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Boekbespreking

Diet Kramer (1907-1965): Publiek-
schijfster met een boodschap

De schrijfster Diet Kramer is bijna helemaal ver-
geten. Misschien dat wat oudere mensen, vooral 
vrouwen, jeugdromans als Stans van de Vijf-jarige, 
De Bikkel of Roeland Westwout nog herinneren, maar 
echt bekend is ze niet meer. Dat ondervond Janneke 
van der Veer, de biografe van Diet Kramer, ook als 
zij vertelde over haar onderzoek. ‘O wat leuk, ik her-
inner me haar plaatjes nog zo goed’. De verwarring 
met illustratrice Rie Cramer. Maar nu is er een heel 
gedegen, goed gedocumenteerde biografie die wer-
kelijk elk aspect in het leven van deze ten onrechte 
vergeten schrijfster blootlegt.

Geloof en stand

Diet Kramer werd op 25 april 1907 in Amsterdam 
geboren en groeide op in een Nederlands-Her-
vormd middenstandsgezin. En die twee aspecten, 
‘geloof’ en ‘stand’ spelen in haar hele leven, en ook 
in haar boeken, een belangrijke rol. En ze heeft 
geen gemakkelijk leven gehad, kampte vaak met 
gezondheidsproblemen uitmondend in een psychi-
sche stoornis aan het eind van haar leven. Ze stierf 
in 1965. Een vrouw die moeilijk was voor haar zelf, 
maar uiteindelijk ook voor haar directe omgeving.

Kramer worstelde met haar geloof, maar vond er 
ook steun bij. Ze publiceerde in Christelijke tijd-
schriften (De Jonge Vrouw en Opwaartsche Wegen) en 
werd vaak gezien als een Christelijk schrijfster, ook 
al waren er genoeg critici die dat weerspraken. Ze 
nam ook deel aan allerlei Christelijke activiteiten, 
maar kon ook kritisch zijn. In sommige boeken is 
dit goed terug te vinden, terwijl in andere boeken 
een verwijzing naar het geloof ontbreekt. 

Publiekschijfster 

Al op twintigjarige leeftijd debuteerde Diet Kra-
mer met een boek dat direct een succes werd en 
regelmatig herdrukt werd: Stans van de Vijf-jarige. 
Misschien is Bikkel uit 1935 wel het belangrijkste 
boek van haar (of toch Roeland Westwout uit 1937, 
een vervolg op het jongensboek Razende Roeltje uit 
1933). Door het succes van deze boeken zou je Diet 
Kramer een publieksauteur kunnen noemen en op 
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basis van haar overige boeken zou zo’n typering te-
recht zijn. Literatuur voor de gewone lezer. Boeken 
voor een groot publiek.

Diet Kramer was als schrijfster ook een zaken-
vrouw, want zij moest van de inkomsten van haar 
boeken leven. Vaak publiceerde ze verhalen eerst in 
tijdschriften alvorens ze als boek te publiceren. Of 
gebruikte ze stukken uit haar boeken voor bundels 
en tijdschriften. 

Haar boeken vertonen een overeenkomstige 
structuur, waarbij de hoofdpersoon met problemen 
wordt geconfronteerd en overdenkt wat de beste 
oplossing is om die het hoofd te bieden. De vele 
zwaarmoedige overpeinzingen worden afgewisseld 
met vaak ingrijpende gebeurtenissen waardoor er 
toch voldoende spanning in de boeken te vinden is. 
Diet Kramer wilde haar lezers een spiegel voorhou-
den. In een interview in Libelle (1937) omschreef 
ze dit als volgt: ‘Wanneer mijn boeken hen [jonge 
mensen] eenigszins hebben kunnen helpen in het 
voor hen vaak zoo moeilijke en ingewikkelde leven, 
wanneer ik hun voor een klein deel het besef van 

den ernst en het gewicht van dit leven heb kunnen 
bijbrengen, dan is dat mij genoeg en vind ik, dat 
er reden tot dankbaarheid is...’. De boeken zullen 
de hedendaagse jeugd niet meer aanspreken, maar 
hebben destijds zeker veel lezers hulp geboden 
(naast het nodige leesplezier).

Nederlands-Indië

Een heel bijzonder hoofdstuk van de biografie gaat 
over de periode dat Diet Kramer in Nederlands-In-
dië verbleef. In 1933 vertrok ze naar Nederlands-In-
dië, waar ze trouwde met Mr. Dr. W.A. Muller, rector 
van het lyceum in Batavia. Ze kregen twee kinderen. 
Diet Kramer heeft het niet makkelijk, ondanks dat 
ze eindelijk bij haar man is. Ze weet met moeite 
haar schrijven op te pakken. In 1941 verschijnt dan 
toch Eindexamen 1940, een jeugdroman die door de 
oorlogssituatie in Nederland tamelijk onbekend is 
gebleven. Het is een bijzonder boek, vooral vanwege 
de bewogen situatie in de wereld die beschreven 
wordt. Een groepje middelbare scholieren op Mid-
den-Java wordt na het uitbreken van de oorlog ge-
confronteerd met de Duitse bezetting in Nederland 
en zij moeten hun houding ten opzichte van onder 
meer NSB’ers en Duitse sympathisanten innemen.

Tijdens de oorlog overlijdt de echtgenoot van Diet 
Kramer en overleeft zij, met haar twee kinderen, ter-
nauwernood diverse Japanse interneringskampen. 
Na de oorlog moet ze Nederlands-Indië verlaten, 
keert terug naar Nederland en vestigt zich, samen 
met een vriendin die zij in de kampen heeft leren 
kennen, in Den Haag. Over haar reis terug naar 
Nederland schrijft ze in Thuisvaart (1948).
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Bijzonder boeiend is vooral hoe zij schrijft over 
de ontvangst van de mensen uit Nederlands-Indië 
in Nederland en hun aanpassingsproblemen. Op 
onderstaande foto zien we Diet Kramer en haar kin-
deren in het pension Bankastraat 86 te Den Haag.

Bronnenonderzoek

Bewonderenswaardig is hoe gedegen het bronnen-
onderzoek van Janneke van der Veer is. Zij heeft 
werkelijk elke bron die zij maar kon bedenken 
onderzocht en dat levert enorm veel informatie 
op, tot details als wat er op een menukaart bij een 
etentje stond. Het enorm uitgebreide notenappa-
raat laat zien hoe gedegen het bronnenonderzoek 
is geweest. Soms spreken bronnen elkaar tegen en 
dan zoekt zij verder naar andere bronnen. Niet op 
alle vragen heeft zij een antwoord kunnen vinden, 
maar de meest geloofwaardige interpretatie wordt 
dan gegeven. Er wordt ook rijkelijk uit bronnen 
geciteerd, wat de leesbaarheid van de biografie 
bevordert. Soms wordt er iets te vaak in de tekst 
naar andere hoofdstukken verwezen en is er sprake 
van enige redundantie, van bepaalde passages die 
in verschillende hoofdstukken van de biografie 
herhaald worden. 

Wetenschappelijke biografie

Van der Veer is voorzichtig met het interpreteren 
van de boeken om biografische informatie naar bo-
ven te halen. Ze werkt, in mijn ogen terecht, eerder 
omgekeerd en kijkt welke biografische gegevens die 
zij gevonden heeft terug te vinden zijn in de boeken 
van Diet Kramer. 

In de biografie wordt duidelijk verwezen naar we-
tenschappelijke literatuur en deze wordt organisch 
in het levensverhaal van de auteur ingebouwd. En 
heel knap schetst Van der Veer ook de tijdsgeest, 
waarbij ze soms zelfs iets te diep ingaat op maat-
schappelijke aspecten, alsof ze bang is ook maar 
iets te vergeten. Ze moet vaak gedacht hebben: O ja, 
en dit moet er natuurlijk ook nog bij om het leven 
(en de boeken) van haar schrijfster goed te kunnen 
plaatsen. 

Enthousiasme

Dat de auteur met heel veel plezier en enthousi-
asme aan deze biografie heeft gewerkt is tussen 
de regels door te lezen. Zeker zijn er, zoals ze zelf 
aangeeft, ook wel eens momenten geweest waarop 
ze met vragen zat waar ze niet direct uitkwam, maar 
het zou bij het schrijven van een biografie die tege-
lijkertijd een proefschrift is ook wel erg raar zijn als 
die zouden ontbreken.
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De auteur schrijft in haar inleiding: ‘Bij deze 
biografie van Diet Kramer heb ik ernaar gestreefd 
haar levensverhaal op een aantrekkelijke, of om met 
Ottespeer te spreken gastvrije, manier te presen-
teren en tevens geloofwaardig te zijn.’ En daar is 
zij zeker in geslaagd. Het geheel is een zeer goed 
gedocumenteerde biografie geworden die, ook door 
de mooie vormgeving en de foto’s, heel prettig leest 
en een uitstekend en boeiend beeld geeft van een 
schrijfster die, vanwege haar ‘onrustig hart’ zeker 
geen gemakkelijk leven heeft gehad. 

Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet 
Kramer (1907-1965). Janneke van der Veer Uitg. De 
Eierland Pers 29,50 euro. Te bestellen bij eierland-
pers@kpnmail.nl (niet in de boekhandel)

Toin Duijx 

Interviews

2018 is een feestjaar. De stichting bestaat 25 jaar en 
dat hebben we gevierd in het Openlucht museum 
in Arnhem. Van die geslaagde studiedag komt een 
verslag en een samenvatting van de lezingen in het 
volgende nummer van de SGKJ-Berichten. In deze 

SGKJ-Berichten maar liefst drie interviews, met de 
drie voorzitters die in de afgelopen 25 jaar de kar 
getrokken hebben (waarvan één dat nu nog doet). 
En dat wordt dan vanzelf een stukje geschiedenis 
van de stichting. En ook van voor de stichting offi-
cieel werd opgericht en er nog sprake was van een 
werkgroep.

Netty van Rotterdam

Op zaterdag 2 november 1985 vond in een overvolle 
aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
de oprichtingsvergadering plaats van een Lande-
lijk Platform voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Op de 
agenda stond uiteraard een huishoudelijke verga-
dering, aangezien het Platform, een uitvloeisel van 
de Interuniversitaire werkgroep kinder- en jeugdlitera-
tuur interdisciplinair (korter kon echt niet, want het 
credo van de werkgroep, opgericht door de eerste 
bijzonder hoogleraar jeugdliteratuur, prof.dr Ria 
Bauer-Van Wechem, moest in de naam al duidelijk 
zijn), nog opgericht moest worden. Na een uitge-
breide discussie wordt besloten een stichting in het 
leven te roepen, met een bestuur waarvan de leden 
zoveel mogelijk uit verschillende disciplines afkom-
stig moeten zijn. 

Inhoudelijk wordt op deze oprichtingsvergadering 
in themagroepen gesproken over hetgeen men 
graag uitgevoerd zou zien binnen het op te richten 
platform, oftewel over de vragen en behoeften die 
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leven bij de deelnemers. Eén van die groepen gaat, 
zoals de uitnodiging het omschrijft, over ‘geschiede-
nis van de kinder- en jeugdliteratuur (inclusief collectio-
neren e.d.)’. 

‘Da’s lang geleden, maar ik herinner me de verga-
dering nog wel. Niet tot in detail hoor, daarvoor is 
het echt te lang geleden. Ik was er in ieder geval, en 
ik denk dat Jeannette Kok er ook was. En Anne de 
Vries. Tijdens de themabijeenkomst hebben we het 
gehad over het collectiebeleid van bibliotheken en 
musea inzake het oude kinderboek. Iedereen deed 
dat maar op haar eigen wijze. Er was geen beleid 
en zeker geen overleg met elkaar. In het verlengde 
daarvan werd er volgens mij toen al gepleit voor een 
centrale catalogus met diverse ingangen. Een ander 
belangrijk punt had betrekking op de documentatie 
van alles wat van belang is voor de bestudering van 
de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, 
aangezien hiervoor binnen de diverse instellingen 
onvoldoende aandacht was. Maar ja, mooie ge-
dachten, de vraag was hoe een en ander in praktijk 
omgezet zou kunnen worden.’

Jeugd in de oorlog

En hiermee hebben we de basis waarop de afgelo-
pen vijfentwintig jaar de stichting heeft gefunctio-
neerd. Eerst als een werkgroep, later, na opheffing 
van het Landelijk Platform Kinder- en jeugdlite-
ratuur, vanaf 1993 officieel als een zelfstandige 
stichting. Maar eerst eens iets meer over Netty zelf. 
Was zij een lees- of een leefkind? En werd er thuis 
voorgelezen? En op school? En heeft zij een lieve-
lingsboek uit haar jeugd.

‘Ik ben in 1934 geboren en heb dus bewust de Twee-
de Wereldoorlog meegemaakt. Het bombardement 
van Rotterdam staat nog steeds op mijn netvlies. 
Ook de hongerwinter, ook al hebben we nooit echt 
honger geleden. Maar ik herinner me nog goed dat 
we sintels gingen zoeken, die dan thuis voor een 
beetje warmte konden zorgen. Mijn vader kreeg elke 
veertien dagen twee pakjes shag en dat was natuur-
lijk voor eigen gebruik, maar ook prima als ruilmid-
del voor o.a. melk.

Mijn vader was hoofdboekhouder bij Van Nelle en 
hij had na zijn MULO allerlei cursussen gedaan en 
daardoor een goede positie binnen dit bedrijf weten 

te veroveren. Mijn moeder was huisvrouw en heeft 
zich volledig ingezet voor de opvoeding van de vier 
kinderen. Ik was de een na jongste daarvan. Mijn 
moeder had zeker de capaciteiten om te studeren, 
maar in die tijd was dat voor meisjes niet wegge-
legd. Meisjes zouden gaan trouwen en voor de 
kinderen zorgen, daar was geen middelbare oplei-
ding voor nodig. We hadden een mooie woning en 
eigenlijk niets te klagen. Ofschoon ook de na-oor-
logse tijd de nodige problemen met zich mee droeg.

Er werd thuis niet zoveel gelezen en voor zover ik 
me herinner ook niet voorgelezen. We kregen bij 
elke verjaardag wel een boek. Ik herinner me De 
kinderen van Kees Populier van J.M. Selleger-Elout. 
En, ja dat was belangrijk, Het boek voor de jeugd, 
uitgegeven door de Arbeiderspers. Echt geactiveerd 
om te lezen werden we eigenlijk niet, maar als ik 
mijn vader een vraag stelde, dan was zijn standaard- 
antwoord: zoek dat maar op in de encyclopedie, en 
dat deed ik dan, ook al was de tekst daarin soms 
best moeilijk te begrijpen voor een jeugdig iemand.



SGKJ - Berichten
najaar 2018 no.94

7

Natuurlijk waren er wel de zondagschoolboekjes, en 
de sinaasappels (belangrijk zo net na de oorlog). En 
wat hebben we veel gespaard voor de zending. De 
eerste jaren van de Lagere School vielen tijdens de 
oorlog. School bleef gewoon doorgaan, misschien 
niet iedere dag, dat weet ik niet meer. Toen de oor-
log voorbij was, ik was toen elf jaar, ben ik op een 
kinderuitzending naar Engeland geweest. Ik werd 
eerst in een soort kinderkamp ondergebracht en la-
ter bij een familie. En wat wel leuk is, ik ga binnen-
kort met mijn dochter er heen. Het zal natuurlijk 
allemaal veranderd zijn, maar ik heb altijd gezegd 
dat ik er nog een keer heen wilde, en ik krijg dat 
nu als cadeautje van mijn dochter voor mijn 85-ste 
verjaardag.

Op de Lagere School waren er wel boeken en op 
zaterdag werd er aan het eind van de ochtend altijd 
voorgelezen. Geen idee meer waaruit toen werd 
voorgelezen. 

Ik was geen lid van de openbare bibliotheek, maar 
wel van de leesbibliotheek met de mooie naam 
Hummelman. Ze zitten nog steeds op dezelfde 
plaats. En, hoe meer ik er nu over nadenk, wat ook 
belangrijk was, waren de Van Nelle punten. Omdat 
mijn vader daar werkte hadden we er heel veel. En 
met die punten kon je sparen voor mooie boeken. 
Met die punten heb ik veel boeken van Leni Saris 
gelezen. En natuurlijk ook Van het toovervischje en 
het vervolg daarop: Hoe Piggelmee groot werd. Er 
schieten me steeds meer titels te binnen. Annetje 
Hakkel van Marcella van der Es over een meisje 
dat opgroeit in een arm gezin en problemen thuis 
en op school ondervindt, maar gelukkig is er een 
jonge onderwijzeres die haar probeert te helpen. En 
Aslak’s Marga van Johanna E. Kuiper dat volgens mij 
speelde in Noorwegen. Twee belangrijke aspecten 
van mij, sociaal bewustzijn en reislust, zijn mis-
schien wel op deze twee boeken terug te voeren.’

Na de Lagere School vond haar vader het voldoende 
als ze naar de MULO zou gaan, maar dankzij ver-
halen van een vriendin heeft Netty doorgezet om de 
HBS te mogen doen, HBS-A, want de exacte vakken 
lagen haar niet zo. Het werd de Eerste Christelijke 
HBS aan het Henegouwenplein in Rotterdam. 
Als een brave leerling, zeker geen Joop ter Heul, 
heeft zij de HBS netjes doorlopen. Er zaten maar 
weinig meisjes op de HBS. Op zeventienjarige 
leeftijd slaagde zij voor de HBS en moest er werk 
gezocht worden. Ze belandde op de administratie 
van de ‘Industrieschool voor meisjes’, en daarna op 
de hogeschool waar ze zich mocht buigen over de 
Economische Berichten. In 1957 trouwde zij met 
Jan Villerius en bleef zij werken. Enkele jaren later 
werden er drie kinderen geboren.

‘Ik was echt degene die voor de opvoeding van 
de kinderen zorgde. Wat heb ik bij veel muziek-, 
toneel- en balletopvoeringen mogen, of misschien 
toch maar moeten, kijken naar de prestaties van 
mijn kinderen. Mijn man schreef recensies voor de 
NRC en er kwamen dagelijks pakketten boeken bin-
nen. Voor zijn artikelen moest vaak bibliografisch 
onderzoek gedaan worden en dat deed ik meestal. 
Ik was een beetje zijn onbezoldigde secretaresse. 
Binnen de jeugdliteratuur was Jan de oprichter van 
de Verkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur. 
En zo kwam ik steeds meer in aanraking met de 
kinderboekenwereld.
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In 1976 zat ik in de griffeljury. Guus Kuijer kreeg 
toen de gouden griffel voor Met de poppen gooien. 
In de trein terug van een jurybijeenkomst zat ik bij 
Heleen Flier, toen hoofd van de jeugdafdeling van 
de bibliotheek in Rotterdam. En of ik geen zin had 
om bij haar te komen werken. In de kelder stonden 
namelijk meters oude kinderboeken en die moesten 
ontsloten worden. Toen ik zei dat ik geen biblio-
theek-opleiding had, was het antwoord: dat maakt 
niets uit, ik wil gewoon iemand die deze klus doet 
en met enthousiasme. En zo ben ik binnengekomen 
bij de bibliotheek en daar gebleven tot ik als hoofd 
van het informatiecentrum jeugdlektuur afscheid 
nam.’

De Gemeentebibliotheek Rotterdam

Netty was dus werkzaam in de Gemeentebibliotheek 
Rotterdam en vanuit haar functie daar was zij erg 
betrokken bij de geschiedenis van de kinder- en 
jeugdliteratuur. De oude kinderboeken werden op 
kaartjes ontsloten en, wat heel bijzonder was, voor 
een deel werden de boeken op de afdeling in open 
kasten gepresenteerd.

‘In 1983 verhuisden we naar de nieuwbouw van de 
bibliotheek en kreeg ik ruimte om zowel de oude 
kinderboeken, als een grote collectie vakliteratuur te 
presenteren. Ik had daarbij twee doelstellingen: ik 
wilde de collectie beschikbaar stellen voor onder-
zoek, en daarnaast ook de mogelijkheid bieden dat 
mensen boeken uit hun jeugd nog eens konden 
inzien of lezen. Het was wel in de goede tijd. Er was 
een ruim budget voor handen en er was ruim vol-
doende personeel. Over bezuinigingen hebben we 
toen nooit iets gehoord. Ik denk dat we naast Boek 
in Jeugd van het NBLC in Den Haag de grootste 
collectie vakliteratuur hadden. En wat toen toch ook 
best bijzonder was, we hadden een stripcentrum, 
met een mooie collectie. Jammer dat dit allemaal 
voor een deel weer verloren is gegaan bij de her-
structurering van de bibliotheek. Echt jammer.’

Op 25 april 1987 is het dan eindelijk zover; een stu-
diedag over ‘De geschiedenis van de kinder- en jeugdli-
teratuur en de Historische Jeugdroman’. De opkomst 
is boven verwachting en de aula van de Koninklijke 
Bibliotheek is goed gevuld met meer dan honderd 
deelnemers. Op de afsluitende borrel in de foyer 
van het Letterkundig Museum is 

duidelijk te merken dat een van de doelstellingen 
van het Platform, een ontmoetingsplaats voor een-
ieder die zich bezighoudt met het kinderboek, in al 
haar facetten, bereikt wordt.

‘Ja, dat was een bijzondere studiedag. Met heel 
mooie lezingen. Ik geloof dat ik toen Peter van 
Zonneveld overgehaald heb om een lezing te geven. 
En Herman Hotho liet zijn licht schijnen over een 
opmerkelijke verzameling almanakken voor de 
jeugd. En Gerard Brantas, maakte een vergelijking 
tussen de afbeeldingen van Ot en Sien voor Neder-
landse kinderen en voor kinderen in onze overzeese 
rijksdelen. En enkele kinderboekenschrijfsters, ik 
herinner me Thea Beckman en Tonny Vos-Dahmen 
von Buchholz, vertelden hoe zij historische feiten 
verwerkten in hun kinder- en jeugdboeken.’
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Eerste werkgroepbijeenkomst

Ik herinner me, als secretaris van het Landelijk 
Platform. nog heel goed een oriënterend gesprek 
eind 1987 met Netty in de Gemeentebibliotheek te 
Rotterdam om te komen tot een eventuele op-
richting van een werkgroep die zich specifiek zal 
richten op de bestudering van het oude kinderboek. 
Enthousiast waren we allebei, maar hoe moest een 
en ander nu vorm gegeven worden. Op 6 januari 
1988 nodigden we twee min of meer bekenden, die 
tijdens de oprichtingsvergadering van het Platform 
duidelijk hadden aangegeven interesse te hebben 
voor een dergelijke werkgroep, uit om eens, dit maal 
in Leiden, met elkaar van gedachten te wisselen. 
Paula de Haas en Gerard Brantas gaven aan mee te 
willen werken. Hugo Verdaasdonk (voorzitter van 
het Landelijk platform) kan helaas niet aanwezig 
zijn, maar we weten zeker dat hij onze plannen zal 
steunen binnen het algemeen bestuur. Op 12 maart 
1988 vindt in de Openbare Bibliotheek te ‘s Graven-
hage de eerste bijeenkomst van de werkgroep plaats. 
Peter van Zonneveld geeft een inleiding over zijn 
onderzoeksproject ‘Kinderboeken in de 19de eeuw’, 
een project dat vooral materiaal moet opleveren voor 
het hoofdstuk in De hele Bibelebontse Berg. En we 
mogen de collectie bekijken. Na de studiedag komt 
Anne de Vries het bestuur versterken.

‘Ja, dat was echt het begin. Veel enthousiasme, 
maar dat moest in activiteiten omgezet worden. En 
er moest eerst veel gebrainstormd worden, maar ik 
ben niet zo iemand van alleen maar praten, ik wil 
daden. Er moesten studiemiddagen, later studieda-
gen, komen en dan het liefst bij instellingen waar 
we ook een collectie mochten bezoeken. En ik wilde 
ook dat het Ministerie van OCW erbij betrokken 
werd. Ik weet nog dat ik voor de Gemeentebiblio-
theek een subsidie van maar liefst een ton (in gul-
dens) heb weten los te peuteren. En trouwens ook 
een bijdrage van het ministerie voor de viering van 
het tienjarig bestaan van de stichting. We konden 
toen een mooi boekje maken met de welluidende 
titel Kinderboeken als cultuurbezit.’

Geboorte stichting

Op 3 juni 1993 werd de werkgroep officieel een 
stichting met in de akte die daarvan werd opge-
maakt de naam van Gerard Brantas, deelnemer van 

het eerste uur. Later mochten we in zijn prachtige 
woning in Zutphen als SGKJ-ers op excursie zijn 
bijzondere verzameling bewonderen. Een excursie 
zoals die ook in het vervolg in de activiteiten van de 
SGKJ werd opgenomen, net als de studiedagen die 
nog steeds twee keer per jaar worden gehouden. 
Aan welke studiedagen heeft Netty de beste herin-
neringen?

‘Heel bijzonder was het Reynaert-weekend in Hulst 
in 1996, waar Paul Biegel schitterend uit zijn 
Reinaart de Vos voorlas. En wat een mooie lezingen 
en zelfs een busreis door het Land van Waes onder 
leiding van Rik van Daele. En een tentoonstelling 
en bezoek aan een particuliere verzamelaar en een 
antiquaar. Echt heel bijzonder. En wat heb ik goede 
herinneringen aan ons bezoek aan Antwerpen waar 
we een kijkje mochten nemen in de kelders waar de 
Van Tichelen-collectie stond. En eigenlijk door ons 
bezoek, we waren geloof ik de eerste groep die de 
collectie mocht bekijken, is men de collectie gaan 
ontsluiten (en heeft deze nu een plek in de Hendrik 
Conscience bibliotheek gekregen). 
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En zo mochten we ook in de kelders van de Open-
bare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) de collectie 
oude kinderboeken bekijken, dat was nooit eerder 
toegestaan. En heel bijzonder was dat we op een 
zaterdag een studiemiddag bij Boek en Jeugd van 
het NBLC hadden. ‘NBLC open u’ was als ik me 
goed herinner de zin waarmee ik de deelnemers 
uitnodigde om de met heel dikke brandbescher-
mende deuren afgesloten kelder met de collectie te 
bezoeken. En vergeet niet dat we soms echt bezig 
waren bij bijeenkomsten, zoals die over boekbanden 
van Fons van der Linden. En heel belangrijk voor de 
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur is het 
symposium Tot volle waschdom in 1999 geweest (in 
de mooie Agnietenkapel in Utrecht) en het mooie 
boek dat daaruit voortgekomen is.’

Collectie-overleg, thesaurus en Mededelin-
genblad

Samen met Jeannette Kok heeft Netty het overleg 
collectiehouders in het leven geroepen. Dit waren 
belangrijke bijeenkomsten. Informatie-uitwisseling, 
maar ook gewoon over elkaars problemen praten. 
Jeannette maakte altijd mooie verslagen van de 
bijeenkomsten.

‘Op een gegeven moment bleek dat de informa-
tie-uitwisseling teveel tijd in beslag nam bij de 
bijeenkomsten. Het ging ten koste van de andere 
agendapunten. Jeannette is de informatie toen op 
schrift gaan stellen en die werd aan de deelnemers 
van het overleg toegestuurd. Dat werd steeds meer 
informatie en uiteindelijk werd het, toen jij samen 
met haar de redactie ging doen, in 1994 de Berichten 
uit de wereld van het oude kinderboek. Al snel werd 
het een echt tijdschrift voor alle donateurs van de 
stichting. Het tijdschrift heeft een mooie ontwikke-
ling doorgemaakt, en nu is het een echt tijdschrift 
waar de stichting trots op mag zijn. O, en vergeten 
te noemen, de thesaurus voor de ontsluiting van 
oude kinderboeken, die Jeannette voor een oplei-
ding had gemaakt, maar die we samen hebben 
uitgewerkt. Wat hebben we veel dagen samen zitten 
werken daaraan. En de thesaurus wordt volgens mij 
nog steeds gebruikt, en ook bijgewerkt.’

Afscheid

Netty is tot 1999 voorzitter van de stichting geweest. 

Ruim dertien jaar, als we de periode van de werk-
groep meerekenen. Als je in enkele trefwoorden zou 
moeten aangeven wat het belang van de stichting is 
geweest, welke zouden dat dan zijn? En hoe was je 
afscheid als voorzitter eigenlijk?

‘Gek, maar ik herinner me niet een specifiek af-
scheid. Ik had me voorgenomen tien jaar voorzitter 
te blijven, maar dat werd iets langer. Ik was erg blij 
dat Frits Booy bereid was mij op te volgen. Ik heb 
bij mijn afscheid wel een heel mooi ‘vriendenboek’ 
gehad, met bijdragen van zoveel lieve mensen. Ik 
heb er ter voorbereiding van dit interview in zitten 
bladeren en wat een mooie herinneringen kwamen 
er boven. Frits Huiskamp had een mooie uitspraak: 
Netty staat voor netwerken, en hij had gelijk want ik 
vind dat heel belangrijk voor een voorzitter. In één 
woord, da’s moeilijk, of misschien toch niet: Inspire-
rend, naar iedereen toe én ook voor mijzelf.

En ik verveel me tegenwoordig echt niet. Ik ben heel 
actief in de vereniging Konstantin Paustovski, een 
Russische schrijver die vanaf 1930 als verslaggever 
voor diverse kranten en tijdschriften de kost ver-
diende. Nee, niet als voorzitter, maar als bestuurslid. 
En weet je, bij die vereniging zie ik dat de laatste 
jaren hetzelfde patroon heeft plaatsgevonden als bij 
de stichting. Reizen organiseren, lezingen, mu-
ziekoptredens en nog veel meer. Echt ontzettend 
boeiend. En ik ben taalcoach voor vluchtelingen, en 
ik lees voor bij meervoudig gehandicapte kinderen. 
O ja, en ik speel ook nog spinet, en ik zing in een 
koortje… Nee. Ik verveel me echt niet. Ik kijk terug 
op een geweldige, zoals ik al zei, inspirerende tijd bij 
de stichting. Het lukt me tegenwoordig niet vaak 
om bijeenkomsten bij te wonen, dat zal je waar-
schijnlijk niet verbazen met al mijn andere activitei-
ten. Maar wat was het een mooie tijd.’

Frits Booy

Frits was al een tijdje ‘vriend’ van de stichting en 
ook een erg actief lid. Maar hij zat niet in het be-
stuur. Kan hij zich nog herinneren hoe hij gevraagd 
is om Netty van Rotterdam op te volgen?

‘Ik was nog net niet met vervroegd pensioen en ik 
denk dat Netty het allemaal een beetje voorgekookt 
heeft. Maar ik was eigenlijk best verbaasd toen ze 
vroegen of ik haar wilde opvolgen. Ik had beduidend 
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minder contacten dan Netty, en ik had al snel begre-
pen dat contacten voor een voorzitter erg belangrijk 
zijn. En misschien wilde ze gewoon iemand vanuit 
een andere hoek, vanuit de verzamelaars, hebben. 
En aan het eind van het congres Tot volle waschdom 
in 1999 in Utrecht droeg ik een eigen gedicht voor 
waarin de vier organisatoren bedankt werden. En 
ik had tijdens het Reynaert-weekend in Hulst een 
lezing over ‘Reynaert-sporen in de kinderliteratuur’ 
gegeven. Ik ging ook trouw naar de studiedagen. 

Wat er precies van me verwacht werd, weet ik 
eigenlijk niet. Netty had de stichting in de afgelo-
pen dertien jaar goed in de verf gezet, en ik moest 
natuurlijk in eerste instantie ervoor zorgen, samen 
met het bestuur, dat de ontwikkelde activiteiten, die 
zo succesvol waren, ook bleven bestaan. Maar ik had 
ook enkele wensen toen ik voorzitter werd: meer 
contact met de universiteiten, meer publicaties en 
vooral ook meer publiciteit voor de activiteiten van 
de stichting.’

Op die activiteiten komen we later nog terug. Maar 
we willen toch ook iets meer over Frits zelf weten, 
want we kennen hem als verzamelaar, als allesweter 
over Sinterklaas en Zwarte Piet, als gepassioneerd 
spreker, maar hoe is hij daar allemaal toegekomen? 
Eerst maar eens vragen wat boeken betekend heb-
ben in zijn jeugd.

‘Ik ben eind 1942 geboren, een oorlogskindje. En de 
jongste thuis. Mijn broer en zus waren beduidend 
ouder. Ik was een echt “leeskind”. Heerlijk om met 
een boek “even weg van de wereld” te zijn. Onder 
de tafel kroop ik dan met een boek, en vaak vergat 
men mij dan en was het al half negen voor mijn 
ouders eraan dachten dat ik toch eindelijk eens naar 
bed moest. Ik kom uit een boekvriendelijk milieu. 
Mijn ouders lazen veel en er werd ook veel voorge-
lezen. En toen mijn moeder een keer ernstig ziek 
was, ging ik naar een tante van me. Daar ontdekte 
ik veel boeken die ik verslond. Veel van mijn boeken 
heb ik later aan deze tante, die een bibliotheekje 
had, gegeven en toen ik weer jaren later met mijn 
kinderen daar nog eens kwam, wist ze die boeken 
uit mijn jeugd direct naar voren te halen en kreeg ik 
ze terug.

We woonden in Boskoop waar veel boomkwekers 
actief waren. Ook in mijn familie. Ik was echter 
ook een ‘leefkind’, want we speelden veel op straat 
(dat kon toen nog) of in de weilanden. Er werd veel 
voetbal en verstoppertje gespeeld en soms deden we 
belletjetrek en werden we door boze buren achterna 
gezeten. 

Een beslissend boek is voor mij Bolke de beer van 
Anton D. Hildebrand. Ik ontdekte dat boek toen ik 
op tienjarige leeftijd in Ermelo logeerde bij kennis-
sen met een boekhandel, een waar paradijs voor 
mij. En ik ging echt op zoek naar ‘de kei van kwarts’ 
die een belangrijke rol speelt in het boek. Nooit ge-
vonden natuurlijk, maar de zoektocht was wel heel 
bijzonder. 

Van de Lagere School herinner ik me vooral een 
‘vertelmeester’ die de spannendste verhalen over 
de geschiedenis van Nederland vertelde. Hij kon 
geweldig vertellen, maar orde houden, daar had hij 
geen kaas van gegeten. Ik denk dat mijn liefde voor 
geschiedenis zeker te danken is aan deze meester.

Na de Lagere School ben ik naar de MULO gegaan. 
En toen ik ongeveer vijftien was, mocht ik meespe-
len met een musical, eigenlijk een operette, die op 
mijn Lagere School werd uitgevoerd: Goudhaantje 
en de troubadour. En ik mocht de troubadour spelen. 
Wat was ik trots!’
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Toen er nagedacht moest worden wat Frits na de 
MULO zou gaan doen, werd er geopperd om hem 
de Kweekschool te laten volgen. Zijn vader wilde 
altijd al onderwijzer worden, maar, zoals dat in die 
tijd de gewoonte was, moest hij in de boomkwekerij 
van zijn vader gaan werken. Het werd toch de Rijks-
HBS te Gouda. Frits doorliep die zonder problemen 
en ging na het behalen van het diploma vervroegd 
in dienst. Hij werd daar, na een opleiding in Grave, 
sergeant verbindingsdienst in Ede. 

‘Tijdens mijn diensttijd ben ik in de avonduren aan 
mijn opleiding MO-A Nederlands begonnen. Ik 
ging daarvoor ’s avonds in een van de lege lesloka-
len/kantoren zitten studeren. Ik heb later van de 
generaal zelfs ‘prestatieverlof’ gekregen, omdat ik 
zo vaak in de avonduren voor de eenheid aan het 
werk was. Ik heb hem nooit verteld wat ik ’s avonds 
eigenlijk deed.

Na mijn diensttijd heb ik mijn MO-A afgemaakt. 
Les hadden we alleen op zaterdag bij de School voor 
Taal- en Letterkunde in Den Haag. Maar er moest 
ook brood op de plank komen en ik moest op zoek 
naar een baantje. Ik kwam toen terecht bij uitge-
verij Samson, waar ze een corrector nodig had-
den. En toen ik mijn akte MO-A had, ben ik gaan 
solliciteren als docent Nederlands. Vier jaar heb ik 

lesgegeven in Arnhem, en daarna, in 1970, werd ik 
aangenomen bij Het Baarnsch Lyceum, waar ik tot 
mijn vervroegd pensioen ben gebleven. Ik haalde 
ook mijn MO-B, zodat ik ook in de hogere klassen 
les mocht geven. Willem Alexander heb ik nog in de 
brugklas gehad.’

In 1971 is Frits getrouwd met Willemijn de Jongh. 
Ze kwam uit de Zaanstreek en hij leerde haar ken-
nen via een collega die hem uitnodigde mee te gaan 
naar een feest ‘waar men mannen tekort kwam’. Ze 
kregen twee dochters en op het ogenblik zijn er drie 
kleindochters. En Frits mag als opa graag met ze 
spelen. Met de jongste van vijf in de poppenhoek, 
waarbij zijn kleindochter dan de rollen verdeeld van 
wat er gespeeld moet worden. 

Het oude kinderboek en Sinterklaas

Dat Frits een ‘leeskind’ was weten we nu, en ook dat 
hij van boeken hield. Maar waar kwam nu die inte-
resse voor het oude kinderboek vandaan? Binnen 
zijn werk was er geen link met het oude kinderboek 
en toch heeft hij nu een grote verzameling oude kin-
derboeken.

‘Natuurlijk was ik tijdens mijn studie MO-A en B 
verwend met het lezen van boeken, maar dat waren 
allemaal boeken voor volwassenen. Misschien komt 
mijn liefde voor het oude kinderboek wel door een 
kinderboek van mijn grootvader. Daar was een soort 
Piet-de-Smeerpoets-boek dat keer op keer door alle 
kleinkinderen werd bekeken. Ze kenden het bijna 
helemaal uit hun hoofd! Dat boek verhuisde op een 
bepaald moment naar een tante en toen ik mijn 
MO-B haalde kreeg ik het van haar cadeau. Mis-
schien wel het begin van mijn collectie. En ik ont-
dekte via het antiquariaat van Bert Hagen de oude 
kinderboeken waar zijn vrouw Reiny de scepter over 
zwaaide. Mijn eerste aankoop van een oud boek was 
het Verzameld werk van Brederode uit 1644. Geen 
kinderboek, maar ik weet nog wel precies wat ik 
ervoor betaald heb, maar liefst 45 gulden. 

Ik was in het begin bij het aanschaffen van boeken 
voor mijn collectie een echte allesvreter. Pas later 
kreeg mijn collectie wat je zwaartepunten noemt. 
Theo Gielen maakte mij enthousiast voor beweeg-
bare boeken, maar ook al snel kwamen daar de 
Sinterklaasboeken, ABC-boeken en het negentien-
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de-eeuwse prentenboek bij. Ik vind het heerlijk dat 
ik mijn collectie ook beschikbaar kan stellen aan on-
derzoekers op het gebied van het kinderboek. Saskia 
de Bodt is pas geleden nog prentenboeken bij mij 
komen bekijken. En ook neem ik graag boeken mee 
naar de studiedagen van de stichting. Boeken zijn er 
om te delen, niet alleen om in de kast te zetten.

En mijn specialisatie over Sinterklaasboeken (en de 
rol van Zwarte Piet) begon eind jaren tachtig. De 
Sinterklaastraditie zat toen in een verdomhoekje en 
er werd een comité opgericht om de traditie nieuw 
leven in te blazen. Tijdens een studiedag in het 
Schoolmuseum in Rotterdam spraken Eugenie Boer 
en P.J. van Trigt (eigenlijk zijn dochter, want hij was 
ziek) over het onderwerp, en ik had Jaap ter Linden 
een doos boeken over Sinterklaas geleend voor de 
tentoonstelling. En van het een komt dan het andere 
en werd ik ‘deskundige’ op dit gebied en publiceer-
de ik erover. En mocht ik deelnemen aan discussies 
die soms hoog opliepen. Nu ik erover nadenk was 
het misschien wel mijn vader, die uitstekend Zwarte 
Piet kon spelen, die mij hiertoe aangezet heeft. 
Ik heb een van mijn publicaties dan ook aan hem 
opgedragen.’

Hieronymus van Alphenprijs.

Tijdens het voorzitterschap van Frits werd voortge-
borduurd op wat onder Netty van Rotterdam alle-
maal al tot stand gekomen was, maar er werden ook 

nieuwe initiatieven ontplooid. Eén daarvan was het 
instellen van de Hieronymus van Alphenprijs. En 
de eerste laureaat was Netty van Rotterdam. Uit het 
juryrapport: ‘Netty’s werkgroep werd een stichting, 
die bloeide onder haar ferme hand. Zelfs aandacht 
van ‘t ministerie kregen zij in dit verband. Dertien 
jaar heeft ze gestreden voor ‘t behoud van ‘t kinder-
boek en ze werd steeds meer tevreden over waarde-
ring en onderzoek. Netty heeft erg veel bijgedragen 
aan dit alles, zonder meer. Ze verdient een hoed vol 
pluimen voor leiding, inzet en beheer!’ (vrij naar H. 
van Alphen…).

‘Al tijdens de eerste bestuursvergadering onder 
mijn voorzitterschap opperde ik om een prijs in te 
stellen voor mensen die zich verdienstelijk maak-
ten voor de bestudering van het oude kinderboek. 
Lekker ruim geformuleerd, zodat het geen moeite 
zou kosten om laureaten te vinden. Er waren ge-
noeg mensen die zich actief hebben ingezet, maar 
nooit daarvoor echte erkenning hadden gekregen. 
En natuurlijk moest de prijs vernoemd worden naar 
Hieronymus van Alphen. De prijs werd jaarlijks 
toegekend op voordracht van het bestuur, met een 
juryrapport en vaak ook een gedicht van mij. Goed 
dat de prijs tegenwoordig tweejaarlijks is en dat 
het huidige bestuur steeds een jury samenstelt die 
met een voordracht moet komen. Op deze manier 
behoudt de prijs een bepaalde status. En goed dat er 
door de jury ook over de landsgrenzen heen wordt 
gekeken. Benieuwd wie volgend jaar de prijs krijgt.’
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Nog meer activiteiten

Er waren in de bestuursperiode van Frits meer 
activiteiten, zoals de Mr. Coen van Veenkring, 
opgericht door Gerard Brantas en Anne de Vries. 
Deze bijeenkomsten bestonden uit een algemeen 
gesprek over kinderboeken, gevolgd door infor-
matie van de deelnemers. Toen Anne de Vries de 
organisatie aan Frits overdroeg, heeft hij de bij-
eenkomsten iets meer gestructureerd. Er werden 
sprekers uitgenodigd en hij zorgde altijd dat hij ma-
teriaal achter de hand had, mocht een spreker op 
het laatste moment toch niet kunnen. Er kwamen 
echter steeds minder bezoekers en er was ook wel 
wat overlap met de studiedagen. Sommige sprekers 
wilde hij dan toch liever voor een studiedag vragen. 
Uiteindelijk werd besloten om met deze activiteit 
op te houden. Ook het kinderboekencafé, opgezet 
door Netty van Rotterdam en Theo Gielen, waar 
verzamelaars met hun mooie aanwinsten bij elkaar 
kwamen, werd steeds minder bezocht. De studieda-
gen namen eigenlijk de taken van beide activiteiten 
over. 

‘De studiedagen werden steeds belangrijker en ze 
werden zonder uitzondering altijd erg goed be-
zocht. We waren bij boeiende instellingen te gast, 
mochten collecties die normaal niet toegankelijk 
zijn bekijken en we wisten bijna altijd, wat echt niet 
makkelijk was, interessante sprekers te strikken. Ik 
vond het geweldig dat studenten van Saskia de Bodt 
over hun projecten kwamen vertellen, zeker omdat 
illustraties binnen het onderzoek van oude kinder-
boeken nog veel te weinig aandacht kregen. En als 
je kijkt naar de lijst met thema’s die aan de orde 
zijn geweest, dan mogen we best wel trots op onze 
studiedagen zijn.’

Nieuwjaarsgeschenk

‘Waar ik ook best trots op ben is dat tijdens mijn 
voorzitterschap het nieuwjaarsgeschenk in het 
leven geroepen is. Het was, dat moet ik duidelijk 
zeggen, een initiatief van Henk van Lee, maar we 
waren als bestuur direct heel enthousiast. De titel 
van de reeks, De waare rijkdom, is ontleend aan een 
gedichtje van Hieronymus van Alphen uit zijn bun-
del Proeve van Kleine Gedichten voor Kinderen:

“Geen geld bekore ons jong gemoed, 

Maar heiligheid en deugd. 

De wijsheid is het noodigst goed; 

Het sieraad van de jeugd.”

Er zijn schitterende geschenken gemaakt. In het 
begin bij echte huisdrukkers en dan ging het hele 
bestuur helpen met het ‘inbinden’ ervan. De eerste 
uitgave verscheen bij de jaarwisseling 2001/2002 
en was geschreven door John Landwehr (Wie zou 
niet gaarne een koning wezen?). Het is elk jaar echt 
een verrassing dat nieuwjaarsgeschenk. Ik hoop 
dat het huidige bestuur deze traditie nog lang zal 
voortzetten.’
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Opvolging

En toen kwam het moment dat Frits aangaf met 
het voorzitterschap te willen stoppen en het stokje 
in 2010 over te dragen aan iemand anders. En dat 
werd Jant van der Weg.

‘Ik ben blij met Jant als voorzitster. We hebben 
haar gevraagd vanwege haar vele connecties met 
allerlei instellingen, veel publicaties, waaronder een 
gedegen proefschrift, en ze had een grote bestuurs-
ervaring (onder meer als voorzitter van IBBY-Neder-
land).’

Jant van der Weg-Laverman

Onze huidige voorzitter nam dus het stokje over. 
Ze had al veel bestuurservaring, binnen het lande-
lijk platform kinder- en jeugdliteratuur, en later als 
voorzitter van de Nederlandse IBBY-sectie. Weet 
Jant nog waarom en hoe zij gevraagd is om voorzit-
ter van de stichting te worden.

‘Dat is raar…. Ik weet helemaal niet meer hoe dat 
gegaan is. Ik zat natuurlijk wel al in het bestuur. De 
medebestuursleden zullen op een bepaald mo-
ment wel gewoon gezegd hebben “jij hebt al zoveel 
bestuurservaring en jij kent zoveel mensen” en 
toen zal ik wel geen “nee” gezegd hebben toen ze 
vroegen om het stokje van Frits over te nemen. Dat 
was in 2010.’

Mobilisatiekind

Maar ook Jant willen we eerst wat beter leren 
kennen. Hoe zag haar jeugd eruit? En wat werd er 
gelezen? In het Fries en Nederlands?

‘Ik ben wat je noemt een mobilisatiekind, een kind 
uit 1939. Mijn vader was opgeroepen voor de mobili-
satie en hij kreeg daar een telegram, toen de snelste 
manier om iets door te geven. Een telegram met de 
mededeling dat zijn vrouw een dochter had gekre-
gen. Hij kreeg toen wel direct verlof om naar huis, 
naar Leeuwarden, te komen.

Mijn vader komt uit de Friese Wouden en mijn moe-
der van de klei, zoals dat toen genoemd werd, en dat 
is echt een heel andere achtergrond. Dat was soms 
in de omgang van mijn ouders met elkaar te mer-
ken. Mijn vader was een echte kameraad voor me. 
Hij heeft veel voor me betekend. Met mijn moeder 
had ik iets minder een band. Mijn ouders waren al-
lebei lezers, maar zij kwamen uit arme gezinnen en 
na de Lagere School verder leren zat er voor hen niet 
in. Mijn vader heeft verschillende beroepen gehad, 
en door allerlei cursussen, ik geloof bij de PBNA, 
heeft hij best nog veel bereikt. Mijn moeder mocht 
ook niet leren en heeft op verschillende adressen als 
dienstmeisje gewerkt. Uit de verhalen weet ik dat ze 
met een vriendin dienstmeisje in Zeist is geweest en 
later bij mensen die geen kinderen hadden, in Leeu-
warden, die mensen hadden een schildersbedrijf.

Van de oorlogstijd herinner ik me niet echt veel 
meer. Ik was natuurlijk ook wel heel erg jong. En 
soms weet ik ook niet of het een herinnering is of 
dat het door verhalen later van mijn ouders een 
plekje in mijn geheugen heeft gekregen. Zo denk 
ik me een situatie te herinneren waarbij een Duitse 
soldaat een deur intrapte, en ook dat er thuis naar 
Radio Oranje werd geluisterd. Na de Nederlandse 
uitzending kwam er een Frans programma en op 
straat zong ik dan de tune daarvan. Mijn moeder 
waarschuwde dat ik dat moest laten. Ook dat liedje 
“Op de hoek van de straat staat een NSB-er….” zong ik, 
maar dat mocht echt niet. En dat mijn vader soms 
een paar dagen zat ondergedoken, in de Van der 
Wal-fabriek. Wat ik me zeker wel herinner is de be-
vrijding door de Canadezen. Ik zat toen die Leeuwar-
den binnen marcheerden op de schouders van mijn 
vader. Dat was écht een feest.’
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Boeken en school

‘Ik ben pas na de oorlog naar de Lagere School 
gegaan. Toen ik acht jaar was, werd mijn jongste 
broer geboren en mijn moeder moest daarna lang 
het bed houden. Mijn twee broers werden ergens 
ondergebracht en ik zwierf van het ene naar het an-
dere adres. Deze periode heeft veel invloed op mijn 
leven gehad, dat heb ik me decennia later bedacht. 
Thuis waren er niet veel boeken. Mijn vader had 
wel boeken van Penning over Zuid-Afrika. En hij las 
ook wel veel voor. Op de zondagsschool kregen we 
natuurlijk wel boekjes, Van de Hulst en Goudelsje. 

Misschien een leuke anekdote. Toen ik twaalf jaar 
was stond ik met een vriendin voor een winkel waar 
Goudelsje in de etalage lag en waren we elkaar over 
het boek aan het vertellen. Opeens kwam er een 
stem van een volwassen vrouw die achter ons stond: 
“Weten jullie dat ik dat boek geschreven heb?” Mijn 
eerste ontmoeting met een kinderboekenschrijfster, 
met Max de Lange-Praamsma. Ik heb deze anekdote 
nog gebruikt bij de tentoonstelling ter ere van het 
20-jarig SGKJ-jubileum. 

Ik ben Friestalig opgevoed, maar toch is een belang-
rijk boek in mijn jeugd geen Friestalig boek. Jelle 
van Sipke Froukjes van Nienke van Hichtum, ik denk 
de editie met illustraties van Tjeerd Bottema. De 
ondertitel was Een schets uit het Friesche dorpsleven 
en dat was het ook echt. Over een jongen die vanuit 
grote armoede toch iets wist te bereiken. Van Hicht-
um is trouwens heel goed in het beschrijven van de 
sfeer in gezinnen, maar dat heb ik natuurlijk pas 
veel later, toen ik kinderboeken ging bestuderen, 
eruit gehaald. 

Ik was een late leerling, maar toen ik in de combi-
natieklas 3/4 zat, had de onderwijzer in de gaten dat 
ik me daar verveelde en met wat rekenopdrachten 
voor in de zomervakantie mocht ik van klas drie 
direct door naar klas vijf. En, daar heb ik echt goede 
herinneringen aan, was er meester Talma, die op 
zaterdag altijd verhalen vertelde, niet gewoon voor-
lezen, nee, echt vertellen. Het was overigens verder 
een nogal brute meester, want menig kind kreeg 
te maken met de harde liniaal van hem als ze even 
niet opgelet hadden. We liepen trouwens, leuk dat 
dat nu boven komt, nog op klompen naar de Lagere 
School.
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Na de Lagere School heb ik eerst de MULO gedaan 
(vier jaar, ik was echt geen lastige leerling, eerder 
erg verlegen) en ben daarna naar de Christelijke 
Kweekschool in Sneek gegaan. De docenten op die 
school zijn voor mijn vorming uitermate belangrijk 
geweest. En ook de medeleerlingen, we hebben nog 
steeds jaarlijks een reünie met elkaar. Ik heb alle 
drie de leerkringen (dus ook de ‘hoofdacte’) met 
succes gedaan. Tussen de tweede en derde leer-
kring, ik was heel vroeg klaar met mijn examens, 
ben ik gaan invallen in Yerseke in Zeeland, voor 
het eerst van mijn leven op kamers, bij mensen die 
werkten als oesterkwekers. Een bijzondere ervaring. 
In de derde leerkring ben ik gaan hospiteren en heb 
ik uiteindelijk iemand opgevolgd bij het speciaal 
onderwijs. Ik was toen twintig en heb daar vier jaar 
gewerkt. En toen ging ik trouwen, dus volgde bijna 
automatisch voor mij het ontslag.’

Na haar ontslag als onderwijzeres heeft Jant de MO 
opleidingen Fries én Nederlands gedaan en later 
haar doctoraal aan de Vrije Universiteit, wat een 
opstapje was naar haar promotie aan de Tilburgse 
Universiteit. 

Jant is in 1964 getrouwd met Sikke. Ze had hem 
leren kennen tijdens een Fryske Krite-avond. Haar 
moeder vond dat ze daar maar eens heen moest, 
omdat een jeugdvereniging zich er presenteerde. 
Daar ontmoette ze een aardige jongen. Jant werd 
voor het bestuur van de jeugdvereniging gevraagd, 
als secretaresse, en Sikke was penningmeester. Tsja, 
de vonk sloeg al snel over en zij verloofden zich 
toen ze 23 jaar was. Ze kregen twee zoons en op het 
ogenblik zijn er maar liefst vijf kleinkinderen. 

Het kinderboek en de studie daarvan

Waar komt toch die liefde voor het kinderboek 
vandaan? Want Jant weet enorm veel van oude (en 
moderne) kinderboeken en als het over de Friese 
jeugdliteratuur gaat, is zij net een wandelende en-
cyclopedie, ook al moet ze bekennen dat nu ze wat 
ouder is het geheugen haar soms in de steek laat, 
maar op veel vragen weet zij altijd een antwoord te 
vinden. Op de scholen waar zij als onderwijzeres 
werkte las ze altijd elke dag minstens een kwartier 
voor, daar zouden veel leerkrachten van vandaag de 
dag een voorbeeld aan kunnen nemen. En als moe-
der las zij hun twee zonen erg veel voor. En soms 

nam ze zo’n voorleessessie op, op een klassieke 
recorder met bandjes, zodat als een van de kinderen 
ziek was ze daar naar konden luisteren. Maar waar-
om dus die aandacht voor het kinderboek?

‘Als je veel mooie boeken om je heen hebt, wil je 
er ook meer over weten. Tenminste, zo ging het bij 
mij. En tijdens mijn MO-opleidingen was er ook 
wel aandacht voor jeugdliteratuur, niet veel, maar ik 
gebruikte elke mogelijkheid om meer over het kin-
derboek te weten te komen. Een scriptie ging over 
de Friese schrijfster Tiny Mulder, een ander over het 
kindbeeld in kinderboeken. En mijn doctoraalscrip-
tie Fries aan de Vrije Universiteit ging uiteraard ook 
over kinderboeken: Net foar bern! jeugdlân tusken 
1930 en 1980 yn oarspronklik-fryske berne- en jonge-
reinliteratuer.’
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Jant kreeg een beurs om enkele maanden rustig te 
studeren bij de Internationale Jugendbibliothek in 
München waar ik toen al ‘Aussenlektor’ was. Jant 
ging weer op kamers wonen en er moest toch even 
iets geregeld worden, toen Sikke een lang week-
end op bezoek kwam. In alle rust, met gezellige 
mede-beursgenoten, kon zij aan de opzet van haar 
proefschrift werken en veel secundaire literatuur 
bestuderen. Ik herinner me nog goed een etentje bij 
de Chinees en dat ik feedback op haar opzet mocht 
geven. Een heerlijke discussie. Jaren later heb ik 
steeds mee mogen denken met haar proefschrift, 
zelfs de tabellen uit de bijlagen mogen vormgeven. 
Ze promoveerde in 2000 op Feroaring yn byld en 
bân: Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu. En ik 
was, en dat was echt heel bijzonder, lid van haar 
promotiecommissie en mocht zelfs een kritische 
vraag over haar proefschrift stellen. Het eerste Fries-
talige proefschrift voor de Tilburgse Universiteit. 
En toen in 2003 de Nederlandse editie (Er is door 
het luchtruim een hemd onderweg... : Friese kinderpo-
ezie in de twintigste eeuw) ging verschijnen, mocht 
ik de laatste drukproef doornemen en suggesties 
voor verbetering geven. Het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan de toenmalige wethouder Arno 
Brok, nu commissaris van de koning in Fryslân. Dat 
het bestuderen van de kinder- en jeugdliteratuur 
een groot deel van haar tijd innam, blijkt uit de in 
2014 verschenen verzamelbundel van artikelen van 
haar hand (Boeken en bern: kinderliteratuur in soorten 
/ Boeken en bern : ferskaat yn berneliteratuer). En wat 
een eer dat ik uit haar handen in Leeuwarden het 
eerste exemplaar kreeg.

Vertalen

Maar Jant vertaalde ook veel boeken, en zij schreef 
jarenlang recensies over kinderboeken in het Friesch 
Dagblad (wat ik in 2014 van haar mocht overne-
men). Waar haalde zij toch de tijd vandaan?

‘Toen de kinderen naar de middelbare school gin-
gen, ben ik weer parttime gaan werken en wel bij de 
Fryske Akademy. Bij het project waar gewerkt werd 
aan het Woordenboek der Friese taal, een woorden-
boek van maar liefst 25 delen. Ik hield me bezig 
met de letter J en later met een deel van de letter U. 
Ik heb er met plezier gewerkt, maar toen de moge-
lijkheid zich voordeed om vroeger met pensioen te 
gaan, heb ik dat gedaan.

En vertalen, ja, dat is een leuke geschiedenis. In 
1979 was er een noodkreet dat er zo weinig goed 
Friestalig toneel was, en dat er dus belangrijke 
toneelteksten vertaald zouden moeten worden. Ik 
heb toen een vertaling van Herman Heijermans 
gemaakt en die viel zo goed in de smaak, dat ik voor 
meer projecten gevraagd werd. Afûk, een uitgever 
die voor het (vertaalde) Friese kinderboek nog steeds 
erg belangrijk is, vroeg mij Ronja de Roversdochter 
van Astrid Lindgren te vertalen. Het werd: Ronja de 
rôversdochter. In 1989 verscheen De tsien fan Martens 
Afke: in skets út it Fryske arbeiderslibben, een vertaling 
van de klassieker van Nienke van Hichtum. Er was 
een vertaling uit 1956, maar die was enorm verou-
derd. En er volgden meer vertalingen. 
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En zelfs een prentenboek dat ik zelf geschreven 
heb: Rixt en de ljippen met illustraties van Françoise 
Trésy. Eigenlijk een aanklacht tegen het rapen van 
kieviteieren. In hetzelfde jaar (1990) verscheen ook 
een Nederlandse editie: Rixt en de kieviten’

En nog veel meer ….

Praten met Jant is duiken in de geschiedenis en op 
verschillende momenten mocht ik met Jant samen-
werken. Zij is jarenlang ‘mijn’ voorzitter geweest 
van het bestuur van IBBY-Nederland. Jant zat in 
het internationaal bestuur van deze organisatie en 
reisde de wereld af. Terecht werd zij, als tweede 
Nederlander, na Miep Diekmann, geëerd met de 
toekenning van een Honorary Membership. Afge-
lopen zomer zijn we samen naar het tweejaarlijkse 
congres, dit keer in Athene, gegaan. ‘Dit is echt 
mijn laatste IBBY-congres, hoor Toin, en laten we er 
dan ook maar extra van genieten.’ En ook kwamen 
tijdens het gesprek de herinneringen aan de vele 
reizen naar Riga naar boven, waar onze IBBY-sectie 
geholpen heeft met de oprichting van een nationaal 
kinderboekencentrum. Nog steeds hangt er een 
plaquette in het centrum, met de namen van de 
‘peetoom en peettante’ van het centrum.

Ik kende Jant al vanuit het bestuur van het Landelijk 
Platform en de werkgroep Friese jeugdliteratuur 
van dat platform. Van de vele ontmoetingen bij de 
organisatie van een groot symposium over Nienke 
van Hichtum, over wie zij samen met Sikke een 
mooi boekje schreef: Hûndert jier Nynke fan Hicht-
um: monuminten yn berneliteratuer = monumenten in 
kinderliteratuur. 

Voorzitter van de SGKJ

Als we de periode dat Jant nu al voorzitter is bekij-
ken, dan valt op dat bij veel activiteiten gestreefd 
wordt naar samenwerking met andere organisaties. 

‘Ik vind dat heel belangrijk, Er zijn meer mensen 
met het oude (kinder)boek bezig en dan moet je 
op de hoogte zijn van wat iedereen doet, maar ook 
met ze samenwerken. Dat is echt mijn motto. Zo 
hebben we studiedagen georganiseerd samen met 
onder meer de Boekhistorische Vereniging. En zijn 
we aangesloten bij de Dr. P.A.Tiele-stichting, plat-
form voor instanties boekwetenschap.

En we hebben met Kluitman samengewerkt en met 
STOK. En ik vergeet zeker andere instanties.

Onder de vorige voorzitters waren al erg veel activi-
teiten ontwikkeld, verder uitgebouwd en wij, jawel 
wij, want je doet het met de andere enthousiaste 
leden van het bestuur, hebben getracht deze verder 
door te voeren. De studiedagen zijn de basis, erg be-
langrijk. Boeiende lezingen, als het kan het bekijken 
van een collectie, maar vooral ook als ontmoetings-
plaats van iedereen die zich bezighoudt met het 
oude kinderboek. De studiedag in het Joods Histo-
risch Museum vond ik wel heel bijzonder. Vanwege 
de locatie, maar vooral ook omdat alle lezingen zo 
mooi aansloten op elkaar. En natuurlijk de studie-
dag in de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), 
waar Job Cohen de tentoonstelling van onze stich-
ting kwam openen. Lievelingsboeken van vrienden, 
nog te bekijken op onze website.’

Nieuwe uitdagingen

De stichting kijkt ook steeds uit naar nieuwe uitda-
gingen. Naast de website ondergingen de Berichten 
een grote verandering (en Jant is blij dat ze van dat 
stukje ‘Van het bestuur’ af is). 
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Niet alleen werd de naam veranderd, maar ook de 
vormgeving en de inhoud, met in elk nummer en-
kele vaste rubrieken. En de digitale nieuwsbrief die 
daarop mooi aansluit. We zijn zelfs actief op Face-
book. Maar er zijn meer uitdagingen.

‘Vorig jaar is er een werkgroep opgericht die binnen 
de organisatie van Leeuwarden - Culturele hoofdstad 
2018 specifiek aandacht vraagt voor het oude, klas-
sieke kinderboek. Tot nu toe zijn er door een aantal 
vrijwilligers na een verteltraining twaalf vertelsessies 
onder de Vertelboom in de Leeuwarder Prinsentuin 
gehouden of bij slecht weer binnen. We proberen 
daar een meer permanente zaak van te maken, 
waarbij de overdracht van die klassieke verhalen 
van de ene generatie naar de andere centraal staat. 
Zo zijn de eerste contacten gelegd met een wijkcen-
trum, waar ouderen en schooljeugd samen kunnen 
genieten van de vertelling. Een dergelijk project laat 
zien dat de stichting toekomstgericht wil werken en 
steeds weer aandacht vraagt voor het belang van dat 
oude, klassieke kinderboek. Op de voorjaarstudiedag 
in Leeuwarden hopen we daar meer over te kunnen 
vertellen.’

De toekomst

Ook Jant zal ooit stoppen als voorzitter en dan moet 
er naar een opvolg(st)er gezocht worden. Geen een-
voudige opgave, want het kost best veel tijd, dat voor-
zitter-zijn. Ook al heb je een actief bestuur waarmee 
je samenwerkt. Welke wensen of zorgen heeft Jant 
voor de toekomst van de stichting?

‘Ja, ook ik zal een keer het stokje aan een ander over-
dragen. En wensen, och niet speciaal. We doen het 
gewoon goed als stichting en dat zonder structurele 
subsidie en met alleen maar vrijwilligers. Ik hoop na-
tuurlijk dat die samenwerking met andere instanties 
behouden blijft, en misschien zelfs nog wel meer uit-
gebouwd wordt (waardoor er misschien ook jongere 
mensen bij betrokken kunnen worden). En natuurlijk 
zou ik willen dat er nog meer studie naar het oude 
kinderboek zou worden gedaan, maar ik weet dat dat 
geen gemakkelijke opgave is. Financieel draaien we 
gelukkig goed, ook al moet er steeds op de kleintjes 
gelet worden. En waar maak ik me zorgen over? Toch 
wel de vergrijzing van de stichting, want wat we ook 
geprobeerd hebben, het lukt tot nu toe niet om jonge 
mensen bij onze stichting te betrekken.’

Slotwoord

Praten met de drie (oud)voorzitters van de stichting 
is tegelijkertijd een geschiedenis van de stichting 
schrijven. Een stichting die na vijfentwintig jaar (en 
als we de werkgroep meerekenen zelfs al langer) 
nog steeds uitermate actief is. Op naar een volgend 
jubileum.

Toin Duijx  

In memoriam Nico Boerma

Op 21 mei 2018 is Nico Boerma in zijn huis te 
Landsmeer overleden. Hij is de belangrijkste par-
ticuliere verzamelaar en expert op het gebied van 
populaire grafiek die Nederland na de Tweede We-
reldoorlog heeft gekend. Nico was jarenlang Vriend 
van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdlite-
ratuur. Hij bezocht een aantal studiedagen en hield 
twee keer een lezing over kinderprenten. Daarnaast 
was hij een vertrouwd figuur in veel andere netwer-
ken. Zijn druk bezochte uitvaartdienst was daar een 
weerspiegeling van. 

Nico werd geboren op 16 november 1938 te Gronin-
gen. Daar bezocht hij het gymnasium en de Rijks-
universiteit, waar hij klassieke talen studeerde en 
promoveerde.
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Toen hij later naar Landsmeer verhuisd was, heeft 
hij aan de Universiteit van Amsterdam ook nog 
kunstgeschiedenis gestudeerd en afgerond met 
een scriptie over het belang van teksten op kin-
derprenten. Zijn eerste baan als docent Grieks en 
Latijn bracht hem naar Leeuwarden. Hij zou zijn 
hele leven in het onderwijs werkzaam blijven, laat-
stelijk aan de Hogeschool Amsterdam. 

Als een echte ‘family-man’ trok hij er graag met 
gezin en familie op uit, liefst naar bestemmingen 
waar ook het nodige aan beeldende kunst te zien 
was. Dan nam hij als geboren docent het voor-
touw bij rondwandelingen en museumbezoeken. 
Deze ‘kunstreizen’ staan bij familieleden in het 
geheugen gegrift. In 1972 kocht het echtpaar Nico 
en Truus Boerma hun woning in Landsmeer. Het 
was liefde op het eerste gezicht: een grotendeels 
houten huis, een monument uit de achttiende 
eeuw, maar wel een monument met achterstallig 
onderhoud. Nico stortte zich als een leeuw op de 
restauratie en een jaar later was het weer goed 
bewoonbaar. 

Door de restauratie van ‘zijn’ monument kreeg 
hij belangstelling voor de monumentenzorg. Er 
kwam in Landsmeer een gemeentelijke commissie 
monumentenzorg waarvan Nico deel uitmaakte. 
Met zijn cultuurhistorische achtergrond vervulde 
hij daarin een vooraanstaande rol. Via deze activi-
teiten belandde Nico in de lokale politiek. Hij werd 
lid van D’66 en leverde bijdragen aan het lokale 
partijprogramma, wat leidde tot verbreding van 
zijn politieke belangstelling. Hij werd gemeente-
raadslid en mede daardoor een bekende dorpsge-
noot. Tot het laatst toe bleef hij betrokken bij de 
gemeentepolitiek. 

Nico was als kind al een echte verzamelaar.  
In zijn jeugd verzamelde hij van alles: van filmster-
renplaatjes en sigarenbandjes tot postzegels. In de 
eerste klas van het gymnasium zat nog een andere 
postzegelverzamelaar, Henk van Os, voormalig 
directeur van het Rijksmuseum. Door onderling 
postzegels te ruilen leerden zij elkaar beter ken-
nen: het begin van een levenslange vriendschap. 
Ruim een halve eeuw later, in 2015, organiseerden 
Henk van Os en Nico Boerma de expositie Heilige 
en onheilige families in Kasteel Huis Bergh, waar-
voor zij ook de catalogus schreven.

Cents- en Kinderprenten

Wij zullen ons Nico vooral herinneren als een ge-
passioneerde en deskundige verzamelaar en onder-
zoeker van prenten, vooral kinderprenten. Tijdens 
zijn middelbare schooltijd zag hij in een Gronings 
antiquariaat prenten die hij niet kende en die stap 
voor stap alle andere hobby’s zouden verdringen. 
Daarmee begon zijn passie voor populaire grafiek: 
van lied- en nieuwjaarprenten tot kransen met 
randdecoraties en centsprenten. De centspren-
ten, en met name de kinderprenten, vormden het 
grootste deel van de omvangrijke verzameling die 
Nico in de decennia daarna bij elkaar bracht. 

Als verzamelaar bezocht Nico regelmatig pren-
tenveilingen waardoor hij in de loop der jaren 
collega-verzamelaars leerde kennen, zoals C. van 
Veen en W. van Kuyk, verzamelaars van een vorige 
generatie die nog steeds bekendheid genieten. 
Later kwam hij in contact met verzamelaars van 
zijn eigen generatie, zoals Arie van den Berg, Aer-
nout Borms, Piet Buijnsters, Gerard Rooijakkers 
en Jo Thijssen. Deze collega-verzamelaars waren 
op veilingen vaak felle concurrenten van elkaar. 
Enkele jaren geleden schonk hij zijn 4.500 prenten 
als Collectie Boerma aan Bijzondere Collecties van 
Universiteit van Amsterdam. Maar dat beteken-
de bepaald niet het einde van zijn verzameldrift. 
Nico ging gewoon door met het verzamelen om de 
collectie die hij geschonken had verder te comple-
teren. Enkele dagen voor zijn overlijden gaf hij in 
een pas verschenen veilingcatalogus nog aan op 
welke prenten hij wilde gaan bieden.

 Zijn enorme kennis over de populaire grafiek deel-
de Nico graag met anderen. Hij verleende mede-
werking aan publicaties en tentoonstellingen, zoals 
Ziet kindren! deeze schepen aan, een expositie en ca-
talogus van maritieme volks- en kinderprenten in 
het Scheepvaartmuseum, en De Fryske heilingen fan 
de Halbertsma’s, over de Friestalige kinderprenten. 
Als lid van de Arbeitskreis Bild-Druck-Papier hield 
Nico op de jaarlijkse congressen enkele malen 
voordrachten in het Duits, die in de congresbun-
dels werden gepubliceerd. 
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Door zijn publicaties en contacten met conservato-
ren en wetenschappers kwam Nico in een netwerk 
van professionals terecht waarbinnen eind 2005 het 
idee ontstond om het standaardwerk over volks- en 
kinderprenten van Maurits de Meyer te herschrijven. 
Het overzichtswerk uit 1962 was nogal verouderd 
en door vondsten van toen nog onbekende prenten 
ook erg onvolledig. Een half jaar later kwam onder 
leiding van Gerard Rooijakkers, verbonden aan het 
Meertens Instituut, voor het eerst een werkgroep van 
meer dan tien deskundigen bijeen om te overleggen 
over de opzet. Na diverse strubbelingen en hinder-
nissen bleven tenslotte nog vier redacteuren over, van 
wie Nico de projectleider was. Dat leidde eind 2014 
tot de uitgave van ‘zijn’ opus magnum: Kinderprenten, 
Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten. Populaire 
Grafiek in de Nederlanden, 1650-1950. Inmiddels heeft 
dit ruim duizend pagina’s tellende standaardwerk 
zijn weg naar bibliotheken, musea en belangstellen-
de professionals wel gevonden. De lovende kritieken 
zijn daar zeker debet aan. 

Het is niet zo dat Nico hierna op zijn lauweren ging 
rusten. Zoals hierboven beschreven ging hij door 
met verzamelen om de gaten te vullen in de collectie 
die hij aan Bijzondere Collecties had geschonken. 
Ook had hij nog plannen voor enkele nieuwe publica-
ties, maar hem werd de tijd niet gegund om deze te 
realiseren. Medio 2017 werd hij ernstig ziek. Er werd 
een hersentumor vastgesteld. De behandeling had 
niet het gehoopte resultaat. Maar tot vlak voor zijn 
dood, al kon hij toen bijna niet meer spreken, bleef 
hij betrokken bij de politiek in Landsmeer en bij alles 
wat met populaire grafiek te maken had. 

Aernout Borms en Jo Thijssen

Boekbespreking

Hoe moeilijk is bladeren in ander-
mans hoofd? 

Over lezen in de Lage Landen.

‘Bladeren in andersmans hoofd’ was in 1994 de toe-
passelijke titel van het eerste congres in Nederland 
over lezen en leescultuur. Dat bladeren is niet zo 
gemakkelijk, een van de redenen, waarom er relatief 
weinig onderzoek naar gedaan is. Die handschoen 
is opgepakt door de samenstellers van de bundel 
Lezen in de Lage Landen. Daarin zijn studies samen-
gebracht over tien eeuwen leescultuur in de Lage 
Landen, uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid 
van B.P.M (Berry) Dongelmans van de Universiteit 
Leiden op 2 november 2017. 
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Berry werkte vanaf 1992 aan de universiteit als 
boekwetenschapper en sinds 2009 als studiecoördi-
nator voor verschillende opleidingen van de Facul-
teit Geesteswetenschappen. Hij was mede-oprichter 
van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en 
jarenlang redacteur van het jaarboek van de NBV. 
De vrienden van SGKJ kennen hem vooral als 
onderzoeker op het gebied van uitgeverijen van kin-
derboeken. Hij schreef onder meer de bijdrage voor 
de bundel Tot volle waschdom (2000), ‘De mislukte 
drooglegging’ over twee kinderboekenuitgevers 
rond 1910. Voor de jubileumuitgave Het geheim van 
Kluitman: 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864-
2014 nam hij het tweede deel voor zijn rekening 
over het uitgavebeleid.

De bundel Lezen in de Lage Landen bevat 38 bij-
dragen van vakgenoten, Neerlandici en boekwe-
tenschappers, met wie Berry in de loop van zijn 
leven samengewerkt heeft. Het zijn korte artikelen 
over lezen, leesgewoonten, uitgevers en schrijvers 
in Nederland en Vlaanderen vanaf de Middeleeu-
wen tot heden. De stukken zijn chronologisch 
geordend, waarbij de onderwerpen variëren van 
middeleeuwse handschriften, de papieren vrienden 
van Constantijn Huygens, leesvoer in den vreemde 
in de achttiende eeuw, en leesgezelschappen in de 
negentiende eeuw tot aan het hedendaagse digitale 
schermlezen. In het kleurkatern zijn afbeeldingen 
opgenomen van een aantal boeken en documenten, 
die de verschillende auteurs bepreken.

Het opvallendst is de aandacht voor kinder- en 
jeugdliteratuur, merken de redacteuren Wim van 
Anrooij en Paul Hoftijzer op in de inleiding: zeven 
van de 38 bijdragen. Met drie bijdragen is ook 
lezen in de koloniën goed vertegenwoordigd. Welke 
thema’s uit de kinder-en jeugdliteratuur komen aan 
de orde? Even divers als de verschillende bijdragen 
in de hele bundel is, zijn dat ook de zeven bijdragen 
over jeugdliteratuur vanaf de zestiende eeuw tot aan 
de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Wat lazen de kinderen van de zestiende tot 
de twintigste eeuw?

Welke boeken hadden kinderen in de zestiende 
eeuw nodig, als ze naar de Fransche School gingen? 
Ed van de Vlist beschrijft in ‘Leesvoer voor Van 
Leeuwen.

Jan van Houts schoolboeken voor zijn kleinzoon’, 
welke boeken de Leidse stadssecretaris Jan van Hout 
(1542-1609) meegaf aan zijn kleinzoon Claesje. Op 
de Fransche school zou hij goed Frans leren, evenals 
cijferen en boekhouden, daar kon je in de handel 
wat mee. Voor Claesje vulde Jan van Hout een kist 
met leesvoer. We kunnen ons nu moeilijk voor-
stellen dat een dertienjarige jongen zulke lastige 
Latijnse en Franse leerboeken mee- 
kreeg, met daarnaast een boek over de ‘Cijferkon-
ste’. De lijst van deze werken met een beschrijving 
van de boeken is bewaard gebleven. Ed van de Vlist 
behandelt deze boeken, met de nagekomen zen-
ding, een Nederduitsch Psalmenboek en enkele 
boeken die Claesje later nog toegestuurd kreeg, 
waaronder de psalmen van Esopos. Met spijt stelt de 
auteur vast, dat van de boeken geen enkel exemplaar 
teruggevonden is.

Schaars zijn afbeeldingen van kinderen met pren-
ten, stelt Jeroen Salman vast in zijn stuk ‘Lezen 
in Beeld. Prenten door de ogen van kinderen.’ Hij 
beschrijft afbeeldingen van kinderen met prenten 
in schilderijen, prenten en tekeningen. Werden de 
prenten in schilderijen van de zeventiende eeuw van 
Jan Steen nog afgebeeld als verwerpelijk vermaak, 
in de achttiende eeuw werden ze voorgesteld als 
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nuttig en leerzaam, zoals in het gedicht van Hier-
onymus van Alphen. Dat bleef zo in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. De mooie ets van Jacob 
Taanman (1873), die Salman tot slot bespreekt, komt 
dichter bij de beleving van de kinderen. Taanman 
laat twee kinderen zien die een prent intens bestu-
deren. Ze mogen zich zonder schuldgevoel verma-
ken.

‘De brave jongeling op het veld van Waterloo. Lees-
boeken over de laatste veldtocht van Napoleon’ heeft 
Louis Ph. Sloos als onderwerp voor zijn bijdrage ge-
kozen. Hij bespreekt enkele van de in totaal zeker 55 
Waterloo-leesboeken die sinds 1815 verschenen zijn. 
De slag leefde bij de Nederlanders. In het groots ge-
vierde herdenkingsjaar van 50 jaar Waterloo in 1865 
verscheen het meest succesvolle Waterloo-leesboek, 
geschreven door Pieter Jan Andriessen, De tamboer 
bij Quatre Bras en Waterloo of de tweede verlossing van 
Nederland 1814-1815. Andere bekende kinderboe-
kenauteurs waaronder Pieter Visser, schreven over 
de daden van heldhaftige jongelingen.

Ondanks het tegengeluid van Multatuli tegen deze 
‘eruptie’ van nationalistische gevoelens, verscheen 
in het honderdste gedenkjaar 1914 het boek Om een 
keizerstroon. Een verhaal uit de Honderd Dagen van 
Hendrik Been. Het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog maakte een einde aan de negentiende-eeuw-
se beleving van de slag als iets van Nederland en 
daarmee ook aan het uitgeven van leesboeken over 
Waterloo. 

Koloniale aspecten in de jeugdliteratuur

Ook in de bijdragen over jeugdliteratuur komt het 
Indische aspect aan bod. Drie Indische ABC-boekjes 
vergelijkt Willem van der Molen, alle drie uitgege-
ven door Frederik Johan Visser in Batavia. Het Ge-
illustreerd Nederlandsch Indisch Alphabet uit 1879 is 
kenmerkend voor de tijd waarin het Maleis van het 
Arabische schrift overging op het Latijnse. Bij elke 
letter staan woorden in die twee schriften, waaraan 
ook het Nederlands is toegevoegd. Het Indisch ABC 
uit 1922, volledig in het Nederlands, is duidelijk 
gericht op de (Indisch) Europese bevolkingsgroep. 

Dat is ook het geval met het Nieuw Indisch ABC uit 
1925, maar toch is er dan iets veranderd. De afstand 
tot de inheemse groep is kleiner. Er staan afbeeldin-
gen in van bijvoorbeeld de Javaanse Slamatan (feest-
maaltijd). Ook Javanen en Chinezen die Nederlands 
spraken, behoren nu tot de doelgroep van dit ABC.

Dat de koloniale literatuur ontbreekt in de boeken-
lijsten voor Zuid-Afrikaanse kinderen, noemt Eep 
Franken opmerkelijk in zijn bijdrage 
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‘Wat moesten de Zuid-Afrikaantjes lezen? Voorge-
skrewe boeke 1938-1955’. In Zuid-Afrika worden 
de lijsten van te lezen boeken voor schoolexamens 
voorgeschreven door de overheid. Tot in de jaren 
tachtig(!) was bij het examen Afrikaans ook Neder-
landse literatuur verplicht. Welke schrijvers hebben 
die lijst gehaald en wat waren de maatstaven voor 
de keuze van hun boeken? Bron voor het onderzoek 
was het tijdschrift Ons eie boek, waarin de voorge-
schreven boeken besproken werden. Bovenaan de 
lijst staan werken van Arthur van Schendel, gevolgd 
door romans van Ina Boudier Bakker en het schrij-
versechtpaar Carel en Margo Scharten-Antink. Wat 
ze gemeen hadden was wat Franken noemt ‘gema-
tigd realisme’ en optimisme. Bovendien waren ze 
toegankelijk geschreven.

Vertellen en voorlezen in de twintigste eeuw 
en verder

De verteller W.G. van der Hulst onderzoekt Ton 
Anbeek in zijn bijdrage ‘Hoe god verdween uit de 
jeugdliteratuur’. Met close reading van het verhaal 
Een held toont hij het vakmanschap aan van W.G. 
van der Hulst (1922). 

Close reading van de tekst begint met close looking. 
De omslagtekening roept meteen de vraag op wat er 
gebeurd is met de kleine jongen die op het omslag 
afgebeeld is. De kleine Wim in dit moraliserende 
verhaal heeft een vleermuis gered uit de handen 
van een groepje grote jongens. Dit verhaal vergelijkt 
Anbeek met Kappen van Carry Slee, waarin zinloos 
geweld het thema is. Met deze twee werken gaat 
hij in grote stappen door de jeugdliteratuur om tot 
de conclusie te komen, dat het sterk christelijke 
element is verdwenen, maar dat de jeugdliteratuur 
van nu even moraliserend is als het werk van W.G. 
van der Hulst. 

Jos Nijhof neemt je mee in de sfeer van het voorle-
zen in de klas in zijn bijdrage ‘Vleugels’. In de loop 
van zijn lange loopbaan als leraar Nederlands heeft 
hij veel voorleesplezier beleefd aan het verhaal ‘De 
zwaan’ uit de bundel Het wonderlijke verhaal van 
Hendrik Meijer van Roald Dahl. Voor de brugklas-
sers leest hij het verhaal voor over Peter die wordt 
gepest en bedreigd door Arie die met zijn geweer 
een zwaan doodschiet. Wat maakt ‘De zwaan’ tot 
zo’n buitengewoon goed voorleesverhaal? Nijhof laat 
voorbeelden zien van de ruim aanwezige dialogen, 
de vele spanningsmomenten en de bijzondere 
spanningsopbouw in de tekst. Het verhaal leent 
zich goed voor ‘uitstapjes’ tijdens of na het voorle-
zen. De bespreking van het einde roept veel dis-
cussie op. Als Arie zijn geweer op Peter richt, weet 
die te ontsnappen met de vleugels van de zwaan. 
‘Qua strekking is dit verhaal krachtiger dan welk 
anti-pest protocol dan ook’, is de ervaring van Jos 
Nijhof. Dit inspirerende verhaal is de laatste bijdra-
ge over jeugdliteratuur in de bundel met een grote 
diversiteit in artikelen. De ene auteur is er beter in 
geslaagd dan de andere om in kort bestek interes-
sante nieuwe informatie te geven binnen een grote 
lijn, die leidt tot een (vaak voorzichtige) conclusie. 
Onvermijdelijk is de samenhang van korte stukken 
binnen zo’n globaal thema wat los, maar mede door 
de chronologische ordening geeft de bundel als ge-
heel een fascinerend caleidoscopisch beeld van tien 
eeuwen leescultuur in de Lage Landen.

Lezen in de Lage Landen: studies over tien eeuwen 
leescultuur. Onder redactie van Wim van Anrooij en 
Paul Hoftijzer. Uitg.Verloren. € 35,00.

Margreet van Wijk-Sluyterman
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Collectie 

Jeugdliteratuur in de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience

Voor de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
te Antwerpen is het verzamelen van bibliothecair 
erfgoed haar voornaamste reden van bestaan. Wat 
wij verzamelen, bewaren we voor de eeuwigheid. 
Dit geldt voor publicaties van de afgelopen eeuwen, 
maar zeker ook voor actuele publicaties, die vandaag 
worden verzameld als het erfgoed van morgen. 

Oorsprong

De oorsprong van de bibliotheek is terug te voeren 
naar 1481: een schenking van 41 boeken. Door de 
eeuwen heen is de collectie gestaag gegroeid en 
volgde zij het woelige verloop van de geschiedenis, 
met soms wisselende collectieprofielen tot gevolg. 
Tot diep in de twintigste eeuw verzamelde de biblio-
theek een universele kenniscollectie, met publicaties 
uit zowel de humane als de exacte wetenschappen. 
In 1980 kwam er een einde aan het actieve verza-
melbeleid rond de exacte wetenschappen. 

Sindsdien is de collectievorming gericht op de aan-
vulling van de historische collecties, op de humane 
wetenschappen en op het systematisch verzamelen 

van nieuwe publicaties die in en/of over Vlaanderen 
rondom de Nederlandse taal, cultuur en geschiede-
nis worden gepubliceerd. We streven ernaar om met 
welbepaalde collectieprofielen zo volledig, objectief 
en diepgaand mogelijk te verzamelen. 

Jeugdboeken

De jeugdboekencollectie vormt een van de 24 
collectieprofielen. De bibliotheek beschikt met naar 
schatting vijftigduizend titels over een omvangrijke 
collectie jeugdliteratuur. Voor het overgrote deel 
gewone jeugdboeken en meer dan zesduizend strips 
bestemd voor een jong publiek. De collectie jeugd-
literatuur beperkt zich niet tot verhalen, poëzie, 
strips en prentenboeken, maar bevat ook boeken 
over wetenschap, spelletjes of taal. Ook Vlaamse 
jeugdtijdschriften zijn in de collectie opgenomen. In 
de collectie is materiaal te vinden vanaf de periode 
van de achttiende eeuw tot nu: van Hieronymus van 
Alphen en Prudens Van Duyse tot Bart Moeyaert en 
Marc de Bel. 

Daarnaast behoort ook de secundaire literatuur over 
jeugdauteurs en het kinderboek in het algemeen tot 
dit focuspunt. De schoolboeken bestemd voor het 
Belgische onderwijs blijven in deze bijdrage bui-
ten beschouwing. Leerboeken zijn een uniek stuk 
erfgoed en een primaire bron voor onderzoek. Vooral 
het vakgebied van de talen bevat jeugdliteratuur in de 
vorm van leesboekjes, bloemlezingen en liedboeken.

Prudens Van Duyse, Gedichtjes voor kinderen, C 40821, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience / Hieronymus van Alphen, 
Kleine gedichten voor kinderen, C 36565 en 752194, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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Historiek van het collectiebeleid 

Kinderboeken kwamen vroeger vooral sporadisch 
in de bibliotheek terecht. Toch zijn er bijzondere 
publicaties bij. Zo werd het avant-garde kinderboek 
Kinderlust, met de experimentele illustraties van 
Floris Jespers, op 3 september 1923 ‘ingezonden’, 
dus geschonken aan de bibliotheek

Enkele andere vroege voorbeelden zitten in de 
gelegateerde collectie van Jules Baetes (1861-1937). 
De geïllustreerde kinderboeken werden door deze 
kunstenaar waarschijnlijk puur uit esthetische 
overwegingen verzameld. Er zitten pareltjes tussen 
zoals enkele Engelse kinderboeken geïllustreerd 
door Walter Crane en ook een oorspronkelijke editie 
uit 1895 van Uilen-geluk, met de heerlijke litho’s van 
Theo van Hoytema. 

Een heruitgave uit 1978 met lichte variaties ten 
opzichte van het origineel kwam, via de aankoop in 
2007 van de verzameling van Co Winnips, eveneens 
in onze bibliotheek terecht. Co Winnips verzamelde 
als recensent een grote homogene collectie die een 
beeld geeft van de evolutie van het naoorlogse pren-
ten-, kinder- en jeugdboek. Zijn collectie was vooral 
een mooie en noodzakelijke aanvulling op de leemte 
aan prentenboeken. 

Er was immers al enige jaren stevig ingezet op 
de jeugdboekencollectie via de ontsluiting van de 
Collectie Hendrik Van Tichelen. Dit zorgde in 2002 
voor een keerpunt in het collectiebeleid. 

Vanaf toen wordt er een actief acquisitiebeleid voor 
jeugdboeken gevoerd via overnames of het aantrek-
ken van schenkingen, al dan niet aankopen. De 
klemtoon ligt daarbij op het verwerven van werk van 
Vlaamse auteurs en illustratoren, maar ook Ne-
derlandse vertalingen van in Vlaanderen populaire 
internationale jeugdschrijvers worden geselecteerd. 

Er geldt bij jeugdboeken dus geen strikte beperking 
tot de Nederlandse letterkunde. Er zijn heel wat 
jeugdboeken in het Frans aanwezig, aangezien die 
in Vlaanderen veelvuldig gelezen werden tot in de 
jaren 1940. Het is vooral te wijten aan de opname 
van de Collectie Aegyptica-strips van Eddy Kerssens 
dat er momenteel een grote uitbreiding is in het 
talenaanbod: van Catalaans over IJslands tot Thais. 

In elk geval is er binnen Vlaanderen geen andere 
bibliotheek die de jeugdliteratuur zo systematisch 
verzamelt. Op het vlak van collectievorming zijn 
er al sinds 2005 afspraken met Iedereen Leest, toen 
nog Stichting Lezen/Focuspunt Jeugdliteratuur, 
en sinds 2015 ook met de Universiteit Antwerpen. 

Jan Peeters, Floris Jespers, Kinderlust, C 50165, Collectie Stad Antwer-
pen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Tine, Th. Van Hoytema, Uilen-geluk, C 95307, Collectie Stad Antwer-

pen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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Het resultaat van deze inspanningen is een grote 
collectie jeugdboeken die ook internationaal op de 
kaart staat. Daarom sloten we in 2016, samen met 
Iedereen Leest, aan bij de Nederlandse databank 
Centraal Bestand Kinderboeken. Dit jaar konden we 
daar samen bijna 55.000 titels bezorgen, waarvan 
44.350 vanuit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Cons-
cience, maar we weten dat we nog steeds niet alle 
jeugdliteratuur uit de eigen collectie in kaart hebben 
gebracht.

Lode Opdebeek

Belangrijk voor onze jeugdboekencollectie is de pro-
ductie van de Antwerpse Uitgeversfirma Opdebeek. 
Met ruim 2.000 titels hopen we stilaan een volledig 
beeld te hebben van de productie van deze uitgever.

Lodewijk Opdebeek (1869-1930) vestigde zich aan 
het einde van de negentiende eeuw in Antwerpen 
als zelfstandig uitgever en publiceerde eerst onder 
de naam Nationale Drukkerij en later Vlaamsche 
Boekhandel. De uitgeverij Opdebeek werd bekend 
om haar schoolboeken, haar volksromans, maar 

vooral met haar jeugd- en kinderboeken. De uitga-
ven hebben door de samenwerking met Vlaamse 
illustratoren een heel eigen karakter. Steeds terug-
kerende namen zijn Edmond Van Offel , Elza Van 
Hagendoren, Nelly Degouy, Jan Waterschoot, Emiel 
Walravens,… Zelfs van Stijn Streuvels verscheen een 
kinderboek bij deze uitgever: De drie koningen aan 
de kust dat geïllustreerd werd door Jules Fonteyne.

Hendrik Van Tichelen

Een belangrijk man voor de Vlaamse jeugdlitera-
tuur was Hendrik Van Tichelen (1883-1967). Deze 
Antwerpse leraar, pedagoog en schrijver was een 
groot pleitbezorger voor degelijke jeugdliteratuur. In 
Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leer-
krachten, ouders, bibliothecarissen (1928 en grondig 
herwerkt in 1952) brak hij een lans voor het moder-
ne kinder- en jeugdboek. Hij verzette zich tegen het 
overdreven devote, moraliserende, kinderachtige en 
slordige karakter van de kinderliteratuur in Vlaan-
deren. Van Tichelen erkende de educatieve moge-
lijkheden van literatuur voor kinderen of jongeren, 
maar hij vond dat auteurs, illustratoren, uitgevers 
of bibliothecarissen de jonge lezer ernstig moesten 
nemen en dat het literaire karakter van de tekst en 
de artistieke kwaliteit van de illustraties de mees-
te aandacht verdienden. Bovendien vertaalde en 
schreef hij, vaak in samenwerking met belangrijke 
illustratoren, ook zelf tal van kinderboeken.

Hij verzamelde tijdens zijn leven een omvangrijke 
collectie die hij vanaf 1960 schonk aan de stad Ant-
werpen. Door omzwervingen, waarbij de collectie 
aangevuld werd met afgevoerde jeugdboeken uit de 
openbare bibliotheken, kwam deze unieke literaire 
verzameling pas vele jaren later in de bibliotheek 
terecht en werd de inventarisatie pas in 2002 vol-
tooid. In dat jaar werd in huis ook een grote ten-
toonstelling over kinderboeken georganiseerd: Wie 
zoet is krijgt lekkers: oude kinderboeken, nieuwe illustra-
ties, met een catalogus met bijdragen van Hannelore 
Marynen, Saskia de Bodt, Marita Vermeulen en 
Katrien Vloeberghs.

Beeldverhalen

De beeldverhalen vormen een specifiek onderdeel 
van de collectie. Zoals bekend zijn strips vaak op een 
jeugdig publiek gericht. Ook voor deze collectie geldt 
een wijziging in het acquisitiebeleid. Tot 2000 wer-
den stripalbums niet systematisch verzameld, omdat 
ze niet tot het wetenschappelijke collectieprofiel van 
de bibliotheek werden gerekend. Intussen zetten we 
intensief in op het actief verzamelen van de Vlaam-
se strip, in eerste instantie de nieuwe uitgaven. In 
principe verzamelen we daarbij slechts één editie 
van elke titel. Ook de strip-tijdschriften die op de 
Vlaamse markt komen, worden verzameld. 

Stijn Streuvels, Jules Fonteyne, De drie koningen aan de kust, 836293, 
Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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Publicaties over de geschiedenis van het beeldver-
haal in het algemeen en de Vlaamse strip in het bij-
zonder worden eveneens in de collectie opgenomen. 

De collectie telt momenteel ongeveer 8.000 strips 
waarvan ruim 6.000 voor een jeugdig doelpubliek. 
Hiermee zijn we één van de vijf instellingen in 
Vlaanderen en Brussel die een omvangrijke stripcol-
lectie beheren. We verlenen onze medewerking aan 
een onderzoek van Strip Turnhout om het Vlaamse 
striperfgoed in kaart te brengen en hopen dat dit zal 
leiden tot duidelijke afspraken over wie welke taken 
voor dit erfgoed op zich neemt.

Bijzondere verzamelingen worden passief opgeno-
men. Zo ontvingen we een grote en speciale strip-
collectie opgebouwd rond het historische Egypte van 
de Antwerpse bibliofiel Eddy Kerssens. Het is een 
homogene stripcollectie van ongeveer 85 lopende 
meter. De rode draad in deze verzameling zijn de 
reminiscenties aan het oude Egypte. Van zodra er 
in een strip een verwijzing voorkomt naar het oude 
Egypte werd de strip in alle mogelijke talen opgeno-
men in de collectie.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft de 
ambitie om haar verzameling jeugdboeken uit het 
Nederlandse taalgebied via actieve acquisitie nog 
verder retrospectief aan te vullen. Zowel de primaire 
als de secundaire literatuur en de strips zijn daarbij 
belangrijk. Nu al kunnen we een uitgebreide verza-
meling van ca. vijftigduizend titels aanbieden. Alles 
samen een grote schat aan informatie die interes-
sante perspectieven biedt voor onderzoek.

Mieke Lietaer

Boekbespreking

Klassieke kinderboeken in een 

nieuw jasje

Reinaert de Vos

‘Het lezen van de schelmenstreken van Reinaert de 
Vos kan ernstige schade toebrengen aan de tere kin-
derziel’ staat er voor in het boek als waarschuwing. 
Een uitnodiging om het boek direct ter hand te 
nemen. Een schitterende bewerking van het middel-
eeuwse epos, geïllustreerd door maar liefst twintig 
illustratoren.

E.P. Jacobs, Het manuscript van Manethon, 822642:2,1, Collectie 
Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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‘Terwijl Reinaert de Vos tijdens het monopoly-spe-
len met zijn kinderen stiekem een briefje van dui-
zend uit de bank jatte en zich te goed deed aan een 
kipkluifje, verklaarde Koning Nobel in de paleistuin 
de jaarlijkse Hofdag voor geopend.’ Het begin van 
het middeleeuwse epos over Van den Vos Reynaer-
de, maar dan in een hedendaagse bewerking. Het 
monopolyspel, dat direct de ware aard van de vos 
weergeeft.  

Levendige bewerking

De auteur is erin geslaagd een moderne bewerking 
te maken, en die op te delen in achttien fragmenten, 
allemaal een min of meer eigen verhaal binnen het 
grote epos. Soms met een ‘cliffhanger’. Zo eindigt 
het eerste fragment waarin de Hofdag beschreven 
wordt en over de streken van Reinaert gesproken 
wordt, net nadat Grimbeert zijn oom verdedigd 
heeft, als volgt: ‘En precies op dat moment naderde 
er vanaf de heuvel een lijkstoet…..’ Op de volgen-
de pagina lezen we dan over de lijkstoet en over 
de draagbaar waar het zwaar toegetakelde lijk van 
Coppe de Kip ligt. ‘”Vermoord!” riep Cantecleer. 
“Door Reinaert de Vos.”’ 

Koos Meinderts heeft er een literaire bewerking van 
gemaakt, die het origineel eer aan doet. Hij verwerkt 
in het gruwelijke drama dat het soms, of eigenlijk 
heel vaak, is, ook de nodige humor. Zo spelen gezel-
schapspelen een rol, zoals het al eerder genoemde 
monopolyspel. Maar ook het ganzenbordspel (ver-
wijzend naar een van de slachtoffers van Reinaert), 
het mens-erger-je-niet spel, waarbij Reinaert met de 
dobbelsteen drie gooit, maar zoals bij hem past vier 
plaatsen vooruitgaat en zelfs het spel mikado, dat 
door zijn kinderen gespeeld wordt met ‘afgekloven 
hazenbotjes’. 

Ook speelt hij met taal. Als het hondje Courtois 
vertelt dat Reinaert een saucission heeft gestolen 
wordt gevraagd ‘Een sausiwatte?”. Uitgelegd wordt 
dat het een ‘peperdure Franse worst’ is. Later in het 
verhaal komt een gelijke situatie voor, maar dan 
rond het begrip ‘coq-au-vin’. Helemaal mooi zijn 
bepaalde woorden die Meinderts gebruikt. Reinaert 
zou de vrouw van Isegrijn de Wolf ‘bepoteld’ 
hebben en nog wel ‘waar de kinderen bij waren’. 
Later wordt het woord ‘fiezelevozen’ gebruikt. En 
als Reinaert met Tibeert de Kater naar het ‘Beloofde 
Muizenland’ (met hoofdletters!) gaat, de pastorie, 
hoort Tibeert een piepend geluid uit de slaapkamer 
van meneer pastoor komen. ‘Die mag dan weleens 
een nieuw bed aanschaffen. Of stil liggen.’ Wat 
daadwerkelijk het geluid veroorzaakt wordt enkele 
regels verder duidelijk als de huishoudster zegt als 
Tibeert zijn klauwen in ‘het klokkenspel’ van de 
pastoor heeft geslagen: ‘Straks heb ik niks meer aan 
mijnheer pastoor.’

Illustraties

Maar liefst twintig illustratoren uit Nederland (als 
we de Vlaming Carll Cneut en de Zuid-Afrikaan Piet 
Grobler ook even als van ‘ons’ meetellen) hebben 
één illustratie bij een fragment gemaakt. Er is een 
schitterende caleidoscoop van technieken en in-
valshoeken ontstaan, maar alle illustraties zijn als 
typisch voor die illustrator te herkennen. Gruwe-
lijkheden die in de tekst veelvuldig aan bod komen, 
worden in de illustraties vaak iets minder gruwelijk 
uitgewerkt, of komen niet aan bod. Zo laat Thé 
Tjong-Khing wel zien dat Bruun en Isegrijn in de 
kerker worden geworpen, maar niet het gegeven dat 
uit een stuk van hun huid een tas en schoenen voor 
de pelgrimage van Reinaert worden gemaakt. 
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Heel bijzonder is de illustratie van drie schaakstuk-
ken van Martijn van der Linden, het lijkt driedimen-
sionaal werk, maar het is geschilderd. En Annette 
Fienig die voor de vorm van de bomen vossenstaar-
ten gebruikt. En bij alle hoofdstukken is de begin-
letter een illustratie, zoals in de incunabelen van de 
middeleeuwen gebruikelijk was. Een schitterend 
boek met een beeldende tekst en veel beelden die 
de tekst interpreteren, elke illustrator op zijn/haar 
eigen wijze.  

Mary Poppins

Een boek uit 1934 wilde Walt Disney graag verfil-
men, maar van de auteur kreeg hij geen toestem-
ming. Pas in 1964 kwam die toestemming en ver-
scheen Mary Poppins van P.L. Travers als film. En 
er volgden een musical, diverse mediaproducten en 
dit jaar bracht Disney een vervolgfilm uit.

Op de Kersenboomlaan nummer zeventien woont 
de familie Banks. Mevrouw Banks mocht kiezen: ‘of 
een keurig opgeknapt en comfortabel huis, of vier 
kinderen. Allebei zat er niet in.’ Het werd dus een 
klein huis, maar wel met personeel: mevrouw Bril 
die kookt, Ellen die het huishouden doet en Robert 
Krek voor allerlei klussen (die volgens meneer 
Banks ‘zijn tijd en mijn geld verspillen’). En het kin-
dermeisje Katie, maar die is hem ‘gesmeerd zonder 
ook maar iets te zeggen’. En dan staat er nog voor 
de advertentie voor een opvolgster is verschenen 
een dame voor de deur met een tas, gemaakt van 
vloerbedekking, en een paraplu. 

Magische krachten

Het verhaal wordt verteld door een alwetende ver-
teller, die soms de lezer aanspreekt: ‘Nu moet je 
weten …’ of ‘…. Zul je snel ontdekken.’ Uiteraard 
staat Mary Poppins centraal. Zij beschikt over magi-
sche krachten die ze vooral inzet bij de uitoefening 
van haar functie als kinderjuffrouw. Dit blijkt al als 
er van alles, zelfs een bed, uit haar tas komt. Maar 
ook bij allerlei uitjes met de twee oudste kinderen, 
Jane en Michael, waarbij de nog heel jonge tweeling 
meestal thuisblijft. 

Uit de film dacht ik mij te herinneren dat Mary 
Poppins echt een liefdevolle relatie met de kinderen 
heeft, maar in het boek komt zij als een strenge 
kinderjuf over. Ze is regelmatig boos op de kinde-
ren, weigert vragen te beantwoorden en moet vaak 
zuchten als de kinderen in haar ogen vervelend zijn. 
En wat mij nu ook opviel is dat Mary erg ijdel is, en 
bij elke etalage haar uiterlijk langdurig bekijkt. De 
wind is een belangrijk motief. Als Mary arriveert 
wijst de weerhaan oostenwind aan. Als de kinderen 
vragen of zij altijd blijft, antwoordt zij: ‘Ik blijf tot 
de wind van richting verandert’. Aan het slot gaat 
meneer Banks naar buiten en snuift hij de lucht op: 
‘Hm, de wind komt uit het westen geloof ik.’ En 
dan verdwijnt Mary uit het gezin, zonder afscheid te 
nemen.

Geertje Aalders gebruikt een bijzondere techniek 
van illustreren. Haar knipkunstwerken die het boek 
sieren zijn een vorm van een moderne, grafische 
esthetiek. 
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Een kunstboek

Dit jaar verscheen er ook een bijzonder fraai uit-
gevoerd boek, waarin  papierkunstenares Hélène 
Druvert de lezer meeneemt op een magische rond-
reis met de Mary Poppins als gids. Een reis door 
het Londen van begin twintigste eeuw, langs Buc-
kingham Palace, de Big Ben en Piccadilly Circus. 
De gedetailleerde papieruitsneden zijn een spel van 
silhouetten en patronen op zwart papier afgewisseld 
met witte pagina’s met eenvoudige zwart-wit-grijze 
illustraties. Hierdoor ontstaan gelaagde beelden die 
als je de pagina’s omslaat steeds veranderen. Een 
echt kunstboek, kwetsbaar, maar zo mooi.

De schelmenstreken van Reinaert de Vos bewerkt door 
Koos Meinderts (diverse illustratoren, omslag van 
Charlotte Dematons) Uitg. Hoogland & Van Kla-
veren  / Mary Poppins. P.L. Travers (vertaling Tiny 
Fisscher, illustraties van Geertje Aalders) Uitg. 
Ploegsma  / Op reis met Mary Poppins Hélène Dru-
vert (vertaling Annelies Jorna) Uitg. Van Goor 
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