
waarop hij in het vervolg van zijn relaas regelmatig 
terugkomt. 

De klemtoon ligt op Lindgrens leven, maar Ander-
sen bespreekt ook enkele van haar literaire werken. 
Het hoeft niet te verwonderen dat hij – als biograaf 
– haar boeken interpreteert als uitingen van haar 
levensvisie. Hij belicht de gebeurtenissen die haar 
levensloop bepaalden en laat zien hoe die richting 
gaven aan haar hoogst persoonlijke waardesysteem 

en daardoor ook aan de thematiek van haar verha-
len.
en daardoor ook aan de thematiek van haar verha-
len.

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in die 
levensloop, waaraan Andersen veel aandacht 
besteedt, is Lindgrens ongeplande zwangerschap. 
Als tiener raakte ze zwanger van een man met wie 
ze geen relatie wilde. Om haar ouders een schan-
daal te besparen, ging ze thuis weg en verhuisde 
van het landelijke Vimmerby naar Stockholm, waar 
ze alleen op kamers ging wonen. Haar zoon Lars 
bracht ze ter wereld in Kopenhagen, in het enige 
ziekenhuis in Scandinavië waar een moeder kon 
bevallen zonder verplicht te worden de naam van 
de vader op te geven. Lindgren wilde koste wat het 
kost de identiteit van de vader van Lars geheimhou-
den. Zelf kon ze niet voor Lars zorgen. Hij groeide 
daarom op in een Deens pleeggezin en werd later 
verder grootgebracht bij haar ouders op de boerde-
rij in Vimmerby. 

Lindgren-kenners zijn ervan overtuigd dat het feit 
dat zij van Lars gescheiden was tijdens zijn eerste 
levensjaren haar een kritische kijk op de verhou-
ding tussen kinderen en volwassenen gaf. De ver-
latingsangst die ze zag bij Lars heeft haar getekend 
voor het leven en zorgde ervoor dat ze steeds de 
kant van de kinderen zou kiezen. 
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Andersens interpretatie is dat Lindgren kinderen 
wilde afschermen van de inherente eenzaamheid 
van de mens. Indien het onmogelijk bleek om de 
eenzaamheid af te weren, wilde ze hen tenminste 
een middel bieden om met het besef om te gaan. 
Ze zag met name heil in het zelfvertrouwen dat 
kinderen kunnen putten uit liefde en bevestiging, 
of uit een fictioneel surrogaat daarvoor.

Lindgren zelf wilde over de episode van de onvoor-
ziene zwangerschap nooit veel kwijt. In de levens-
beschrijving van journaliste Margareta Strömstedt, 
die dateert uit 1977 en tot voor de komst van Deze 
dag, een leven zowat de enige gezaghebbende 
Lindgren-biografie was, komen de lezers uitermate 
weinig te weten over deze periode. Astrid raakte 
zwanger, staat er te lezen, en wist heel zeker dat ze 
niets te maken wilde hebben met de man die de va-
der van het kind was. De naam van die man wordt 
niet genoemd. In Deze dag, een leven laat Andersen 
zien dat de situatie heel ingewikkeld en beladen 
was. Hij onthult de redenen voor het besluit om in 
Denemarken te bevallen op een heel respectvolle 
manier. 

Het hele relaas van Andersen is doordrongen van 
de visie op de kindertijd die Lindgren er op na hield 
en van haar mening dat de relatie tussen kinderen 
en hun ouders in de eerste levensjaren van door-
slaggevend belang is voor hun verdere leven. Hij 
geeft aan dat ze geloofde dat je kinderen slechts 
‘te leen’ had, dat je ze op een gegeven moment 
immers zou moeten loslaten, en dat je ze daarom 
zo lang je ze bij je had, hoorde te omringen met 
alle liefde en respect die je maar kon opbrengen. 
Eerbied en affectie zijn bepalend voor de toekomst 
van de mensheid, die overtuiging deelde Lindgren 
met de Duitse schrijver Erich Kästner. 

In haar eigen boeken toonde Lindgren zich erg 
onderlegd in het innemen van een kinderlijk ge-
zichtspunt. Het geluk dat ze zelf in haar kindertijd 
had ervaren bracht ze over op haar personages en 
ze vertelde nagenoeg altijd vanuit hun belevingswe-
reld, vanuit een kikvorsperspectief. De autoritaire 
opvoeding die in de jaren 40 en 50 heerste, ging 
in tegen haar overtuiging dat kinderen zelfstandi-
ge wezens met eigen ideeën zijn. Dat maakte dat 
ze opstandig werd in naam van de kinderen, stelt 
Andersen. 

De kernachtigste manifestatie van de rebellie tegen 
de suprematie van de volwassenen is natuurlijk 
Pippi Langkous. Andersen bewijst hoe de kritiek op 
de dominante positie van de volwassenen Lind-
grens afschuw voor geweld, populisme en totalitaire 
ideologieën weerspiegelt. Die afkeer stamt deels 
uit de manier waarop ze de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog beleefde. Lindgren had toen 
wat ze zelf een ‘vieze’ job noemde, namelijk een 
aanstelling bij de afdeling voor briefcensuur van de 
Zweedse inlichtingendienst. Haar taak was inko-
mende en uitgaande post te lezen en eventueel aan 
te passen. Dit soort werk maakte dat ze een enorm 
grondig inzicht had in wat er speelde op internatio-
naal politiek niveau en hoe de oorlog het dagelijkse 
leven van mensen uit heel Europa beïnvloedde. 

In het nu ook door Ploegsma uitgegeven Oorlogs-
dagboek 1939-1945 krijgen we een goed idee van 
welke impact het uitvoeren van dat “vuile” werk op 
Lindgren had. De aantekeningen in de dagboeken 
(negentien in totaal) tonen een beeld van een vrouw 
die worstelde met de situatie waarin ze zich bevond. 
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Ze documenteerde minutieus hoe de oorlogstoe-
stand het dagelijkse leven van het gezin Lindgren 
bepaalde, hoeveel etenswaren er ter beschikking 
waren en hoe de strenge Zweedse winters hun spo-
ren nalieten. Daarnaast leefde ze ontzettend hard 
mee met de schrijnende verhalen van de lijdende 
bevolking in onder meer Nederland, België, Polen, 
Noorwegen en Finland. Dat meevoelen zadelde haar 
op met een enorm schuldgevoel over de relatief 
luxueuze omstandigheden waarin zij en haar fami-
lie de oorlog vanop een afstand meemaakten. De 
lekkernijen (snoep en taart met marsepein) waarvan 
ze op Moederdag 1941 kon smullen, plaatste ze bij-
voorbeeld in schril contrast met een Duitse aanval 
op een Engels oorlogsschip waarbij 1300 militairen 
omkwamen: ‘Wat leven we toch vredig in het Stock-
holm van 1941, maar overal in de wereld ziet het er 
bedroevend uit’ (p. 96). 

In zijn biografie wijdt Andersen veel aandacht aan 
hoe de geheime job bij de censuurdienst nawerkt in 
Lindgrens literaire werken. Hij wijst op de invloed 
die om te beginnen merkbaar is in het verzet van de 
anti-autoritaire Pippi Langkous en de manier waar-
op zij Sterke Adolf voor schut zet. Ook in de type-
ring van de tirannen Ridder Kato in Mio, mijn Mio 
en Tengil in De gebroeders Leeuwenhart zien we de 
uitwerking van de huivering die Lindgren voelde bij 
de demagogie van Mussolini en Hitler. Die laatste 
omschrijft ze in haar dagboeken als ‘het wilde beest 
uit de Openbaring - […] de vernieler en aanstichter 
van een cultuurdegeneratie’ (p. 56), die aan het roer 
staat van een natie die haar doet denken aan ‘een 
kwaadaardig monster dat op gezette tijden zijn hol 
uit stormt om zich op een nieuw slachtoffer te wer-
pen’ (p. 48). De vergelijking met de draak Katla uit 
De gebroeders Leeuwenhart is niet ver weg.

In het verlengde van haar ideologisch geladen 
boeken liggen Lindgrens opiniestukken over kin-
derrechten, dierenrechten en ecologische kwesties. 
Filantropie en solidariteit waren ook de drijfveer van 
deze politieke inspanningen, die volgens Andersen – 
met een verwijzing naar een uitspraak van Kruimel 
Leeuwenhart – aantonen dat de schrijfster zelf alles-
behalve een kleine lor was. Dat ze daarenboven po-
litieke thema’s toegankelijk maakte voor de mensen 
in de straat, door ze weer te geven in de vorm van 
oeroude vertelvormen zoals het sprookje, beschouwt 
Andersen als een van haar grootste prestaties.

Veel meer dan eerdere studies legt Deze dag, een 
leven de nadruk op de meer donkere kant van 
Lindgrens leven en oeuvre. Voor Lindgren was 
verdriet een dagelijkse realiteit en de eenzaamheid 
een noodzaak. Het citaat ‘deze dag, een leven’, van 
de Zweedse dichter en filosoof Thomas Thorild, 
past uitstekend als motto voor haar levensleer. 
Voor Lindgren was het schrijven een tegenwicht 
voor haar zwaarmoedigheid. Een ander motto 
van haar was een Chinese zegswijze: ‘Je kan niet 
verhinderen dat de vogels van het verdriet rond je 
hoofd cirkelen, maar je kan wel voorkomen dat ze 
een nest bouwen in je haar’. Deze aan optimisme 
grenzende levenskracht weten Lindgrens lezers 
nog steeds te waarderen.

Tot slot is er in haar boeken nog een andere vorm 
van eenzaamheid terug te vinden, die minder tries-
tig en zwaar is, namelijk de vrijwillige afzondering. 
De zwerver Oskar uit Rasmus en de landloper is de 
verpersoonlijking van deze zelfgekozen eenzaam-
heid, en hetzelfde geldt voor Lindgren zelf. Hoe 
bekender ze werd, hoe meer ze ernaar verlangde 
om in alle rust, weg van de schijnwerpers, haar 
eigen gang te kunnen gaan. Ze was graag alleen en 
hield naar eigen zeggen van zichzelf als gezelschap 
om de eenzaamheid mee te verdrijven. Haar eigen 
relatie met de ‘allenigheid’, waarvoor ze kinderen 
wilde behoeden, was aan het einde van haar leven 
helemaal in de plooi gevallen. 

Voor Andersen is er geen ander besluit mogelijk 
dan dat Lindgren een wonderlijk bestaan leidde, zo 
verraadt de laatste zin in zijn biografie: ‘Wat een 
dag, wat een leven’ (p. 450). Voor mij rest er over 
Deze dag, een leven enkel te concluderen: wat een 
boek. Samen met Oorlogsdagboek 1939-1945 draagt 
deze mooie biografie bij aan een steeds vollediger 
en immer veelzijdiger beeld van een complexe 
persoon en verhalenverteller.

Deze dag, een leven. De biografie van Astrid Lindgren. 
Jens Andersen. Uitg. Ploegsma, 2016 (35 euro)/ 
Oorlogsdagboek 1939-1945. Astrid Lindgren. Uitg. 
Ploegsma, 2015 (24,99 euro)

Sara Van den Bossche
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Verslag voorjaarsstudiedag

Kopstukken uit de leesbevordering.

Op zaterdag 22 april vond in de Openbare Biblio-
theek in ’s Gravenhage de voorjaarsstudiedag plaats. 
Het thema van de studiedag was ‘Kopstukken uit 
de leesbevordering’. Na een geanimeerde ontvangst 
met koffie/thee en heerlijke, door Margreet van 
Wijk, secretaris van onze stichting, zelfgebakken 
taart, opende Jant van der Weg de studiemiddag. 
Ze begon uiteraard met een woord van dank aan 
de bibliotheek voor de gastvrijheid. Het is voor de 
stichting belangrijk om de studiedagen te organise-
ren bij instellingen die ook een boeiende collectie 
hebben die bekeken kan worden. Daarnaast, en dat 
is toch ook erg belangrijk, is het mooi om te gast 
te zijn zonder zaalhuur en dergelijke te hoeven te 
betalen. De borrel na afloop van de studiedag werd 
ook aangeboden door de bibliotheek. 

Na een woord van welkom gaf Annemarie Hennekes 
een interessante inleiding op de kinderboekencol-
lectie van de Openbare Bibliotheek Den Haag die in 
1976 opgezet is. Daarna werd het een verhaal van 
‘vallen en opstaan’ waarbij het belang van de col-
lectie vaak ter discussie werd gesteld en de collectie 
steeds moest verhuizen. Binnen de collectie is vooral 
de koloniale kinder- en jeugdliteratuur goed verte-
genwoordigd, maar zijn er ook veel kinderbijbels te 
vinden. Daarnaast heeft de collectie Jenny Dalenoord 
een plekje in de collectie oude kinderboeken gevon-
den. Ook andere belangrijke Haagse auteurs zoals 
Max Velthuijs, Anke de Vries en Tonke Dragt wor-
den verzameld, en ook de Kinderboekenweekuitga-
ven, Als ik het goed begrepen heb, gaat de collectie 
echter niet een heel mooie toekomst tegemoet. Het 
verhaal van Annemarie wordt bewerkt tot een bijdra-
ge in de rubriek ‘verzamelingen’ die zal verschijnen 
in het volgende nummer van de SGKJ-Berichten. 

Kopstukken

En toen volgden twee boeiende, levendige lezingen 
over twee belangrijke kopstukken. Joke Linders ver-
telde over de leesbevorderingsactiviteiten van Annie 
M.G. Schmidt en de mensen om haar heen. Daarna 
volgde Truusje Vrooland die vertelde over het leven 

en werk van Jannie Daane. Vanuit de zaal werd er 
vaak spontaan gereageerd. Herinneringen aan de 
beide ‘kopstukken’ en hun activiteiten werden al 
snel gedeeld. Een ingekorte versie van de lezingen 
van Joke Linders en Truusje Vrooland, helaas met 
iets minder beelden dan tijdens de lezingen, zijn in 
deze SGKJ-Berichten te vinden.

In de lunchpauze bestond de mogelijkheid om 
onder begeleiding de collectie oude kinderboeken 
op de vijfde verdieping te bekijken. Er werd vooraf 
wel gezegd dat men stil moest zijn, want naast de 
collectie zijn de werkplaatsen waar mensen in alle 
rust moeten kunnen werken. Een moeilijke opgave 
voor vrienden van de SGKJ die bij elk oud kinder-
boek dat ze zien wel met elkaar in gesprek willen 
gaan. Er zijn gelukkig geen klachten gekomen over 
het bezoek van de boekenliefhebbers aan de collectie 
oude kinderboeken. Bij het bezoek aan de moderne 
kinderboekenafdeling op de tweede verdieping hoef-
de men de stilte niet in acht te nemen, en maar goed 
ook want een kinderboekenafdeling van een openba-
re bibliotheek hoort levendig te zijn. 

Na de lunchpauze kwam Anne de Vries aan het 
woord, zonder PowerPoint want Anne is nog van de 
‘oude stempel’ die het bij een lezing van het woord 
moet hebben. Op basis van zijn proefschrift Wat 
heten goede kinderboeken? gaf hij een overzicht van 
visies op leesbevordering van 1880 tot 1958. In deze 
SGKJ-Berichten geen samenvatting van zijn lezing, 
maar informatie over wat hij vertelde is te vinden 
in zijn zeer leesbare proefschrift. ’s Middags ging 
Norma Verheijen, programmaleider Jeugdstrategie 
van de Koninklijke Bibliotheek, in op de leesbevor-
dering anno 2017. Welke uitgangspunten, randvoor-
waarden en doelstellingen daarbij een rol spelen. In 
de vorm van een dynamisch schema liet zij zien hoe 
alles op elkaar inspeelt. 

Interviews

Een heel bijzonder onderdeel van de studiedag was 
het interview, misschien is de term ‘gezellig onder 
elkaar gesprek’ beter, met Joke Thiel en Afke van 
der Linden-Bergstra die vanaf de beginjaren betrok-
ken waren bij Bureau Boek en Jeugd in Den Haag. 
Het gesprek stond onder de deskundige (en zeer 
goed voorbereidde) leiding van het jongste SGKJ-be-
stuurslid Mark Dupree.
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In de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft 
Bureau Boek en Jeugd een belangrijke rol gespeeld 
bij de leesbevordering. Het was hét Nederland-
se centrum voor het kinderboek dat van 1952 tot 
1997 heeft bestaan. Tot 1972 als een zelfstandig 
Bureau Boek en Jeugd, daarna als afdeling binnen 
het NBLC. Een belangrijke publicatie van Boek en 
Jeugd waren de gidsen met korte aanbevelingen van 
boeken. In 1965 schreef mevrouw Hannie Wolff, 
destijds hoofd van de Haagse Jeugdbibliotheek, in 
haar voorwoord bij de eerste gids: ‘In deze tijd, waar 
men er soms verontrust over is dat de ‘leeskinderen’ 
verdrongen worden door de ‘kijkkinderen’, ziet men 
gelukkig steeds meer boeken, die het lezen tot een 
verrijkende bezigheid maken.’

Hoe kwam Afke in contact met Boek en Jeugd? Zij 
werkte, net klaar met haar opleiding, als leeszaalas-
sistente in Leeuwarden. Eén keer per maand reisde 
ze naar Meppel waar dan een kernbespreking was 
van kinderboeken. Annie Moerkercken van der 
Meulen, de eerste directrice van Boek en Jeugd, 
kwam daar ook. Zij vroeg of Afke niet in Amster-
dam de jeugdcursus wilde gaan doen. In Haarlem 
was toen een vacature en daarop heeft Afke gesol-
liciteerd en ze is aardig wat jaren in die bibliotheek 
blijven werken. Daarna ook nog een aantal jaren 
in Utrecht tot er bij de recensiedienst van Boek en 
Jeugd een vacature kwam en zij daar werd aangeno-
men. 

Joke begon haar loopbaan bij Jannie Daane in de 
Heisteeg in Amsterdam. Zij reisde naar de Verenig-
de Staten, ontmoette daar haar man, kreeg twee 
kinderen en keerde toen terug naar Nederland. Van-
wege haar goede kennis van de Engelse taal werd zij 
gevraagd voor Boek en Jeugd artikelen te vertalen. 
En sindsdien is zij tot aan haar vervroegd pensioen 
verbonden geweest aan Boek en Jeugd. 

Annie Moerkercken van der Meulen (1913-2001) 
was volgens Afke een stevige, vrij lange, kordate 
vrouw. Zij had een enthousiasme om jonge mensen 
te interesseren voor het werk in de jeugdbibliotheek 
(en ook voor de opleiding jeugdbibliotheekwerk). 
Uitgangspunt bij haar was ‘samenwerken’. Het 
was een vrouw die duidelijk oog had voor talenten 
van mensen en die mensen dan ook aan zich wist 
te binden. Maar er waren ook wel mensen die haar 
nogal ‘streng’ vonden.

Er moest in die beginjaren van Boek en Jeugd nog 
heel veel opgezet worden. Het jeugdbibliotheek-
werk stond nog in de kinderschoenen. Afke en 
Joke hebben hieraan meegewerkt. De verbetering 
van de collecties in de jeugdbibliotheken was een 
speerpunt. Joke vertelt dat er negen kernen in 
Nederland waren waar nieuw verschenen kinder-
boeken besproken werden. Die bijeenkomsten 
leverden korte besprekingen van de boeken op 
die, zo vertelt Afke, door Boek en Jeugd verspreid 
werden op gestencilde blaadjes. De besprekingen 
waren erg diepgaand, waarbij het schema van 
Louise Boerlage (‘juffrouw Boerlage’) werd ge-
bruikt. ‘Werd jij er ook zo gek van’, zegt Joke als 
Afke naar het schema verwijst. Die besprekingen 
op ‘Boerlagewijze’ waren echt heel diepgaand en 
zeer gestructureerd, niets bleef onbesproken.

In 1954 was de eerste Kinderboekenweek brengt 
Mark naar voren. In het eerste jaar lag de orga-
nisatie geheel in handen van Bureau Boek en 
Jeugd. Vanaf 1955 werd er samengewerkt met 
de Stichting CPNB. Het idee, vertelt Joke, kwam 
uit de Verenigde staten, maar daar was het een 
‘Kinderboekendag’. Er was geen materiaal voor 
een Kinderboekenweek en er moest dus van alles 
ontwikkeld worden. Tijdens de studiedagen in 
Woudschoten, vertelt Afke, werden allerlei idee-
en besproken en materialen ontwikkeld voor de 
viering van de Kinderboekenweek. ‘Was het thema 
niet Indianen?’ vraagt Joke, maar Afke weet het 
niet meer precies. Het is natuurlijk ook wel al een 
hele tijd geleden.

In 1972 werd het Bureau Boek en Jeugd geïnte-
greerd in het NBLC en in 1977 werd het woordje 
‘bureau’ geschrapt. Het werd de ‘dienst Boek en 
Jeugd’. Annie Moerkercken van der Meulen en 
Dick Reumer zaten, volgens Joke, elkaar voortdu-
rend in de haren, maar eigenlijk klikte het won-
derwel toch tussen die twee. Er is nog vele jaren 
heel actief gewerkt bij de dienst Boek en Jeugd 
waarbij de professionalisering van het jeugdbibi-
otheekwerk, maar ook de informatievoorziening 
over kinder- en jeugdliteratuur, zowel nationaal 
als internationaal, erg belangrijk was. Uiteindelijk 
is de dienst opgeheven bij de overgang naar het 
Letterkundig Museum en de KB. Nederland heeft 
nu helaas geen gedegen centrum voor de kinder- 
en jeugdliteratuur meer.
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Prijsuitreiking

Na het inspirerende gesprek met Joke Thiel en Afke 
van der Linden-Bergstra, waar het publiek overigens 
ook van alles wist in te brengen, was het tijd voor 
de feestelijke uitreiking van de Hieronymus van 
Alphenprijs. Voor de bezoekers altijd een verrassing 
wie deze tweejaarlijkse prijs in ontvangst mag ne-
men. Janneke van der Veer las namens de jury het 
juryrapport voor en al redelijk snel wist het publiek 
wie de prijs zou krijgen: Joke Linders. Joke was 
duidelijk zeer vereerd met de prijs. Het juryrapport 
en een interview met de laureaat is opgenomen de 
vorige SGKJ-Berichten. De bedoeling was dat we het 
eerste exemplaar van de hernieuwde Berichten aan 
Joke zouden overhandigen, maar helaas werd het 
nummer een dag te laat uitgeleverd. 

Geslaagde studiedag

Het was een mooi thema, met veelal boeiende lezin-
gen en een heel geslaagd dubbelinterview. Die opzet 
is zeker de moeite waard om in de toekomst vaker 
te gebruiken. Ook de locatie was heel geschikt voor 
een studiedag. Goed bereikbaar, een mooie zaal en 
een interessante collectie om in de lunchpauze te 
bekijken.

Toin Duijx

Lezing

Annie M.G. Schmidt en leesbevor-
dering

Een kopstuk is iemand die binnen een bepaalde 
groep een leidinggevende positie inneemt, boven de 
rest uitsteekt, veel invloed heeft. Was Annie M.G. 
Schmidt zo’n kopstuk? 

Annie’s keuze voor het bibliotheekwezen was er een 
bij gebrek aan beter. Na een mislukte poging notari-
aat te studeren in Den Haag vertrok ze om duistere 
redenen naar Hannover. Volgens de stadsarchieven 
van Hannover bracht ze er een kleine drie maanden 
door in het pension van de adellijke dames Von 

Levetzow (van 11 april tot en met 1 juli 1932) waarna 
ze weer verfrist naar huis komt, althans dat was de 
bedoeling. De praktijk bleek anders te zijn. 

Moeder Schmidt wordt knettergek van een volwas-
sen dochter thuis die aldoor in bed ligt, romannetjes 
leest en piano speelt. En dus stelt huisvriend Piet 
Callenfels voor haar een stageplaats te bezorgen in 
de bibliotheek van Middelburg. Tot haar eigen ver-
bazing vindt Annie het bijzonder fijn voortdurend 
omringd te zijn door boeken. 

In de zomer van 1933 wordt Annie toegelaten tot 
de opleiding tot bibliotheekassistente in Den Haag. 
Daarvoor is een stageplaats vereist en die vindt 
ze in de leeszaal van Schiedam. Met hangen en 
wurgen slaagt ze voor haar examen (zomer 1934), 
maar krijgt nog geen plaats op de directeurscur-
sus. Dus weer een baantje als volontair, nu bij het 
Rotterdams leeskabinet en tenslotte in oktober van 
dat jaar haar eerste baan als leeszaalassistente in 
Vlaardingen (Annie is dan 23 en verdient 40 gulden 
per maand).

‘Misschien was ik nog het normaalste toen ik als 
bibliotheekassistente boeken uitleende aan de 
toonbank. Ik was jong en plichtsgetrouw, deed 
wat ik moest doen en gedroeg mij zeer normaal.’ 
Maar haar ambities gaan verder dan Vlaardingen 
en ze blijft speuren naar andere mogelijkheden en 
een jaar later ziet ze een advertentie in het vakblad 
Bibliotheekleven (1935) voor een assistente voor het 
inlichtingenbureau van de Nutskinderleeszaal, met 
een salaris van 80 gulden per maand! 

‘Toen ben ik direct naar Amsterdam gegaan, waar 
ik om ongeveer één uur aankwam. Meteen naar 
de Nutskinderleeszaal. Juffrouw Boerlage was er 
gelukkig en las de brief. ’t Was echt iemand zoals 
je je een directrice van een kinderleeszaal voorstelt, 
met een bril en een glimlach en erg zoetelijk, een 
echte kinderopvoedster die zelf geen kinderen heeft. 
Ze heeft eerst alles over me opgeschreven, me alles 
gevraagd wat er maar enigszins te vragen valt, en 
toen heeft ze me alles uitvoerig laten zien… ’t Leek 
me verder wel interessant werk, ‘t is alleen jammer 
dat ik niet van kinderen hou. Daar had ik eigenlijk 
niet aan gedacht, dat er ook kinderen komen in een 
kinderleeszaal, zelfs in een Nutskinderleeszaal.’ 
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Annie is nooit echt te betrappen geweest op enige 
affiniteit met jeugdlectuur of de lezers ervan. ‘Ik 
kots ervan,’ schreef ze haar moeder toen ze voor 
haar cursus een aantal kinderboeken moest lezen. 
De praktijk kon haar al evenmin bekoren. Ze had 
een hekel aan de diensten in de kinderleeszaal en 
placht de kinderen af te snauwen 

Toch krijgt ze de baan bij Louise Boerlage, per 1 fe-
bruari 1936, en dat bevalt haar zeer want nu kan ze 
naar Amsterdam. Ze krijgt er als vanzelf een aantal 
lesjes leesbevordering aangereikt. Directrice Louise 
Boerlage, ‘Tante Wies’ voor haar assistentes, was 
een ietwat excentrieke oudere dame met vooruitstre-
vende ideeën over leesbibliotheken, opgedaan in de 
New York Public Library waar ze enige jaren als as-
sistente bij de Kinderleeszaal werkte en vervolgens 
de complete opleiding tot bibliothecaresse volgde, 
inclusief het kinderbibliotheekwerk. Gedurende een 
vakantie in Nederland kwam ze in aanraking met de 
kinderbibliotheek-beweging die hier toen in op-
komst was en kreeg ze de uitnodiging van het Dept. 
Amsterdam der Mij tot Nut van ’t Alg. om behulp-
zaam te zijn bij het organiseren van de zojuist op-
gerichte kinderleeszalen. Uitdagend werkterrein en 
dus besloot ze in Nederland te blijven en hier in de 
praktijk te brengen wat ze in Amerika had geleerd. 

Zo werd de Nutsleeszaal in de Wijde Steeg een van 
de eerste plekken in het land met een ‘open uitle-
ning’, dat wil zeggen dat de bezoekertjes zelf de 

boeken mochten uitkiezen en pakken. Ze liet haar 
medewerksters voorleesmiddagen verzorgen voor 
de volksjeugd in de Jordaan. En het waren deze 
‘heel armoedige, schamele, stinkende kinderen’ die 
Annie – hardhandig, maar niet minder effectief – 
leerden hoe het bevorderen van lezen niet werkt.

Ondanks haar geringe aanleg voor de omgang met 
kinderen is Louise Boerlage zo tevreden over haar 
leerlinge (net alle eerdere werkgevers) dat ze een 
aanbevelingsbrief schrijft aan het Opleidingsfonds 
voor de directeursopleiding teneinde haar een toe-
lage te bezorgen. ‘Ze heeft uitgesproken bekwaam-
heden en begaafdheden die het m.i. zeer wenselijk 
maken haar de gelegenheid te geven zich voor een 
werkkring te bekwamen waarbij haar litteraire aan-
leg tot ontplooiing zou kunnen komen.’ 

Samen met Annie Moerkercken van der Meulen, 
een lange wat schuwe en ziekelijke jonge vrouw die 
ook op de leeszaal werkt, verhuist ze op 2 september 
1939 naar de Zeekant 46 in Scheveningen. Wat hen 
bond is niet zo duidelijk. Annie Moerkercken keek 
erg tegen Annie Schmidt op. Ze lazen samen veel, 
zowat alle klassieken. Anna had zeker ook te doen 
met haar collega die vaak ziek was of bed moest 
houden en dan ging zij haar maar weer voorlezen. 

In september 1940 keren de twee vriendinnen terug 
naar Amsterdam waar ze de opleiding in de avond-
uren zullen voltooien.
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Vrijwel direct begint Annie aan de avondopleiding 
voor jeugdbibliothecaresse. Ook dat diploma haalt 
ze, in het najaar van 1942, maar dan zit ze al in Vlis-
singen als directeur van de Openbare Bibliotheek.

Van die periode in Vlissingen weten we niet zoveel, 
behalve dan dat ze zich gedraagt zoals je van een 
vrouw in haar positie, met verantwoordelijkheidsbe-
sef, verwacht. Even geen liefdes in het spel, wel de 
strijd tegen de Duitsers natuurlijk en alle ongemak-
ken van kou en wateroverlast en gebrek aan boeken. 
Annie probeert haar bibliotheek in te richten zoals 
Louise Boerlage haar dat leerde. Goede catalo-
gus, boekbesprekingen en zelfs een bescheiden 
leeszaaltje voor kinderen. Maar zo bekent ze aan 
Louise Boerlage in een brief van 3 augustus 1944: 
‘je zit hier wel heel erg achteraf met nooit eens een 
leeszaalmens om mee te spreken, alleen maar een 
paar gehuwde leeszaalmensen en die gelden niet 
meer want die kan het geen steek meer schelen au 
fond’. Ze zou best terug willen naar Amsterdam en 
als Annie Moerkercken haar dat vraagt, overweegt 
ze dat serieus. Eerst nog een opvolger regelen. Zoals 
iedereen weet, zou ze uiteindelijk geen positie in 
het bibliotheekwezen bekleden maar een bij Het 
Parool en wel als documentaliste. 

En toch komen we dikwijls uit bij Schmidt als we 
het over leesbevordering hebben. Niet alleen omdat 
zij vanaf dat kantelpunt in haar leven zoveel boeken 
schreef die grote en kleine mensen graag lezen, 
maar vooral vanwege het boek dat ze in 1953 op 
verzoek van de CPNB schreef, als een soort boeken-
weekessay: Van schuitje varen tot Van Schendel.

Het is nooit met zoveel woorden gezegd, maar 
Van schuitje varen tot Van Schendel is in feite het 
boekendebuut van de twee grootmoeders van de Ne-
derlandse kinderliteratuur. Het idee om Annie M.G. 
Schmidt en Fiep Westendorp te vragen hun licht te 
laten schijnen over het lezen van kinderen kwam 
van de Commissie voor de Collectieve Propaganda 
van het Nederlandse Boek. Net als overheid, onder-
wijzers en jeugdorganisaties maakte de boekenbran-
che zich zorgen over de groeiende bandeloosheid 
onder jongeren. Door alles wat er na de oorlog 
uit Amerika was komen overwaaien - films, strip-
boeken, jazz, nylons, cola – raakte de jeugd meer 
gericht op pret maken dan op leren, kerkbezoek of 
een nuttig lid der maatschappij worden.

Die verloedering diende gekeerd te worden, bij voor-
keur door kinderen al vroeg goede en tot plichtsbe-
sef oproepende boeken in handen te spelen. 

Zouden zij ‘op onderhoudende wijze’ aan opvoeders 
kunnen uitleggen hoe en welke boeken de jeugd 
konden begeleiden naar een dynamische en ethi-
sche volwassenheid? 

Humor

Geen van tweeën kon zich vinden in de gedachte 
dat het kind een potje was waar volwassenen alleen 
maar goede, leerzame en nuttige ingrediënten in 
hoefden te gieten. Natuurlijk: lezen was een feest. 
Dat wisten ze uit eigen ervaring, maar dat bete-
kende niet dat kinderen of mensen door het lezen 
van verantwoorde boeken vanzelf hoogwaardige en 
eerbiedwaardige burgers zouden worden. Vrij-
heid, blijheid. En niet-lezen kon ook, stelde Annie. 
Ouders en opvoeders moeten bij het kiezen van de 
juiste lectuur uitgaan van wat het kind wilde: Soms 
zal hij geen zin hebben in een zoet verhaal, in een 
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lief gezinsboek, hij zal zin hebben in een stout 
verhaal van belletje trekken en met roomtaarten 
smijten. Welnu, het is zijn goed recht. Wij lezen 
ook niet altijd Shakespeare, we lezen ook wel ’s een 
detective, dat is ons goed recht. Heuse ‘raadgevin-
gen’, doordesemd van ironie. 

De eerste druk van Van schuitje varen tot Van Schen-
del - 23.000 exemplaren - werd voor weinig geld, 75 
cent, onder ouders en opvoeders verspreid. In 1955 
en 1956 volgden een tweede en een derde druk van 
drieduizend exemplaren. Een meer dan behoorlijke 
oplage voor die tijd. Ouders en recensenten waren 
blij met het lijstje klassiekers dat Annie en Fiep 
suggereerden. 

Zo’n eigen bibliotheekje waar ieder kind recht op 
had, was het best te realiseren als ouders samen met 
hun kinderen boeken gingen kiezen en kopen. ‘Wij 
kunnen hen voorlezen en vertellen. We kunnen met 
hen samen een bibliotheek opbouwen en daaraan 
zelf een vreugde beleven die we sinds onze kinderja-
ren niet meer gekend hebben. En tegelijkertijd onze 
kinderen het onvervangbare geven: het fundament 
van hun cultuur. Al schuitje varende gaan we naar 
Van Schendel.’

Die laatste kreet die ook de titel van hun boekje 
werd, bevatte alles wat Annie en Fiep over het lezen 
van kinderen te melden hadden. Kinderen moesten 
veel boeken hebben en zelf een keuze kunnen ma-
ken. Zo af en toe konden vader, moeder of oma dan 
een zetje in de goede richting geven. Ziedaar in een 
notendop de grondslagen van de leesbevordering, 
aangereikt door Annie én Fiep Westendorp. Haar 
tekeningen onderstreepten de boodschap immers 
op sublieme wijze.

Maar Annie zou Annie niet zijn geweest als ze in 
1988, onder heel andere omstandigheden en in 
een heel ander tijdgewricht, het tegendeel beweer-
de tegen Bregje Boonstra van het NRC: ‘Wat een 
didactisch, opvoederig pestboekie! Hoe kan ik dat in 
godsnaam geschreven hebben. Die berispende toon 
tot ouders van, denk erom, je mag je kinderen het 
goede boek niet onthouden.’

Annie mag in haar leven dan wat veranderlijk zijn 
geweest. We hebben aan al die Annies veel te dan-
ken, ook qua leesbevordering. En Annie Moer- 
 kercken van der Meulen heeft dat goed gezien. Zij 
heeft haar vriendin in alles gesteund en er ook voor 
gezorgd dat de eerste Staatsprijs voor kinderlitera-
tuur aan haar werd toegekend. Als hoofd van het 
Bureau Boek en Jeugd heeft Moerkercken het jeugd-
bibliotheekwerk een belangrijke swing gegeven.

Joke Linders

Lezing

Jannie Daane: irritante vrouw of 
inspirerende kinderboekenfee?

De eerste week van de opleiding tot bibliothecaris 
aan de F.M.A., mijn eerste les jeugdliteratuur/
jeugdbibliotheekwerk, ik ben negentien en zit vol 
verwachting op de voorste bank in afwachting van 
de docente. Jannie Daane komt binnen; zilvergrijs 
haar, een indrukwekkende boezem, een stralen-
de lach met pretogen en twee enorme tassen met 
boeken. In elke hand een. Vrijwel meteen gaat ze 
beginnen met ons – grote meisjes en een enkele 
jongen – iets voor te lezen. Uit een klein prenten-
boekje in het Engels: Something Blue, (oorspron-
kelijk: Une petite tache bleue van illustrator Boris). 
Een uitgave waarover Jannie zelf in een artikel ooit 
zei: ‘Mijn ervaring is, dat kinderen al meteen in het 
verhaal zitten. Ze gaan al vlug hardop meedenken 
wat het gaat worden. En leven mee alsof het een 
detective is’. Het is een boekje met een heel simpel 
gegeven. Op de eerste pagina zie je een blauwe stip. 
Op de volgende bladzijde een iets grotere stip en dat 
herhaalt zich nog een paar keer. Ik kijk er gebiolo-
geerd naar. Tot ze ineens de klas inkijkt en roept: 
‘en wat wordt dat dan?’.

de Berichten 90.indd   10 31-07-17   23:53



SGKJ - Berichten
 zomer 2017 no.90

11

Waarop ik direct mijn hand opsteek, bijna van 
mijn stoel val van opwinding en roep: ‘juf, de zee!’ 
Jannie Daane kijkt me aan, lacht voor het eerst haar 
kenmerkende klaterlach en steekt haar wijsvinger 
naar me uit: ‘geboren jeugdbibliothecaresse!’. De 
klas lacht. Om haar en om mij. 

Jannie Daane (1909-1984) was een ongelooflijk 
gedreven boekpromotor. Een vrouw met een 
uitgesproken persoonlijkheid, maar tevens een 
persoonlijkheid waar veel mensen soms moeite 
mee hadden: ‘Jannie Daane zou altijd blijk geven 
van een zekere tweespalt tussen een onwrikbare 
rechtlijnigheid en een hang naar vrijheid, avontuur, 
en het goede der aarde. Misschien was die gesple-
tenheid ook de reden waarom veel mensen met 
Jannie’s uitgesproken persoonlijkheid moeite had-
den: ze konden niet om haar heen. Of je ging door 
de knieën voor haar eerlijk, inspirerend enthousi-
asme, of je knapte af op haar overdadige, weinig 
terughoudende presentatie van het goede van de 
jeugdliteratuur. Een tussenweg was er meestal niet’ 
(Joke Thiel-Schoonebeek in: Pioniers van het jeugd-
bibliotheekwerk, NBLC, 1986). Uit haar warme ver-
halen over Jannie Daane tijdens een recent bezoek, 
wordt duidelijk dat Joke - die een heel verleden met 
Jannie heeft - beslist tot die eerste groep mensen 
behoort. Net als Jacques Vriens die in een interview 
in En nu over jeugdliteratuur (1980, 2) over haar 

zei: ‘De kinderboekenfee, die vele jaren geleden in 
mijn leven kwam en mij als kwekeling van de P.A. 
bekeerde, heette Jannie Daane. Ik werkte in Am-
sterdam op een lagere school en daar kwam Jannie 
wekelijks in de klas en stortte haar enthousiasme 
uit over de kinderen en mij. Er was geen ontkomen 
aan: ik begon kinderboeken steeds leuker te vinden, 
begon zelf steeds meer kinderboeken voor te lezen 
en waagde me aan mijn eerste boekpromotie. Ze 
was altijd heel aanwezig, maar als je je liet verove-
ren door haar, dan ging er een wereld voor je open. 
(…) Het komt door het enthousiasme dat zij toen 
bij mij opriep, waardoor ik met kinderboeken ging 
werken en, later, ging schrijven voor kinderen.’ 

En onlangs aan de telefoon :’Jannie was een wande-
lend prentenboek, altijd met haar twee tassen boe-
ken op pad als een leesbevorderend activist. Toen 
ze eens bij mij op de school kwam waar ik hoofd-
onderwijzer was, om in elke klas een boek voor te 
lezen of te vertellen, nam ik haar in de lunchpauze 
mee naar huis om een boterham te eten. Onze 
zoon Boris was toen drie jaar en het eerste dat ze te-
gen hem zei was: Boris ik heb een heel leuk boekje 
voor je: Varkentje Valentijn en ging hem dat meteen 
voorlezen. Ze ging dus gewoon dóór. Door met 
voorlezen aan een kind. Het werd natuurlijk zijn 
favoriete boekje. Ze was een heel aanwezige vrouw, 
maar als je je liet veroveren door haar, dan ging er 
een wereld voor je open. Ja, mijn ontmoeting met 
haar was een cadeautje van het leven’. 

Jannie Daane

Jannetje Daane werd op 21 december 1909 geboren 
in Egmond aan Zee als dochter van een onderwijs-
man (van wie ze waarschijnlijk haar natuurlijke 
onderwijstalent had geërfd), volgde de HBS in Rot-
terdam en werkte als vrijwilliger in het Rotterdams 
Leeskabinet. Waarschijnlijk geïnspireerd hierdoor 
deed ze een bibliotheekopleiding en behaalde in 
1930 haar assistent-bibliothecarisdiploma in Nij-
megen. Daarna was ze werkzaam in de Nutsbiblio-
theek in Rotterdam. Vanaf 1935 ging ze in Vlissin-
gen het bibliotheekwerk leiden. Maar ondanks haar 
Zeeuwse familieachtergrond, beviel het haar daar 
in die provincie niet. Vanaf 1939 kwam ze in dienst 
als assistente op de uitleen van de Openbare Lees-
zaal en Bibliotheek Amsterdam en in 1957 werd ze 
hoofd van het beroemde filiaal de Wijde Steeg. 
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Jannie volgde behalve de directeursopleiding in 
1933, natuurlijk ook een cursus tot jeugd-bibliothe-
caresse en doorliep allerlei posities in de Amster-
damse bibliotheek en werd hoofd van verschillende 
filialen. Vanaf 1951 ging ze vooral jeugdwerk doen 
en niet alleen binnen de bibliotheek, maar ze trok 
ook de scholen in. Daarna was ze vanaf 1964-1974 
stafdocente op de Frederik Muller Academie. Over 
haar werk met kinderen schreef ze vele artikelen 
die werden gebundeld in Avonturen met kinderen en 
boeken (Bussum, De Toneelcentrale, 1977) een echte 
wegwijzer voor belangstellenden waarin ze uiteen 
zet waar het bij vertellen en voorlezen om gaat. 

Jannie: ‘Geen taalaktiveringsprogramma, taalcom-
pensatieprogramma of hoe ze nog meer heten 
mogen, kan het levende woord in bakerrijmpje, 
gedicht, prentenboek, verhaal en sprookjesboek 
vervangen. Mits ... ze natuurlijk goed worden voor-
gelezen.’

Ook gaf ze enthousiast lezingen aan ouders en ge-
interesseerden uit het onderwijs. Hierover vertelde 
Joke Thiel me een kostelijke anekdote. ‘We gingen 
naar een ouderavond toe op een basisschool. De 
voorste rijen van het zaaltje bleven helemaal leeg. 
Het personeel zat ook achterin en was bezig met 
elkaar. Jannie pakte haar twee tassen boeken op, 
verliet het voorste gedeelte van de zaal. Liep hele-
maal naar achteren en zei tegen de aanwezigen: als 
u nu allemaal even uw stoel omdraait, dan kunnen 
we beginnen.’ Joke omschrijft ook haar periode in 
de Wijde Steeg, de voormalige Nutsleeszaal, met 
Jannie als een heel rijke en vruchtbare tijd.

Een tijd waarin ontzettend veel gebeurde en veel 
moois tot stand kwam. ‘Dat was in de dagen dat de 
zaterdagmiddag nog de drukste uitleen kende, en 
talloze kinderen uit de binnenstad, maar ook van 
heinde en ver, naar de leeszaal kwamen. De ruimte 
was te klein en weinig praktisch, het interieur eigen-
lijk shabby, maar er was levendigheid en plezier 
alom. Er werd gelezen, verteld, gespeeld en gevierd. 
De Kinderboekenweek-vieringen met name werden 
met veel creativiteit kleurrijk opgezet. Aan program-
ma, vertelling, entourage en publiciteit werd veel 
tijd en aandacht besteed. De Kinderboekenweek was 
toen nog bibliotheek-promotiemiddel bij uitstek en 
je haalde er de krant mee.’

Het werken in de Wijde Steeg, in het hartje van Am-
sterdam, was ook heel gezellig: er werd vaak samen 
gegeten in ‘De vijf Vlieghen’, of Jannie tracteerde op 
verse aardbeien die ze opaten tussen de oude boe-
ken (Jannie hield van lekker eten en kon ook goed 
koken). Ze vierden ook Sinterklaas samen en voor 
Jannie maakte Joke ooit als presentje een allerliefst 
klein boekje over het tekkeltje Wäkkeltje. 

Als bibliothecaris had ze dus een fraaie carrière. 
Ze maakte in de Kinderboekenweek van 1954 een 
‘instructieve’ tentoonstelling in de hal van de Bibli-
otheek (Van schuitje varen tot Van Schendel naar de 
gelijknamige CPNB-uitgave) met persconferentie en 
werd in 1958 zelfs betrokken bij het samenstellen 
van een expositie van oude kinderboeken in het Ste-
delijk Museum: Kinderen lazen, kinderen lezen. Dat 
vond ze ook heerlijk om te doen. Haar werkzaam-
heden brachten haar in de loop der jaren niet alleen 
in contact met grote pioniers in het vak als: Louise 
Boerlage (docent jeugdopleiding), Annie Gebhard 
(OBA), Annie Moerkercken, Hannie Wolff, Gerrit 
van Riemsdijk en later Volkskrant criticus en collega 
F.M.A docent Kees Fens, maar ook met auteurs als 
Wim Hora Adema, Mies Bouhuijs, Jan Mens en 
Leonard de Vries (van de bekende bundel Bloempjes 
der Vreugd voor de Lieve jeugd, 1957). 

De blokboekjes

Tijdens haar eerste studiereis naar Amerika zag ze 
daar zoveel mooie kinderboeken, dat ze thuisgeko-
men bij Paul Brinkman van uitgeverij Ploegsma een 
pleidooi hield voor haar lievelingsboek: Millions of 
cats van Wanda Gag.  
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‘Vertaalt u het maar’, zei hij in 1958. Het werd Mil-
joenen poesjes, en dat was het begin van een vrucht-
bare vertaalcarrière naast haar andere werkzaam-
heden. Jannie: ‘De recensenten (die in die tijd van 
kinderboeken geen kaas hadden gegeten) kraakten 
het af, omdat het te wreed zou zijn voor kinderen. 
Daardoor liep het niet zo erg en moest het uiteinde-
lijk zijn einde vinden bij de Slegte.’

Na haar tweede studiejaar als gastbibliothecaris in 
haar geliefde New York aan de New York Public 
Library kwam ze in 1962 terug met een aantal I can 
read-boekjes (New York, Harper & Row) in haar 
koffer. Eenvoudige, goed geschreven verhaaltjes met 
passende en vaak zeer artistieke illustraties (Mina-
rek/Sendak! Kleine Beer). 

‘Elke keer dat ik voor iets bij Ploegsma moest zijn, 
bracht ik het altijd weer op deze boeken. Tot Frits 
Brinkman Little Runner onder ogen kreeg en er en-
thousiast voor werd.’ Samen met Andries Oldersma 
en Heleen Kernkamp-Biegel vormde ze vanaf 1963 
de redactie van de Blokboekjes, die – tot op de dag 
van vandaag – geweldige serie voor beginnende 
lezers en kleuters. Jannie – ook wel de petemoei van 
de blokboekjes genoemd – mocht er een behoorlijk 
aantal ook zelf vertalen (Varkentje Valentijn, Isabella, 
Snelle jager uit het indianenhuis). ‘Ik koos de boe-
ken waar humor in zat: Dit is het huis waar Keesje 
woont en heb er een flink aantal vertaald. (…) Via de 
bibliotheek, en lezingen overal in Nederland en op 
scholen hebben we de Blok-boekjes gepushed.’

Haar selectiecriteria waren: ‘De praktijk wijst uit dat 
de kinderen van de Blok-boekjes genieten.

Zij bezitten in alle opzichten die eigenschappen die 
een boeiend kinderboek maken, zonder daarbij in 
afgesleten, geijkte procedés te vervallen. Zij bevat-
ten avontuur en spanning, mildheid en humor, 
veiligheid en warmte, veel en mooie illustraties, een 
leesbare en sobere tekst en bovendien slaan zij de 
goede toon aan. Vertalen voor kinderen doet een 
vertaler echt niet zomaar. Onmisbaar is het contact 
met de kinderen, de lezers en de gebruikers van het 
boek.’ (in: Do not lose the nightingale, bundel opstellen 
aangeboden aan de jeugdbibliothecaresse Jannie Daane, 
Amsterdam, F.M.A., 1974, pag. 12).

Maar terug in Nederland richtte ze als jeugdbibli-
othecaris haar aandacht vooral ook op het werken 
met kinderen en boeken via de scholen. Jannie: ‘De 
totaliteit van de kinderen vinden we in de scholen, 
daar moeten we ze met het boek opzoeken’. Kees 
Fens: ‘Ze had een natuurtalent om met kinderen 
om te gaan. Jarenlang heb ik haar naar haar scholen 
zien gaan: aan elke arm een tas vol boeken. Als gro-
te toverdozen moet ze die tassen voor de kinderen 
hebben uitgepakt’ (De Volkskrant, 18-05-1984).

En tot mijn verrukking bleek onlangs een van de 
koorleden van mijn buurtkoor (dichtbij de Joh. Hui-
zingaschool!) zelfs nog duidelijke herinneringen 
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aan de boekpromotielessen van Jannie te hebben. 
‘Heel fijn en inspirerend waren die bezoeken van 
haar aan de Huizingaschool. In de klas van mijn 
dochter liet ze de kinderen vaak ‘elfjes’ maken 
(gedichtjes van elf woorden verdeeld over vijf regels) 
om kinderen met poëzie in aanraking te brengen. 
Dat vond ze als klein meisje toen geweldig. En nu 
ze al ruim veertig is, maakt ze nog steeds haiku’s!’. 
Een heerlijke ontdekking was dat. Jannie Daane 
eventjes weer ‘still alive’ in Amsterdam-Slotervaart!

Truusje Vrooland-Löb

Interview met Saskia de Bodt

Aanjager op het gebied van het 
onderzoek naar de illustraties in 
kinderboeken

Saskia de Bodt is de eerste bijzonder hoogleraar 
Illustratie aan de Universiteit van Amsterdam. Een 
leerstoel die is ingesteld door de Fiep Westendorp 
Foundation en die zij sinds 2008 bekleedt. Op 3 
november neemt ze afscheid met een symposium, 
voorafgaand aan haar afscheidsrede. Een mooie 
reden voor een interview met Saskia, die we ook 
kennen als vriend en oud-bestuurslid van de SGKJ. 
Hoe is ze als kunsthistoricus terecht gekomen bij 
de illustraties van kinderboeken? Dat lijkt niet zo 
vanzelfsprekend, gezien haar loopbaan als docent 
en onderzoeker kunstgeschiedenis aan de universi-
teiten van Utrecht en Amsterdam. 

Zeeuws-Vlaanderen

Geboren in Oosterhout is ze na een paar jaar Den 
Haag opgegroeid in Zaamslag. Haar vader zocht 
als kunstschilder de rust en het weidse landschap 
van Zeeuws-Vlaanderen om te kunnen schilderen. 
‘De jaren in Zaamslag waren vormend voor mij. 
Die ruimte van het lege landschap, de charme van 
het boerenleven en van de kleine gemeenschap.’ Ze 
kwam begin deze eeuw weer terug in Zeeland voor 
haar boek Een Zeeuwse Idylle: het beeld van Zeeland in 
prentenboeken 1900-1960 uit 2006. 

In datzelfde jaar lichtte Saskia een van de Zeeuwse 
kunstenaars eruit om het nieuwjaarsgeschenk van 
de SGKJ samen te stellen: Pinksterkermis door Jan 
Heyse. ‘Als kind wilde ik schrijfster van kinder-
boeken worden en ik heb lang geaarzeld over mijn 
studiekeuze. Het is uiteindelijk kunstgeschiedenis 
in Utrecht geworden. In 1997 heb ik toch nog een 
educatief kinderboek geschreven, Mesdag en zijn 
vrienden. Schrijven doe ik graag en daarom heb ik 
bij mijn deeltijdaanstelling aan de universiteit altijd 
ruimte willen houden om veel te kunnen schrijven, 
zoals voor de kunstredactie van de NRC.’
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De grenzen van het vakgebied

Uit de keuze van haar onderwerpen blijkt dat Saskia 
met haar brede interesse altijd de grenzen van het 
vakgebied heeft opgezocht. Ze is bijzonder geïnte-
resseerd in de culturele achtergronden van de kunst 
en de kunstnijverheid. Haar eerste boek gaat over 
Nederlands borduurwerk uit de 17e eeuw (Op de 
Raempte off mette Brodse, 1987), vooral gebaseerd 
op archiefonderzoek. Ze werkte mee aan tentoon-
stellingen voor museum het Catharijne Convent 
en voor museum Boijmans van Beuningen, waar 
ze ook een kleine vijf jaar conservator was. In 1990 
werd ze aangesteld als universitair docent kunst-
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht met als 
onderzoeksgebied de beeldende kunst tussen 1850-
1950 in Nederland en België. Toen moest ze nog 
promoveren. Omdat ze veel onderzoeksmateriaal al 
had klaarliggen, lukte het haar om in twee jaar het 
proefschrift te schrijven Halverwege Parijs: Willem 
Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 
1840-1890. In het verlengde van haar promotie-on-
derzoek organiseerde ze in 1995 in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten in Brussel een grote 
tentoonstelling. De band met Vlaanderen zal altijd 
belangrijk blijven in haar werk. Ze doceert aan de 
Koninklijke Academie voor Vrije kunsten in Gent 
en organiseerde tentoonstellingen in Brussel en 
Gent. Eveneens is ze lid van de Koninklijke Vlaam-
se Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten (Brussel)

Prentenboeken 

Hoe is Saskia voor het eerst in aanraking gekomen 
met de illustraties van kinderboeken? In Utrecht 
had ze ideeën voor verschillende projecten, onder 
meer een boek over de schilders van Oosterbeek 
en een onderzoek naar vrouwelijke illustratoren 
van kinderboeken in het begin van de twintigste 
eeuw, Rie Cramer, Nelly Bodenheim, Berhardina 
Midderigh Bokhorst, Nans van Leeuwen en Sijtje 
Aafjes. Saskia vond het moeilijk om uit die plannen 
een keuze te maken. Eigenlijk was het haar dochter 
Anna, geboren in 1989, die de knoop doorhakte, 
toen ze riep: ‘Waarom niet de kinderboeken? Leuk!’ 
Peter Hecht, hoogleraar oude kunst in Utrecht, 
raadde haar aan om het onderwerp te verbreden en 
hij gaf haar een half jaar vrij om het project op te 
zetten.

Zelf heb ik Saskia voor het eerst ontmoet tijdens het 
symposium ‘Tot volle waschdom’ op 1 en 2 oktober 
1999 in Utrecht. Saskia had al stimulerende gesprek-
ken met Netty van Rotterdam en Jeannette Kok 
gehad en hun enthousiasme was aanstekelijk en 
leidde ertoe dat zij op een studiedag van de SGKJ in 
de bibliotheek van Rotterdam haar plan presenteer-
de voor een boek over prentenboeken tussen 1880 
en 1950. ‘Dat is het leuke aan deze club, de com-
binatie van verzamelaars, onderzoekers, collectie-
beheerders en bibliothecarissen.’ Het project heeft 
Saskia opgezet samen met een van haar oud-studen-
ten, Jeroen Kapelle, tegenwoordig werkzaam bij het 
RKD. Hoe heeft ze het auteursteam samengesteld 
voor Prentenboeken: Ideologie en Illustratie 1890-1950 
(het boek dat in 2003 uitkwam)? ‘Met Jeroen Kapel-
le heb ik uitgebreid overlegd over de verschillende 
invalshoeken van waaruit we het onderwerp wilden 
belichten en daar hebben we auteurs voor gevraagd. 
Mijn eerste werkplek in Utrecht was een prettige 
kamer, waarin mensen met een gezamenlijke inte-
resse elkaar konden ontmoeten en elkaar beter leren 
kennen, heel stimulerend voor de samenstelling 
van het boek. Het moest vooral over de artistieke 
en kunstzinnige prentenboeken gaan, maar dat 
niet alleen. Het hoofdstuk van Theo Gielen over 
de ‘fabrieksprentenboeken’ is eigenlijk de verant-
woording voor de rest van het boek, dat over meer 
‘elitaire’ produkten gaat.’ Aan het boek werkten nog 
meer oud-studenten van Saskia mee (Willemijn 
Lindenhovius en Iris Holthuis). Op die manier heeft 
ze altijd haar studenten en oud-studenten gestimu-
leerd om zich in hun vakgebied verder te ontwikke-
len.

Studenten

Als Saskia colleges geeft en werkstukken begeleidt, 
neemt ze de studenten altijd mee naar tentoonstel-
lingen en bibliotheken met historische collecties. 
Met specifieke opdrachten laat ze studenten ervaren 
hoe interessant het onderzoek in musea en archie-
ven is. Dat doet ze vanuit haar visie dat de cultuur-
historische context van de beeldende kunst van 
groot belang is. Ze zoekt ook naar gelegenheden 
om de studenten presentaties te laten verzorgen. 
Zo hebben haar studenten presentaties verzorgd 
tijdens het 20-jarig jubileum van de SGKJ in 2013 
in de OBA (Annemieke Rens, Bregje Hofstede en 
Hanna Melse) en tijdens de voorjaarsstudiedag 
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van 2015 bij StOK in Deventer (Jozefien de Leest, 
Maryvon Stroosnier, Liselotte Campman en Jasper 
Bendermacher). ‘Jammer genoeg geeft de opzet van 
de studie op dit moment de studenten nauwelijks 
meer de gelegenheid om zich eerst breed te oriënte-
ren op een periode of een stroming, om daarna een 
specifiek onderwerp te kiezen voor een werkstuk. 
De periode van één blok is daarvoor veel te kort.’

Studenten en oud-studenten heeft Saskia zoveel mo-
gelijk betrokken bij tentoonstellingen die ze organi-
seerde. Over welke projecten en onderzoeken is ze 
achteraf het meest tevreden? ‘Dat is ongetwijfeld het 
project rond de schildersdorpen, dat in 2004 leidde 
tot het boek Schildersdorpen in Nederland met daarbij 
een grote tentoonstelling in Laren. Het was een in-
teressant onderzoek. Dit project kon ik combineren 
met een derdejaars onderzoekswerkgroep, waar 29 
enthousiaste studenten op intekenden. Er was een 
extra gastdocent nodig om ze goed te begeleiden.’ 

Koninklijke Bibliotheek

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek 
en uitgeverij d’jongeHond heeft Saskia een reeks 
opgezet over aspecten van de illustraties van 
(kinder)boeken. 

Daarin zijn enkele delen verschenen van haar hand 
zoals Kinderen van Holland ( 2009) en Van Poe tot 
Pooh. Illustreren om je penselen te kunnen betalen? 
(2010, een bewerking van haar inaugurele rede). 
Andere auteurs kregen ook het verzoek om een deel 
van de serie te schrijven. Aernout Borms schreef 
over Centsprenten (2010). Jeroen Kapelle en Dirk 
Tang zijn de auteurs van Zwart, Het beeld van de 
zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-
1980 (2007). De serie is gestopt toen de uitgeverij 
werd opgeheven. 

Welke onderwerpen zou Saskia nog graag gezien 
hebben, als volgende delen van de serie? ‘Afgezien 
natuurlijk van het boek over El Pintor, dat Theo 
Gielen helaas niet heeft kunnen voltooien, zou ik 
graag een serie willen samenstellen over de illu-
stratiegeschiedenis van Nederlandse bewerkingen 
van klassiekers. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan 
Pinokkio of Alleen op de wereld. Welke scènes worden 
uitgebeeld, wat is karakteristiek voor de stijl van de 
verschillende illustratoren, hoe kun je die plaatsen 

in de tijd waarin ze werkten? Ik zou zeker ook een 
deel willen maken over De Stijl en het modernisme. 
Voor de verschillende delen van de serie zou ik dan 
een samenwerking zoeken met andere instanties, 
afhankelijk van het onderwerp.’

Bijzonder hoogleraar Illustratie

In 2008 is Saskia benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Illustratie (van 1850-heden) aan de Universiteit van 
Amsterdam vanwege de Fiep Westendorp Foun-
dation. Ze heeft in Amsterdam zowel bachelor- als 
masterstudenten opgeleid van verschillende studie-
richtingen, waaronder kunsthistorici, boekweten-
schappers en Neerlandici. ‘Het is me opgevallen dat 
de boekwetenschappers het vanzelfsprekend vinden 
om voor hun onderzoek de archieven in te duiken 
en de historische context van illustraties bij hun 
onderzoek te betrekken. Studenten Nederlands heb-
ben meer de neiging om de afzonderlijke plaatjes te 
lezen en te analyseren, zoals ze teksten analyseren, 
beeld verklaren als een vorm van tekst verklaren.’

‘Lisa Kuitert heeft een pad jeugdliteratuur opgezet, 
in samenwerking met de universiteit van Tilburg, 

de Berichten 90.indd   16 31-07-17   23:53



SGKJ - Berichten
 zomer 2017 no.90

17

waar steeds een klein aantal boekwetenschappers 
op intekende. Persoonlijk heb ik heel goede herin-
neringen aan de reis naar Kaïro, waar Helma van 
Lierop en ik lezingen hebben verzorgd over kinder-
boeken op het Nederlands Instituut. Later ben ik 
ook nog in Sint-Petersburg geweest, als gastdocent. 
Naar Rusland zou ik graag nog eens terug gaan, 
omdat de studenten daar zeer veel interesse hebben 
voor de Nederlandse cultuur.’

Bijzonder was de dubbelpromotie van Albert 
Lemmens en Serge Stommels, een promotie die 
ze begeleidde samen met haar man Jos Koldeweij, 
hoogleraar kunstgeschiedenis van de Middeleeu-
wen aan de Radbouduniversiteit. Het proefschrift 
Russian artists and the children’s book 1890-1992 was 
de aanleiding voor de tentoonstelling van Russische 
prentenboeken in museum Meermanno in 2013, 
De vrolijke brigade, waar veel vrienden van de SGKJ 
onder hun leiding de tentoonstelling bezochten. 

De ‘Verbeelders’

Wat ziet Saskia als de belangrijkste wapenfeiten die 
ze in de negen jaar van haar bijzonder hoogleraar-
schap bereikt heeft? Zonder aarzelen antwoordt ze: 
‘De eerste collegeserie voor de Illustere school en 
het tot stand komen van het boek De verbeelders.’ 
De collegeserie ‘Aspecten van de geschiedenis van 
de boekillustratie 1650 tot heden’ was gebaseerd 
op recent en lopend onderzoek. De serie was breed 
opgezet, zodat alle aspecten van het illustreren aan 
bod kwamen. Het was een leuke ervaring om een 
programma te maken voor een gemengd publiek, 
dat bestond uit mijn eigen studenten en belangstel-
lenden van buiten de universiteit.’

In 2014 kwam het boek uit, waaraan ze zo lang met 
verschillende mensen heeft gewerkt: De Verbeelders: 
Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw. Het is 
een standaardwerk geworden, waarin Saskia en de 
andere auteurs niet alleen de artistieke vernieuwers 
bespreken, maar ook populaire tekenaars als Anton 
Pieck en Rien Poortvliet. Ook bij dit boek heeft Sas-
kia oud-studenten betrokken, naast Jeroen Kapelle 
ook Bregje Hofstede, Josefien de Leest en Anne-
miek Rens (nu werkzaam in het Drents Museum in 
Assen). De tentoonstelling in Meermanno was de 
bestemming van een zeer geslaagde en drukbezoch-
te SGKJ-excursie. 

Het is altijd lastig om de eigentijdse ontwikkelingen 
te bespreken, omdat je daar nog niet met afstand 
naar kunt kijken. Hoe kijkt Saskia daar nu tegen-
aan? Ook als voorzitter van de jury die de Gouden 
Penseel toekent: ‘Er worden heel mooie prenten-
boeken gemaakt, maar op dit moment kan ik geen 
duidelijke nieuwe ontwikkelingen onderscheiden in 
de illustraties van kinderboeken. Met de digitale me-
dia en de uitgaven in eigen beheer komt de kwaliteit 
van boeken en van de illustraties soms onder druk 
te staan. Misschien is een nieuwe volksverheffing 
nodig om kinderen en goede boeken weer bij elkaar 
te brengen in deze tijd van verschraalde beelden 
overal om je heen. Als het gaat om cultuur en 
‘schoonheid’ in het algemeen, kan je immers mooi 
beginnen bij mooi geïllustreerde boeken.’

Saskia is nu bezig met een boek over de Belgische 
‘verbeelders’, waarvoor ze al het nodige onderzoek 
heeft gedaan. ‘Dit boek krijgt een heel andere opzet 
dan De verbeelders, maar verder wil ze hier nog niet 
zo veel over kwijt. Zeker is dat ze daarbij zowel de 
Franstalige als de Vlaamse illustraties wil bestude-
ren en dat het boek een historische, cultuurweten-
schappelijke invalshoek zal krijgen.
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In de toekomst?

Op het moment van het interview (juni 2017) moet 
haar opvolger in Amsterdam nog bekend gemaakt 
worden. Wat vindt Saskia dat er in de toekomst zou 
moeten gebeuren? ‘Een van mijn belangrijkste in-
valshoeken is toch de beeldvorming. Het is interes-
sant om te onderzoeken hoe afbeeldingen in boeken 
beeldbepalend kunnen zijn voor een gebeurtenis, 
een persoon of een episode uit de geschiedenis. Het 
onderzoek zou, wat mij betreft, ook internationaler 
kunnen worden’.

Saskia is een aanjager geweest op het gebied van het 
onderzoek naar de illustraties in kinderboeken. Wat 
gaat ze in de toekomst doen? Welke plannen heeft 
ze voor de komende jaren? ‘De studenten zal ik mis-
sen, maar ik blijf in elk geval een gastmedewerker 
en houd een plaats aan mijn bureau in Utrecht en 
Amsterdam. Verder zou ik graag onderzoek willen 
doen naar het culturele erfgoed in de schildersdor-
pen. Dat blijft me intrigeren, die ‘bezielde dorpen’ 
zoals Adriaan Roland Holst het noemde. Misschien 
moet ik ook iets praktisch doen en mijn enorme 
archief van de professionele borduurwerkers en met 
name het archiefonderzoek dat ik toen gedaan heb 
ordenen en overdragen aan het RKD. Maar ja, er 
is ook een nog groter archief over de relatie tussen 
Nederlandse en Belgische kunstenaars in de negen-
tiende eeuw en over het Brusselse kunstleven. Lang 
niet alles is destijds in Halverwege Parijs terecht 
gekomen. Wat me ook erg interesseert is, als je het 
over textiel hebt, de iconografie van het breien. De 
rol van breien in de kunst, tot op de dag van van-
daag. Wie weet kom ik er nu eindelijk eens aan toe 
om dat uit te werken. En eindelijk zal ik dan ook 
meer tijd krijgen voor de Scandinavische literatuur 
als vervolg op mijn studie Zweeds (2006-2008). 
Misschien ga ik ook nog wel een collegereeks opzet-
ten over de illustraties van Nederlandse bewerkin-
gen van klassieke kinderboeken.’

Margreet van Wijk-Sluyterman

Verzamelaar

Sint Nicolaas op pakpapier

Sint en Piet, wie kent ze niet? Een retorische vraag. 
Pakpapier met Sint en Piet, wie kent het niet? Een 
even retorische vraag. Maar gevraagd naar een gede-
tailleerder beschrijving van het papier zal menigeen 
de schouders ophalen. Dit papier is toch weg-
gooi-materiaal, papier dat je na het uitpakken van de 
cadeaus in de oud-papierdoos mikt. Zo ging het mij 
ook altijd. Tot het jaar 2000 toen onze kleindoch-
ter werd geboren. In december van dat jaar plakte 
ik enkele velletjes sinterklaasinpakpapier op A4 
formaat in een plakboek. Ik stelde mij namelijk voor 
om aan de hand van de sinterklaasvoorstellingen 
die er op te zien zijn, verhaaltjes aan haar te gaan 
vertellen. Het is er nauwelijks van gekomen, want 
al heel gauw merkte ik dat er heel veel verschillende 
soorten sinterklaasinpakpapier op de markt waren. 
Ik had me dat toen nog nauwelijks gerealiseerd. 
Dit plakboek is het begin geworden van een grote 
verzameling. 

Dé verzamelperiode elk jaar is natuurlijk november. 
Het sinterklaaspapier is dan weer verkrijgbaar. Te 
koop in kleine rolletjes of door winkeliers als stukje 
toonbankpapier gegeven. In eerste instantie wilde ik 
me beperken tot het laatste, maar gezien de enor-
me diversiteit heb ik ook elk jaar papier gekocht. 
Daarnaast verkreeg ik sinterklaaspapier doordat 
familie, vrienden en kennissen voor mij verzamel-
den. Een advertentie in het Dagblad van het Noorden 
en interviews bij radio Drenthe resulteerden in per 
post gestuurde velletjes tot zelfs een verzameling 
pakpapier waaronder vele sinterklaaspapiertjes. En 
elk jaar komen een aantal verzamelaars, (ja, er zijn 
er nóg een aantal!) bijeen om materiaal te ruilen. 
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De collectie

Elk vel inpakpapier is opgeborgen in een plastic 
hoesje en verzameld in ordners.

Vanaf het eerste moment heb ik een rubricering 
opgezet. Deze is gebaseerd op de inhoudelijke voor-
stelling van het papier: ‘Sint alleen (+ met paard, 
boot, pakjes, tekst’, ‘Piet alleen’, ‘Piet + pakjes’, 
‘Sint en Piet alleen’, ‘Kindertekening’, ‘Intocht’ en 
‘Vervoer’ en nog ongeveer veertig andere rubrieken. 
Op deze wijze bleef de collectie overzichtelijk en 
toegankelijk. 

Naarmate de verzameling groeide werd ook de mo-
gelijkheid tot onderzoek groter. Ik noem een aantal 
aspecten van het onderzoek dat ik kon verrichten. 

Historie van het sinterklaasinpakpapier

Zo heel erg oud is dit papier nog niet. De oudste 
inpakpapieren voor sinterklaascadeaus zijn vermoe-
delijk omstreeks 1920 in gebruik gekomen. Banket-
bakkers verpakten toen hun lekkernijen in zakjes 
met een aan Sinterklaas gerelateerde decoratie. 
Bedrukt gelegenheidsinpakpapier was rond 1930 
zeker bekend, maar mijns inziens heeft het tot eind 
veertiger jaren geduurd, voordat het met sinterklaas-
motieven bedrukt inpakpapier op de markt kwam. 
De economische toestand in Nederland was na de 
Tweede Wereldoorlog tegen 1950 weer dusdanig 
dat er meer luxe artikelen konden worden geprodu-
ceerd. Hieronder viel ook het sinterklaasinpakpapier

Datering

Datering van het papier is moeilijk omdat er nooit 
een datum van uitgifte is vermeld. Om een indicatie 
voor de ouderdom van een papier te kunnen geven, 
gebruikte ik een aantal criteria, zoals druktechniek, 
papiersoort, voorstelling, kleur.

Variaties in de afbeelding

De geweldige variatie aan voorstellingen gaf mij 
gelegenheid om een verdere analyse te maken 
van de afbeeldingen. Alleen al de rubriek ‘Sint 
alleen’ toonde aan dat de Sint in zeer veel variaties 
is afgebeeld. Een kleine opsomming van de vele 
mogelijkheden. Sint is als kop, buste, ten halve 
lijve of volledig afgebeeld. We zien hem figuratief, 
gestileerd of tekenachtig, schilderachtig of grafisch 
weergegeven. Hij is zonder attribuut of met attri-
buut, te denken aan boek of staf, getekend. Er zijn 
al dan niet extra toevoegingen als het paard, de zak, 
pakjes, schoenen, hartjes, sterretjes, de maan, tekst, 
cijfer, muzieknoten aan het totaalbeeld van de Sint 
meegegeven.

Jan Schenkman en zijn sinterklaasboek.

Bij de analyse van de vele aspecten van de voorstel-
lingen op het sinterklaasinpakpapier kon ik er niet 
omheen Sint Nicolaas en de sinterklaastraditie ook 
historisch met elkaar in verband te brengen. Het 
feest van Sint Nicolaas bestaat, zoals bekend is, al in 
de middeleeuwen. De bron van de huidige viering 
van ons Sint-Nicolaasfeest is het oude kinderboekje 
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Sint Nikolaas en zijn knecht, door Jan Schenkman 
uit 1850. De tekst en de illustraties van het boekje 
hebben veel invloed gehad op de viering, maar ook 
op de illustraties in latere kinderboeken en ook op 
het sinterklaaspapier.

Voor mij was het een vraag of de invloed van 
Schenkmans boekje nog steeds op de voorstellin-
gen van het sinterklaaspapier te zien zijn. Hiervan 
maakte ik een studie en kwam tot de conclusie 
dat dit zeker nog het geval is. Bijvoorbeeld Piet 
de knecht. Op zeer veel papier komt hij voor. Bij 
Schenkman is hij de ijverige hulp van Sint.

Op de voorstellingen op het inpakpapier is hij zeer 
vaak aanwezig, maar dan meestal niet als hulp maar 
als zelfstandige figuur Vanaf de jaren vijftig zie je 
hem veranderen van een roe dragende persoon tot 
een uiterst sportieve, alles kunnende gestalte. Zijn 
kleding verandert, de pofbroek wordt een lange 
broek, zijn baret neemt allerlei exotische vormen 
aan.

Plagiaat?

De makers van sinterklaaspapier hebben niet altijd 
gebruik gemaakt van originele eigen tekeningen. Zo 
kwam in 2002 een papier op de markt waarvan de 
voorstellingen waren overgenomen van onder meer 
oude centsprenten uit de 19de eeuw. Dit papier 
sloot prachtig aan bij mijn andere verzameling: 
centsprenten. Gestimuleerd door de uitgave van dit 
papier schreef ik een boekje over het voorkomen 
van Sinterklaas op centsprenten.

In dit kort bestek is het me niet mogelijk om de zeer 
vele mogelijkheden van analyse van het papier uit 
de doeken te doen. Ik zou wel een grote lijn kunnen 
aangeven in de ontwikkeling van het sinterklaaspa-
pier: ontwerpen met de traditionele voorstellingen 
zoals die door Schenkman zijn bedacht. Daarnaast 
een aanpassing van de voorstellingen die tijdgebon-
den zijn zoals de ruimtevaart van de zestiger jaren. 
Als derde groep de cartoonachtige voorstellingen 
waarbij de waardigheid van een oude Sint vaak te 
grabbel wordt gegooid.

Door het klimmen der jaren besloot ik dit jaar het 
verzamelen te beëindigen. Maar mijn collectie is te 
interessant om bij het oud papier te laten belanden. 
Omdat het sinterklaasinpakpapier alleen in Neder-
land is te vinden beschouw ik sinterklaasinpakpa-
pier als een stukje Nederlands Cultureel Erfgoed. 
Daarom waardeer ik het bijzonder dat de Konink-
lijke Bibliotheek mijn verzameling in haar collectie 
heeft willen opnemen. Het oorspronkelijke plak-
boek blijft echter voor onze kleindochter bestemd! 

Frits Gerssen
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In memoriam

Henk Duijzer

Op 1 juni is Henk Duijzer overleden. Boekenmin-
nend Nederland verliest in hem een markante per-
soonlijkheid en een uitermate aimabele en beschei-
den vriend. Zijn dood kwam niet onverwacht, maar 
toch sneller dan menigeen gedacht had.

Ik wil graag een paar woorden wijden aan de man, 
die ik als mijn leermeester in het boekenvak be-
schouw. In 1994 heb ik hem leren kennen toen ik 
als assistente werd benoemd bij de Stadsbibliotheek 
Haarlem op de afdeling Oude Boekerij en Bijzonde-
re Collecties (OBBC). Henk was afdelingshoofd. 

Toen hij destijds werd aangesteld, had directeur 
Cees van Dijk meteen al het vermoeden dat Henk 
bijzonder op z’n plaats zou zijn in dit werkveld. 
Zijn inschatting was juist: Henk ontpopte zich als 
stabiele motor achter de conservering, ontsluiting 
en de beschikbaarstelling van al het bijzondere 
materiaal. Bezoekers van de afdeling deden nooit 
vergeefs beroep op hem als het ging om het ver-
schaffen van achtergrondinformatie. Door zijn 
aanwijzingen werd menig onderzoek vlotgetrokken 
of bijgestuurd. Hij beschikte over een grote kennis, 
die echter nooit opvallend werd geëtaleerd. Terug-
houdendheid kenmerkte zijn optreden. 

Minstens even karakteristiek was zijn verfijnde 
humor. Ik herinner me het kaartje Gone to the faeries 

op zijn bureau, als hij weer eens naar zijn geliefde 
Ierland op vakantie was, of zijn actie na het zien van 
een kaartje met de tekst Geen Rommel Op Deze Tafel 
in de koffiekamer: hij had er subiet een foto van de 
Duitse veldmaarschalk bijgeplakt.

Zijn belangstelling was breed. Hij werkte intensief 
mee aan de beide catalogi van het oude bezit van 
de Bibliotheek (van de hand van Gerard Jaspers) 
en aan het boek over de bibliofiele uitgever A.A.M. 
Stols (van Van Dijk). De meeste liefhebbers van 
het beweegbare boek zullen zich nog de grote 
tentoonstelling Pop-up: het beweegbare boek kunnen 
herinneren, in Haarlem in 1996 en aansluitend in 
Amersfoort in 1997. Henk was de spil in het web 
bij de organisatie. Daarnaast was hij zeer betrokken 
bij het in kaart brengen van de (oude) kinderboek-
collecties in Nederland. Hij besefte direct dat de 
opzet van het Centraal Bestand Kinderboeken een 
uitstekende kans bood om deze collecties in optima 
forma vindbaar te maken. De Stadsbibliotheek is 
dan ook een van de deelnemers van het eerste uur. 
We hebben het ook aan Henk te danken dat er circa 
850 centsprenten teruggevonden zijn. Volgens De 
Meijer moesten ze bij de Stadsbibliotheek zijn, 
maar niemand wist waar ze waren. Henk vond ze – 
gelukkig ongedeerd! – terug in het snijhok van de 
binder, waar ze jaren op een kast gelegen hadden. 

In 2003 nam hij afscheid van de Stadsbibliotheek. 
Daarna bleef hij bezig met de zaken die hem na aan 
het hart lagen. Bij de Stadsbibliotheek Haarlem wer-
den wel vijftien verschillende Bijzondere Collecties 
beheerd, maar na zijn pensionering kon Henk zich 
gaan focussen op het materiaal waar zijn belang-
stelling écht naar uitging. Een fanatiek verzamelaar 
werd hij niet; onderzoeken en publiceren deed hij 
wel. Zo schreef hij in 2008 het jaargeschenk voor 
de Stichting: Hoe Jan Sluijters tekende voor Theo 
Thijssen, over de boekillustraties van Jongensdagen. 
Hij onderzocht daartoe de originele ontwerpen van 
de tekeningen die in de Stadsbibliotheek Haarlem 
berusten. Op studiedagen en excursies van de Stich-
ting was hij vaak van de partij. 

We gaan hem daar – maar niet alleen daar – bij-
zonder missen. 

Anneke van den Bergh
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In Memoriam

Louis Saalmink

Op vakantie in de Achterhoek hoorde ik dat Louis 
Saalmink was overleden. Zijn afscheid op De 
Nieuwe Ooster in Amsterdam was toen al voorbij. 
Enkele maanden geleden zag ik hem nog door de 
stad fietsen, met het hem zo kenmerkende hoedje 
op. Het verlies van zijn partner Gerda van Thienen, 
zijn ‘CEO’ zoals hij haar eens omschreef, viel hem 
zwaar en liet hem verweesd achter. 

Louis Saalmink was dé expert op het gebied van de 
editiegeschiedenis van de Kleine gedigten voor kinde-
ren van Hieronymus van Alphen. Hij publiceerde 
erover en wist elke editie in de tijd te plaatsen. Op 
mijn verzoek heeft hij alle exemplaren in de col-
lectie van de Koninklijke Bibliotheek bekeken en 
ze de juiste datering gegeven. Drie dagen hebben 
we samen aan die klus gewerkt. In juni 2010 tipte 
hij me over een veiling waar een bijzondere editie 
van de Kleine gedigten voor kinderen werd aangebo-
den. Een vroege editie waarin de afbeeldingen heel 
zorgvuldig waren gekleurd. De KB kon het toen 
aanschaffen en Louis en ik hebben er een artikel 
over geschreven in De Boekenwereld (jrg. 27, no. 1). 
Dat wil zeggen: Louis zocht precies uit hoe het in el-
kaar zat, wie de eigenaar was geweest en welke lieve 
tante de plaatjes zo mooi had gekleurd. Ik zocht een 
aantal van de mooiste afbeeldingen uit het boek uit, 
en maakte er onderschriften bij.

Het was een mooi samenwerkingsproject. Hij no-
digde me uit zijn collectie te komen bekijken. Daar 
is het helaas niet meer van gekomen. 

Louis schreef ook over andere kinderdichters en 
over De Brave Hendrik. In de Digitale Bibliografie 
Nederlandse Geschiedenis zijn maar liefst 28 titels 
van artikelen geschreven door Louis te vinden. Voor 
de SGKJ- tentoonstelling ‘Een kinderboek met een 
verhaal’ schreef hij over een van zijn eerste lees-
boekjes: Alle eendjes zwemmen over ’t water van D. 
Tipstra. In de Digitale Bibliotheek voor de Neder-
landse Letteren zijn 12 artikelen van zijn hand te 
lezen en in het Centraal Bestand Kinderboeken zijn 
20 titels van hem opgenomen. In Picarta is te zien 
dat zijn belangstelling breder was, daar staan maar 
liefst 61 titels in beschreven, onder andere over het 
project Brinkman 1801-1832. 

Louis was bij de Koninklijke Bibliotheek projectlei-
der voor de Nederlandse Bibliografie 1801-1832: een 
alfabetisch overzicht van 32.000 boeken, pamflet-
ten, gelegenheidsdrukwerken en dergelijke versche-
nen in de eerste drie decennia van de 19de eeuw. 
Hij werkte ook bij de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam.

Jeannette Kok

Collectie

Nijkerk en Callenbach: De collectie 
van Museum Nijkerk
Museum Nijkerk heeft een grote collectie kinderboe-
ken. Het grootste deel betreft natuurlijk de boeken 
uit het uitgavenfonds van uitgeverij G.F. Callenbach, 
maar er zijn ook twee belangrijke deelcollecties, 
namelijk de boeken van W.G. van de Hulst Sr. en P. 
de Zeeuw J.Gzn.

Museum Nijkerk is een actief en dynamisch muse-
um dat naast het beheer van een historische collectie 
voorwerpen, ook kenniscentrum wil zijn voor Nij-
kerkse ontwikkelingen door de eeuwen heen. Als één 
van de grootste Protestants-Christelijke uitgeverijen 
van rond 1900 heeft uitgeverij Callenbach het Veluw-
se stadje Nijkerk landelijke bekendheid gegeven.
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Daarom kan je in Museum Nijkerk ook terecht voor 
informatie over de familie en het familiebedrijf 
Callenbach, inclusief het uitgavenfonds vanaf het 
oprichtingsjaar 1854.

De welbekende kinderboekenschrijver W.G. van de 
Hulst Sr was sterauteur van Callenbach, een reden 
om ook boeken van deze schrijver te verzamelen. 
Het museum bezit ongeveer 850 uitgaven, incl. 
herdrukken, van deze auteur.

De schrijvende Nijkerkse schoolmeester P. de 
Zeeuw J.Gzn (1890-1968) vertelde verhalen aan zijn 
leerlingen. Veel van deze verhalen verschenen later 
eerst als vervolgverhaal in Vrij en Blij, het Christelijk 
maandblad voor de jeugd, waarvan P. de Zeeuw 
hoofdredacteur was, en daarna als boek. Een voor-
beeld hiervan is het verhaal Een Nijkerks meisje in 
Nieuw-Nederland. Zijn historische jeugdboeken gaan 
voornamelijk over de Tachtigjarige Oorlog en de 
Reformatie. Het boek De wraak van de sluiswachter 
speelt in Nijkerk, in de Tweede Wereldoorlog. Over 
het Koninklijk Huis schreef P. de Zeeuw ongeveer 
20 boeken. Museum Nijkerk bezit ongeveer 250 
boeken van P. de Zeeuw J.Gzn.

Callenbach 

Callenbach startte in 1854, eerst als boekhandel en 
binderij, maar al snel ook als uitgeverij en drukkerij. 
Alles wat werd uitgegeven werd intern gedrukt. In 
de loop der jaren kreeg men steeds meer externe 
opdrachtgevers. De plaatselijke Nijkerksche Courant 
werd vanaf 1867 door Callenbach gedrukt. De Ne-
derlandse Zondagsschoolvereniging (NZV) en het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) waren grote 
opdrachtgevers. Vanaf 1875 werd de Drukkerij Cal-
lenbach zelfstandig, maar de samenwerking tussen 
uitgeverij en drukkerij bleef altijd bestaan.

Het boekenfonds van Callenbach rustte door de 
jaren heen op vier pijlers: theologische uitgaven, 
zondagsschool- en kerstboekjes, romans/Nobel-
reeks en boeken over menswetenschappen.

De eerste uitgaven rond 1860 waren de preken van 
Ds. C.C. Callenbach, de vader van de oprichter, en 
tot 1975 werden vele theologische werken gepu-
bliceerd. Museum Nijkerk heeft 130 verschillende 
kerkredenen van Ds. C.C. Callenbach uit de periode 
1828-1884 in haar bezit.

Zondagsschool- en kerstboekjes

Als oprichter van de Nijkerkse zondagsschool en 
als zondagsschoolleider bemerkte G.F. Callenbach 
dat er voor zijn leerlingen eigenlijk geen geschikte 
kinderboekjes bestonden. Daarom ging hij zelf kin-
derboekjes uitgeven om die op de zondagsscholen 
uit te kunnen delen. Aanvankelijk waren het verta-
lingen uit het Duits of Engels van bekende boeken 
zoals Jessica’s eerste gebed door Hesba Stretton, later 
verscheen er meer oorspronkelijk Nederlands werk.

De meest bekende Callenbach-auteurs aan het 
eind 19e eeuw zijn: Jan de Liefde, E. Gerdes, A.J. 
Hoogenbirk , J.L.F. de Liefde , Ida Keller en Johan-
na Breevoort. Daarnaast (meestal getrouwde) dames 
onder pseudoniem zoals Betsy, Marie, Anna, Dina, 
Quirina en ook vrouwelijke familieleden van Callen-
bach, zoals Adelpha en Heleen.

Callenbach probeerde in die periode het boeken-
fonds uit te breiden door kleine Christelijke uitge-
vers op te kopen, zoals A. Berends, Höveker.

De marketing van uitgeverij Callenbach was heel 
goed. 
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Vanaf 1880 bracht men twee keer per jaar een 
catalogus uit met daarin een opsomming van alle te 
verkrijgen boeken, op prijs gerangschikt, met hoge 
kortingen bij grote afnames. In de periode 1883-1934 
werden ongeveer 2.100 nieuwe titels aangeboden.

Het uitgavebeleid had naar de initialen G.F.C. van 
de oprichter als lijfspreuk: Goet, Frisch en Claer, dat 
wil zeggen goede lectuur, fraaie uitvoering en lage 
prijzen. Door de samenwerking met de NZV en het 
NBG waren de oplages groot. Alle zondagsscholen 
namen kerstboekjes af, die bij het Kerstfeest aan de 
kinderen werden uitgereikt, samen met een sinaas-
appel. Rond de eeuwwisseling werden er jaarlijks 
zo’n 200- à 250.000 kerstboekjes aan zondagsscho-
len en scholen verkocht.

Bekende auteurs van kerstboekjes vanaf de der-
tiger jaren zijn: W.G. van de Hulst (Serie Voor 
Onze Kleinen, Rozemarijntje) , Anne de Vries, Nel 
Verschoor-van der Vlis, Co van der Steen-Pijpers 
(Barendje serie), Max de Lange-Praamsma (Marlies-
ke serie), Klaas van der Geest, Klaas Norel (Houen 
jongens, Die Kwajongens). De meest voorkomende 
illustratoren in de Callenbach-collectie zijn: Tjeerd 
Bottema, W.G. van de Hulst jr., J.H. Isings, Rie 
Reinderhoff, Jan Lutz, Corrie van der Baan en A. 
Rünckel.

In de loop der tijd werden de Callenbach kinderboe-
ken luxer. De slappe kaftjes maakten plaats voor een 
stevig kartonnen kaft met een rood linnen rugje, en 
een plaatje voorop. Deze zogenaamde rooie rugge-
tjes verschenen tot 1934. 

In 1975, meer dan 120 jaar na de oprichting in 
1854, werd uitgeverij Callenbach overgenomen door 
Bosch & Keuning. Er werd besloten dat Callenbach 
alleen zou verdergaan met het uitgeven van kinder- 
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en jeugdboeken. In 1994 vertrok uitgeverij Callen-
bach definitief uit Nijkerk. Tegenwoordig leeft de 
naam Callenbach nog voort als imprint voor het 
kinder- en jeugdboekenfonds van uitgeverij Kok.

(Jeugd)romans

Al vóór 1900 komen we naast de theologische 
uitgaven en de zondagschoolboekjes ook romans in 
het boekenfonds tegen. Om het lezen te stimuleren 
werd in 1897 de Vereeniging Christelijke Biblio-
theek opgericht, in 1934 opgevolgd door de zeer suc-
cesvolle Nobel-reeks. Abonnees ontvingen jaarlijks 
een aantal christelijke romans tegen gereduceerde 
prijs. In het eerste jaar verscheen Bartje van Anne 
de Vries. In 1936 was de oplage 42.000. In 1940 
steeg dit aantal tot 200.000. In dat jaar was Sil de 
strandjutter van Cor Bruijn de klapper. In 1963 was 
het aantal abonnees gedaald tot 18.800. De Nobel-
reeks bleef bestaan tot jaargang 1972-1973. 

Naast de algemene romans verschenen ook jeugdro-
mans, bestemd voor opgroeiende meisjes. Het 
meest bekend is de Goud-Elsje serie van Max de 
Lange-Praamsma. Zij schreef in deze serie tien 
delen, waarvan vele herdrukken verschenen.

De collectie

Rond 1990 is Museum Nijkerk actief gestart met 
het verzamelen en toegankelijk maken van de 
Callenbach-boeken. Door gulle schenkers en actieve 
vrijwilligers is de collectie inmiddels gegroeid tot 
ongeveer 5.800 uitgaven die om en nabij honderd 
meter boekenplank innemen. Jaarlijks worden ge-
middeld 250 nieuwe aanwinsten ingeschreven. Dit 
kunnen nieuwe titels of herdrukken zijn, of eenzelf-
de titel met een andere vormgeving of illustraties. 
Naar schatting bestaat het totale Callenbach-fonds 
uit circa 10.000 boeken.

Voor dubbel ontvangen boeken wordt een alternatie-
ve bestemming gezocht. Recentelijk is een samen-
werkingsproject gestart tussen Museum Nijkerk 
en de plaatselijke Bibliotheek Nijkerk om een oude 
boekenkast met Callenbach-boeken voor de uitleen 
aan te bieden, ook voor lezers in de rest van het land 
via het interbibliothecair leenverkeer. De inhoud is 
afkomstig van aan het Museum geschonken dubbe-
le boeken. Er is veel belangstelling voor dit initiatief.
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In Museum Nijkerk wordt ook aandacht geschon-
ken aan de Bijbelse schoolplaten en belonings-
plaatjes. Mede dankzij de sinds 2016 grotendeels 
gedigitaliseerde catalogi van Callenbach’s zondags-
school-uitgaven is het grote aanbod van Bijbelse 
plaatjes en tekstkaarten zichtbaar geworden. De 
catalogi zijn raadpleegbaar op www.achterderug.nl.

Yolijn van der Krol

Boekbespreking

Anna Barbara van Meerten-Schil-
peroort. Neêrlands kindervriendin

In 2016 verscheen een biografie van Anna Barba-
ra van Meerten-Schilperoort (1778-1853) Auteur 
Jean-Philippe van der Zwaluw, bekend van boeken 
over heel andere onderwerpen, dook de archieven 
in, las haar boeken en bezocht de plaatsen waar 
Anna Barbara woonde en werkte. Hij schreef 
een zeer goed gedocumenteerd, prettig leesbaar 
en interessant boek over deze bijzondere vrouw, 
voorvechtster van goed onderwijs voor meisjes, 
schrijfster van boeken voor de jeugd, artikelen 
voor tijdschriften en veel meer. Behalve als ‘Neêr-
lands kindervriendin’ wordt ze gezien als een 
pionier van de Nederlandse vrouwenbeweging en 
de vrouw die de basis legde voor de reclassering 
van gevangenen. 

Van der Zwaluw heeft haar boeken goed gelezen, 
hij haalt geregeld passages uit haar kinderboeken 
aan waarin Anna Barbara jeugdervaringen ge-
bruikt heeft. Een belangrijke bron voor haar leven 
was een overzicht gemaakt door haar dochter 
Cornelia Catharina van Meerten: Iets over Mevr. 
A.B. van Meerten, geb. Schilperoort uit 1853. 

Nadat haar naam in de vergetelheid belandde 
kwam er in de tweede helft van de twintigste eeuw 
weer interesse voor haar werk en verschenen 
verschillende artikelen en (deel)studies over de 
uiteenlopende activiteiten van Anna Barbara van 
Meerten-Schilperoort. 

Leven

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort groeide op 
in een ‘warm gezin in roerige tijden’. Zij werd veel 
voorgelezen in haar jeugd, kende ook de gedichten 
voor kinderen van Hieronymus van Alphen, maar 
kreeg geen behoorlijk lees- en schrijfonderwijs. Dat 
gemis vormde haar leven lang de basis voor het 
streven naar beter onderwijs voor meisjes. Op haar 
zeventiende trouwt ze met de achtentwintigjarige 
dominee Henrik van Meerten. Pas in de eerste 
jaren van haar huwelijk krijgt ze de mogelijkheid 
om goed te leren lezen en schrijven en volgt ze als 
twintigjarige basislessen. Daarna ontwikkelt ze zich 
door zelfstudie verder. 

Het echtpaar krijgt zes kinderen, waarvan er een 
in het eerste levensjaar overlijdt. Het waren tijden 
waarin veel kinderen voortijdig stierven en het nor-
maal was dat ouders inwoonden bij hun volwassen 
kinderen.
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Dat had ook voordelen: door de aanwezigheid van 
haar moeder kon Anna Barbara zich bezighouden 
met andere zaken dan het huishouden en de kinde-
ren.

Er wordt steeds een mooi beeld van de maatschap-
pij gegeven door Van der Zwaluw: spanningen en 
gevechten tussen patriotten en prinsgezinden en 
een Pruisische invasie worden beeldend beschre-
ven. Zelfs de pastorie in het kleine dorp Wadenoij-
en ontkomt niet aan de oorlog: er wordt geplunderd 
en het jonge echtpaar moet vluchten. De verlichte 
ideeën van de patriotten, zoals meer burgerrechten 
voor vrouwen, spraken hen erg aan, maar de prins-

gezinden wonnen de strijd met als gevolg dat er 
weinig ruimte was voor nieuwe ideeën. Tijdens de 
Franse bezetting breekt voor het gezin een financi-
eel moeilijke periode aan en dat is mede een stimu-
lans voor Anna Barbara om in haar huis een school 
te beginnen, die in latere jaren wordt uitgebreid 
tot kostschool. Ze schrijft dan anoniem de eerste 
lesboeken ten behoeve van haar leerlingen. 

Schrijfster

Anna Barbara vertaalt en bewerkt onder andere het 
Magazijn voor kinderen van Madame Le Prince de 
Beaumont. In dit tijdschrift staat ook het sprookje 
La belle et la bête wat ze bewerkt tot Prins Geliefd. 
Over haar wijze van bewerken zegt ze: ‘Ik heb van 
Mev. De Beaumont alles behouden wat mij goed 
voorkwam …ik heb verschikt, weggelaten, bijge-
voegd, omgewerkt.’ 

Al haar (kinder)boeken bevatten moraliseren-
de boodschappen en hebben een godsdienstige 
strekking. Het goede wordt beloond en het kwade 
gestraft. Dit betekent echter niet dat zij controver-
siële onderwerpen uit de weg gaat: ze schrijft over 
dierenmishandeling en slavernij. In artikelen voor 
moeders schrijft ze over het belang van seksuele 
voorlichting, gegoten in de vorm van gesprekken 
tussen moeder en dochter, om te voorkomen ‘dat 
ze zelf op onderzoek uitgaan of antwoorden aan 
dienstbodes gaan vragen.’ Anna Barbara leeft in een 
standenmaatschappij en godsdienst is belangrijk 
voor haar. Een kinderbijbel behoort tot haar belang-
rijkste boeken. Haar verlichte idealen zijn in haar ge-
schriften terug te vinden: een afkeer van geweld en 
van dogmatiek, verheffing van het volk door betere 
opvoeding, gelijkwaardiger relaties tussen mannen 
en vrouwen en hulp aan armen en gevangenen. 

Anna Barbara heeft ongelooflijk veel geschreven. 
Een ‘Voorlopig overzicht van haar oeuvre’ achter 
in het boek telt meer dan honderd titels. In het 
Centraal Bestand Kinderboeken zijn 231 titels van 
haar opgenomen, waarvan er al bijna 100 digitaal te 
lezen zijn! Iedereen kan zich dus zelf overtuigen van 
de kwaliteit van haar werk. Het vrouwentijdschrift 
Penélopé (1821-1835) werd bijna geheel door haar 
volgeschreven en aan tijdschriften zoals Philopae-
dion, tijdschrift voor de jeugd en de Almanak voor de 
jeugd van uitgever Beijerinck leverde ze verschillende 
bijdragen.

Dit wordt haar niet altijd in dank afgenomen: vooral 
in haar beginjaren als schrijfster merken mannelij-
ke recensenten op dat ze haar grenzen als vrouw te 
buiten gaat.
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Haar contacten met uitgevers G.J.A. Beijerinck 
en W.H. Suringar en met schrijvende tijdgenoten 
zoals C. Robidé van der Aa en Petronella Moens 
geven een interessant tijdsbeeld. En tussen al dat 
schrijfwerk door bezoekt ze gevangenen en helpt ze 
de armen met voedsel en kleding.

Jean-Philippe van der Zwaluw beschrijft het levens-
verhaal van Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 
en daarmee ook een belangrijk deel van de geschie-
denis van Gouda.

Hierbij citeert hij uitvoerig uit haar geschriften die 
over deze stad gaan. 

Een aanrader, deze biografie!

De kroon van Gouda: veelzijdig voorloopster van de 
vrouwenbeweging Anna Barbara van Meerten-Schil-
peroort . Jean-Philippe van der Zwaluw. Leeu-
warden, Elikser Uitgeverij; [Gouda]: Historische 
Vereniging die Goude, 2016. (24,95 euro)

 
Jeannette Kok
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