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Kinder- en Jeugdliteratuur

‘Ja, als ze daar op de heide liep, dan zou ze ergens een rustig plek-
je zoeken een plaatsje, dat niemand zou weten en in haar vrijen 
tijd …. ging ze dan schrijven …. ’n schetsje …. later ’n meisjesboek 
misschien …. Haar gedachten vlogen ver weg …. gedachten waren 
heerlijke dingen, dacht Josientje, je fantaseerde dan van alles …. ja 
zeker, dan zou ze schrijven over Indië, (…) over een tuin vol zon-
neschijn en bloemen …. gunst, als ze eens een schrijfster werd!’
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Schrijfambities in vooroorlogse meisjes-
boeken

Janneke van der Veer

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is ‘Wor-
den wat je wil’, met als achterliggende gedachte dat 
kinderen alles kunnen worden wat ze willen en alvast 
kunnen dromen over later. Ook in oude kinderboeken 
komen beroepskeuze en dromen over later regelmatig 
als thema voor. In deze bijdrage worden enkele voor-
oorlogse meisjesboeken besproken waarin de hoofdper-
soon droomt over een carrière als schrijfster.

De socialistische schrijfster Adriana Magdalena 
Julie (roepnaam: Jeanne) Stoop-Snouck Hurgronje 
(1871-1953), een van de criticasters op het gebied 
van kinder- en jeugdliteratuur, publiceerde in 1920 
Brieven over Kinderlectuur (N.V. Boekhandel en 
Uitgeversmaatschappij “Ontwikkeling”), waarin 
ze in de vorm van een briefwisseling haar dochter 
advies geeft over de samenstelling van een huisbi-
bliotheekje.

Naar aanleiding van het meisjesboek Flora van 
Marcksveld (Van Holkema & Warendorf, 1898) 
van Truida Kok (1869-1949), waarin de hoofdper-
soon schrijfambities heeft, schrijft Stoop-Snouck 
Hurgronje in haar boekje: ‘Vroeger werden zulke 
meisjes verpleegsters, maar nu in dezen tijd is 
dat afgedaan en schijnt schrijfster “je” werk voor 
meisjes te zijn.’ Een uitspraak waarmee mevrouw 
Stoop-Snouck Hurgronje de wens van Flora van 
Marcksveld om schrijfster te worden met een 
flinke korrel zout lijkt te nemen. Welbeschouwd 
is dat geen vreemde gedachte. De hoofdpersoon 
in het boek van Truida Kok heeft aardigheid in 
schrijven, maar in eerste instantie is dit niet de 
richting waar ze echt voor kiest. Ze wil schilderen 
en neemt daarom tekenlessen. Als echter blijkt dat 
ze onvoldoende tekentalent heeft, besluit ze: ‘Dan 
maar schrijven. Mijne opstellen waren altijd best. 
Beroemd wil ik worden in allen gevalle.’ Vooral dat 
laatste zal wellicht de wenkbrauwen hebben doen 
fronsen bij critici als Stoop-Snouck Hurgronje.

Een modieus beroep?

De woorden van mevrouw Stoop-Snouck Hurgron-
je lijken echter niet alleen betrekking te hebben 
op het geesteskind van Truida Kok. Haar uitspraak 
suggereert dat ze de wens om schrijfster te worden 
in het algemeen niet al te serieus nam. Schrijfster 
lijkt in haar ogen een modieus beroep te zijn. Die 
veronderstelling is aanleiding om te kijken naar 
andere vooroorlogse meisjesboeken waarin schrijf-
ambities een rol spelen. Als er sprake zou zijn van 
een trend, dan mag immers verwacht worden dat 
het aantal meisjesboeken waarin de hoofdpersoon 
schrijfster wil worden, aanzienlijk is.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn 
inderdaad verschillende meisjesromans versche-
nen waarin de hoofdpersoon de wens koestert 
schrijfster te worden (soms in combinatie met een 
baan in de journalistiek). Dat is bijvoorbeeld het 
geval in In den dop (1906) van Top Naeff, de Lenie 
ten Heuvel-reeks (1920-1922) van Anna van Gogh-
Kaulbach, Mies Demming (1925) van E. Belinfante-
Belinfante, De zeedistels (1932) van Jet Luber, Hoe 
Josientje schrijfster werd (1933) van Dora Musbach, 
De gril van Marion de Greeff (1933) en het vervolg 
Marion de Greeff’s geluk (1935) van Marie Schmitz 
en Eindexamen 1940 (1940) van Diet Kramer.
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Wellicht zijn er meer titels over dit thema te vin-
den, maar vooralsnog kan niet worden gesproken 
van een grote stroom van dergelijke boeken. De 
trend die mevrouw Stoop-Snouck Hurgronje lijkt 
te veronderstellen, is dan ook zeker niet terug te 
vinden in het aantal boeken over dit onderwerp. 

Een tweede vraag is op welke wijze het verlangen 
schrijfster te worden in de betreffende boeken aan 
de orde komt. Kan uit het verhaal een zekere ernst 
ten aanzien van deze beroepswens worden afgeleid 
of is er eerder sprake van oppervlakkig verlangen, 
zoals dat volgens mevrouw Stoop-Snouck Hurgron-
je in Flora van Marcksveld het geval is?

In den dop

‘Ik ben de poëet van de familie’ luidt de openings-
zin van In den dop (A.W. Bruna, 1902), een zoge-
naamd bakvisverhaal van Top Naeff (1878-1953). 
Dat klinkt veelbelovend, zeker in het licht van het 
feit dat hoofdpersoon Corry de Bie, Puck genoemd, 

ervan overtuigd is dat het haar zal lukken schrijf-
ster te worden. ‘Zoo moeilijk lijkt ’t me niet eens 
om een boek te schrijven. Je vertelt maar wat en 
niemand kan je tegenspreken. Alleen het schrijven 
zelf lijkt me een karwei.’ Deze luchthartige kijk op 
het schrijversvak blijkt ook uit Pucks overpeinzing 
als ze op zolder een schrijfhoekje inricht: ‘Ik begin 
er eenige tegelijk om, zoo er een niet vlot, geen 
tijd met nadenken te verspillen, maar dadelijk aan 
een ander onderwerp voort te kunnen gaan.’ On-
beschroomd stuurt ze haar eerste verhaal naar een 
tijdschrift. Pas bij het derde blad heeft ze echter 
succes. Tot haar verrassing is er dan ineens een 
drukproef, die ze niet al te serieus neemt: ‘En zóó-
veel kan ’t me ook niet schelen als er wat fouten 
in komen, je kunt ’t verhaal toch heel goed volgen. 
’t Was zoo’n vervelend getuur op al die letters, dat 
ik de laatste bladzijden maar over heb geslagen, 
waarna ik het ijlings heb weggestuurd.’ Uiteinde-
lijk valt de publicatie in een ‘flodderig blaadje’ haar 
tegen. Het verhaal is in kleine kolommen gedrukt 
en bevat tal van fouten. Ondertussen schrijft ze ook 
een toneelstuk, dat door iemand van het schouw-
burgbestuur van commentaar wordt voorzien.
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Ze krijgt dan vooral taalkundige aanwijzingen, 
waardoor ze beseft: ‘Taal, stijl, ik had er nooit over 
gedacht, rythme, klank…. “Mijn hemel, komt er dat 
allemaal bij te pas!” riep ik in mijn ontsteltenis.’ 
Uiteindelijk concludeert Puck dat schrijven nog 
niet zo gemakkelijk is. ‘Wat is het moeilijk, dacht ik 
maar steeds, wat moet het een toer zijn iets heele-
maal goed te schrijven!’ 

Lenie ten Heuvel 

Hoe anders beleeft Lenie ten Heuvel, de hoofd-
persoon in een gelijknamige serie van Anna van 
Gogh-Kaulbach (1869-1960), haar schrijfambities. 
In het eerste deel, Een buitenkind (Van Holkema 
& Warendorf, 1920), mijmert de dan twaalfjarige 
Lenie over het moment dat ze haar boek in een 
etalage zal zien liggen, in een mooie band en met 
gouden letters haar naam erop: ‘Echt zou dat zijn! 
Maar zou zij ’t ooit kunnen? Je moest er natuurlijk 
veel voor leeren, Nederlandsche taal vooral… Ze 
zou goed haar best doen op de H.B.S. Als ze maar 
een aardigen leeraar kreeg voor Nederlandsch, die 
haar voort wou helpen!’ Uit die gedachten blijkt 
dat ze zich het schrijversvak niet als gemakkelijk 
voorstelt. Ze is onzeker over haar capaciteiten en 
beseft dat ze er voor moet werken. In deel twee, 
Lente (Van Holkema & Warendorf, 1921) komen de 
ambities van Lenie nog sterker naar voren. Tegelij-
kertijd groeit ook haar onzekerheid. Veel van wat 
ze schrijft gooit ze weg en soms heeft ze de neiging 
ermee te stoppen. Schrijven lijkt echter iets onont-
koombaars voor haar: ‘Zij moest schrijven. Wer-
ken. Was dit werken? In eens, als iets jubelends, 
kwam het antwoord op de vraag in haar op: “ja, 
voor haar was dit werken! Hoe zij ’t zoo zeker wist, 
kon zij niet zeggen, maar dit was werk, dat zij doen 
moèst.’

In het laatste deel van de serie, Prullemand (Van 
Holkema & Warendorf, 1922) - Lenie is dan zeven-
tien - krijgt ze met sinterklaas een prullenmand 
van haar vader, om alle verhalen die ze niet goed 
vindt, in weg te kunnen gooien. Het cadeau komt 
goed van pas, want veel werk oordeelt ze als bene-
den de maat. Ze beseft dat het eenvoudiger moet, 
daarbij geïnspireerd door een uitspraak van Lode-
wijk van Deyssel: ‘Het heele en kostbare geheim 
om goede kunst te maken, is dat men het heele 
kleine en eenvoudige gaat schrijven, waarvan men 

zeker is het te weten en zich niet laat verleiden om 
iets groots en buitengewoons op te schrijven.’ Uit-
eindelijk durft ze een verhaal naar een tijdschrift te 
sturen. Haar blijdschap is groot als ze bericht krijgt 
van de redactie dat haar ‘gevoelig en fijn geschre-
ven schets’ is geaccepteerd. Het geeft haar vertrou-
wen door te gaan: ‘Haar werk was iets! Ze zou iets 
bereiken! Een beroemd schrijfster worden!’

Mies Demming

Voor de hoofdpersoon in Mies Demming (Gebr. 
Kluitman, 1925) van E. Belinfante-Belinfante (1875-
1944) staat ook vast dat ze schrijfster zal worden. 
Eerst werkt de twintigjarige Mies een poos bij een 
uitgeverij, een wereld die haar wel aanstaat – ‘Ik 
dweep met alles wat artist is en met schrijvers 
vooral’. Daarna krijgt ze een baan bij een dagblad, 
dat eerder al vier van haar schetsjes had opgeno-
men. Ze verzorgt er de redactie van de Damesru-
briek en werkt ondertussen in het geheim aan een 
roman. 
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In dit verhaal wordt het schrijverschap als tamelijk 
eenvoudig voorgesteld. Dat viel ook enkele contem-
poraine recensenten op. Zo oordeelde een recen-
sent van het Algemeen Handelsblad (19 november 
1925): ‘Als het allemaal zóó van een leien dakje 
ging…. Als alle hoofdredacteuren zóó beminnelijk 
het pad effenden voor schetsen-schrijvende jonge 
dames!...... Dan zouden de Kweekscholen voor 
onderwijzeressen en de inrichtingen waar steno-
typistes voor het kantoor worden klaar gestoomd, 
in minder dan geen tijd leegloopen.’ Schrijven 
wordt door deze criticus dus gezien als de ambitie 
van veel onderwijzeressen en typistes. 

Maar in werkelijkheid gaat het niet zo gemakkelijk. 
Velen worden teleurgesteld in hun pogingen, is de 
teneur van de recensie.

De zeedistels 

In De zeedistels (Van Holkema & Warendorf, 1932) 
van Jet Luber (1889-1960) is sprake van weer 
een andere situatie. De vriendinnen Hans en Ly-
dia hebben afgesproken later samen een boek te 
schrijven.

Ze beseffen dat ze dan moeten oefenen en daarom 
hebben ze elkaar een dagboek gegeven om vakan-
tiebelevenissen in op te tekenen. Hans neemt dat 
uiterst serieus tijdens haar vakantie op Vlieland, 
maar Lydia laat al gauw weten dat ze met het 
schrijven is gestopt. Ze vindt dat ‘dagboekgedoe’ 
maar kinderachtig en een ‘gemeenschappelijke 
schrijfsterstoekomst’ ziet ze ook niet meer zitten. 
Hans daarentegen gaat stug door met schrijven. 
Aan het eind van de vakantie komt ze er zelfs toe 
om haar dagboek aan vakantievriend Lou te laten 
lezen, die er graag tekeningen bij wil maken. Of 
Hans haar doel om een boek uit te geven uiteinde-
lijk bereikt, vertelt het verhaal niet.
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Hoe Josientje schrijfster werd 

De veertienjarige Josientje, de nogal eenzame 
hoofdpersoon in Hoe Josientje schrijfster werd (H. 
Meulenhoff, 1933) van Dora Musbach (pseudo-
niem van Miep Smelders, 1877-1952), schrijft ook 
in het geheim verhalen en fantaseert daarbij over 
haar toekomst: ‘Als ze later schrijfster werd…. Stel 
je voor…. dan schreef ze een roman en daar zou ze 
het verschil van leven in beschrijven van ’n rijk en 
een arm gezin.’ Als haar oom, bij wie ze in huis 
woont, haar geheim ontdekt, reageert die negatief: 
‘Meisje, je leert je lessen, hoor, en geen tijd ver-
knoeien met nonsens. Je hebt nog te weinig door-
leefd om je gedachten op papier te kunnen zetten.’ 
Toch gaat ze door met schrijven. Ze weet dat dit de 
enige manier is om de schrijfkunst beter onder de 
knie te krijgen. Een vriend die veel letterkundige 
kennis heeft, leest enkele schetsen. Hij is enthou-
siast en spreekt van ‘schrijfsterstalent’. Dat geeft 
haar de moed om haar plannen voor te leggen aan 
haar vader, als die terugkeert uit Indië. Ze wil jour-
naliste worden, een doel dat ze enkele jaren later 
ook bereikt. Daarnaast vertaalt ze boeken uit het 
Italiaans en schrijft ze novellen.

Marion de Greeff

Marie Schmitz (1883-1972) schreef twee boeken 
over een verwend meisje dat een nogal oppervlak-
kig leventje leidt: De gril van Marion de Greeff (Van 
Holkema & Warendorf, 1933) en Marion de Greeff’s 
geluk (Van Holkema & Warendorf, 1935). Marion 
wordt door haar vrienden uitgedaagd om hulp in de 
huishouding te worden in een kunstenaarsgezin. 

In die functie vertelt ze verhaaltjes aan de kinderen 
die ze onder haar hoede heeft. Haar werkgeefster 
stimuleert haar die op te schrijven, waarna enkele 
verhalen worden gepubliceerd in een kindertijd-
schrift. Alles bij elkaar ervaart Marion het schrijven 
als een ontdekking die ze in haar oude leven nooit 
zou hebben gedaan. Overigens gelooft ze niet dat 
er ‘in dèze contreien van de litteratuur [het schrij-
ven van kinderverhalen] veel roem te behalen valt’. 
Desondanks neemt ze het schrijven serieus, bijna 
als iets onontkoombaars.

In het tweede boek staan de schrijfactiviteiten van 
Marion nog meer centraal. Ze heeft er succes mee. 
Zo publiceert ze een meisjesboek, een vervolgver-
haal in een meisjestijdschrift, korte verhalen en 
versjes in een kleutertijdschrift. Al gauw begint 
ze ook novellen te schrijven voor volwassenen, die 
in De Gids worden gepubliceerd. Dat lijkt meer 
aanzien te hebben. Zo zegt haar uitgever: ‘Ik heb 
heus niet verwacht, dat je je altijd tot jeugdlectuur 
zou bepalen, maar deze sprong heeft me toch ver-
rast.’ Meer en meer wordt ze in literaire kringen 
opgenomen. Schrijven ziet ze als roeping. Ruimte 
voor iets anders lijkt er niet te zijn. Toch is ze niet 
helemaal gelukkig. Langzamerhand ontdekt ze dat 
ze zich vooral heeft laten leiden door ijdelheid, dat 
het succes haar verblindde. Door dat inzicht kan 
ze haar leven een andere wending geven en kiezen 
voor een ander geluk, de liefde. 

Eindexamen 1940 

Tot slot is er hbs-leerlinge Bertie de Lank in Diet 
Kramers (1907-1965) Eindexamen 1940 (G. Kolff & 
Co., 1940). Ook zij schrijft in haar vrije tijd verha-
len en stiekem begint ze aan een boek. Schrijven is 
voor haar een uiterst serieuze aangelegenheid. 
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Het is voor haar een innerlijke noodzaak. Ze hoopt 
‘om ééns, o veel en veel later, maar toch ééns op 
deze wijze, woorden te kunnen vinden voor dat, 
wat bestond in het hart en ver uitkwam boven het 
vlak van menselijke middelmatigheid. Om eens zó 
aan zichzelf te kunnen ontkomen en te stijgen bo-
ven het kleine leven’. Een vriendin spoort haar aan 
mee te doen aan een wedstrijd voor het schrijven 
van een kinderboek. Ze aarzelt, is bang voor een te-
leurstelling. Maar daaraan wil ze niet toegeven, dat 
zou laf zijn. Ze houdt zich voor: ‘Als ik werkelijk 
talent heb (…) zal het er wel uit komen, ééns, wan-
neer doet er niet toe. Ik wil niet zo’n klungelige 
juffrouw worden, die melige boeken schrijft. Dan 
liever op een kantoorkruk of voor de klas. Ik moet 
weten, dat ik schrijven moet, dat het een noodzaak 
is en niet zó maar: zin om ook een boek te plegen, 
om gewichtig te kunnen doen tegenover anderen 
en te kunnen zeggen: “Ik ben de schrijfster Bertie 
de Lank. Dat niet. Dat nooit.”’ Vervolgens her-
schrijft ze in een paar maanden tijd het boek waar-
aan ze werkte, en stuurt het in onder het motto 
‘baat het niet, het schaadt ook niet’. Ze heeft suc-
ces: het boek wordt bekroond, wat haar een bedrag 
van vijfhonderd gulden (omgerekend tegenwoor-
dig zo’n slordige vierduizend euro) oplevert. 

Tot slot

Uit bovenstaande verkenning blijkt dat de schrijf-
ambities op uiteenlopende manieren aan de orde 
komen in de genoemde boeken. In de Lenie ten 
Heuvel-serie en in Eindexamen 1940 wordt het 
schrijversvak uiterst serieus genomen. Dat is zeker 
niet het geval in In den dop, waaruit een oppervlak-
kige kijk blijkt op schrijven en wat daarbij komt 
kijken. Daartussen zitten Mies Demming, De zeedis-
tels, de twee romans over Marion de Greef en Hoe 
Josientje schrijfster werd. 

Interessant zou zijn om in een vervolgonderzoek te 
bekijken of er sprake is van autobiografische ele-
menten. Bij Eindexamen 1940 zijn die bijvoorbeeld 
duidelijk aanwezig. Ook Diet Kramer deed mee 
aan een schrijfwedstijd. Dat leverde haar weliswaar 
geen eerste prijs op, maar de door haar ingestuur-
de roman Ons Honk (1928) werd door uitgeverij 
Van Holkema & Warendorf wel opgenomen in de 
reeks Bekroonde Boeken. Niet onwaarschijnlijk is 
dat bij andere meisjesromans waarin het verlangen 
om schrijfster te worden een thema is, ervaringen 
en/of opvattingen van de auteur eveneens een rol 
hebben gespeeld. 

 

Een gedicht uit 1850 van een twaalfja-
rig meisje over de Jodenbuurt

Ewoud Sanders

De meeste teksten in jeugdboeken en tijdschriften 
zijn geschreven voor kinderen. Maar af en toe kom 
je een tekst tegen die is geschreven dóór een kind. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het gedicht ‘De Joden-
buurt’, dat in 1850 door Marie Boeke werd gemaakt 
na een bezoek aan de jodenbuurt in Amsterdam. 
Zij was toen twaalf jaar oud.

Ruim twee decennia later gaf Boeke (1837-1887), 
die inmiddels was getrouwd met het Tweede Ka-
merlid mr. Daniël Koorders, les op de zogenoemde 
fabrieksschool in Haarlem. Voor de leerlingen stel-
de zij in 1874 een lesboek samen: Ons eigen boek, 
vertellingen, vertalingen en versjes. 
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 Advertentie uit Opregte Haarlemsche Courant van 23 april 
1874.

 
Het boek was bedoeld om te oefenen ‘in de moei-
lijke kunst van het lezen’. ‘Nu een versje’, schrijft 
Koorders-Boeke na een verhaal, ‘dat ik nog al 
aardig vind, omdat ik zeker weet dat het door een 
twaalfjarig meisje gemaakt is, en dat zij met eigen 
oogen gezien heeft wat zij beschrijft.’ Zij heeft 
het duidelijk over zichzelf. Het gaat om een lang 
‘versje’: 21 coupletten van vier regels. Ik citeer hier 
de verzen die een interessant beeld geven van de 
levendige straathandel in Amsterdam. 

‘De Jodenbuurt’

Hij die ooit Amsterdam bezoeke, 
’t Merkwaardige dier stad beziet, 
Vergeet toch bij zijn wandelingen 
De volle Jodenbuurten niet.

Daar ziet men staag geheele hoopen 
Van huisraad, kleedren en gebak; 
De kooplui zitten met hun waren 
Maar op de straat voor het gemak.

Hier zit een vrouw bij haren wagen 
Van oude planken saamgesteld, 
En prijst haar schat van vuile linten 
Met groot misbaar en veel geweld.

Ginds loopt haar veelbelovend zoontje 
Met Chinaasappelen in een mand; 
Bevochtigt die somtijds met speeksel 
En wrijft ze glimmend op zijn hand.

(…) 

Hier rangschikt een zijn oude broeken 
En jassen, moeitevol vergaard, 
Opdat men uit zijn schat iets zoeke 

En koop’ voor ’t geld lang opgespaard.

Vrouw Sarai bakt beukepitten; 
Wat verder op loopt Naphtalie, 
Met lekkre vette jodenkoekjes, 
Die kosten maar een cent of drie.

(…) 

Een groote schaar van kleine smousjes 
Verdringt zich gillend om u heen 
Met pijpedopjes, lucifertjes, 
Bretels en andre kleinigheên.

(…) 

Gij hoort om u de lucht weergalmen 
Van het geroep: ‘koop lekker zuur!’ 
En voor den prijs moet gij niet vreezen, 
‘Een sjent de pik, nah, ’t is niet duur.’

Ook kunt gij harde eieren krijgen 
Of oliekoeken bol en rond, 
De lucht doet u al watertanden, 
Gij proeft het vet al in uw mond.

(…) 

Of zaagt ge graag u onderschragen 
Door wandelstokjes rijk geknopt, 
Gij vindt al spoedig d’een of ander 
Die dringend ze u in handen stopt.

Gij hebt dat steunsel ook wel noodig; 
De straat is glad van morsigheid,

En overal bezaaid met kindren 
Waarvan een groot gedeelte schreit.

De and’ren lachen, spelen, stoeien, 
Of springen touwtje voor de pret; 
Zoodat gij maar hebt op te letten 
Waar dat gij uwe voeten zet.

Welaan, thans is mijn schets voleindigd; 
Volgt gij mijn raad, zoo goed als wijs, 
Gaat gij de jodenbuurt bezoeken, 
Ik wensch u dan een goede reis.
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Interessant is overigens voor welke doelgroep 
Koorders-Boeke dit gedicht geschikt achtte. In de 
negentiende eeuw was kinderarbeid in Nederland 
heel gewoon. Sommige fabrikanten boden hun 
jonge werknemers onderwijs aan. Koorders-Boeke 
gaf les aan meisjes van verschillende leeftijden. In 
haar voorwoord schrijft zij: ‘Velen uwer, zooals gij 
daar in de banken zit, zijn reeds bijkans volwas-
sen menschen, andere, met U gelijk opleerende 
kinderen van tien, twaalf jaar. Dat is wat men zou 
kunnen noemen een zeer gemengd gezelschap. 
Daarbij zijn de meeste schoolboekjes uit den aard 
der zaak voor zeer jonge kinderen bestemd, en het 
verveelt U, die niet langer met pop en rinkelbel 
loopt, om altijd van speelgoed en kinderpraat te 
lezen.’ Vandaar dit ‘versje’ en vandaar de overige 
‘vertellingen’ in Ons eigen boek, verhalen die zij 
deels uit het Engels vertaalde.

Interview 

Afke Bergstra, een vrouw met veel 
in haar mars
 
Toin Duijx 

Iedereen die zich bezighoudt met (de geschiede-
nis van) de jeugdliteratuur is haar naam zeker wel 
vaker tegengekomen. Afke was jaren werkzaam bij 
de dienst Boek en Jeugd van het NBLC en is ook al 
jaren, ondanks haar hoge leeftijd van 88 jaar, een 
heel trouw bezoeker van de activiteiten van onze 
stichting. Maar voor zij bij Boek en Jeugd kwam te 
werken was zij in veel bibliotheken al aan de slag 
geweest. Voldoende reden om bij haar op bezoek 
te gaan in Voorburg, in haar flat waar zij al zo’n 
veertig jaar woont. Het werd een heerlijk gesprek, 
met thee en koek, in een duidelijk leesvriendelijke 
omgeving. Met volle kasten met boeken.

Jeugd

Afke werd op zes augustus 1932 geboren in het 
plaatsje Woudsend in de provincie Fryslân. Een 
jaar eerder was haar broer Arend geboren. En na 
Afke volgden er nog vier kinderen, drie zussen 
(Tryntsje, Anneke en Coby) en een broer (Jan). 

Een groot gezin dus. Maar in wat voor een gezin 
groeide Afke op?

‘We hadden thuis een klein kruidenierswinkeltje 
en mijn vader die bracht de boodschappen met 
een transportfiets met een grote DE-mand voorop 
rond. Mijn vader was ook ‘monsternemer’, dat wil 
zeggen dat hij de melk bij de boeren keurde op het 
vetgehalte. En hij was correspondent van de Open-
bare leeszaal en bibliotheek in Sneek, wat inhield 
dat er elke veertien dagen een kist afgeleverd werd 
met boeken (netjes in zwart papier gekaft) die dan 
naar de lezers in het dorp gingen. Mijn ouders 
waren Hervormd en eigenlijk had mijn vader gods-
dienstleraar willen worden, was daarvoor al aan het 
leren, maar mijn ouders ‘moesten trouwen’ zoals 
dat heette en daarom mocht die studie niet door-
gaan. Dat ging zo in die tijd.’

‘Het was thuis armoe troef. We woonden in een 
heel klein huisje, met achter de winkel één kamer 
en daarboven twee zoldertjes. Daar woonden we 
met z’n achten. Op een dag kwam er zelfs een bord 
‘onbewoonbaar verklaarde woning’ op de muur te 
hangen, maar de buren zeiden altijd: ‘onverklaar-
baar bewoond’. Mijn moeder was huisvrouw en 
hielp natuurlijk in de winkel.
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Gelukkig kreeg mijn vader later een baan bij het 
Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds 
(ANOZ), waarbij men verplicht (onder een be-
paalde loongrens) of vrijwillig verzekerd kon zijn. 
Hij moest de premies innen. Dat lag hem beter, hij 
was echt een sociaal iemand.’

Zoveel armoe, dan zal er wel niet echt een leven-
dige boekcultuur in het gezin geweest zijn? En 
zullen boeken wel als een luxeartikel gezien zijn.

‘We waren allemaal echte lezers, behalve mijn 
jongste broer. Die zei altijd: ‘Ik wil de avonturen 
zelf beleven’, en dat is hem ook gelukt. Er werd ook 
voorgelezen. Mijn moeder had een abonnement 
op Moeder, een maandelijks tijdschrift met als on-
dertitel Het “vakblad” voor moeders. Hierin stonden 
verhaaltjes van W.G. van de Hulst en die las zij ons 
voor. En we hadden ook boeken in huis, de meeste 
van mijn vader. Maar ik kan me ook nog Margje wil 
een fiets van G. Mulder herinneren, en Hoe Wiesje 
haar weg vond van Johanna Spyri. Zelf had ik niet 
veel boeken, maar mijn broer had er best veel, jon-
gensboeken die ik allemaal meerdere keren gele-
zen heb. En als schoolkinderen leenden wij ook 
boeken van elkaar. Er was een schoolbibliotheek 
met gekafte boeken, maar daarvan herinner ik me 
niet specifieke titels die veel indruk op mij hebben 
gemaakt. Nou ja, die van W.G. van de Hulst ‘Jaap 
Holm en zijn vrienden’, ‘Ouwe Bram’, ‘Peerke en zijn 
kameraden’ wel, maar dat waren meer klasselees-
boeken. Eén van de titels was in het Fries vertaald 
en dat werd door de juffrouw van de eerste klas 
voorgelezen: ‘Fan Jolle en Jeltsje en Janneman’ (‘Van 
Bob en Bep en Brammetje’). Trouwens van de 
serie ‘Jaap en Gerdientje’ van Anne de Vries, klas-
seleesboeken èn voorleesboeken, heb ik ook erg 
genoten.’

‘In ben tweetalig opgevoed, maar op de lagere 
school was Nederlands de voertaal. Op de kleu-
terschool mochten we wel Fries praten. Vanaf de 
tweede klas van de lagere school was er de oorlog, 
met alle beperkingen die dat opleverde. Ik kon 
goed leren en aan het slot van de lagere school 
werd al bij mijn moeder gepolst of ik niet een kan-
toorbaantje wilde bij de Brandverzekering “Woud-
send”, bekend in het hele land en waarbij veel 
dorpelingen hun salaris verdienden. We hadden 
het thuis niet breed, of zeg maar dat het gewoon 

armoe was wat de klok sloeg, dus het zou mooi zijn 
als ik ook financieel iets zou kunnen bijdragen. 
Maar ik voelde daar helemaal niets voor, ik wilde 
onderwijzeres worden en de bovenmeester vond 
dat ik wel naar de HBS zou kunnen, maar daar 
was veel schoolgeld voor nodig en dat kon ik dus 
wel vergeten. Het werd de vierjarige MULO in Balk 
(Gaasterland), want dan kon ik in de kost bij een 
oom en tante. Na een jaar, de oorlog was voorbij, 
gingen de bussen weer rijden en samen met mijn 
zus kreeg ik een tweedehandsfiets. Ik kon toen ook 
instromen bij de driejarige mulo in Sneek (zo’n 
twaalf kilometer van Woudsend). Ik slaagde uitein-
delijk met een mooi resultaat. Voor de mulo hoefde 
je helemaal geen schoolgeld te betalen, evenmin 
als voor de ambachtsschool, waar mijn broers dus 
heen gingen.’

De bibliotheekopleiding

Toen Afke van de mulo kwam vroeg de bibliotheek 
in Sneek een leerling, maar daarvoor had je het 
HBS-diploma of een vooropleiding nodig. Voor die 
vooropleiding deed zij wel een toelatingsexamen, 
maar daarvoor slaagde zij niet. Toch zou Afke haar 
plaats vinden in het bibliotheekwezen.

‘Ik mocht gaan werken in de bibliotheek van 
Sneek, als leerling, dus onbetaald. Mw. Vonk 
zwaaide daar de scepter, een ontzettend aardig 
mens dat veel voor me deed. In de zomer ging ik 
er op de fiets heen, in de winter met de bus. De 
vooropleiding voor bibliotheek-assistente heb ik 
schriftelijk gedaan en toen ik daarvoor geslaagd 
was mocht ik één keer per week naar Groningen 
voor de échte opleiding tot bibliotheek-assistente.’

‘Ik heb vijf jaar in Sneek gewerkt en ben, toen ik de 
opleiding had afgerond, naar Leeuwarden vertrok-
ken, maar daar heb ik niet lang gewerkt. Juffrouw 
Haanstra, de directrice, wilde dat ik op de biblio-
bus ging werken, maar dan moest ik niet alleen 
het gewone, maar ook het vrachtrijbewijs halen. 
Nou, dat zag ik helemaal niet zitten. Ik heb een 
medeleerlinge van de opleiding aangemoedigd om 
op die functie te solliciteren en die werd ook direct 
aangenomen. Ik mocht de jeugdbibliotheek onder 
mijn hoede nemen, nu juffrouw Rienks de jeugd-
opleiding in Amsterdam volgde.’



SGKJ - Berichten
najaar 2021 no. 101

11

Afke werkte, net klaar met haar opleiding, slechts 
twee jaar als leeszaalassistente in Leeuwarden. Eén 
keer per maand reisde ze naar Meppel waar dan 
een kernbespreking was van jeugdboeken. Annie 
Moerkercken van der Meulen, de eerste directrice 
van Boek en Jeugd, kwam daar ook. Zij vroeg of 
Afke niet de jeugdcursus wilde gaan doen. Maar 
dat zou betekenen dat zij naar Noord Holland 
moest verhuizen, want de cursus was één dag 
per week in Amsterdam. In Haarlem was toen 
een vacature en daarop heeft Afke gesolliciteerd 
en werd aangenomen. Ze ging in de kost bij een 
Friese mevrouw. Ze is maar liefst tien jaar daar 
blijven werken. Daar in de opleiding tot jeugdbi-
bliothecaris leerde zij met het vermaarde schema 
van Louise Boerlage (juffrouw Boerlage) werken. 
Een heel gedetailleerd systeem om een jeugdboek 
te analyseren.

Voor diezelfde opleiding kreeg ze de opdracht om 
het Amerikaanse boekje The children’s book on how 
to use books and libraries (C. Mott en L.B. Baisden) 
te bewerken voor de Nederlandse situatie. En-
kele jaren later kreeg zij van het Studiecentrum 
voor Jeugdbibliotheken het verzoek die opdracht 

te bewerken tot een boekuitgave (verschenen in 
1964 bij het Uitgeversfonds van de Centrale Ver-
eniging voor O.B. en de Nederlandse Vereniging 
van Bibliothecarissen in Den Haag). Ik krijg een 
exemplaar van Afke en heb er op de terugreis na 
het interview met veel plezier in zitten lezen. Wat 
een tijdsbeeld. Het boekje, De jeugd op verkenning 
in boek en bibliotheek, bedoeld voor kinderen van de 
hoogste groepen van de lagere school en de eerste 
klassen van het middelbaar onderwijs, begint met 
een hoofdstuk over ‘Het boek van binnen en van 
buiten’ en als eerste wordt de vraag ‘Weet je hoe 
je een nieuw boek openslaat?’ behandeld. Een ge-
bruiksaanwijzing met veel tekeningen en ik kan 
het niet laten de eerste twee pagina’s als beeld bij 
dit interview te tonen. 
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Haarlem en Utrecht

Maar Afke had meer in haar mars, in ieder geval 
dat kreeg ze te horen.

‘Juffrouw Elsen van de jeugdbibliotheek in Haarlem 
was van mening dat ik wel ergens hoofd van een wat 
grotere jeugdbibliotheek kon worden. Daarover na-
denkend vond ik dat ik dan eerst wel de directeurs-
cursus in Den Haag moest gaan volgen. Dat was 
een fulltime cursus met opdrachten in de Konink-
lijke Bibliotheek én in de Openbare Bibliotheek. Ik 
verhuisde naar Den Haag en woonde in Huize West-
einde, een soort ‘dames-pension’. Eén opdracht was 
bijvoorbeeld om een bibliografie te maken van een 
onderwerp naar keuze. Dat werd voor mij het plat-
telandsbibliotheekwerk. Na de opleiding heb ik bij 
de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Utrecht 
én bij de PBC in Leeuwarden gesolliciteerd. Ik her-
inner me nog een bibliotheekcongres in Utrecht 
waarbij ik de trap op liep met aan mijn linkerzijde 
de heer Van Hall van de OB Utrecht en aan mijn 
rechterzijde de heer Tilstra van de PBC.

En ik maar hopen dat ze niet wisten dat ik bij al-
lebei had gesolliciteerd. Toen we boven aan de trap 
waren zei een van de heren: “En nu moeten we dus 
een robbertje vechten om juffrouw Bergstra.” Uit-
eindelijk werd het Utrecht en ik heb daar als ‘hoofd 
jeugdzaken’ tien jaar met veel plezier gewerkt.’

Eén van de SGKJ-bestuursleden, Irene Annegarn, 
heeft aan de periode dat zij daar stage liep goede 
herinneringen: ‘De jeugdbibliotheek was geves-
tigd in een ruime hal in de Utrechtse binnenstad, 
op loopafstand van de rest van de bibliotheek. De 
kinderen uit de buurt kwamen er graag spelen. 
Afke kende veel namen en zij wist welke kinderen 
familie van elkaar waren. Als er iets bijzonders 
gebeurde in het leven van deze kinderen, kwamen 
ze dat vertellen, ook aan de andere dames die in de 
bibliotheek werkten. Zo was er een jongetje dat bij 
een ongeluk een of twee vingers was kwijtgeraakt. 
Hij deed er stoer over, maar Afke maakte hem dui-
delijk dat dat niet hoefde. Bij latere bezoekjes van 
deze jongen vroeg ze regelmatig hoe het met hem 
ging. Zij toonde echt belangstelling en leefde met 
hem mee. Ik ben zijn naam vergeten.’

Boek en jeugd.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft 
Bureau Boek en Jeugd een belangrijke rol gespeeld 
bij de leesbevordering. Het was hét Nederlandse 
centrum voor het jeugdboek dat van 1952 tot 1997 
heeft bestaan. Tot 1972 als een min of meer zelf-
standig Bureau Boek en Jeugd (der CV), daarna 
als afdeling binnen het NBLC (in 1977 werd het 
woordje ‘bureau’ geschrapt en werd het de ‘dienst 
Boek en Jeugd’) die later werd overgeheveld naar 
het Literatuurmuseum en de Koninklijke Biblio-
theek. In 1975 was er een vacature bij de recensie-
dienst van Boek en Jeugd. Afke had na een kort 
huwelijk haar man verloren en wilde daardoor wel 
iets anders. Zij solliciteerde op de baan en werd 
aangenomen. Annie Moerkercken van der Meulen 
was nog steeds hoofd van Boek en Jeugd. Afke ver-
huisde naar een flat in Voorburg, de flat waarin ze 
nog steeds woont.

Tijdens een interview met Afke en haar collega 
Joke Thiel tijdens een SGKJ-studiedag in Den 
Haag vertelde ze het volgende over Annie Moerker-
cken van der Meulen (1913-2001):
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‘Ze was een stevige, vrij lange, kordate vrouw. Zij 
had een enthousiasme om jonge mensen te in-
teresseren 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 er ook wel die haar nogal 
‘streng’ vonden.’

De dienst Boek en jeugd was toen dus al onderge-
bracht bij het NBLC in de Taco Scheltemastraat. 
Tot haar pensionering in 1997 is Afke bij de dienst 
Boek en Jeugd blijven werken.

‘Ik heb er graag gewerkt en ik kon goed opschieten 
met iedereen. Anne de Vries, opvolger van An-
nie Moerkercken van der Meulen, was ook een 
aardige baas. Ik heb vooral gewerkt aan de Boek 
en Jeugdgidsen die werkelijk een belangrijke bron 
van informatie waren voor bibliotheken, maar ook 
voor ouders en leerkrachten. We moesten de gids 
ook zelf corrigeren, Mara Piek, Toos Thorbecke 
(van de uitgeverij) en ik. Als hij uitkwam, kwam 
Toos hem altijd bij ons brengen. Ik herinner me 
nog een jaar dat Mara en ik er niet konden zijn om 
hem in ontvangst te nemen omdat wij allebei naar 
een kernboekbespreking moesten. ‘s Avonds thuis 
kreeg ik een telefoontje van een collega die vertelde 
dat ik wel wat gemist had want Toos was ‘te paard’ 
gekomen. Wel heel bijzonder, maar terwijl Mara en 
ik ons de volgende ochtend aan het verbazen wa-
ren over de rijkunst van Toos, klonk uit de verte de 
stem van diezelfde collega: ‘Toos kwam helemaal 
niet te paard, maar ‘met taart.’ De Boek en Jeugd-
gidsen waren eigenlijk een vervolg op ‘De kleine 
vuurtoren’ die al vanaf 1927 verscheen.’

Maar ze had meer taken. In het Documentatieblad 
kinder- en jeugdliteratuur (de voorloper van Litera-
tuur zonder leeftijd), waarvan ik toen eindredacteur 
was, verscheen in 1989 in de rubriek ‘Vakboeken 
over kinder- en jeugdliteratuur’ het volgende be-
richt: ‘Het NBLC, de dienst boek en jeugd, verzorgt 
ieder jaar een tentoonstelling vakboeken over 
‘Distributie van informatie’. Met dank aan Alice 
Geradts en Afke Bergstra publiceren wij hier een 
selectie uit de zeer uitgebreide literatuurlijst. Op 
deze wijze kan iedereen die niet in staat was deze 
tentoonstelling te bezoeken, toch gebruik maken 
van dit materiaal. De genoemde boeken zijn aan-
wezig in de vakcollectie van het NBLC en aldaar 
ter inzage.’ Ik herinner me de tentoonstellingen 
nog goed en hoe belangrijk ze waren om goed op 
de hoogte te zijn van wat er zoal aan vakliteratuur 
verscheen.

Met pensioen

Afke werd gevraagd of zij niet met de VUT wilde, 
maar toen zij in de gaten had dat daardoor niet 
jonge mensen aan het werk konden komen, maar 
uren gewoon wegbezuinigd werden, bleef zij tot 
haar pensioen bij Boek en Jeugd aan het werk. 
Maar vond zij het moeilijk om met pensioen te 
gaan?

‘Helemaal niet. Ik heb me nooit verveeld en had 
me heilig voorgenomen om niet ’s ochtends met-
een al de krant te gaan zitten lezen. Ik onderneem 
veel activiteiten en ga graag naar de studiedagen 
van de SGKJ en van IBBY. En ik was actief in de 
De Fryske Krite in Den Haag: secretaris van het 
bestuur en ook redacteur van het tijdschrift Rjucht 
en Sljucht. Ik ben er nu zelfs erelid van. En ik lees 
natuurlijk graag. Ik zit ook op volksdansen en ben 
een keer mee geweest naar München om daar aan 
een Schotse dansworkshop mee te doen. Met een 
vriendin ben ik toen ook de tentoonstelling van 
Amerikaanse illustratoren gaan bekijken bij de 
Internationale Jugendbibliothek in Schloss Bluten-
burg.’

Dat Afke graag leest is te zien aan de volle boeken-
kasten waarin ik toch even gesnuffeld heb (een 
afwijking die volgens mij elke boekenliefhebber 
heeft als hij ergens op bezoek gaat). Er staan veel 
Friese (jeugd)boeken in de kast, maar ook
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De mythe van het economisme. Pleidooi voor nieuw 
idealisme van Jesse Klaver. 

‘Ik ben altijd lid geweest van Groen Links en daar-
voor van de PSP. Echt actief lid met flyeren zelfs. 
Nu ben ik niet meer heel actief, maar ik volg ze wel 
goed.’

Na enkele gezellige uren komt er een eind aan het 
interview en wordt het tijd voor mij om weer naar 
Amsterdam te gaan. We kunnen niet op de traditi-
onele wijze met drie kussen afscheid nemen, maar 
sturen die elkaar wel door de lucht toe. En we ho-
pen elkaar in goede gezondheid weer snel te zien 
bij een activiteit van de SGKJ. 

Grote verrassing: tekenaar Dowd

Truusje Vrooland-Löb

Tijdens het in onze auto tillen van een begeerlijk 
antiek grenen ladekastje, schoof vriendin Tineke-
in-het-Drentse-bos, tegelijkertijd ook een dik, 
beschadigd, oud boek van haar moeder in de ach-
terbak bovenop het kastje. ‘Kijk er even in en gooi 
het maar in het boekenkastje aan de Brink als je er 
niets aan vindt’, zei ze. Geobsedeerd door het op-
tutten van het schattige kastje, vond deze boekob-
servatie pas een paar dagen later plaats.

Maar toen sloegen de potloodtekeningen van Ja-
mes Henry Dowd (1884-1956) in People of Impor-
tance (London: Country Life Ltd/New York, Charles 
Scribner’s Sons, 1934) in dit wat verfomfaaide boek 
als een bom in: wát een verrassing is deze uitgave 
uit het begin van de jaren dertig!

Deze illustrator weet met enkele snelle, zachte 
potloodlijntjes volkomen overtuigend, fris, uiterst 
kundig en ontroerend jonge kinderen vast te leg-
gen. Blote baby’s die lachen of verbaasd kijken, 
dreumesen die starten met lopen, kleuters die ver-
rukt schommelen of zich verstoppen in hun eigen 
poppenhuis en grotere kinderen die actief aan het 
spelen zijn. Met af en toe een enkel indringend en 
wat doorwerkter portret van een groter kind. 

Of hij nu liefdevol kleine mensen, lammetjes, big-
getjes of circuspaarden tekent: virtuoos Dowd weet 
hun motoriek in een paar lijntjes zo precies te tref-
fen, dat ze ons ook nu nog raken door hun onge-
kunstelde echtheid. Een onverwacht feest om zo’n 
boek ineens te krijgen.

Bij dit verrassende tekenwerk schreef Brenda 
E. Spender korte tekstjes over kinderen van alle 
leeftijden, over hun eigenschappen en hun kleine 
avontuurtjes. Voorleesverhaaltjes voor kinderen 
vanaf een jaar of vijf, zes. Die zijn natuurlijk wel 
zeer gedateerd - zoals het verhaaltje over een lief-
devolle Nanny die in haar eentje met een door de 
mazelen verzwakte peuter in een badplaats gaat 
logeren om die aan te laten sterken aan zee - maar 
in hun totaliteit geven ze volwassenen wel een leuk 
beeld van het omgaan met kinderen in het verle-
den en van het tijdloze gedrag en de denkwijze van 
de kinderen zelf. 

Dowd illustreert deze teksten absoluut niet strak, 
maar zingt gewoon zijn eigen sfeerpartij met zijn 
ijzersterk getekende kinderobservaties door het 
hele boek heen. Tekst en beeld zijn dus beslist 
niet versmolten met elkaar zoals nu het streven is 
in boeken voor kinderen, maar konden door hun 
verwante onopgesmukte visie op het onderwerp 
prima samen zijn in één boek, waarin ze laten zien 
waarom kinderen People of Importance zijn.

Kunstenaar Bowd

Over deze illustrator schreef Brenda Spender in 
haar inleiding: ‘But the importance of the people 
whom Mr. Dowd has drawn in his book – real, liv-
ing people, each and all of them – is, I believe, of a 
kind that no one can question, no eye fail to discov-
er.’ Samen maakten zij een uitgave die buitenge-
meen populair blijkt te zijn geweest direct na zijn 
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verschijnen begin jaren dertig en die tegenwoordig 
na al deze decennia nog steeds graag (tweede-
hands) aangeschaft wordt. En ook zijn tekeningen 
kom je nog op veilingsites tegen.

James Henry Bowd werd in 1884 geboren in het 
Engelse stadje Sheffield in het graafschap South 
Yorkshire en volgde in die stad een opleiding aan 
de plaatselijke kunstschool. Zijn tekentalent werd 
snel gezien en al op vijftienjarige leeftijd kreeg hij 
illustratieopdrachten voor de Sheffield Telegraph. Als 
kunstenaar werkte hij behalve met potlood en pen 
ook met olieverf, hij aquarelleerde, etste en had 
regelmatig tentoonstellingen in Londen (als por-
tretschilder zelfs in The Royal Academy!) en daar-
buiten. Maar vooral heeft hij vanaf 1904 jarenlang 
succes gehad met zijn geestige pentekeningen in 
Punch. In zijn cartoons is hij meer de man van de 
snelle betekenisvolle en wat deformerende lijn dan 
de man van de rustige subtiele naturalistische kin-
derschets. ‘He was also the magazine’s first illus-
trator of film criticism, continuing in this post for 
more than three decades and also drew theatre car-
icatures’(Mark Bryant). Ook voor The Daily Graph-
ic, The Bystander en The Strand Magazine tekende 
hij en ontwierp daarnaast jarenlang posters voor de 
London General Omnibus Company en de London 
Underground Electric Railways. Kortom: Bowd 
was een veelzijdig en succesvol kunstenaar met als 
echte specialisatie toch het tekenen van mensen. 
Vooral kinderen. 

Mijn cadeauboek People of Importance (1934) was 
het tweede boek over kinderen dat dit tweetal sa-
men maakte, want in 1933 was al volgens exact 
dezelfde formule hun Important People verschenen. 
En die bundel verscheen in 1953 als Personen van 
Gewicht bij uitgeverij Ploegsma in een Nederlandse 
bewerking van A. Rutgers van der Loeff-Basenau! 
‘…een kostelijk uitgegeven platenboek, met van 
grote liefde voor het kind getuigende tekeningen.’ 
(Alg. Handelsblad) en ‘…getekend met warmte en 
fijn humoristisch gevoel.’ (Nw. Rotterd. Courant) 
jubelt de omslagflap.

‘De personen van gewicht die onze tekenaar op pa-
pier heeft gezet, zijn werkelijk zeer gewichtig, zoals 
U zelf zult zien. Zoals de ouders van vroeger wel 
wisten en zoals de moderne ouders luide verkon-
digen: ze zijn de toekomst, ze zijn onze hoop, ze 

vormen de grondstoffen van het toekomstig mens-
dom. In hen zullen onze fouten misschien eens ge-
corrigeerd worden, hoewel ze waarschijnlijk weer 
nieuwe voor eigen rekening zullen maken’, schrijft 
Barbara E. Spender bevlogen in haar voorwoord. 

Ach ja, haar visie op kinderen blijft warm, liefdevol 
en is niet onzinnig, maar ouders van nu zullen 
zich er toch niet in kunnen herkennen, want de 
verhaaltjes zijn – ondanks de bewerking van An 
Rutgers van der Loeff-Basenau in 1953 – zeer ge-
dateerd en te tuttig om voor te lezen aan kinderen 
en geven eigenlijk vooral een beeld van het peda-
gogische verleden. Brenda Spender heeft voor de 
gemoderniseerde Nederlandse editie van Personen 
van Gewicht! uit 1933 zeker haar inleiding wat her-
zien, want ze schrijft daarin over de latere oorlog 
onderstaande historische impressie die helaas ook 
nu nog actueel is: ‘De oorlog is daarvoor te dichtbij 
gekomen, in elk huis en gezin is hij binnenge-
drongen, helden waren niet alleen de eigen vaders 
en ooms of broers, maar ook de ooms en vaders 
en broers van ieder ander. De oorlog is, jaar in, 
jaar uit het gesprek van de dag geweest, de oorlog 
heeft ieders gedachten vervuld en ook na afloop is 
de herinnering er aan een vast onderdeel van het 
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dagelijks leven geworden - alle vroegere glorie, alle 
franje, alle valse fraaiheid is er af.’ Dát stukje kun 
je wel aan kinderen van nu voorlezen. Verder is het 
net als het andere vooral een kijkboek geworden, 
want de tekeningen van Dowd blijven ook hier in-
druk maken en vertederen nog steeds! Daarin ligt 
dus nu het bestaansrecht van beide boeken. 

In mijn cadeauboek- People of Importance - is er een 
pagina die er uitspringt, recht mijn hart in. Het 
zijn die Dowd-schetsen van een baby van een paar 
maanden oud. Direct moest ik denken aan haar 
zusters in de beeldende kunst die mij toeschreeu-
wen dat zij net zo fraai zijn geportretteerd als deze 
van Bowd. Daar hebben ze gelijk in. Want ook 
de geweldige houtskooltekening ‘Zuigeling in de 
wieg’ van kunstenaar/vader Henk A. Henriët uit 
1936, is echt verwant aan Dowd’s baby’s. 

En kijk eens naar de tekening die Jan Sluijters ca. 
1925 maakte van zijn baby – waarschijnlijk dochter 
Liesje – , die kon ook eveneens zo in het boek!

Tot slot: onze geliefde kinderboekillustratrice 
Mance Post nam in het leesboek voor de onder-

bouw van de basisschool Waaidorp van Annie M.G. 
Schmidt, (Groningen: Wolters-Noordhoff vanaf 
1972 – acht deeltjes) een heerlijk artistiek uitstapje 
door het vertederd schetsen naar levend model en 
maakte een schitterende potloodtekening van een 
zuigeling, die door zijn naturalistische vormentaal 
eigenlijk eventjes lekker buiten de bekende stijl 
van de andere illustraties in dit boek valt. 

Mijn onverwachte boekgeschenk maakte me weer 
eens duidelijk dat voor kunstenaars en heel veel 
anderen, kinderen al heel lang People of Importan-
ce/Important People zijn! 

Daan Vos, een veelzijdig kinderboeken-
schrijver
Frits Roest

Daan Vos (1900-1973) was als kinderboekenschrij-
ver productief vanaf ca. 1928 tot 1940. Zijn boeken 
waren gericht op de opgroeiende jeugd, van bei-
derlei kunne, en omvatten een scala aan onderwer-
pen, met aanvankelijk veel aandacht voor voetbal 
en het leven op de middelbare school en in zijn 
latere periode voor het leven en de ontwikkeling 
van teenagers. Zijn werk is doorspekt met roman-
tiek (ook tussen mensen) en liefde voor de natuur 
en hij schuwt educatieve elementen en levenswijs-
heden niet.
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Over Joodse zaken

Daniël was de oudste van drie zoons van een Am-
sterdamse marktkoopman. Na het doorlopen van 
de H.B.S. vanaf 1922 te Laren is hij regelmatig 
schrijvend actief in de kolommen van het Nieuwe 
Israëlische Weekblad en het Centraal Blad voor Is-
raëlieten in Nederland, waarbij hij in gedichten en 
beschouwingen blijk geeft van zijn streng gods-
dienstige aard. Zo komt hij al jong in geweer tegen 
de verwaarlozing van een joodse begraafplaats, 
collecteert hij voor de ‘Joodse Invalide’, schrijft over 
een geval van uitsluiting van joden en toont zich 
fel tegenstander van gemengde huwelijken tussen 
joden en niet-joden. Hij verblijft enige tijd in een 
sanatorium en ijvert daarna voor de Bergstichting, 
een tehuis voor verwaarloosde joodse kinderen in 
Bussum. 

In 1924 was hij werkzaam op de sportredactie van 
de Gooi- en Eemlander. Hiernaast leverde hij onder 
meer bijdragen aan het tijdschrift Favoriet en was 
vanaf de oprichting in 1928 schrijvend en dichtend 
betrokken bij de Joodse jeugdkrant ‘Betsalel’.

Om in zijn onderhoud te voorzien schreef hij ook 
leesboeken van algemene aard, zonder religieuze 
elementen. Vaak werd één van die boeken verloot 
onder de juiste oplossers van een jeugdprijsvraag. 

Opkomend antisemitisme 

In februari 1930 verlooft Daan Vos zich met Betsy 
Bueno de Mesquita. Veel gedichten volgen van zijn 
hand, zowel van religieuze als van niet-religieuze 
aard, waarin hij blijk geeft van een grote liefde voor 
de natuur, waarvan hij vaak zwervend geniet in 
de Gooistreek. Daan en Betsy trouwen op 14 sep-
tember 1932. Hun twee kinderen worden in 1934 
en 1936 geboren. In 1935 verdwijnt de Jeugdkrant 
van het toneel, ondanks een klemmende oproep 
van Daan, die zich toenemend zorgen maakt over 
het opkomend antisemitisme. Vanaf eind 1936 
verschijnen zijn religieus getinte of de joodse-
ondergang-vrezende bijdragen in de Joodsche Mid-
denstander. Ronduit beklemmend is zijn gedicht 
‘Schip in Branding’ daarin van juli 1939, waarvan 
de laatste strofe luidt:

‘Ergens in de wijde wereld, vaart het schip 
der zelfmoord, 

Doelloos, nergens is er landing, steeds blijft ’t 
schip maar in de branding 

’t beloofde land zien ze verschijnen, in hun geest, 
gekweld door pijnen, 

Zien ze Dachau weer verschijnen, dan maar liever 
Overboord!’

Tijdens de oorlogsperiode vallen Daans vrouw en 
kinderen en ook zijn ouders ten slachtoffer aan de 
Duitse Jodenmoord in uitroeiingskamp Sobibor. 
Onbekend is gebleven waarom hij als door een 
wonder als enige gespaard blijft. In 1953 emigreert 
hij naar New York, waar hij twintig jaar later over-
lijdt. Inmiddels is hij dan hertrouwd met de Bus-
sumse Cornelia Kos.

Daan Vos’ oeuvre

Ongeveer veertig boeken heeft Daan Vos geschre-
ven, waarvan sommige boeken nog eens onder een 
andere naam zijn uitgebracht. In totaal zijn er 21 
jongens- en 16 aan de titel duidelijk herkenbare 
meisjesboeken. De helft van de jongensboeken (10) 
gaat over voetbal.
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Vijf boeken gaan over het leven op school. Omdat 
zijn boeken verschenen in het parallelle circuit 
en dus niet in de reguliere boekhandel, is het 
dateren ervan afhankelijk van toevalstreffers als 
handgeschreven dateringen en vermelding in 
krantenadvertenties. Zijn werk werd uitgegeven in 
het onoverzichtelijk netwerk van kleine uitgevers 
als Herman Cohen & Zoon, de Nederlandse poot 
van het Belgische Boekhuis-complex, waarvoor de 
boeken gedrukt werden bij Pieters te Dordrecht en 
die dikwijls geïllustreerd zijn door Derk Stemmer 
senior en Adolf Gantzert. Deze boeken voeren op 
het titelblad dikwijls alleen een code in plaats van 
een uitgeversnaam (bijv. Serie C.D., D.K., H.M., 
R.F., V.B., of ‘Kolos’, ‘Mercuur’ of ‘Primus’). 

Zijn boeken bevatten vrijwel steeds duidelijk her-
kenbare autobiografische elementen, zoals het feit 
dat hij als eersteling van de familie naar de H.B.S. 
ging, over de schooltijd zelf, over het aansterken na 
zijn ziekte in Zwitserland, het ontdekken van het 
voetbal en de verslaggeving ervan, zijn levensles-
sen en educatieve adviezen. In zijn liefde voor de 
natuur toont hij zich een romanticus in optima 
forma, wanneer hij beschrijft hoezeer een hoofd-
persoon ontroerd kan raken door het aanschouwen 
van natuurschoon of het aanraken van een oeroude 
boom.

Zijn voetbalboeken dateren vermoedelijk uit zijn 
vroege periode (voor 1930). Hierin worden de be-
levenissen van de jonge held afgewisseld met jour-
nalistieke verslagen van de wedstrijden zelf. In zijn 
boeken die de H.B.S.-tijd tot onderwerp hebben, 
gaat de meeste aandacht uit naar de buitenschoolse 
en schoolverenigingsactiviteiten.

 
Soms draaft de schrijver daarbij duidelijk door in 
zijn ijver om zijn boek te voorzien van educatieve 
details, die amper aansluiten bij de rest van het 
verhaal of slaat hij de plank mis bij het pronken 
met zijn school-Frans. 

Een van zijn bekendste romans is Toen de meidoorn 
bloeide, later nog eens uitgebracht onder de titel 
Brieven van Gonnie en Pim. Hierin schrijven vrien-
dinnen brieven aan elkaar, hetgeen de schrijver de 
gelegenheid biedt zijn kijk op leven en maatschap-
pij uit te dragen en vergezeld te doen gaan van pe-
dagogische adviezen en inzichten. Hiertegenover 
staat bijvoorbeeld het duidelijk latere, in nieuwe 
spelling geschreven, Twee Haagse schooljongens, 
waarvan er één als kind wordt geroofd tijdens de 
bruiloft van Juliana en Bernhard in 1937 en het 
andere uitgroeit tot een bekend kunstenaar.

De romanticus Daan Vos heeft een rijk, maar 
tragisch leven gekend. Zijn werk slaat thans niet 
meer aan en is vrijwel geheel vergeten. Daarbij 
komt dat, vanwege de slechte kwaliteit van boeken 
geproduceerd in de crisisjaren, deze onderverte-
genwoordigd zijn in collecties van bibliotheken.
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Een treinwagon als de Ark van Noach

Martine Letterie

Mijn moeder kocht De ark van Noach van Margot 
Benary-Isbert voor mij toen ik een jaar of tien was. 
In die tijd gingen we - mijn ouders, broertje en ik 
- elke zomer een maand naar een Kroatisch eiland, 
waar mijn moeder uit kon rusten van haar full-
timebaan als kleuterleidster. In aanloop naar die 
vakantie sloeg zij een voorraad tweedehands boe-
ken in, een doos voor haar en een doos voor mij. 
De ark van Noach zat in zo’n doos. Op het schut-
blad staat nog met potlood wat ze ervoor betaald 
heeft: 1,50 gulden.

Als ik het herlees, begrijp ik meteen waarom ik het 
als tienjarige prachtig vond. Ik hield van boeken 
waarin kinderen onder moeilijke omstandigheden 
hun eigen, veilige wereld bouwden. Zo las ik graag 
de serie De holenkinderen van Sonnleitner.

De Ark van Noach verscheen oorspronkelijk als Die 
Arche Noah bij Franz Ehrenwirt Verlag KG in Mün-
chen in 1948. De Nederlandse vertaling van Bren-
da du Pon zag in 1963 het licht bij West-Friesland 
met omslag en illustraties van Reintje Venema, een 
jaar later gevolgd door de vertaling van het vervolg 
Der Ebereschenhof, dat in het Nederlands de titel

De lijsterbeshoeve kreeg. Het tweede deel bestelde 
ik pas onlangs via boekwinkeltjes. Eindelijk kon ik 
lezen hoe het afliep met de hoofdpersonen uit De 
Ark van Noach.

De kinderen Lechow

Het eerste boek speelt in 1946/1947 en gaat over 
de vijf kinderen Lechow en hun moeder die van-
wege de Russische troepen huis en haard hebben 
moeten verlaten. Hoofdpersoon is de oudste doch-
ter Margreet, die regelmatig terugdenkt aan hun 
oude dokterswoning in Pommeren. Daar is nog 
het graf van haar tweelingbroer Christiaan en haar 
geliefde Deense dog te zien. Beiden werden dood-
geschoten, vermoedelijk door Russische soldaten. 
Of de vader van het gezin nog leeft en waar hij in 
dat geval is, weet niemand.

Het verhaal begint als de Lechows na aankomst in 
een niet nader genoemde stad intrekken bij een 
oude, alleenstaande dame, mevrouw Verdoetz. 
Vanwege de woningnood hebben beide partijen 
geen keuze. Moeder verdient de kost met de naai-
machine van de oude dame. Margreet is bijna veer-
tien. Zij droomde ervan om dierenarts te worden, 
maar dat moet ze nu uit haar hoofd zetten. Van het 
arbeidsbureau mag ze nog een poosje thuisblijven 
om haar moeder in de huishouding te helpen. De 
jongste kinderen gaan naar school, maar oudste 
zoon Matthias moet werken om de kost te verdie-
nen. Ooit wilde hij astronomie studeren, maar dat 
is door de omstandigheden niet meer mogelijk. Hij 
gaat aan de slag als helper in de bouw: stenen klop-
pen en slepen, cement maken… Van vroeg tot laat 
in het stof van de ruïnes. 

Hij raakt bevriend met collega Dieter, die heel mu-
zikaal is. Met hem gaan de kinderen Lechow ad-
vent zingen in de omgeving. Zo komen ze terecht 
op de Lijsterbeshoeve, bij mevrouw Almut. Zij 
heeft niet alleen twee pony’s en een koe, maar ook 
een kennel Deense doggen. Margreet mag bij haar 
als kennelmeisje aan de slag en niet veel later krijgt 
ook Matthias er werk als boerenknecht. 

Op het erf van de boerderij staat een oude treinwa-
gon. In zijn vrije tijd knapt Matthias die op. Mar-
greet krijgt in de loop van het boek het ene dier na 
het andere en die krijgen allemaal een plekje in de 
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Ark van Noach, zoals ze de treinwagon zijn gaan 
noemen. Uiteindelijk trekt de hele familie bij Mar-
greet en Matthias in de ark.

In De Lijsterbeshoeve vinden de kinderen Lechow 
allemaal hun bestemming en komen er nog meer 
dieren in de Ark wonen. Over de inhoud van dat 
boek kan ik niet veel meer vertellen, zonder te veel 
te verklappen.

Verwijzingen naar de oorlog

Nu ik De ark van Noach herlees, valt me niet alleen 
op hoezeer de oorlog aanwezig is in het boek, maar 
ook de manier waarop eraan gerefereerd wordt. 
Dat die oorlogsverwijzingen me als kind niet zo 
opvielen vind ik niet gek. Ze zijn vaak beknopt, 
impliciet of heel vaag. Op de tweede bladzij wordt 
kort verteld dat de Lechows na negen maanden 
zwerven van dorp naar dorp en stad naar stad, van 
kamp naar kamp nu dan eindelijk zoiets als een 
huis zouden krijgen. ‘Margreet dacht vol spanning 
hoe alles er wel uit zou zien. In de Peterseliestraat 
en in het huis. Het rook altijd zo vies in de barak-
ken. Iedere familie had maar een klein plekje voor 
zichzelf.’ 

Hun leven in de kampen was zwaar, volgens de 
korte uitleg op de eerste bladzijden. Moeder werd 
van de kinderen gescheiden – ze kwam er moe en 
grijs uit – en Matthias moest naar een mannen-
kamp. Maar nergens wordt duidelijk gemaakt dat 
het hier om vlúchtelingenkampen gaat en dat hun 
tocht na het einde van de Tweede Wereldoorlog be-
gon. De argeloze lezer zou kunnen denken dat het 
over een heel ander soort kampen gaat. De vader 
van het gezin was tegen zijn zin arts in de Wehr-
macht geworden. Vermoedelijk bevindt hij zich in 
Russische krijgsgevangenschap. 

Hoe de kinderen denken over de oorlog die net 
voorbij is, wordt duidelijk wanneer Andrea en Mar-
greet in het eerste hoofdstuk Ark van Noach spelen 
in de mooie kamer van mevrouw Verdoetz. De 
meisjes vragen zich af, waarom God in het Bijbel-
verhaal alle mensen liet doodregenen. ‘Misschien 
waren de mensen in die tijd net zo slecht als nu 
en dan kun je je wel voorstellen, dat God hen liet 
verdrinken,’ zegt Margreet. Haar jongere zusje 
Andrea vraagt bezorgd: ‘Zou je denken dat Hij ons 

nu ook zal vernietigen? Ik bedoel niet ons, want 
wij moeten op vader wachten. Maar hen die ons 
verdreven hebben en de mensen op het woningbu-
reau en bij de distributie…’

Het is voorstelbaar dat de kinderen er zo naar 
kijken. In Pommeren begon het pas in 1944 ‘te 
rommelen.’ Daarvoor was hun leven onaangetast. 
Toen de Russen kwamen moesten ze op de vlucht 
en alles achterlaten. Ze woonden in vluchtelin-
genkampen en zagen onderweg gebombardeerde 
steden. Tijdens de Nederlandse hongerwinter in 
het laatste oorlogsjaar, hadden ze in Duitsland nog 
genoeg te eten. Daar kwam de honger in de winter 
van 1946 – 1947. Wie verantwoordelijk was voor 
de oorlog, hoeveel mensen er uit hun omgeving 
werden weggevoerd, daarover hebben de kinderen 
het niet. Het blijft vaag wie de oorlog begonnen is 
en waarom. Zij lijden onder de omstandigheden 
van het moment. 

Dit sluit aan bij wat ik lees in Wolfszeit. Deutsch-
land und die Deutschen 1945 – 1955 (Rowold. Berlijn 
2020) van Harald Jähner. De eerste tien jaar werd 
in Duitsland niet gesproken over de vraag wie de 
oorlog begon en welke misdaden daarin begaan 
werden. In de Duitse pers ging de aandacht naar 
het leed van het Duitse volk, dat er na 1945 zoveel 
slechter voorstond dan de andere volkeren in Eu-
ropa.

Dat de Duitse schrijfster Margot Benary – Isbert 
dit perspectief koos, is in dit licht dus niet zo gek. 



SGKJ - Berichten
najaar 2021 no. 101

21

Wel verwondert het me dat Uitgeverij West-Fries-
land het boek uitgaf. Zou dat zijn gebeurd omdat 
er zoveel in het midden gelaten werd?

Op Goodreads kreeg ik in ieder geval een veront-
waardigde reactie op mijn kritische post van een 
Engelstalige lezeres (er verscheen al een Engelse 
vertaling in 1954 van Clara en Richard Winston bij 
London: MacMillan & Co in 1954). ‘De Lechows 
waren slachtoffers!’ schreef ze. Volgens haar waren 
ze immers gevluchte Polen. Zij heeft de vaagheid 
van het boek toch echt verkeerd geïnterpreteerd. 
Pommeren ligt weliswaar nu in Polen, maar de 
Lechows waren Duitsers. Daarover is het boek dan 
weer wel duidelijk.

Verzamelaar 

Indische Jeugdboeken
 
Vanda Saarloos 
 
De interesse voor Indische jeugdboeken komt 
voort uit een passie voor lezen en liefde voor mijn 
geboorteland waar ik tot mijn tiende woonde: In-
donesië. De aanleiding tot verzamelen begint in 
1993. Als student Orthopedagogiek ontdek ik bij 
de faculteit Nederlands de werkgroep ‘Indische 
jeugdliteratuur’. De docent wil op basis van analy-
ses inzicht krijgen in Indische jeugdboeken met 
als naslagwerk de bibliografie Indische Jeugdlitera-
tuur van Dorothée Buur (1992, KITLV Uitgeverij, 
Leiden). ‘Buur’ vermeldt ruim 1.200 jeugdboeken, 
uitgegeven tussen 1825 en 1991. Ik mag meedoen 
vanwege mijn achtergrond en studierichting. Een 
Weense medestudente en ik krijgen tijdvak 1940-
1950, één van de zes, toebedeeld. Op dat moment 
begint het verzamelen met Buur als leidraad.

Keuzebegrenzing 

Buur onderscheidt diverse thema’s: (avontuurlijke) 
reizen naar de Oost, heldenverhalen, het dagelijks 
leven zowel van natives als van ‘orang belanda’ (Ne-
derlanders), kerstening, sprookjes en de periode 
van en na WO II. Boeken over het dagelijks leven 
en opvoeding spreken mij het meest aan. Ook boe-

ken over de Tweede Wereldoorlog horen tot mijn 
interessegebied. Tenslotte sprookjes: Indonesië is 
een land vol bijgeloof.

Authenticiteit

Veel boeken beschrijven het gezinsleven, de rol 
van bedienden (meest in positieve zin) en de woon-
plaats, vaak Java. In Buur staan veel schrijvers met 
één boek, mogelijk gelegenheidsschrijvers, die 
over eigen ervaringen vertellen. De Clercq-Zubli 
is zo’n schrijfster. Zij beschrijft in ’t Rimboekind 
(1935) haar eenzame jeugd op een afgelegen plan-
tage op Sumatra, zonder veel land- en leeftijdsge-
noten. Vriendjes zijn haar paard, hond en aap.

Haar hoofdpersoon Puck beschrijft een ruzie tus-
sen Kokkie en Baboe (huisbediende). De dames 
‘schelden mekaar met Oosterse hartstocht uit (….): 
hond en varken zijn nog de meest zachtzinnige 
termen. (p. 123). De schrijfster kent de leefsfeer: 
voor gelovige Mohammedanen zijn dit onreine 
dieren, dus ernstige scheldwoorden. Authentici-
teit spreekt ook uit het volgende: een goede baas 
hanteert dezelfde normen tegenover zijn onder-
geschikten, ongeacht de landsaard. Pucks vader 
is een benaderbare hoofdplanter: koelies groeten 
eerbiedig. ‘Javanen hurken zelfs.
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Soendanezen overigens niet, ‘… ze doen er niet 
aan, maar ze menen ’t even goed’ (…) ’t Heeft me 
vaak verwonderd, dat vele planters ’t noodzakelijk 
vinden werkvolk af te snauwen, nooit terug te groe-
ten…’ (p. 33). Met autoritair gedrag bereik je subtie-
le tegenwerking of (in het ergste geval) opstandjes. 
Geldt dat niet nog steeds?

Twee Tademakinderen op Java (Sevenhuysen-Ver-
hoeff, 1946) gaat over de ‘Berghoeve’ bij Bandung. 
De eigenaars houden zestig Friese melkkoeien 
met elk een eigen naam (Frouke II, Tjetteke III, 
Juliana). Ik vertel het lacherig aan mijn vader. Hij 
blijkt er met vrienden gekampeerd te hebben en 
herinnert zich alles, ook het kweken van Hollandse 
groenten! Veel verhalen lijken op waarheid te be-
rusten. Het gebruik van (niet vertaalde) Maleise 
woordjes bevestigt deze conclusie. 

Eerste plaat naast de titelpagina van De reis naar Java; 
Verhaal voor de jeugd

Mijn ‘oudste’

Mijn oudste boek is het tweede in de tijdsrij, dat 
niet over zeehelden of de VOC gaat. De reis naar 
Java; Verhaal voor de jeugd (1e druk 1858, Buur 
0027) geschreven door Evangeline, pseudoniem 
van dominee Oosterzee (DBNL: geboren 1806, stu-
dent met weinig voorliefde in de theologie). Over 
de reis naar en het verblijf in Java schrijft dochter 
Klaartje naar haar grootvader. Het is mij duidelijk, 
dat Oosterzee nooit in Indië verbleef. Voorbeeld: 
men maakt ’s avonds een rit naar een afgelegen 
dorp een uur verderop. Als ze aan komen rijden, 
ziet het dorp er ‘…vriendelijk…´ uit met ‘…kleine, 
nakende schepsels (…) zich in hunnen natuurstaat 
zeker veel meer op hun gemak gevoelden (…)’ (p. 
52). Suggererend dat er wat te zien wàs. Het is 
vanaf zes uur aardedonker, zeker in 1858.

Tekstfragment, p. 36]

Ook komt er niet één Indisch woord in voor, wat 
bij andere boeken juist bijdraagt aan authenticiteit.
Verder tonen de illustraties Afrikaans geklede per-
sonen in een woestijnachtig landschap, terwijl Java 
geliefd is om haar groene schoonheid. Het boek is 
geschreven door een zedenpreker: Klaartje spreekt 
negatieve ideeën uit, maar wordt door haar ouders  
bijgestuurd. Zo wordt de kleine lezer het rechte 
pad gewezen. 

Opvoeding 

Een goede, met name Hollandse, opvoeding is be-
langrijk. Rijkdom in het leven is dat niet, 
behalve voor ‘verwende nesten’, die verhalen min-
der zoet maken. Moeders voeden op, vaders wer-
ken of maken (berg)tochten te paard.
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Een voorbeeld van mooi Java

 
Er zijn gezinnen, die in armoede geraken, vooral 
in de crisistijd. Met verregaande consequenties, 
zoals geen geld voor onderwijs. Over het algemeen 
spelen bediendes een rol als het gaat om vertroete-
len, vooral met lekkere hapjes. Ze zijn vertrouwd 
aanwezig. Een echte rol in de opvoeding hebben ze 
doorgaans niet.

Natuurlijk zijn er veranderde ideeën, bijvoorbeeld 
aangaande roken. In Eindexamen 1940 van Diet 
Kramer (1941) haalt de zeventienjarige Bertie haar 
hoofdprijs van een verhalenwedstrijd op. ‘De uitge-
vers behandelden Bertie met waardigheid en res-
pect. Ze boden haar een reus van een fauteuil aan 
en een cigaret’ (p. 207). 

In Jong Batakbloed (H. Kaal, 1938) gaan de jongens 
van de Hollands-Batakse Zendingsschool met de 
Nederlandse hoofdonderwijzer op excursie. Bij het 
tanken mogen ze iets kopen van hun zakgeld, géén 
sigaretten: ‘…. Ik heb een paar pakjes bij me. Jullie 
krijgen er straks allemaal een. Maar je mag ze niet 
zelf kopen’ (p. 29). En inderdaad: ‘Na het eten za-
ten ze nog een poosje rustig bij elkaar te keuvelen 
en kregen allen een sigaret, waarvan ze echt geno-
ten’. (p. 43). De opvoeding beschreven in Indische 
jeugdboeken lijkt niet fundamenteel anders verge-
leken met de Nederlandse, toen en nu.

Onderwijs

Onderwijs speelt in veel jeugdboeken een rol. Op 
plantages wordt meestal thuisonderwijs gegeven, 
vaak door de moeder. In ’t Rimboekind van F. de 
Clercq Zubli (1935) worden lesstof en proefwerken 
uit Batavia opgestuurd. Men houdt zich strikt aan 
schooltijden en vakanties. De H.B.S. is alleen in 
grote plaatsen (Batavia, Bandung), veel kinderen 
vertrekken naar familie of kostschool in Nederland 
voor het volgen van voortgezet onderwijs. een af-
scheid van minimaal een jaar van de ouders.

Een zeldzaam boek

Het meest bijzondere boek in mijn collectie vind ik 
Eindexamen 1940 (Diet Kramer, 1941). Het is door 
de oorlogssituatie niet in Nederland verschenen. 
Er zijn weinig exemplaren van bewaard: op het 
moment van transport naar een jappenkamp zal 
het niet gauw zijn meegenomen. Tijdens de werk-
groep hoor ik, dat áls er al een te koop is, je kunt 
verwachten er veel geld voor te moeten betalen. 
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Een Oost-Nederlands antiquariaat heeft het, ‘… 
maar het boek lag zo uit elkaar, het is opnieuw in-
gebonden’. Het moest daarom 45 gulden kosten. 

Al is Bertie de hoofdpersoon, de schrijfster ge-
bruikt Berties oudste broer Sjoerd om haar veront-
waardiging en woede over de inval van de Duitsers 
en NSB-ers, ook die in Indië, uit te spreken. Sjoerd 
heeft zijn studie afgebroken en ‘als handelsreiziger 
en journalist’ gezworven door Europa, vooral door 
Duitsland (p.14). 

Uit. Eindexamen 1940
  

Na vijf jaar keert hij terug om zijn vader in de 
firma te assisteren. Vader en zoon hebben hevige 
conflicten over de situatie in Europa.

In Indische Letteren. (jrg. 23) vermeldt Joop van den 
Berg, dat Sjoerds ‘fel anti-Duits betoog maar liefst 
twaalf bladzijden beslaat.’  Opmerkelijk is, dat Kra-
mer in het boek al over Duitse concentratiekampen 
vol wreedheden schrijft.  Het boek is voltooid in 
oktober 1940; hoeveel Nederlanders wisten er toen 
van?

Ter afsluiting: Wat maakt een kinderboek 
‘Indisch?’ 

Niet de normen en waarden: respect voor je mede-
mens is van alle tijden en universeel.  
Niet de Hollandse hoofdpersonen. Wel beschrij-
vingen van hun leventje met bezoekjes aan tennis-
banen en zwempartijtjes. Ook de verscheidenheid 
aan bevolkingsgroepen: natives (vaak bediendes, 
onmisbaar voor de huishouding), Indo-Europea-
nen en Chinezen. Tenslotte de schoonheid van het 
land, daar kan geen fantasie tegen op. Beschreven 
plekken zijn dan ook vaak bestaande. Illustraties 
bevestigen die schoonheid.

[Dik Ramkema, antiquaar, bedankt voor het kopi-
eren en toesturen van de prenten uit ‘De reis naar 
Java’.] 

Collectie

Stichting ’t Oude Kinderboek 
(StOK): Een feest van herkenning

Ger Tielen

De boekenverzameling van jeugdboekenleenmu-
seum StOK in Lochem omvat op het eerste gezicht 
een bonte verzameling van ca. 25.000 oude kinder- 
en jeugdboeken, fraaie vondsten, aangespoeld op 
het strand van twee eeuwen jeugd-literaire geschie-
denis. Bij nader inzien is het een weliswaar te hooi 
en te gras verworven, maar toch goed geordende 
collectie, waaraan zorgvuldige selectie en restauratie 
ten grondslag ligt en die jaarlijks aan kwaliteit wint.
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Met stokoude juweeltjes als Vergeet mij niet van 
Adama van Scheltema uit 1854 en Ondeugende kin-
deren van J.J.A. Goeverneur uit 1880. En met een 
deelcollectie van in Gelderland spelende verhalen 
en boeken, zoals het bekroonde boek De schuil-
plaats van Johanna Reiss en Pim Pandoer, de schrik 
van de Imbosch van Carel Beke. Met uitzondering 
van een topcollectie, die alleen ter inzage ligt, 
kunnen de boeken worden geleend via openbare 
bibliotheken. 

Hoe het begon…. en verder ging

Met een startcollectie van 5.000 boeken begon in 
1997 aan de Laarstraat 31 in Zutphen de voorloper 
van StOK als filiaal van de welbekende Stichting 
Kinderboek Cultuurbezit in Winsum. Onder de be-
zielende leiding van Pien Pon. Begin 2000 opende 
Jan Terlouw een eerste expositie Jongens en Meisjes, 
gevolgd door een tweede Met een kwartje de wereld 
rond in 2001. Ruime publiciteit was het gevolg 
en het filiaal, dat mede aan de hoofdvestiging ten 
dienste stond, trok veel bezoekers en werd met 
schenkingen overladen. In 2003 was de collectie 
in omvang verdubbeld en stond de organisatie van 
vrijwilligers en één betaalde medewerker stevig op 
de benen. En zoals het gaat in het leven: na onenig-
heden met het moederbedrijf verzelfstandigde het 
filiaal zich in 2005 tot de Stichting ’t Oude Kinder-
boek (StOK). Maar omdat oude kinder- en jeugd-
boeken en überhaupt literair erfgoed niet bepaald 
bovenaan lokale politieke agenda’s staan, werd 

StOK met haar collectie eind 2013 uit Zutphen ver-
dreven en zes jaar later uit boekenstad Deventer. 
De tot zwerven gedoemde collectie belandde ver-
volgens in Het Stadshuus van het fraaie en toeris-
tenrijke stadje Lochem. In het voormalige gemeen-
tehuis in het hart van Lochem bewaart, beschermt 
en ontsluit een dertigtal vrijwilligers de inmiddels 
uiterst waardevolle collectie. Om de doelgroep van 
alle mensen in de regio en Nederland te bereiken 
leent StOK boeken uit via openbare bibliotheken, 
publiceert StOK een tijdschrift en een nieuwsbrief, 
is er een nieuwe aantrekkelijke website gemaakt en 
vinden er periodiek presentaties plaats. Daarnaast 
wordt lesmateriaal voor scholen gemaakt, wordt er 
uitgeleend aan andere musea, vinden er exposities 
plaats en worden overtollige boeken op boeken-
markten verkocht. StOK heeft de wind mee van 
een cultuur minnende provincie Gelderland, een 
welwillend gemeentebestuur en de lokale toeris-
tenbranche die in het museum in wording een 
trekpleister ziet.

Stashuus (links) met oude stadhuis (midden) en kerk

De collectie en een Stokpaardje

Over de collectie van 25.000 titels, opgebouwd uit 
schenkingen, valt duizelingwekkend veel te zeg-
gen. Naast tal van populaire titels zoals School- 
Idyllen, Uit het leven van Dik Trom, Tijl Uilenspiegel, 
Pinokkio, Heidi, Mariska de circusprinses, Wipneus en 
Pim, Peerke, Pim Pandoer, Winnetou en Joop ter Heul 
herbergt StOK een groot aantal minder bekende 
boeken van schrijvers, die desalniettemin voor de 
Nederlandse cultuurgeschiedenis van belang zijn. 
Ook die titels krijgen aandacht van de redactie van 
het huisorgaan van StOK: Het StOKpaardje. 
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Vanaf 2005 publiceert de redactie boekbesprekin-
gen van binnengekomen boeken, boekvergelij-
kingen, interviews met persoonlijkheden (zoals 
Nannie Kuiper, Wim Hazeu, Martine Letterie, 
Eveline van Dort en Corrie Hafkamp). De gehele 
collectie bestaat uit geschonken boeken, waarin 
behalve soms chocolade- of botervlekken, een 
uitgedroogde plak kaas en droogbloemen ook 
persoonlijke ontboezemingen van lezers worden 
aangetroffen, zoals ‘Dit boek is van mij en wie het 
steelt is een dief.’ Wat misschien klopt met het feit 
dat in sommige boeken ook bankbiljetten worden 
aangetroffen. Als stille donatie, want doorgaans is 
de eigenaar niet te achterhalen. 

De complete verzameling StOKpaardjes, te vinden 
op de website, is op zichzelf al een rijke en lezens-
waardige bron van informatie en reflecteert de 
inhoud en de groei van de collectie. In nummer 3 
van het jaar 2007 wordt bijvoorbeeld Jan Terlouw 
geïnterviewd, die in zijn kindertijd de sensatie van 
het lezen voor het eerst ervoer bij het lezen van De 
baard van Daantje van Leonard Roggeveen en al 
vroeg werd geïnspireerd door Kievit, Van de Hulst, 
Verne en Malot. In datzelfde nummer bespreekt 
vaste redacteur Janneke van der Veer het bovenge-
noemde De Schuilplaats van Johanna Reiss, waarin 
oorlogsherinneringen op een sobere manier zijn 
verwerkt. ‘Een boek dat vele malen is herdrukt en 
nodigt tot lezen en herlezen. Een tweede vaste re-
dacteur vanaf het begin is Lot van den Akker, die in 
dezelfde uitgave een interessante vergelijking treft 
tussen de Wortelkindertjes van Alfred Listal en on-
der meer De bloemenkinderen van Cicely Mary Bar-
ker en Kleine Koen in de Tuin van Elsa Beskow (ook 
bekend van Hansje in het bessenland). Lot van den 
Akker schrijft een reeks van beschouwingen over 
geschonken jeugdboeken, en uit natuurlijk kritiek 
op boeken die niet meer kunnen, zoals in 2009 
Roettoet en andere nikkertjes of Het Grote Negerboek, 
beide met politiek zeer incorrecte teksten en met 
bizarre illustraties. Lot van den Akker verontschul-
digt zich tegelijkertijd met een hartgrondig ’sorry’ 
over de vertedering die de hoofdpersoontjes uit zul-
ke boeken toch konden oproepen bij haar genera-
tie. Het was niet anders en het is goed dat iedereen 
in de context van een museum kennis kan blijven 
nemen van de wijze waarop kinderen door de jaren 
heen vanaf de vroege jeugd werden gevormd, met 
name toen kinder- en jeugdboeken daarin nog een 

veel grotere rol speelden dan tegenwoordig. Wat 
Lot van den Akker ‘het onbevangen racisme’ noem-
de in die boeken, droeg doorgaans het stempel ‘van 
kerkelijke wege goedgekeurd.’ StOK bewaart ook 
zulke kinder- en jeugdboeken als spiegel van de 
maatschappelijke ontwikkeling.

Ontvangst en leesruimte

In 2007 presenteerde StOK in samenwerking met 
uitgeverij Terra-Lannoo het door Janneke van der 
Veer geschreven Kijk- en Leesboek Van Arendsoog 
en Joop ter Heul waarin aan de hand van 65 thema’s 
450 ‘toppers van toen’ uit de periode 1900-1970 
worden toegelicht, uiteraard allemaal boeken voor-
handen in het depot van StOK. 

Schenkingen

Een bijzondere schenking in het voorjaar van 
2006, persoonlijk bezorgd door de heer Winnips 
uit De Bilt en mevrouw Slager-Mantel uit Buren, 
betreft een bundel Het stokpaardje in historie, prent 
en muziek. Daarin is onder meer het verhaal te vin-
den over leerlingen van scholen in Duitsland die 
betrokken wensten te worden bij de viering van het 
einde van de dertigjarige oorlog in 1648 en daarom 
met zelfgemaakte stokpaardjes, destijds geliefd 
speelgoed, demonstratief naar het paleis van Graaf 
Piccolomini trokken. Hij waardeerde de actie en 
liet een speciale munt slaan, voor elk kind één, die 
nog steeds in families worden bewaard. 
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Zo dwarrelen telkens weer nieuwe, veelal schitte-
rend geïllustreerde vondsten en prachtige deelver-
zamelingen neer in het depot van StOK, waarbij 
telkens weer de afweging wordt gemaakt of een 
werk bij StOK moet blijven of niet beter naar de 
veilige omgeving van de Koninklijke Bibliotheek 
kan verhuizen. Of naar andere deelverzamelingen 
in Nederland, zoals bijvoorbeeld schoolboekjes 
naar het Nationaal Onderwijsmuseum in Dor-
drecht gaan, om te voorkomen dat waardevol cul-
tuurbezit verloren gaat. StOK werkt graag samen 
met anderen in het grotere verband van collectiebe-
heerders in Nederland en Vlaanderen, niet alleen 
uit principe, maar uiteraard ook om praktische 
redenen: de problematiek van een beperkte opslag-
ruimte, een onbestendig landelijk cultuurbeleid en 
de afhankelijkheid van vrijwillige inzet. 

Depot StOK 
 
Het streven van StOK naar een kwalitatief sterke 
en interessante collectie wordt ingevuld met een 
helder collectiebeleid en periodieke bijscholing van 
vrijwilligers. 

Gelderland

Het ligt voor de hand dat de in Gelderland ge-
wortelde stichting zich veel moeite getroost een 
Gelderse deelcollectie op te bouwen, die naar blijkt 
ook in een duidelijke behoefte voorziet. Er is vraag 
naar deze Gelderse Collectie vanuit het onderwijs, 
onderzoek, andere musea en vanuit het vaste 
publiek. Ook deze nog altijd groeiende deelcollec-
tie, met titels als Tijdreis door Gorssel (Evelien van 
Dort), De zoon van den dorpssmid (Charles Krienen) 
en Anneliesje uit den Achterhoek (J. Riemens-Reur-
slag) wordt als deelverzameling, samengesteld door 
Paula Böhmer en Liesbeth Straub, apart en direct 
toegankelijk voor publiek bewaard. 

Thematische presentaties

StOK als algemeen nut beogende instelling was al 
die jaren gefocust op een sterke band met bibli0the-
ken en digitale integratie van de collectie. Daardoor 
kan iedereen kennis blijven nemen van het rijke cul-
tuurbezit, waarin de weerslag van het koloniale ver-
leden uiteraard niet ontbreekt en dat bij StOK zelfs 
in 2009 werd ingevuld met een heel thematisch In-
diëjaar, met talloze Indiëverhalen. Dat thematische 
presenteren keert vaak terug bij het samenstellen 
van het StOKpaardje en de vulling van vitrines (met 
onderwerpen als vaderlandse geschiedenis, 200 jaar 
koninkrijk, sprookjes van Grimm, de ’kluitmanne-
tjes’, de fameuze kwartjesboeken, boekillustraties, 
detectiveverhalen in jongensboeken, stoomloco-
motieven, belhamels, kerstmis, heksen en spoken, 
toneel, luchtvaart, 150 jaar Jules Verne, humor, 
oorlog, zomerverhalen, rijmpjes en versjes). Ook 
exposities worden doorgaans thematisch opgezet, 
zoals meer recent, in de zomer van 2019, rond het 
thema kinderspelen. Altijd is de collectie de basis 
van presentaties en exposities.

Vanwege de coronabeperkingen heeft StOK an-
derhalf jaar op een laag pitje gestaan. Vrijwilligers 
keerden medio 2021 weer terug in het Stadshuus 
en pakten het verwerken van schenkingen, ten-
toonstellen en uitlenen weer op. Jan Boersma zal 
zijn duizend en zoveelste boek restaureren. Plan-
nen worden uit de kast gehaald voor een publieks-
programma, exposities, depotvorming en andere 
activiteiten. 
Het leven gaat door. Ook voor een jeugdboeken-
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Grote voorraad kinder- en jeugdboeken. 
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels

leenmuseum waarvan de medewerkers weten dat 
zij met elkaar en het publiek het ‘Feest van Her-
kenning’ blijven vieren. De liefde voor het oude 
jeugdboek blijft springlevend.

Wil je meer weten? Ga naar de website www.stich-
tingtoudekinderboek.nl. Daar wordt uitgelegd hoe 
je toegang krijgt tot de titels om te reserveren en te 
lenen. Beter nog: bezoek onze presentatieruimten 
en boekenmarkt in Het Stadshuus aan de Markt in 
Lochem en krijg tranen van weerzien in je ogen.

[Met dank aan Paula Böhmer en Heleen Homma]. 


