
Stichting Geschiedenis

Kinder- en Jeugdliteratuur

’‘t Was op een schoonen Augustusavond van het jaar onzes 
Heeren 1297, dat drie ruiters in gestrekten draf langs den 
heirweg reden, die naar het slot van den Heer van Heukelom 
voerde. Ongetwijfeld hadden zij een warmen rit achter den 
rug, want een wit schuim liep den edelen dieren langs de zij-
den, en de kleederen der ruiters waren met stof bedekt. Het was 
een heete dag geweest, zoo heet als het in de hondsdagen maar 
zijn kan’.
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Studiedag 

Een verslag
 
De najaarsstudiedag van onze stichting vond plaats 
op vrijdag 1 november 2019 en we waren te gast 
bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit was 
mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Erna van 
Koeven die daar werkzaam is. Terecht kreeg zij na 
afloop van de studiedag uit handen van onze voor-
zitter een mooie bos bloemen als dank. Er stond 
koffie en thee klaar voor iedereen, en daarnaast 
hadden de bestuursleden Janneke van der Veer en 
Margreet van Wijk een heerlijke traktatie gebak-
ken. 

Voor Janneke was dit de eerste studiedag die zij 
als voorzitter van de stichting mocht openen. Zij 
deed dit op haar eigen wijze, maar één traditie van 
de oude voorzitter, Jant van der Weg, had zij over-
genomen. Zij nodigde iedereen die als introducee 
of op een andere wijze deelnam aan de studiedag 
van harte uit om vriend van de stichting te worden, 
en dat heeft gewerkt, want na de studiedag hebben 
enkele deelnemers van buiten zich aangemeld als 
vriend van de stichting.

Centraal op de studiedag stond het klassieke kin-
derboek. Tussen de lezingen door waren er korte 
presentaties van SGKJ-vrienden die hun klassieke 
kinderboek presenteerden. En Janneke greep haar 
praatje aan om iets over haar klassieke kinderboek 
te vertellen: Rossy dat Krantenkind van An Rutgers 
van der Loeff. In het interview met onze voorzitter 
in de vorige SGKJ-Berichten kwam dat boek ook al 
naar voren.

De openingslezing van Helma van Lierop-Debrau-
wer ging over de vraag naar wat een jeugdboek nu 
klassiek maakt. Vanuit de theorie gaf zij inzicht in 
aspecten die een boek klassiek maken. Ook ging 
zij aan de hand van voorbeelden in op klassiekers 
uit de Nederlandse jeugdliteratuur van na 1945. Bij 
veel voorbeelden klonk er geroezemoes vanuit de 
zaal. De boeken werden direct herkend en riepen 
allerlei persoonlijke herinneringen op. Aan het slot 
van haar boeiende lezing, die echt een goede intro-
ductie was op de andere lezingen op de studiedag, 
vertelde Helma op verzoek van onze voorzitter ook 
over haar klassieke kinderboek. En natuurlijk was 
Janneke het helemaal met Helma eens toen die 
vertelde dat De Bikkel van Diet Kramer haar klas-
sieke kinderboek is. 

Erna van Koeven ging in haar lezing over Protes-
tantse leescultuur in op de geschiedenis van vier 
generaties vrouwen en hun beslissende boeken. Al 
snel werd duidelijk dat het haar eigen familie be-
trof, wat haar lezing bijzonder maakte. Opvallend 
was dat zij bij de bespreking van Erna zelf probeer-
de afstand te houden alsof zij over iemand anders 
sprak. De portretten van de vier vrouwen en wat zij 
lazen en hoe hun leesomgeving eruit zag, verbond 
zij aan algemene informatie die bekend is over de 
Protestante leescultuur.

De lezing van Sanne Parlevliet met de mooie titel 
Fulco’s kroost. Of. Wat heten klassieke historische kin-
derboeken? sloot erg goed aan op de lezing van Hel-
ma van Lierop. Aan de hand van voorbeelden liet 
zij zien op welke wijze historische boeken soms 
klassiekers worden. Het was voor een deel een in-
teractieve lezing, want de luisteraars werd soms ge-
vraagd de ogen even te sluiten als een fragment uit 
een bepaald boek door haar werd voorgelezen. Aan 
het publiek de opdracht te raden uit welk boek het 
fragment kwam en er werden steeds veel titels ge-
noemd. Het bleek een publiek van kenners te zijn, 
want alle titels werden geraden. Deze interactie is 
niet mogelijk met de lezers van de Berichten, zij 
moeten het doen met de samenvatting die Sanne 
voor ons schreef. Maar deze is boeiend genoeg om 
kennis van te nemen.

Wat voor Ger Tielen een klassieker is, wist iedereen 
wel. Ger is al jaren actief bezig op het gebied van 
Karl May. 
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De schepper van boeken over Winnetou en Old 
Shatterland. Ook tijdens zijn lezing veel herken-
ning bij het publiek, maar niet iedereen was vroe-
ger een fan van deze boeken. Ger ging in op het 
leven van de auteur en op de geschiedenis van 
diens boeken. Een bewerking van de lezing is op-
genomen in deze Berichten. 

De afsluitende lezing werd verzorgd door de se-
cretaris van onze stichting, maar belangrijker, 
een deskundige op illustratiegebied, Margreet 
van Wijk-Sluyterman. Kun je spreken van klas-
sieke plaatjes in oude kinderboeken? Ook haar 
voordracht was interactief, want zij liet veel afbeel-
dingen zien, waarbij gevraagd werd uit welk boek 
de illustratie kwam. Zij deed verslag van een on-
derzoek dat zij heeft uitgevoerd over de kennis en 
waardering van bepaalde illustraties. 

Tussen de lezingen door presenteerden zes SGKJ-
vrienden hun klassieke kinderboek. Frits Booy, 
Nelly Witte, Marit van der Veer, Karin Vingerhoets, 
Dirk Tang en Christine Tjalsma vertelden met veel 
enthousiasme over hun klassieker. Op de website 
van onze stichting zijn enkele verhalen na te lezen. 
Na afloop van de studiedag was te horen dat ieder-
een dit soort korte presentaties heel erg op prijs 
heeft gesteld. Het bestuur heeft dan ook besloten 
om bij elke studiedag iets dergelijks in het pro-
gramma op te nemen.

En toen kwam een belangrijk onderdeel van de 
studiedag. Het afscheid van Aernout Borms als 
bestuurslid. Janneke sprak hem toe en uit haar 
toespraak een paar citaten. ‘Vanaf het begin stelde 
Aernout zich op als een betrokken donateur. Zo 
deelde hij graag zijn kennis met anderen. 

Al gauw bleek daarbij dat hij niet alleen veel wist 
over beweegbare boeken, maar zeker ook, en mis-
schien nog wel meer, over kinder- en centsprenten. 
Verschillende lezingen hierover hebben we in de 
loop der jaren van Aernout gehoord. Publiceren 
deed hij er ook over, onder meer in De Boekenwe-
reld en in Boekenpost. Met als ultiem hoogtepunt 
in 2014 de verschijning van de publicatie Kinder-
prenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten : 
Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950, die 
Aernout samen met andere onderzoekers op dit 
gebied, Nico Boerma, Alfons Thijs en Jo Thijssen 
schreef.’

 ‘Zo’n vijftien jaar lang heeft Aernout de financiën 
van de SGKJ beheerd. Dat is niet niks, op de cent-
jes letten is bepaald geen sinecure. Het innen van 
de donateursbijdrage en entreegelden bij excur-
sies en studiedagen vormt daarvan een belangrijk 
onderdeel. Aernout heeft dat steeds op efficiënte 
wijze gedaan. Zo ontvingen de donateurs steevast 
aan het eind van het jaar een brief met het verzoek 
hun bijdrage over te maken. En als de bijdrage wat 
langer op zich liet wachten, dan volgde een herin-
neringsbrief en soms een telefoontje. Verder was 
er vele jaren bij studiedagen en excursies steevast 
een tafeltje voor Aernout en zijn vrouw Leny voor 
het innen van het entreegeld. Een vertrouwd beeld 
was dat, waaraan een einde kwam toen de deelne-
mers werden verzocht hun bijdrage tevoren over 
te maken. Ook daarbij zorgde Aernout voor een 
adequate aanpak. Vanzelfsprekend behoort het 
ook tot de taak van de penningmeester om erop 
te letten dat het geld op een verantwoorde manier 
wordt uitgegeven. Het is immers van groot belang 
dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht 
zijn, en nog beter dat er wat overblijft als reserve-
ring voor bijzondere activiteiten. Met grote inzet 
heeft Aernout daarover al die jaren gewaakt. Zijn 
oogmerk was steeds: een financieel gezonde orga-
nisatie. Dat gaf best wel eens discussie binnen het 
bestuur. Soms zijn er immers prachtige ideeën, 
maar dan is het aan de penningmeester om te 
kijken of iets financieel haalbaar is. Dat maakt de 
positie van penningmeester natuurlijk niet altijd 
gemakkelijk.‘

‘Maar hij heeft niet alleen de financiën beheerd in 
de afgelopen vijftien jaar. 
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Vanaf het begin combineerde hij deze taak met 
het beheren van de website van de SGKJ. (…) Ook 
deze taak heeft Aernout steeds met grote inzet en 
enthousiasme uitgevoerd. (…) De lijst met werk-
zaamheden en activiteiten van Aernout voor de 
SGKJ is hiermee nog lang niet compleet. Aernout 
heeft zich op nog meer manieren verdienstelijk 
gemaakt. Zo was hij intermediair tussen redactie, 
vormgever en drukker van de SGKJ-Berichten, 
zorgde hij vele jaren samen met Leny voor de ver-
zending van die Berichten, zocht hij naar een goed-
kopere manier van verzenden en was hij nauw 
betrokken bij de Hieronymus van Alphen-prijs. 

Hij zorgde bijvoorbeeld voor de oorkonde die aan 
de winnaars van de prijs werd uitgereikt en zorgde 
er ook voor dat de prijs vergezeld ging van een 
prachtige trofee.’

Deze lovende woorden werden vergezeld van 
enkele cadeaus. Een kistje met drie heerlijke fles-
sen wijn, een dinerbon om samen met Leny van 
te genieten en een bloemetje voor Leny. En toen 
mocht Aernout nog iets zeggen. Hij had een papier 
bij zich dat hij lopende naar het spreekgestoelte 
verscheurde, want er was al zoveel verteld. Duide-
lijk werd dat Aernout de onderlinge contacten bij 
activiteiten van de SGKJ heel belangrijk vindt en 
dat we hem zeker bij die activiteiten nog vaak zul-
len zien. Dus een afscheid van het bestuur, maar 
zeker geen afscheid van onze stichting. En toen 
konden we allemaal gaan genieten van een drankje 
en hapje en konden we terugzien op een heel ge-
slaagde studiedag.

Toin Duijx

Lezing

Wat maakt een jeugdboek klassiek? 
Klassiekers uit de Nederlandse 
jeugdliteratuur van na 1945

Auteur Els Pelgrom is van mening dat klassieke 
verhalen ‘appelleren aan gevoelens en ervaringen 
die universeel zijn’ (1995, 17). Volgens Calvino 
vertegenwoordigen klassiekers ‘een bepaalde rijk-
dom’ (1994, 159). Het zijn boeken die nooit alles 
vertellen en die je dus blijf herlezen, omdat het 
opnieuw lezen telkens weer ‘een even grote ontdek-
kingstocht is als de eerste keer’. Ze laten je nooit 
‘onverschillig’ en helpen ‘bij het definiëren van 
jezelf in relatie tot en misschien in tegenstelling tot 
het werk’ (160). 

Naast de eigenschappen die Pelgrom en Calvino 
noemen, is bij klassieke jeugdboeken ook de visie 
van auteurs op kinderen van doorslaggevend be-
lang. Schrijvers van klassieke jeugdboeken zien 
hun lezers voor vol aan en vertrekken vanuit het 
idee dat volwassenen van kinderen net zoveel kun-
nen leren als andersom.

Met deze criteria als uitgangspunt bespreek ik een 
viertal klassiekers tussen 1950 en 1990. De jeugd-
boeken die daarna verschenen, zijn nog te jong om 
de status van klassieker toe te kennen.

Jip en Janneke in 1953 en 1979
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De jaren vijftig

De klassieker uit de jaren vijftig is Jip en Janneke 
van Annie M.G. Schmidt, een auteur die altijd een 
scherp oog had voor wat speelde in de maatschap-
pij, of het nu om vrouwenemancipatie, seksuele 
moraal of de ontwikkeling van kinderen ging. Op 
13 september 1952 publiceerde Het Parool het eer-
ste Jip-en-Jannekeverhaal. Met de verhalen over 
twee buurkinderen trof ze precies de toon waaraan 
ouders van jonge kinderen in die tijd behoefte had-
den. Ze bracht de nieuwe kijk op opvoeding, geïn-
spireerd door Benjamin Spock, literair tot leven. 
Omdat ze bovendien die visie op kindermaat wist 
te verpakken, waren de verhalen ook bij kinderen 
een schot in de roos. Twee typen verhaaltjes in Jip 
en Janneke benadrukken het innovatieve karakter 
het sterkst: de verhaaltjes waarin de kleuters on-
deugend zijn, en die waarin ze zich uitleven in 
fantasiespel. In het laatste type leren Jip en Jan-
neke, en met hen de jonge lezers, al heel veel over 
verhaalconventies. De houdbaarheidsdatum van 
Jip en Janneke lijkt nog lang niet verstreken. De 
feministische stormen die het tweetal sinds de ja-
ren zeventig heeft doorstaan, is in dit opzicht ook 
veelzeggend.

De jaren zestig

De brief voor de koning (1962) van Tonke Dragt is 
een klassieker uit de jaren zestig. De onmoge-
lijkheid om het boek vast te pinnen op één genre 
onderstreept de bijzondere kwaliteit van deze ro-
man het best. De roman is high fantasy, maar het 
is tegelijkertijd een queeste, een avonturenverhaal, 
een historische roman en een bildungsroman. 

Vanaf de eerste bladzijde weet Dragt spanning op 
te bouwen en ze schildert met woorden. Tiuri is 
een held met een menselijke maat die daardoor 
herkenbaar is voor lezers van alle leeftijden. Het is 
een jongen die het moet hebben van bijeengeraap-
te moed en doorzettingsvermogen. De tijdloosheid 
van deze roman blijkt uit het internationale succes 
in de eenentwintigste eeuw: wereldwijd zijn er 
meer dan een miljoen boeken verkocht.

De jaren zeventig

De jaren zeventig is de periode van de klassiekers 
van Guus Kuijer, in het bijzonder Krassen in het 
tafelblad (1978). In dit laatste deel uit de Madelief-
serie laat Kuijer zien wat solidariteit met kinderen 
inhoudt. Wanneer Madelief zich verbaast over de 
houding van volwassenen om haar heen na de 
dood van oma, stelt ze vragen die ertoe doen. Voor 
haar opa is ze een gelijkwaardige gesprekspartner 
die hem aan het denken zet. Het boek is gekleurd 
door het feminisme van de jaren zeventig,

Omslagtekening van Tonke Dragt voor De brief van de koning
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maar de echtheid van Madelief en de taal van Kuij-
er zijn allesbehalve tijdgebonden. Ze tonen een 
schrijverschap dat nu al veertig jaar onomstreden 
is.

De jaren tachtig

In de jaren tachtig verscheen Kleine Sofie en Lange 
Wapper (1984) van Els Pelgrom. Wat dit boek zo 
bijzonder maakt is dat het verhaal de grens tussen 
fantasie en realiteit laat vervagen en levensvragen 
stelt. Pelgroms manier van schrijven verraadt haar 
fascinatie voor beelden en voor het idee dat werke-
lijkheid alleen bestaat in taal.

Klassiek?

Met Kleine Sofie en Lange Wapper keren we terug 
naar Els Pelgrom. Net als zij verbind ik ‘klassiek’ in 
literatuur op de eerste plaats met universele erva-
ringen en emoties: nieuwsgierigheid, onbevangen-
heid en veiligheid in Jip en Janneke, trouw, moed 
en verantwoordelijkheidsgevoel in De brief voor de 
koning, zelfontplooiing en empathie in Krassen in 
het tafelblad, en kwetsbaarheid en opnieuw nieuws-
gierigheid (naar wat er in het leven te koop is) in 
Kleine Sofie en Lange Wapper.

Deze en andere emoties die nog in deze boeken 
te ontdekken zijn, zijn herkenbaar voor lezers van 
vroeger en nu, omdat ze de essentie van het leven 
uitmaken en er zin aan geven. 

De vorm is volgens Pelgrom minder belangrijk, 
want modegevoelig. Dat neemt niet weg dat veel 
klassieke kinderboeken geschreven zijn door echte 
‘verhalenvertellers’. Een sluitende definitie hiervan 
is niet te geven, maar het gaat over meeslepend 
schrijven, met overrompelende beelden en oog 
voor verrassende details.

‘Klassiek’ heeft ook te maken met een kritische 
houding en een eigen (tegen)geluid. Alle genoem-
de auteurs hebben hun eigen plan getrokken en 
zijn daarmee vernieuwend geweest. Tot slot heb-
ben de schrijvers laten zien dat ze kinderen serieus 
nemen. Hun kindbeeld is dat van het competente 
kind dat in staat is zelf problemen aan te pakken 
en zelfstandige keuzes te maken. Dat brengt me 
weer bij Calvino die opmerkte dat een klassieker le-
zers helpt bij het definiëren van zichzelf. Door kin-
deren en hun relatie met de wereld om hen heen 
centraal te stellen, bieden de boeken van Schmidt, 
Dragt, Kuijer en Pelgrom ook daartoe volop de ge-
legenheid.

Calvino, Italo. ‘Waarom je klassieke boeken moet lezen’.
In: Raster, 68 (1994), pp. 158-164.
Pelgrom, Els. ‘Zo goed als klassiek. Het raadsel van wat 
klassiek wordt, waarom en wanneer.’ In: Lierop-Debrau-
wer, Helma e.a. (red.) Zo goed als klassiek. Den Haag: 
NBLC, pp. 16-22.

Helma van Lierop-Debrauwer

Lezing

Vier protestantse vrouwen en hun 
boeken

Twee thema’s die me als lerarenopleider na aan het 
hart liggen wil in met elkaar verbinden: de protes-
tantse leescultuur en de ontlezing in de huidige 
samenleving. 
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Hiervoor vertel ik het verhaal van vier generaties 
lezende vrouwen in steeds minder protestants wor-
dende gezinnen: het verhaal van mijn grootmoe-
der, mijn moeder, ikzelf en mijn dochter.

Dina wordt geboren 
in 1899 op een boerderij in Haarlo (Gelderland) 
in een gereformeerd gezin met drie meisjes. In 
het gezin spelen boeken een belangrijke rol. Aan 
tafel wordt gelezen uit de Statenbijbel en uit de 
gedichten van Willem Sluiter (1627-1673). Er zijn 
abonnementen op protestantse gezinstijdschriften 
en Dina leest daarin teksten over (kerk)geschie-
denis, kunst en muziek. Ze geniet vooral van de 
zendingsverhalen. Ook leest ze schoolboekjes en 
de kerstboekjes van de zondagsschool. Jammer 
genoeg moet ze die later verlaten omdat haar nieu-
we gereformeerde school zo gedegen is dat een 
zondagsschool niet meer nodig is. Dat betekent dat 
ze ook de kerstboekjes moet missen. Dina is haar 
hele leven een lezer gebleven. Uit de gedichten van 
Sluiter citeert ze bij vele dagelijkse gebeurtenissen.

Aleida wordt geboren in 1931. Zij maakt deel uit 
van het grote gereformeerde gezin van Dina. Haar 
ouders lezen veel. Voorlezen gebeurt alleen aan 
tafel, uit de Bijbel, niet uit boeken. Daar is geen 
tijd voor met zoveel kinderen. Ook is er geen kin-
derbijbel en geen zondagsschool, net als in het 
gezin van Dina. Want ook Aleida gaat naar een 
degelijke gereformeerde school. Zij krijgt dus ook 
geen kerstboekjes. Ze leest ze stiekem van haar 
nichtje. Die is hervormd en mag wel naar de zon-
dagsschool. Op school is gelukkig wel een meester 
die prachtig kan voorlezen, uit de boeken van Van 
de Hulst vooral. En Aleida leent boeken uit de uit-
gebreide klassenbibliotheek van de school en de 
kerkbibliotheek. Als ze een keer naar het openbare 
bibliotheekje in het dorp gaat, voelt ze zich vrese-
lijk schuldig. Ze gaat gauw weg en leent niets. Ook 
Aleida is haar hele leven blijven lezen. 

Erna wordt geboren in 1963 als oudste in een 
gezin van twee meisjes. Ook zij groeit op met 
protestantse tijdschriften en met de protestantse 
kinderboeken uit de tijd van haar ouders. Iedere 
zondag mogen zij en haar zusje een boekje kiezen 
uit de reeks ‘Voor Onze Kleinen’ van Van de Hulst. 
Dat wordt dan voorgelezen. Maar haar moeder 
laat de gebedjes weg. Te ouderwets. Erna leest ook 
niet-protestantse kinderboeken, hoewel het haar 
wel duidelijk is dat die niet altijd - bijvoorbeeld 
sommige van de Kluitman-boekjes die ze koopt bij 
de Hema - helemaal passen in de cultuur waarin 
ze opgroeit. Op school zijn de oude protestantse 
boeken uit de tijd van haar ouders en wat oudere 
‘seculiere’ boeken, zoals Dik Trom te vinden. Ook 
Erna gaat niet naar de zondagsschool, maar zij 
krijgt op school een kerstboekje. 
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Pas als ze ouder is, komt ze in aanraking met boe-
ken als De brief voor de koning. Er gaat een wereld 
open. Pas in het voortgezet onderwijs merkt ze 
dat - hoewel ze alles mag lezen - de leescultuur van 
haar ouders heel protestants is. Ze kennen de mo-
derne literatuur niet. Erna blijft een lezer. 

Marte wordt geboren in 2000 in een gezin met 
twee broers. Ze groeit op in een tijd dat nieuwe 
christelijke kinderboeken evangelisch of orthodox 
zijn. Die spelen geen rol in het gezin. Op de open 
protestantse scholen zoals die van haar worden al-
leen de christelijke boekjes gelezen die er toevallig 
nog staan en die nostalgische gevoelens oproepen 
bij leerkrachten. Ze keurt ze geen blik waardig. 
Marte mag alles lezen. Alleen op school zijn er be-
perkingen. Hele nieuwe. Ze mag er geen fantasy- 
en griezel-boeken van bijvoorbeeld Paul van Loon 
en Harry Potter lezen. Die ‘fantasierijke, griezelige’ 
boeken leest ze thuis, zoals haar lievelingsboeken 
over de boze heks van Hanna Kraan. Naarmate 
ze verder in het vwo komt, stopt ze helemaal met 
lezen. Op de universiteit leest ze alleen nog studie-
boeken. De verhalen zijn niet verdwenen. Ze kijkt 
reality-series zoals catfish of fictie-series op netflix: 
vampire diary’s, gossip girl. Hele nieuwe genres 
voor een hele nieuwe generatie. 

Veranderende leescultuur

Er is veel gebeurd in vier protestantse generaties. 
Verinnerlijkte censuur heeft plaatsgemaakt voor 
echte - weliswaar verborgen - censuur op school en 
christelijke gezinstijdschriften zijn verdwenen. En 
de leeshonger van de eerste drie generaties thuis 

en op school lijkt in de vierde generatie ver te zoe-
ken. Dat is een grote zorg en een enorme uitdaging 
voor het onderwijs. In van oorsprong protestantse 
gezinnen is de huidige generatie kinderen nog op-
gegroeid in een leescultuur die zij misschien toch 
weer aan hun eigen kinderen zullen doorgeven. 
Kinderen die in gezinnen groot worden waar niet 
wordt gelezen, missen een taalbasis en woorden-
schat. Als zij niet lezen, zal dat grote gevolgen heb-
ben voor hun school- en maatschappelijke carrière. 
Juist voor hen is het van cruciaal belang dat lezen 
een zaak van de school gaat worden, dat het wordt 
ingeroosterd. Gelukkig is ook bij veel van deze 
leerlingen een liefde voor verhalen gebleven. Mis-
schien is dat voor het onderwijs een basis om een 
nieuwe leescultuur op te bouwen.

Erna van Koeven

Lezing

Fulco’s kroost. Of. Wat heten klas-
sieke historische kinderboeken?

In een goed historisch boek voor kinderen moe-
ten ‘het geschiedkundige’ en ‘het romantische’ 
samengaan, zei Johan Kieviet in 1928. Hij had dit 
zelf met veel succes toegepast in Fulco de minstreel
(1892) en heeft daarmee de veelschrijvende school-
meesters van het negentiende-eeuwse historische 
kinderboek overtroffen. Want in tegenstelling tot 
de vele titels waarmee zij de geschiedenis van Ne-
derland aan jonge lezers overdroegen, wordt het 
verhaal over de dappere zanger die aanranders 
ontmaskert, zijn heer bevrijdt en als beloning tot 
ridder wordt geslagen nog steeds gelezen. Het 
kent bijna net zoveel drukken als het oud is en er 
worden nog steeds boekverslagen over geschreven 
door scholieren. Fulco de minstreel wordt daarom tot 
een klassiek historisch kinderboek gerekend.

Klassiek?

Kenmerken van klassieke boeken zijn universa-
liteit, vertelkracht, vernieuwing en zelfdefinitie. 
In de lezing van Helma van Lierop gaf zij daar 
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prachtige voorbeelden van. Gaat het specifiek om 
klassieke kinderboeken, dan wordt daar ook vaak 
het beoogde jonge publiek nog aan toegevoegd, of, 
zoals Edward van de Vendel het zei in zijn recente 
lezing over klassieke kinderenboeken (Rijksuni-
versiteit Groningen, 30 september 2019): ‘de adem 
van het kind’ zit erin. 

Een van de historische kinderboeken waarin die 
adem van een kind prachtig tot uitdrukking komt 
is De kinderkaravaan van An Rutgers van der Loeff 
(1949). Nadat de jonge John Sager zijn zes uitge-
mergelde broertjes en zusjes dwars door Amerika 
tot aan Oregon heeft geleid, vraagt hij aan Dokter 
Whitman: ‘Wilt u onze vader worden, ik kan niet 
meer. Alstublieft, wilt u onze vader worden? Ik wil 
weer met ze – spelen.’

Maar tijdens mijn onderzoek naar historische 
kinderboeken ben ik veel meer verhalen tegenge-
komen die met een zinderende vertelkracht feit 
en fictie verweefden. Toch kunnen lang niet al die 
boeken tot klassieke historische kinderboeken ge-
rekend worden. Veel boeken ontbreekt wat volgens 
Jan Willem Gerhard in zijn boek Onze kinderlitera-
tuur in de aesthetische opvoeding (1905) een essen-
tieel kenmerk van een klassiek kinderboek is. Hij 
stelde dat een boek, om tot de kinder-klassieken 
gerekend te worden, het esthetisch gevoel van een 
kind moest ontwikkelen en bijdragen aan zijn ken-
nis en karakter. Het moest dus mooi, waar en goed 
zijn. ‘Zulke kunstwerken,’ schreef Gerhard, ‘zullen 
den tijd trotseeren en altijd weer opnieuw gelezen 
worden.’

Er zijn verschillende klassieke historische kinder-
boeken die we in onze tijd zeker niet meer waar en 

goed noemen. Zo mogen wij het allang niet meer 
verheerlijken om ernaar te verlangen ‘met Jan Pie-
terszoon Coen naar de Oost te togen’, zoals Hajo 
uit De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabri-
cius (1924). En ook de passage uit het boek waarin 
Harmen een doodskop in de kajuit van de schipper 
ontwaart, zullen wij als waar noch goed beoorde-
len: ‘Starend naar dat bleke ding met de zwarte 
oogholten, het akelige neusgat en de glinsterend 
witte tanden, sprak Harmen kort en duidelijk zijn 
mening uit: ‘Schipper, als dat daar een menselijke 
doodskop is, ben ik je koksmaat niet meer!’’ Maar 
na een uurtje kwam hij weer aanzetten. ‘Nou,’ zei 
hij, ‘(…) Die kop was niet van een mens; die was 
van een Arabier!’

Uit het enorme aanbod historische kinderboeken 
dat ons land sinds de tweede helft van de negen-
tiende eeuw kent, is De Scheepsjongens van Bontekoe
een van de weinige dat daadwerkelijk de tijd met 
meer dan een halve eeuw getrotseerd heeft en nog 
steeds gelezen wordt. Net als van Fulco de minstreel, 
De kinderkaravaan, Tonke Dragts De brief voor de 
koning (1962) en Marijn bij de lorredraaiers van 
Miep Diekmann (1965) worden er nog steeds boek-
verslagen over geschreven door scholieren. 

Deze scholieren vinden de boeken nog altijd span-
nend, grappig en leerzaam omdat sommige din-
gen echt gebeurd zijn. Maar zij hebben soms ook 
moeite met de voor hen ouderwetse taal: ‘In plaats 
van wat wij tegenwoordig ‘huilen’ noemen, gebrui-
ken ze in het boek het woord ‘grienen’, schreef een 
jongen uit de tweede klas VWO over De scheepsjon-
gens. ‘Ook gebruiken ze ‘gezegd’ als ‘gezeid’ en al 
dat soort ouderwetse woorden, waarvan je jezelf af 
en toe af vroeg wat er nou mee werd bedoeld.’
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Volgens Pjotr van Lenteren (2008) is De brief voor 
de koning eigenlijk ‘de enige echte tijdloze kinder-
klassieker die onze jeugdliteratuur rijk is’. Uit de 
boekverslagen wordt duidelijk dat kinderen tot dit 
boek de minste afstand voelen van de vijf klassieke 
historische kinderboeken. Zij kunnen met het 
sprookjesachtige ridderverhaal over de jonge Tiuri 
het beste meeleven en putten er zelfs kracht uit 
voor hun eigen leven: ‘Je weet helemaal niet wat er 
in die brief staat en waagt er toch je leven voor. Dit 
is erg moedig. Als je dit soort dingen leest, voel ik 
mezelf ook weer moediger worden.’ 

Edward van de Vendel durfde in zijn lezing alvast 
tien kinderboeken uit de eenentwintigste eeuw te 
noemen die volgens hem klassiek gaan worden. 
Bij die tien eenentwintigste-eeuwse klassiekers 
zaten twee historische kinderboeken, beide over 
hetzelfde thema: de Nederlandse omgang met het 
slavernijverleden. Eén van die twee historische 
kinderboeken doet iets wat in het licht van deze 
bijdrage interessant is, namelijk precies het om-
gekeerde van wat Kieviets Fulco zo vernieuwend 
maakte: het scheidt het geschiedkundige weer van 
het romantische. In De reis van Syntax Bosselman
van Arend van Dam (2018) worden drie verhaal-
lijnen naast elkaar verteld, twee geschiedkundige, 
over de geschiedenis van de slavenhandel en de 
zoektocht van de schrijver naar bronnen hierover, 
en een verhaallijn die Kieviet de romantische zou 
noemen: het verhaal van de tot slaaf gemaakte 
Syntax Bosselman. En Van Dam doet nog iets 
omgekeerd revolutionairs voor het genre: de hoofd-
persoon van het boek is een volwassene, geen kind. 
Als vernieuwing een criterium is voor het bereiken 
van de status klassieker, dan maakt De reis van Syn-
tax Bosselman een grote kans.

Sanne Parlevliet

Lezing

Karl May: Schepper van Winnetou 
Nog lang niet vergeten! 

Wanneer Karl May (geboren in 1842) in 1893 zijn 
Trilogie Winnetou voltooit, kan hij niet bevroeden 
dat dit meesterwerk tot diep in de twintigste eeuw 
een bestseller zal zijn in tientallen landen van Eu-
ropa. Succesvolle films en theaterproducties laten 
Winnetou en zijn vriend Old Shatterhand na de 
Tweede Wereldoorlog zelfs uitgroeien tot tienerido-
len. Generaties van jongeren zijn met de boeken 
opgegroeid. De verkoop en uitlening krimpen pas 
rond de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw. De toekomst zal leren of Karl May’s meest 
gelezen werk, het eerste deel van de trilogie, als 
een (jeugd)klassieker kan worden beschouwd. Een 
nieuwe eigentijdse vertaling van de hand van Elly 
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Schippers zal in de loop van 2020 verschijnen bij 
Uitgeverij IJzer. Wellicht past dit in een trend van 
nostalgie, herlezen en herbeleven en zullen ook 
jongere generaties er kennis mee willen maken. 

Karl May gold lange tijd als een breed aanbevolen 
schrijver van reisverhalen voor ‘vader en zoon.’ Na 
de Tweede Wereldoorlog werd langzaam maar ze-
ker bekend dat Hitler de heldenverhalen voor le-
zing aan zijn soldaten zou hebben aanbevolen. Van 
May’s Und Friede auf Erden (1901) en Winnetous Er-
ben (1908) had hij waarschijnlijk nooit kennis ge-
nomen. ‘Het ruikt hier naar gas,’ schreef Godfried 
Bomans in een beschouwing, waarin hij overigens 
bekende nog altijd een fervent lezer te zijn van de 
boeken van Karl May. Godfried Bomans, noch de 
meeste andere lezers van de avonturenboeken, 
wisten dat Karl May in de laatste tien jaar van zijn 
leven zich als schrijver en burger had beijverd voor 
verzoening en vrede tussen religies   

Hij was zelfs bevriend geraakt met Bertha von 
Suttner, de vrouw die aan de wieg heeft gestaan 
van de bouw van het Vredespaleis in Den Haag. 
May stierf twee jaar voor de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak. 

Karl May was een man van paradoxen. Hij bepleit-
te eerzaamheid en ethiek, maar pompte zijn eigen 
imago op tot buiten de grenzen van de werkelijk-
heid. Hij stopte veel geweld, strijd en oorlog in zijn 
heldenromans, maar altijd was er een onder- of bo-
venliggend ideaal: het streven naar het tegenover-
gestelde van geweld: vergeving, verzoening, vrede 
door onderhandeling, gelijkheid tussen volkeren, 
respect voor de natuur en de dieren. 

Dat is zeker her-
kenbaar in de 
Winnetou-reeks, 
waarin May het 
opnam voor de 
Noord-Ameri-
kaanse indianen-
stammen, die het 
onderspit delfden 
tegen oprukken-
de kolonialisten. 

Het waren pre-
cies die morele 
waarden die het 
hart raakten van 
het deel van de 
protestgeneratie, 

dat zich voelde aangesproken door de zeer suc-
cesvolle vijftig-delige Spectrum-Prisma-reeks die 
begin jaren zestig op de markt kwam.

Het overrulen en het geleidelijk verbannen van 
Indianen van hun gronden is achtergrond en decor 
van de gelaagde roman Winnetou. Karl May sleepte 
je niet alleen mee van het ene avontuur naar het 
andere, maar ook in zijn streven verdrukte vol-
keren, zoals Indianen, Joden, Koerden, Yezidi’s 
een eigen plek op aarde te geven en de tijd en de 
vrijheid te gunnen om zichzelf in eigen tempo te 
ontwikkelen. 

Initiatieroman

In essentie is Winnetou een initiatieroman waarin 
Karl May, schrijvend in de ik-vorm, als Duits mi-
grant in het Zuiden van Noord Amerika aankomt, 
een baantje als huisleraar krijgt en zich van een-
onervaren en onwetende greenhorn (groentje) ont-
popt tot vaardig paardentemmer, uitstekend schut-
ter en vooral als vuistvechter die met één vuistslag 
iemand buiten westen kan slaan, reden waarom hij 
de wildwest-naam Old Shatterhand krijgt. Vervol-
gens ontwikkelt zich het verhaal van de ontmoe-
ting van Old Shatterhand met Winnetou, de jonge 
zoon van een Apache-opperhoofd, van wie hij na 
de nodige ontberingen en avonturen de vriend-
schap wint, die uitloopt op een bloedbroederschap 
voor het leven. Weinig lezers die niet een traantje 
wegpinkten bij het ceremonieel. 

Dat is zeker her-
kenbaar in de 
Winnetou-reeks, 
waarin May het 
opnam voor de 
Noord-Ameri-
kaanse indianen-
stammen, die het 
onderspit delfden 
tegen oprukken-
de kolonialisten. 

Het waren pre-
cies die morele 
waarden die het 
hart raakten van 
het deel van de 
protestgeneratie, 
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Wetenschappelijke aandacht 

Vanwege zijn kundige schrijverschap en stelling-
name over kolonisatie van delen van de wereld zou 
je Karl May met Multatuli kunnen vergelijken, zei 
Jaap van Marle, hoogleraar literatuurwetenschap-
pen tijdens het Karl May symposium bij de KB in 
2012. Van Marle hekelde de manier waarop de lite-
ratuurwetenschap Karl May links had laten liggen 
in ons land, ‘een begaafd en humoristisch verteller, 
die zijn vak verstond, zijn doelgroep in het hart 
wist te raken, en die vanuit zijn onderwijzersach-
tergrond en gelovige traditie de lezer wist te onder-
richten en te stichten.’ Aan de andere kant kraakte 
Van Marle kritische noten over de Hochstapler Karl 
May die zijn gevangenisverleden probeerde te ver-
doezelen en zich liet fêteren als Old Shatterhand 
en Kara Ben Nemsi zelve. 

De geringe aandacht van de Nederlandse litera-
tuurwetenschap voor Karl May staat in contrast 
met de manier waarop tientallen wetenschappers 
in Duitstalige landen de werkelijkheid achter de 
schrijver hebben achterhaald in de afgelopen jaren 
en zijn betekenis proberen te duiden.

In Die Winnetou-Trilogie stelt Helmut Schmiedt dat 
May zijn armoedige, saaie jeugd en ondeugden 
sublimeerde in fantasieën over stralende, edele 
helden zonder vrees die elke uitdaging aankunnen. 
Gespiegeld vond je die sublimering terug bij de 
lezers die ook behoefte aan ontsnapping hadden 
en in stille bewondering genoten van helden die 
plaatsvervangend voor hen strijden en winnen. 

De nieuwe uitgave van Winnetou kan worden 
aanbevolen aan iedereen die, in de woorden van 
Helmut Schmiedt, ‘een intellectueel en esthetisch 
genoegen wil beleven aan het waarnemen van 
kwaliteiten die voor een groot deel buiten de paden 
treden, waarop zich hogere literatuur traditioneel 
beweegt.’ Met de literaire uitgave willen de Karl 
May Vereniging, uitgever en vertaler de schrijver 
eren die ongetwijfeld een positieve boodschap 
heeft achtergelaten in de harten en zielen van mil-
joenen lezers.

Meer informatie: Bibliografie Karl May in de lage landen 
door Frits Roest en www.karl-may-vereniging.nl 

Ger Tielen

Lezing 

Klassieke plaatjes in Nederlandse 
kinderboeken?
 
Hoe zou je kunnen bepalen welke plaatjes in 
Nederlandse kinderboeken klassiek te noemen 
zijn? Je kunt daarvoor verschillende invalshoeken 
kiezen. Welke plaatjes zijn nog bekend bij een 
groot publiek? Welke illustratoren waren in hun 
tijd vernieuwende en originele kunstenaars? Zijn 
de afbeeldingen van de boekenfiguren ook te zien 
buiten de boeken? Hoeveel generaties moeten de 
plaatjes meegaan, voordat ze het predicaat klassiek 
verdienen?
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Bekend en gewaardeerd

De zoektocht naar de klassieke plaatjes begon met 
de vraag: Welke plaatjes zijn bij een groot publiek 
bekend? Zijn dat altijd plaatjes van klassieke hel-
den uit veel gelezen en vaak herdrukte boeken? 
Om dat te weten te komen is in 2008-2009 een 
groot aantal plaatjes van bekende boekenhelden 
voorgelegd aan 320 personen van uiteenlopende 
leeftijden. De plaatjes moesten in elk geval één 
generatie meegegaan zijn. De ‘toppers’ van deze 
plaatjes zal niemand verrassen. Bijna iedereen 
herkent Nijntje (1975) en Jip en Janneke (1953). Van 
hun scheppers, Dick Bruna en Fiep Westendorp, 
zijn ook de namen bij een groot publiek bekend. 
De eerste illustrator van het werk van Annie M.G. 
Schmidt was Wim Bijmoer. Zijn Dikkertje Dap
(1950) hoort eveneens bij de ‘toppers’ uit dit klein-
schalig onderzoek. Ook de schippers van de Kame-
leon uit de verhalen van Hotze de Roos, zoals ze 
vanaf 1948 getekend zijn door Gerard van Straaten, 
blijken heel herkenbaar te zijn. Dik Trom (1891) 
van C. Joh. Kieviet is vooral bekend zoals Johan 
Braakensiek hem vereeuwigd heeft in de tweede 
druk uit 1898, achterstevoren zittend op een ezel. 

Bovenaan de ‘subtoppers’ staat Paulus de Boskabou-
ter, vanaf 1954 verteld en getekend door Jean Du-
lieu. In dat lijstje vinden we ook Kruimeltje, zoals 
Pol Dom hem in 1923 heeft vormgegeven naar het 
verhaal van Chris van Abkoude. Daarentegen blijkt 
Pietje Bell van dezelfde auteur, vanaf 1914 getekend 
door Jan Rinke, veel minder bekend te zijn.

Verschillende versies

Bij de ‘subtoppers’ vinden we meer boekfiguren 
die al vele generaties overgeleverd worden. Ot en 
Sien, geschreven door Ligthart en Scheepstra, wor-
den nog altijd het meest gewaardeerd zoals Corne-
lis Jetses ze uitgebeeld heeft in de eerste versie van 
de verhalen uit 1904.

Boven, ill. Van Rein van Looy (8e druk) / onder: ill. Van 
Rien Poortvliet (15e druk)

Ill. Fiep Westerdorp, 1963       Ill. Fiep Westendorp, 1964
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Van de tweeling Saskia en Jeroen, geschreven door 
Jaap ter Haar, zijn meer versies bekend bij verschil-
lende generaties. Rein van Looij tekende in 1955 de 
moderne ‘genderneutrale’ tweeling. In 1966 zijn 
ze vervangen door de meer traditionele tekeningen 
van Rien Poortvliet. Daarna volgden nog meer il-
lustratoren.

Het klassieke historische verhaal Fulco de Min-
streel van C. Joh. Kieviet is achtereenvolgens door 
verschillende tekenaars geïllustreerd, waaronder 
Rie Reinderhoff. De historische verhalen zijn vaak 
opnieuw uitgegeven, eerst met een nieuw bandont-
werp en later werden ook de originele binnenwerk-
illustraties vervangen. Klassieke boeken hebben 
dus lang niet altijd klassieke plaatjes.

Vernieuwende kunstenaars

Als we een ander standpunt kiezen, is de vraag: 
Welke illustratoren waren in hun tijd vernieu-
wende en originele kunstenaars ? Dat kan gezegd 
worden van de meeste tekenaars van de zo bekend 
geworden plaatjes, maar toch niet van allemaal. 

Gerard van Straaten noemde zichzelf liever een 
ambachtsman dan een kunstenaar. Door zijn vak-
manschap is hij wel vanaf 1948 beeldbepalend 
geweest voor de verhalen over de schippers van de 
Kameleon. Officiële erkenning voor de illustrato-
ren is er pas vanaf 1973. Vanaf dat moment worden 
er Gouden en Zilveren Penselen toegekend aan 
illustratoren. Eerst als aanmoedigingsprijs, later 
als algemene erkenning voor een bepaald boek. De 
allereerste penseel ging naar Margriet Heymans 
voor haar prentenboek Hollidee de Circuspony. 
Daarna mocht zij nog twee keer de prijs in ont-
vangst nemen. Max Velthuijs heeft de meeste pen-
selen verzameld in zijn loopbaan en heel terecht 
werd in 2007 een driejaarlijkse prijs voor illustra-
toren (tegenhanger van de Theo Thijssenprijs voor 
auteurs) naar hem vernoemd. 

Boekenfiguren buiten de boeken

Zijn de afbeeldingen van de boekenfiguren ook te 
zien buiten de boeken? Een dergelijke bijdrage is 
belangrijk voor hun bekendheid. Kikker (Max Velt-
huijs) komen we tegen als knuffel, Jip en Janneke
op bordjes en bekers en Nijntje is in vele vormen 
aanwezig in bibliotheken en scholen. Nu is er ook 
nog het nijntje museum. En een Kameleondorp. 
Dat zijn dus vooral de naoorlogse boekenhelden, 
maar heel lang waren er nog trommeltjes te koop 
met afbeeldingen van Ot en Sien. Voor de huidige 
generatie worden de klassieke boekenhelden, Dik 
Trom, Pietje Bell en Kruimeltje levend gehouden 
door de verfilmingen.

de Berichten 97-v2.indd   14 15-02-2020   16:03



SGKJ - Berichten
voorjaar 2020 no.97

15

Generaties lang overgeleverd

Hoeveel generaties moeten eroverheen gaan voor-
dat een illustratie van een boekfiguur het predicaat 
klassiek werkelijk verdient? Daarvoor komen zeker 
de boeken in aanmerking die ongeveer honderd 
jaar geleden verschenen zijn. Ot en Sien komen 
uit de leesboekjes van uitgeverij Wolters, die een 
traditie heeft opgebouwd in boeken voor het on-
derwijs. Drie boekenhelden op de kinderpostzegels 
van 2019 zijn klassiekers van Kluitman, die zich 
als eerste uitgever specialiseerde in kinderboeken. 
Toch staan op de postzegels niet de originele plaat-
jes afgebeeld. We herkennen wel de iconische ezel 
met Dik Trom, maar het is niet de tekening van 
Braakensiek. Niet de bandtekening van Jan Rinke 
voor Pietje Bell is afgebeeld, maar een latere om-
slagtekening van Gerard van Straaten, de tekenaar 
van de Kameleon. Wie er wel op staat met het ori-
ginele beeld: Kruimeltje zoals door Pol Dom gete-
kend. Inmiddels is hij verbannen uit de boekband 
en de illustraties, maar hij komt wel terug op de 
kinderpostzegel! 

Is dit beeld van Kruimeltje uit 1923 het meest klas-
sieke plaatje in de Nederlandse kinderboeken? 
Vanuit welk standpunt ook bekeken, hij hoort 
erbij. Zijn belevenissen worden al honderd jaar 
gelezen. Als boekfiguur wordt hij door veel men-
sen herkend. De verfilmde Kruimeltje is duidelijk 
geïnspireerd door de verbeelding van Pol Dom. 
Zijn schepper was een erkende kunstenaar. Toch 
hangt het af van de gekozen invalshoek. Het blijft 
dus een intrigerende vraag welke plaatjes in Neder-
landse kinderboeken je echte klassiek zou kunnen 
noemen.

Margreet van Wijk - Sluyterman

Interview 

Aernout Borms, een bestuurslid 
met verzamelaarsbloed
 
Intro

Wie bij Aernout Borms binnenkomt, begrijpt met-
een dat hier een verzamelaar huist. Op veel plaat-
sen hangen centsprenten aan de muur. Er staat een 
kast vol zeldzame kinderboeken. En de eetkamer 
lijkt een expositieruimte voor antieke, houten 
schooltassen. 

Die schooltassen vormen eigenlijk het specifieke 
verzamelgebied van zijn vrouw Leny Koop, laat 
Aernout weten. Onlangs was een bijzondere 
schooltas nog onderwerp van een SGKJ-blog. (1) 
Formeel, naar buiten toe, behoort dit allemaal tot 
de gemeenschappelijke verzameling Borms-Koop, 
maar elk van beiden heeft toch eigen accenten en 
voorkeuren. 

Aernout benadrukt dat er geen echte collectie meer 
bestaat, niet in materiële zin. Wat nog in huis is, 
betreft een residu. Digitaal is alles wat tot de collec-
tie Borms-Koop behoorde, en nog heel wat meer, 
keurig opgeslagen. Verreweg het grootste deel van 
de boeken en prenten is in de afgelopen periode 
naar instellingen gegaan als de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag en het KinderBoekenHuis te 
Winsum of heeft via veilinghuizen nieuwe eigena-
ren gevonden. Dit ontzamelen maakt deel uit van 
zijn ‘heroriëntatie’ als zeventig-plusser: daarbij 
behoort onder meer ook het kleiner gaan wonen 
buiten de Randstad en zijn aftreden als SGKJ-be-
stuurslid, penningmeester van het SGKJ-bestuur.

Maar toch, na een rondleiding door zijn nieuwe 
huis, met een aanlegsteiger aan een van de Friese 
meren, moeten zijn eerdere woorden omtrent dit 
residu worden gerelativeerd: er is kennelijk nog 
maar een klein deel van de oorspronkelijke col-
lectie Borms-Koop overgebleven, maar geen enkele 
serieuze verzamelaar zou zich voor dit ‘restant’ 
hoeven schamen. 
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Aernout en de SGKJ

Aernout Borms vervulde de functie van SGKJ-pen-
ningmeester heel wat jaren, vanaf 1 januari 2005 
om precies te zijn. Daarvoor was hij lange tijd  
SGKJ-donateur. En een paar jaar vóór hij bestuurs-
lid werd, deed hij al het nodige werk voor de SGKJ. 
De toenmalige SGKJ-voorzitter, Frits Booy, had 
hem gevraagd de rol als ontwikkelaar en beheer-
der van de SGKJ-website op zich te nemen. En 
dat heeft Aernout met veel enthousiasme gedaan. 
Iedereen heeft kunnen zien hoe deze website in 
pakweg vijftien jaar tijd is gegroeid, kwalitatief en 
kwantitatief. Aernout zal dit ook in de toekomst, 
ook nu hij zijn lidmaatschap van het bestuur heeft 
neergelegd, nog wel een tijd blijven doen. Immers, 
de onlangs met professionele support van de KB 
geheel vernieuwde website-structuur vraagt nog 
om aardig wat nazorg. Een belangrijk deel van 
de vroegere inhoud staat op de website ‘Kind en 
Papier’ en zal ook via de SGKJ-website bereikbaar 
zijn. En dat is een enorme opgave waarbij zijn di-
gitale collectie heel goed van pas zal komen. Zijn 
leven met boeken en prenten wordt dus nog met 
enkele jaren verlengd. 

Geheimzinnig waas rond een collectie 

Aernout Borms is de kleinzoon van Jan Borms 
(1888/1956), een Vlaming die verhuisde naar 
Voorburg bij Den Haag, nog vóór Aernout in 1946 
werd geboren. Opa had een brede cultuurhistori-
sche belangstelling die weerspiegeld werd in een 
kostbare collectie boeken over kunst, cultuur en 

maatschappij. Daarnaast bezat bij prenten, met 
name master prints van grote kunstenaars, kleine 
devotieprentjes en centsprenten, in grote oplagen 
gedrukte prenten die in de negentiende eeuw voor 
ongeveer een cent per stuk werden verkocht. Op de 
bovenverdieping had opa een studeerkamer inge-
richt, zijn ‘hortus conclusus’, zijn besloten domein. 
Van daaruit beheerde hij zijn collectiemateriaal dat 
zich in de loop der jaren zo zeer uitbreidde dat het 
hele huis als depot werd benut. Op de eetkamer 
en kelder na stonden overal kasten met boeken 
en prenten. Opa verbleef vaak in zijn eentje op 
zijn studeerkamer. Daardoor was dat domein voor 
Aernout met een waas van geheimzinnigheid om-
geven.

Aernout bewaart slechts vage herinneringen hier-
aan. Als kind mocht hij af en toe naar een boek of 
prent kijken, met de handen op zijn rug. Het is 
eerder de geheimzinnige sfeer die om die collectie 
heen hing, die Aernout zich uit zijn jeugdjaren 
herinnert, dan bepaalde concrete beelden en ge-
beurtenissen. De meer concrete herinneringen 
beperken zich bij Aernout tot een kast in de zitka-
mer met allerlei kinderboeken zoals Vlaamse volks-
vertelsels en Tijl Uilenspiegel. 

Aernout was tien jaar toen opa in 1956 overleed. 
Maar het geheimzinnig waas trok toen niet op. Na 
opa’s dood gebeurde er met zijn collectie niets, he-
lemaal niets. Oma Maria Borms-van Ursel waakte 
erover als een tijgerin: alles moest blijven zoals het 
was en niemand mocht ergens aankomen. Oma 
had geen enkele expertise op dit gebied, maar zij 
wist wel dat het om een kostbare collectie ging. 
Als een kind het waagde enkele traptreden naar de 
bovenste verdieping op te lopen, werd het meteen 
terug geroepen, want opa’s studeerkamer was ver-
boden terrein. Dit was derhalve niet het klimaat 
waarin de verzameldrift van Aernout tot ontplooi-
ing kwam. De erfelijke belasting van opa deed zich 
pas decennia later gelden. De eerste stappen van 
Aernout als verzamelaar werden onafhankelijk van 
opa Borms gezet. 

Beweegbare boeken als begin

Eind jaren zeventig zagen Aernout Borms en Leny 
Koop bij De Slegte in Groningen, waar zij toen 
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woonden, een leuk boek met pagina’s waarvan je 
bepaalde delen kon uitklappen. Grappig en niet te 
duur. Er volgde een tweede aankoop en na enkele 
jaren hadden ze een rijtje van pakweg twintig be-
weegbare boeken: vouwprenten, draaischijfpren-
ten, uitschuifprenten en ook pop-ups die bij het 
openslaan ineens een kant-en-klaar toneel met 
coulissen lieten zien. 

De interesse voor oude beweegbare prenten en 
boeken nam snel toe. Dus werd er ook veel over 
gelezen. En dat niet alleen. Aernout gaf van meet 
af aan blijk van een sterk verlangen naar een syste-
matische indeling, hetgeen veel mensen met een 
Bèta-achtergrond eigen is. Hij wilde, hoe beperkt 
de prille verzameling ook was, de beweegbare boe-
ken rubriceren en beschrijven. 

De volgende stap in de collectie-ontwikkeling was 
dat hij veilingen bezocht om aankopen te doen, 
waarvoor hij veilingcatalogi bestudeerde. Daarin 
zag hij hoe veilinghouders beweegbare boeken 
beschreven. Het voedde Aernout met ideeën voor 
de ontwikkeling van een categorisatiesysteem. Dat 
leidde uiteindelijk, in de jaren negentig, tot zijn 
eerste officiële publicatie. Maar vóór het zover was, 
gebeurde er eerst nog iets anders dat hem voor-
goed de wereld van boeken en prenten introk. 

Een enorme erfenis met een staartje

In 1987 overleed oma Maria Borms–Van Ursel. De 
collectie van opa Jan Borms was sinds zijn dood 
enkele decennia lang door haar afgestoft. Verder 
bleef de collectie onaangeraakt. Maar nu moest er 
een erfenis verdeeld worden waarvan de hoofd-
moot bestond uit de boeken en prenten. De erven 
waren twee kinderen, Aernouts vader en diens zus. 
En indirect ook de kleinkinderen. De eenvoudigste 
oplossing was een opkoper te laten komen die een 
totaalbedrag zou bieden, maar iedereen begreep 
dat de collectie dan veel minder zou opbrengen 
dan zij eigenlijk waard was. Een expert laten ko-
men die elk item van de collectie zou beschrijven, 
zou - gezien de aard en omvang - een kapitaal 
kosten. Zodoende werden twee kleinkinderen 
aangewezen, Aernout en een neef, die een eerlijke 
verdeling moesten realiseren. En omdat Aernout 
de enige was die iets van het beschrijven van boe-

ken en prenten wist, kwam dit monnikenwerk op 
hem neer. Een PC behoorde toen nog niet tot ie-
mands privé-uitrusting. De beschrijvingen werden 
met de hand gemaakt en geordend in een kaart-
systeem. Dus reisde Aernout één dag per week 
vanuit Groningen naar Voorburg om zich van zijn 
taak te kwijten. Als een coherent deel van Opa’s 
collectie beschreven was, ging het naar een vei-
linghuis. Daarvoor werden passende veilinghuizen 
geselecteerd, zoals Van Stockum in Den Haag en 
Sotheby’s in Londen. De erfgenamen zagen wat de 
immense arbeid van Aernout voor resultaat had en 
er werd gezocht naar een passende beloning. Dat 
bleek eenvoudiger dan gedacht. De inventarisatie 
had Aernouts bijzondere interesse gewekt voor 
een bepaald deel uit de collectie: centsprenten. 
En zo kreeg Aernout eind jaren tachtig naast zijn 
collectie beweegbare boeken ook een collectie cent-
sprenten in bezit. Aernout tevreden, zijn familie 
tevreden. 

Van beweegbare boeken naar antieke cents-
prenten

De centsprenten vormden een mooie, niet bijzon-
der omvangrijke collectie. Ze leidden vooralsnog 
een bijna slapend bestaan. Er werd met plezier 
naar gekeken en er werd over gelezen. Verder 
niets. De beweegbare prentenboeken stonden bo-
venaan de agenda: uitbreiding van deze verzame-
ling en een systematiek voor de categorisatie ervan 
kregen prioriteit. 
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Het leidde tot een artikel dat in 1996 werd gepubli-
ceerd in De Boekenwereld. (2) Het eindigde met: ‘De 
beschrijving van beweegbare prentenboeken op 
een manier zoals hier is uitgewerkt, geeft de lief-
hebber van deze boeken zeker meer duidelijkheid 
dan hij thans doorgaans krijgt’. 

Het artikel trok veel aandacht. De redactie liet on-
verkort haar bewondering blijken. Maar er kwamen 
ook constructieve reacties van onderzoekers waar-
uit bleek dat men in professionele kringen al lan-
ger hiermee bezig was en dat men op diverse pun-
ten al heel wat verder gevorderd was dan Aernout 
Borms had kunnen vermoeden. 

Dat leidde, na enige reflectie, ertoe dat hij in de 
toekomst prioriteit zou gaan geven aan de bestu-
dering van opa’s erfenis, de collectie centsprenten. 
Want al catalogiserend met behulp van het stan-
daardwerk van De Meyer hadden bepaalde prent-
thema’s en omissies zijn interesse gewekt. (3) Op 
die punten zag hij kans iets toe te voegen aan de 
status quo. Stap voor stap kwam Aernout dichter 
bij de leefwereld van zijn opa.

Een nieuwe zolderbewoner

Ondertussen was er nog iets anders gebeurd dat 
Aernout nog dichter bij de leefwereld van zijn opa 
bracht, en wel in de meest letterlijke zin. Het huis 
in Voorburg, dat zijn grootouders een halve eeuw 
hadden bewoond, was deel van hun erfenis en het 
moest worden verkocht. Maar de boeken en pren-
ten hadden altijd meer zorg en aandacht gekregen 
dan de woning. Het achterstallig onderhoud kwam 
de verkoopbaarheid niet ten goede. Aernout Borms 
overwoog al wat langer van Groningen naar de 
randstad te verhuizen om dichter bij zijn familie te 
wonen. Leny kon zich daar goed in vinden. En zo 
kon het gebeuren dat zij het huis van opa en oma 
Borms betrokken. 

De bovenetage bleef de functie houden die zij vele 
decennia had gehad: daar werden boeken en pren-
ten beheerd. Dat gebeurde op een andere manier 
dan zijn opa dat had gedaan. Aernout ordende en 
registreerde zorgvuldig alle gegevens van de ma-
teriële collectie Borms-Koop en van wat hij daar 
digitaal aan toevoegde na bezoeken aan collecties 
van anderen.

Deze digitale activiteiten vereisten dat hij zich 
verdiepte in de moderne informatietechnologie. 
Hij liep daarmee in de nogal behoudende verzame-
laarswereld voorop. Niet vreemd dus dat Frits Booy 
hem toen benaderde om een website voor de SGKJ 
te ontwikkelen. De zolderetage werd bovendien een 
broedplaats voor publicaties. Na zijn eerste artikel 
over beweegbare boeken uit 1996 zouden nog vele 
publicaties volgen. Zijn reflectie op wat opa Borms 
had nagelaten, prikkelde zijn drang daarover te 
schrijven.

Nieuwe onderwerpen van studie

Aernout werd geboeid door centsprenten met het 
thema ‘Verkeerde wereld’, met afbeeldingen van 
rolomkeringen (bijv. ‘de haas schiet de jager’), 
of onbehoorlijke gedragingen die lachwekkend 
werden voorgesteld om te laten zien hoe het niet
moest. Uitbreiding van deze prenten stuitte op 
hindernissen: veel verzamelaars vonden dit thema 
interessant. En dus was er op veilingen altijd veel 
concurrentie. Bovendien kwam hij erachter dat 
iemand ‘Verkeerde wereld’ tot onderwerp van een 
dissertatie-onderzoek had gekozen. Hier zag hij als 
hobbyist geen kans om nog veel toe te voegen.

Een tweede thema dat hem aansprak betrof Tijl 
Uilenspiegel, een schelmenverhaal met humoristi-
sche taferelen, dat al eeuwenlang in geïllustreerde 
boeken en prenten voorkwam. In de prentencol-
lectie van opa Jan Borms vond hij enkele zeldzame 
exemplaren. Dat riep bij hem de herinnering wak-
ker aan boekjes uit de ‘kinderboekenkast’ van zijn 
opa, die hij als jongetje nog had bepoteld. 

Het nieuwjaarsgeschenk dat Aernout schreef voor de SGKJ
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Zijn collectie volksboeken en kinderprenten van 
Tijl Uilenspiegel groeide uit tot een van de belang-
rijkste in de Lage Landen. Dat betekende tevens 
dat hij het materiaal voor studies naar Uilenspiegel 
onmiddellijk bij de hand had. Hij kon thuis achter 
zijn bureau vaststellen dat bepaalde houtblokjes 
waarmee Uilenspiegel-taferelen waren gedrukt, 
eeuwenlang waren hergebruikt en gekopieerd. Dat 
leidde tot uitwisseling met andere specialisten, 
onder meer binnen een Vlaams netwerk Uilenspie-
gel-auteurs, en tot diverse publicaties. (4) Het is de 
Uilenspiegel-collectie waaraan Aernout het meest 
gehecht is en die hij nog geheel in eigen bezit heeft 
gehouden. Uilenspiegel is zijn troetelkind. 

De omissies van opa Jan Borms

Naast zijn voorkeuren voor bepaalde thema’s 
als ‘Verkeerde Wereld’ en ‘Uilenspiegel’ werd 
Aernouts betrokkenheid bij centsprenten nog door 
iets anders bepaald: de omissies in de verzameling 
van opa Jan Borms. Opa’s prenten waren allemaal 
gedrukt op handgeschept papier, dat tussen 1840 
en 1850 werd verdrongen door machinaal papier. 
In dezelfde periode vond nog een andere vernieu-
wing plaats: voor het eerst werden lithografische 
centsprenten gedrukt. Dergelijke typen prenten 
ontbraken geheel in opa’s collectie: niet oud en niet 
zeldzaam genoeg. Maar iedere verzamelaar weet, 
dat het goedkoopste drukwerk het eerst wordt weg-
gegooid, waardoor het vanzelf zeldzaam wordt. 
Aernout zag het als zijn missie, zijn ‘maatschap-
pelijke opdracht’, deze minder oude centsprenten 
te verzamelen en te categoriseren. Aernout was 
natuurlijk twee generaties jonger dan zijn opa. En 
de grens van 1850 was al meer dan een eeuw ge-
passeerd toen Aernout diverse typen lithografische 
prenten begon te verzamelen. Al doende kwam hij 
erachter dat een groot deel van deze massaal ge-
drukte prenten reeds verdwenen was. Dat wakker-
de zijn fanatisme aan. Behalve dat hij grootschalig 
begon te verzamelen, begon hij alle mogelijke 
centsprenten te fotograferen en digitaal te archive-
ren. Zijn inmiddels ontplooide informatietechno-
logische expertise kwam daarbij goed van pas. Dat 
vormde een belangrijke impuls voor zijn inbreng 
over uitgevers van ‘moderne centsprenten’ na 1850, 
in het standaardwerk ‘Kinderprenten, Volksprenten, 
Centsprenten, Schoolprenten’, duizend pagina’s dik, 

dat eind 2014 werd gepubliceerd. (5) De cultureel-
maatschappelijke betekenis van Aernouts bijdrage 
over ‘moderne centsprenten’ is moeilijk te over-
schatten: menigeen heeft dat opgemerkt. Maar 
het ware genoegen dat hij daaraan beleefde, werd 
gevoed door de omissies van zijn opa, die hiermee 
werden gecompenseerd. Slechts weinig mensen in 
zijn omgeving begrepen wat dat voor Aernout per-
soonlijk betekende. 

Toekomst

De door diverse oorzaken ingezette ‘heroriënta-
tie’ leidde bij Aernout Borms tot zijn aftreden als 
SGKJ-penningmeester, tot het ontzamelen van 
boeken en prenten en tot zijn verhuizing naar 
het Noorden. Maar hoe zijn toekomst eruit ziet, 
is een open vraag. Er is contact gelegd met Mu-
seum Heerenveen waar een betere categorisatie 
en beschrijving van centsprenten nodig is. Of het 
tot samenwerking komt, is nog onzeker. De SGKJ-
website zal in de toekomst beslist een onderwerp 
van aandacht zijn. Enkele jaren geleden werd die 
website geamputeerd doordat Google de stekker 
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trok uit een programma waarop de overzichten en 
afbeeldingen van kinderboeken, centsprenten en 
beweegbare boeken waren gebaseerd. Deze worden 
opgenomen in de website ‘Kind en Papier’, een 
werk van jaren. Voorlopig kan de SGKJ nog niet 
zonder hem. Maar verder is zijn agenda voor de 
komende tijd nog aardig open. Voor Aernout een 
onwennig gevoel

(1) http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2019/de-
schooltas-van-willem-stam

(2) A.G.J.M. Borms, Beweegbare boeken, in: De 
Boekenwereld, jaargang 12, pp. 211-222 (1996). Zie 
eventueel ook in DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/_
boe022199501_01/_boe022199501_01_0037.php

(3) M. de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlan-
den van de 15e tot de 20e eeuw, Amsterdam/Antwerpen: 
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij (1962).

(4) Zie onder meer: A.G.J.M. Borms, Leven en daden 
van Uilenspiegel op centsprenten, in: Uilenspiegel, 
Jaarboek van Uilenspiegels Kring, Jaargang 18, pp. 11-45 
(2009).

(5) Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijs-
sen, Kinderprenten, centsprenten, volksprenten, schoolpren-
ten; populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. 
Nijmegen: Vantilt (2014).

Jo Thijssen

Verzamelaar

Meisjesboeken als spiegel van de 
maatschappij

Eigenlijk is het allemaal begonnen met het boek 
Kool en Rozen, geschreven door C.M. van Hille-
Gaerthé. Ik vond het jaren geleden in de boeken-
kast van mijn moeder. Het had een groene linnen 
kaft met een gouden opdruk. Ik las het. Aan de ene 
kant vond ik het ouderwets, maar aan de andere 
kant boeide het mij. 

Ik herkende veel van de hoofdpersoon in mijzelf. 
Zou er meer door deze schrijfster zijn geschre-
ven? Internet bestond nog niet in die tijd en in de 
bibliotheek was niets van haar te vinden. En zo 
begon mijn zoektocht langs antiquariaten en boe-
kenmarkten. Binnen de kortste keren had ik zo’n 
veertig boeken van haar gevonden. Kool en Rozen
bleek het derde deel te zijn van een trilogie. Hoofd-
persoon is Ruut de Ruyve. In het eerste deel van de 
trilogie met als titel De plaats waarop gij staat is zij 
leerling aan een kweekschool voor meisjes. In deel 
2, Het Verstopte Huuske, speelt een ander meisje 
de hoofdrol, maar Ruut komt er uitgebreid in voor 
en is inmiddels onderwijzeres op een dorpsschool 
ergens op het platteland. In dit derde deel, Kool 
en Rozen, werkt zij als lerares op een middelbare 
meisjesschool in een grote stad. Daar ontmoet zij 
haar toekomstige man die een kwekerij heeft en na 
wat problemen en misverstanden verloven zij zich. 
Einde verhaal.

N.V. Nijgh & Van Ditmar’s Uitg. Mij. Rotterdam 1929]
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Onbegonnen werk

Tijdens mijn zoektochten zag ik zoveel andere 
mooie meisjesboeken van op dat moment mij nog 
onbekende schrijvers dat ik er hebberig van werd. 
Ik wilde alles wel kopen. Dat was natuurlijk onbe-
gonnen werk. Ik besloot mij te beperken tot meis-
jesboeken die uitgegeven waren van ongeveer 1900 
tot 1950. Boeken waarin het meisje of de jonge 
vrouw een studie volgde of een beroep uitoefende. 
Ook daarin was keuze genoeg. Om wat meer ach-
tergrond te verwerven nam ik een abonnement op 
het blad Boekenpost. In een van de eerste nummers 
stond een stukje over de Stichting Geschiedenis 
Kinder- en Jeugdliteratuur. Je kon er lid van wor-
den en ze organiseerde ook studiedagen. Dat leek 
me leuk. Ik herinner me nog dat de eerste studie-
dag waar ik naar toe ging in het voorjaar van 1994 
in Groningen was. Het was niet alleen leerzaam en 
interessant, maar ook heel gezellig.

In een paar jaar tijd had ik een behoorlijke biblio-
theek bij elkaar verzameld. Ik las alle boeken. Al 
snel gingen mij bepaalde dingen opvallen. Zelf had 
ik een drukke baan en zou er niet over piekeren 
om die ooit voor iets of iemand op te geven. In 
de boeken las ik dat het vooral in de eerste twee 
decennia van de twintigste eeuw helemaal niet 
gebruikelijk was dat de meisjes of jonge vrouwen 
in die boeken werkten. Ja, de meisjes uit arme 
gezinnen met weinig opleiding werkten als dienst-
bode of als fabrieksarbeidster. Maar de meisjes uit 
middenklasse gezinnen gingen niet aan het werk. 
En de meeste meisjesboeken speelden zich nu 
eenmaal af in deze middenklasse gezinnen. Over 
het algemeen kregen ze best een goede opleiding. 
Ik las over avonturen op de MMS of zelfs de HBS, 
maar zodra ze deze opleiding hadden afgerond 
zaten ze over het algemeen thuis te wachten op de 
prins op het witte paard. Het bekendste meisjes-
boek uit die tijd is Schoolidyllen, geschreven door 
Top Naeff. Het boek verscheen in 1900. Top Naeff 
was toen begin twintig. Het boek is al 120 jaar ge-
leden voor het eerst uitgekomen, maar het is nog 
steeds te koop en inmiddels is de dertigste druk 
verschenen. Wat was ik in mijn nopjes toen ik in 
een antiquariaat de druk uit 1907 vond.

Meisjes en hun beroep na 1920

Grofweg kun je stellen: hoe ouder het boek, hoe 
minder er door jonge vrouwen gewerkt wordt. Na 
ongeveer 1920 is er een zekere ontwikkeling te 
zien. Vanaf die tijd gaan veel meisjes na de middel-
bare school een vervolgopleiding doen, vaak voor 
verpleegster, onderwijzeres, apothekersassistente 
of secretaresse, typisch nette vrouwenberoepen. Al 
deze beroepen komen dan ook veelvuldig voor in 
meisjesboeken.

Dan breekt eind jaren 1920 de crisistijd uit en doet 
zich weer een nieuw strijdpunt voor, namelijk dat 
vrouwen geweerd worden van de arbeidsmarkt 
omdat ze de plaats van een werkloze man zouden 
innemen. Bovendien is er in de crisistijd nog een 
probleem voor meisjes die willen studeren. Als 
de vader in een gezin met zonen en dochters zijn 
baan verliest, wordt er enorm bezuinigd binnen 
het gezin om de jongens toch een goede opleiding 
te kunnen geven. 

H.J.W. Becht, Amsterdam 1907. Vijfde druk
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Zij moeten immers later een gezin onderhouden. 
De meisjes uit zo’n gezin vissen achter het net. De 
algemene gedachte in die tijd is: ‘ach, ze trouwen 
immers toch wel’.

De bekendste schrijfster van meisjesboeken in 
deze tijd is Cissy van Marxveldt, bekend van de 
Joop ter Heul serie. In 2019 was het honderd jaar 
geleden dat het eerste deel van deze serie uitkwam. 
Een ander bekend boek van Van Marxveldt is De 
Kingford-School uit 1923.

Op de typeschool waar Carry als secretaresse werkt, 
was het een vrijgevochten, gezellige bende, maar 
de nieuwe baas, een Engelsman, stelt bijzonder 
hoge eisen. Carry heeft het daar moeilijk mee en 
het ondermijnt haar zelfvertrouwen. Toch doet zij 
mee aan een belangrijke typewedstrijd, waarbij zij 
een grote kans maakt om te winnen. Als zij hoort 
dat haar jaloerse collega, die ook aan de wedstrijd 
deelneemt, ontslagen zal worden, zorgt Carry dat 
zijzelf niet wint. Deze nobele daad komt natuurlijk 
aan het licht en de ogen van haar strenge baas wor-
den geopend voor Carry’s persoonlijkheid. 
De laatste bladzijde geeft dan ook een happy end. 

Het huwelijk betekende het einde van een 
loopbaan

In de meeste meisjesboeken over werkende meis-
jes is er een omslag wanneer er een levenspartner 
op komt dagen. Het huwelijk is vrijwel altijd een 
breekpunt, ook als er sprake is van een carrière. 
Zo gauw er een huwelijkskandidaat in zicht komt, 
geeft het meisje haar baan op, volgt eventueel nog 
een jaar huishoudschool om het huishouden te le-
ren en stapt vervolgens in het huwelijksbootje om 
niet meer als werkende vrouw in de maatschappij 
terug te keren. 

Heel mooi wordt de komst van die prins op het 
witte paard en de gevolgen verwoord in het boek: 
Babs’ bootje krijgt een stuurman, geschreven door 
A.M. Nachenius-Roegholt uit 1938. (hoewel deze 
prins komt niet te paard, maar in een bootje): ‘“Ik 
kan je geen ogenblik missen”, beweerde hij ernstig, 
“en er is plaats genoeg voor ons beidjes. En sturen 
hoef je niet, Babsje, voortaan bestuur ik ons bootje 
en geef ik den koers aan, ook figuurlijk.” Tevreden 
knikte Babs en liet hem begaan. 

Valkhoff & Co. Amersfoort Gebr. Kluitman, Alkmaar
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Ze wist zich veilig aan zijn zijde, hij was de ster-
kere, op wien ze kon steunen en graag liet ze het 
aan hem over.’

Ja, zo ging dat tot ver na de Tweede Wereldoorlog. 
Zelfs nog in de jaren zestig toen ik mijn eerste 
schreden op de arbeidsmarkt zette, stopten veel 
vriendinnen en collega’s met werken, zodra ze 
trouwden. Ze bleven toen hooguit na hun huwelijk 
nog een tijdje werken, maar zodra ze zwanger wa-
ren, stopten ze definitief. 
 
Dit algemene patroon werd in sommige sectoren 
ondersteund door maatregelen. De overheid is 
hiervan een goed voorbeeld. Jarenlang was bij wet 
geregeld dat een overheidsbaan niet toegankelijk 
was voor gehuwde vrouwen. Zelfs bij de KLM, het 
bedrijf waar ik bijna mijn hele werkzame leven heb 
gewerkt, werd tot in de jaren zeventig het gebruike-
lijke vijfjarige contract van stewardessen verbroken 
wanneer zij tussentijds in het huwelijk traden.

Mijn verzameling is in de loop der jaren best om-
vangrijk geworden. Het precieze aantal boeken 
heb ik nooit geteld. De laatste tijd komt er niet 
veel meer bij. In mijn idee heb ik alles al. Dat zal 
in werkelijkheid niet zo zijn. Ook verandert de be-
langstelling af en toe. Een tijdlang heb ik Indische 
meisjesboeken verzameld. Ook daarin zijn parel-
tjes te vinden. Misschien schrijf ik daar wel een 
andere keer over.

Joke van der Meer 

Collectie 

Kinderboeken en centsprenten  
Allard Pierson
 
Die collectie kennen we nog niet, denkt u mis-
schien, maar sinds een jaar zijn het Allard Pierson 
Museum en Bijzondere Collecties van de UvA ver-
der gegaan onder de nieuwe naam ‘Allard Pierson’.

De Bibliotheek van de Universiteit van Amster-
dam bestaat al sinds 1632, een eerbiedwaardige 
ouderdom, en beheert onder meer een zeer grote 
collectie oude boeken en handschriften. Natuurlijk 
wordt ook voor de studenten materiaal aangeschaft 
waaronder steeds meer e-boeken en e-tijdschriften. 
Het bezit omvat vier miljoen boeken en tijdschrift-
banden, en bij Bijzondere Collecties ook hand-
schriften, brieven en kaarten. Er zijn internationaal 
vermaarde verzamelingen op het gebied van ar-
cheologie, boekgeschiedenis, cartografie, grafische 
vormgeving, Joodse cultuurgeschiedenis en zoölo-
gie.

Leeszaal

Kinderboeken en centsprenten zijn verdeeld over 
verschillende collecties en taalgebieden. Een groot 
deel van de kinderboeken staat in het Boekendepot 
(IOW). Een kleiner deel, ouder en meer bijzonder, 
is ondergebracht in magazijnen in het gebouw 
aan de Oude Turfmarkt, waar men in de leeszaal 
het materiaal kan inzien. Een lenerspas kan daar 
aangevraagd worden en via de catalogus kan men 
materiaal van te voren aanvragen.

De leeszaal is meestal druk bevolkt met onderzoe-
kers die het aangevraagde erfgoed bestuderen. 

En zoals vaker op plekken waar mensen en boeken 
bij elkaar komen zijn de leeszaal en het muse-
umcafé van Allard Pierson ontmoetingsplekken 
waar men elkaar informeert en inspireert. Zo zijn 
al meerdere artikelen tot stand gekomen, onder 
andere in De Boekenwereld. Ik prijs me dan ook 
gelukkig met een plek als gast-medewerker bij het 
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Allard Pierson, al sinds mijn pensionering in 2012 
heb ik een flexplek bij de fraaie stijlkamers, waar 
onder meer de Bibliotheek van het Boekenvak is 
gehuisvest. 

Sinds een aantal jaren wordt een summerschool 
georganiseerd over het boekenvak, met workshops 
van hoogleraar Illustratie Emilie Sitzia en strip-
conservator Jos van Waterschoot en met een reeks 
colleges over de techniek van het drukken van il-
lustraties door Johan de Zoete. 

Collecties 

De collectie van het ‘Allard Pierson’ is immens 
groot en onder te verdelen in een aantal belang-
rijke deelverzamelingen. 

Schoolboeken

Een grote en belangrijke collectie bestaat uit het 
bezit van het vroegere Amsterdamse Schoolmu-
seum. Het gaat om 98.000 banden uit de periode 
1600-2000, waarvan 12.000 uit de negentiende 
eeuw. Veertig procent bestaat uit schoolboeken 
voor lager en middelbaar onderwijs. De collectie 
bevat ook kinderboeken, (wand)platen en tijd-
schriften. 4.730 banden zijn digitaal beschikbaar in 
een beeldbank. 

Kinderboeken

Kinderboeken zijn niet als aparte collectie verza-
meld en gehuisvest. Een geschreven beleid voor 
deze categorie is er niet; veel is van schenkingen 
afkomstig. Aparte collecties van Rie Reinderhoff 
(1903-1991) en Willy Schermelé zijn aanwezig, en 
een heel bijzondere collectie met prentenboeken 
verzameld door Atie Siegenbeek van Heukelom. 
Dat betreft een internationale verzameling pren-
tenboeken van diverse illustratoren. Daarover hier-
onder meer. 

Kinderboeken bevinden zich in allerlei verschillen-
de deelcollecties. Zo is er een circuscollectie, waar 
naast affiches en ander materiaal ook prentenboe-
ken aanwezig zijn. 

Een voorbeeld is een uitgave van Vlieger met ge-
kleurde litho’s die naar voren getrokken kunnen 
worden en zo een enigszins driedimensionaal 
beeld geven. 

Kinderboeken zijn ook in veel talen aanwezig. Zo 
heb ik bekeken welke Russische avant-garde pren-
tenboeken in de UBA-collectie aanwezig zijn, en 
schreef er naar aanleiding van een lezing bij het 
IISG een blog over met de titel: De wereld van het 
Sovjet-kinderboek, te lezen op de SGKJ-website, met 
veel mooie illustraties.
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Beweegbare boeken

Een verzameling met 140 uitgaven van Lothar 
Meggendorfer (1847-1925), verzameld door hoogle-
raar Willem Albert Wagenaar (1941-2011). 

Centsprenten en ander populair drukwerk

In 2014 en 2017 schonk Nico Boerma (1938-2018) 
een grote collectie kinderprenten aan de UB Am-
sterdam. Zijn schenking omvat zo’n 4.500 kinder-
prenten van de zeventiende tot de vroege twintigste 
eeuw, voornamelijk uit Nederland en België, maar 
ook uit Duitsland en Frankrijk. Eerder schonk hij 
zijn verzameling kermis- en nieuwjaarswensen, 
liedteksten en wensbrieven al aan de UvA.

Ook Arie van den Berg schonk een collectie met 
populair drukwerk: centsprenten, almanakken, 
volksboeken en andere genres vanaf de zestiende 
eeuw, kermisdrukwerk van 1655 tot circa 1880, met 
onder meer marktbepalingen, kermiswensen en 
-kransen, strooibiljetten en affiches, vrijersbrieven, 
kermisliedjes, centsprenten en kinderboekjes. 
Het grootste deel is al beschreven en opvraagbaar. 
Prachtig materiaal voor onderzoekers van cultuur-
geschiedenis. 

Archieven en documentatie

Voor onderzoekers bevat de ‘Bibliotheek van het 
Boekenvak’ (vanaf 1845) belangrijke bronnen, zoals 
documentatie over meer dan 12.500 Nederlandse 
uitgevers en boekverkopers en aanverwante bedrij-
ven in het boekenvak. Ook archieven van uitgevers 
zijn ter inzage, zoals die van Van Breda (1946-
1992), H.J.W. Becht (1892-1986), J.H. de Bussy 
(1929-1986) en H. Honig(1892-1992).

Van enkele kinderboekenauteurs en -illustratoren 
zijn archieven aanwezig: Fré Cohen (1903-1943),
Dick Elffers (1910-1990), Alfons van Heusden 
(1930-2000) en Atie Siegenbeek van Heukelom 
(1913-2002). Ook archieven van striptekenaars met 
origineel werk zijn vertegenwoordigd: Henk Bac-
ker (1898-1976), van uitgeverij Big Balloon (1990-
2005) en van Bert Bus (1953-1989).

Atie Siegenbeek van Heukelom 

De familie van deze auteur en illustrator heeft haar 
archief en haar verzameling prentenboeken aan de 
UB Amsterdam geschonken. 

Die collectie mocht ik bekijken en er gegevens over 
opzoeken, zodat de catalografen er snel mee aan de 
slag konden gaan. Een internationale verzameling, 
grotendeels van na de Tweede Wereldoorlog. Atie 
Siegenbeek van Heukelom werd opgeleid aan het 
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Am-
sterdam en maakte voor het ontwerpbureau Co-op 
2 in Amsterdam illustraties in de jaren 1935 tot 
1941. In 1944 werd zij wegens verzetsactiviteiten 
opgepakt en naar Ravensbrück overgebracht. 

Daar heeft ze veel internationale contacten aan 
overgehouden zoals opgemaakt kan worden uit in-
scripties in prentenboeken uit haar internationale 
verzameling. 
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Door haar opleiding en werk als grafisch kunste-
naar wist ze wat bijzonder was. 

De collectie omvat 279 boeken, 116 Nederlandse, 
59 Engelse, 33 Duitse, 34 Franse en nog 37 in ande-
re talen. Een deel van de oudere Nederlandse boe-
ken kwam van haar ouders en grootouders. Enkele 
toppers: The bear that wasn’t door Frank Tashlin 
(1946); La locomotive (1939) en The football’s revolt 
(1944) van Lewitt en Him, Baka Mnogo jabuka van 
Halina Szayer (1963), La liberation de Paris door 
Roland Forgues (1945) . Op weg naar de maan van 
Ted Schaap (1961). Sommige boeken gaven meteen 
aanleiding tot het maken van een blog op de web-
site van de SGKJ, zoals de De Ruimtezoekertjes (ca. 
1961). 

Toegankelijkheid

In 2011 tekende de toenmalige bibliothecaris drs. 
A.J.H.A. Verhagen een samenwerkingscontract 
met de Koninklijke Bibliotheek, met het doel de 
kinderboeken en centsprenten van de UvA ook te 
tonen in het Centraal Bestand Kinderboeken.

Er zijn nu 34.845 titels van boeken en prenten uit 
de collectie van de UvA te vinden in het CBK. 

Dat zijn helaas niet álle kinderboeken en cent-
sprenten van de UvA, want de selectiecode die no-
dig is om een titel in het CBK te tonen wordt niet 
door de afdeling Catalogisering toegevoegd. Wat 
erg jammer is. 

Wat nu te zien is in het CBK zijn alleen die ma-
terialen die ook al in een andere aan het CBK 
deelnemende instelling aanwezig zijn. Unica van 
de UvA zijn niet in het CBK te vinden, helaas ook 
niet de prentenboeken uit de collectie Siegenbeek 
van Heukelom. In de catalogus van de UBA zijn ze 
allemaal te vinden bij zoeken op “Collectie Siegen-
beek van Heukelom”. 

Van uitgever Kluitman zijn via het CBK 627 titels 
te vinden, en via de catalogus van de UBA 684 ti-
tels. Er zijn dus 57 Kluitman-uitgaven aanwezig bij 
de UBA die in het CBK ontbreken.

Vindt u een bepaalde titel niet in het CBK, dan kan 
het dus lonen ook eens in de UBA catalogus te kij-
ken. 

Jeannette Kok

Collectie 

Een middeleeuws slot met een 
unieke internationale collectie.
 
Het München van vlak na de Tweede Wereldoor-
log zag er uit als een grote ruïne. Om de nazi’s 
tot overgave te dwingen werd de stad maanden 
lang door de geallieerden gebombardeerd. Na de 
capitulatie heerste honger en kinderen waarvan de 
ouders waren omgekomen zwierven door de stad 
op zoek naar iets eetbaars. In dit na-oorlogse Duits-
land, in München, organiseerde Jella Lepman, een 
Duitse journaliste van Joodse afkomst die tijdens 
de oorlog in Engeland verbleef, in 1946 met onder-
steuning van de Amerikaanse bezettingsautoritei-
ten een tentoonstelling van kinder- en jeugdboeken 
die afkomstig waren uit verschillende landen. 
Uitgangspunt voor deze opmerkelijke tentoonstel-
ling was haar gedachte dat de basis voor een goede 
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internationale verstandhouding bij de kinderen ligt 
en dat het lezen van boeken ‘uit andere landen en 
culturen’ daarbij een uitstekend hulpmiddel kan 
zijn. Veel kinderen bezochten de tentoonstelling, 
en niet alleen voor de boeken, maar ook om een 
beetje bij te warmen en in ieder geval overdag een 
dak boven hun hoofd te hebben.

Een internationale collectie

Jella Lepman, die ook IBBY (International Books 
for Young People) oprichtte, wist invloedrijke 
mensen, zoals Erich Kästner en Lisa Tetzter, 
mee te krijgen voor haar ideeën. Met steun van 
de Rockefeller Foundation kreeg zij in 1949 een 
statige villa in de Kaulbachstrasse in München 
tot haar beschikking en was de oprichting van 
de Internationale Jugendbibliothek een feit. In 
zeventig jaar groeide de collectie uit tot de grootste 
internationale kinderboekencollectie ter wereld. 
Een collectie van ruim 650.000 boeken vanuit alle 
windstreken van de wereld. 
De collectie is opgebouwd uit boeken die uitgevers 
als present-exemplaar sturen. Als ‘Aussenlektor’ 
zorg ik dat de collectie Nederlands- en Friestalige 
kinderboeken steeds wordt aangevuld. 
Jaarlijks wordt dankzij de uitgevers de internatio-
nale collectie met ruim 15.000 boeken uitgebreid.
Daarnaast komen er regelmatig schitterende collec-
ties als geschenk binnen. 
Bijzonder is de collectie van kinder- en jeugdboek-
en van de voormalige Volkerenbond uit Genève, 

die toen met eenzelfde doel al boeken verzamelde. 
In deze collectie vond ik de meest gave exemplar-
en van kinderboeken uit Nederland. Boeken waar 
geen kinderhand aan heeft gezeten en daardoor 
dus in voortreffelijke staat verkeren. Ook bijzonder 
is de enorme collectie boeken van uitgeverij Cal-
lenbach. Helaas zijn veel boekjes bij elkaar in een 
nieuwe band gebonden. Waarom nu juist deze 
collectie in München terecht gekomen is, is niet 
duidelijk. 
Veel verzamelingen vinden hun onderkomen in de 
Internationale Jugendbibliotheek. Een geweldige 
verzameling ABC-boeken van een verzamelaar in 
Amerika. Het brievenarchief van Erich Kästner. 
Alle boeken, inclusief vertalingen, van Michael 
Ende, en zelfs meubilair van hem. Hij kreeg dan 
ook een eigen museum binnen het slot. De bero-
emde Ann Pelowski schonk twee jaar geleden haar 
verzameling ‘verteldoeken’ uit allerlei culturen. En 
dit jaar krijgen we een collectie Friestalige kinder-
boeken uit de laatste vijftig jaar. Geschonken door 
Jant van der Weg-Laverman.

Blutenburg: een kinderboekenslot

In 1983 verhuisde de Internationale Jugendbiblio-
thek naar het laat-gotische slot Blutenburg waar 
zij ook nu nog gevestigd is. Een slot met een rijke 
historie werd opgeknapt om een moderne referen-
tie-bibliotheek in onder te brengen. 

Eleonor Roosevelt en Jella Lepman (1946)
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Gasten mogen dus niet zelf in het grote magazijn 
dat onder het slot is aangelegd. Op de plaats waar 
vroeger de stallen waren, is nu een uitleenbiblio-
theek voor kinderen met boeken in ongeveer twin-
tig verschillende talen, waar ook allerlei activiteiten 
plaatsvinden die al in de beginjaren door Jella 
Lepman opgezet waren.

Hooglandsekerkgracht 49
2312 HS Leiden

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

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

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

Er is een atelier waar teken- en schildercursussen 
worden gegeven, er zijn taalcursussen voor kinde-
ren en er is een kinderkoor dat liederen uit allerlei 
landen op het repertoire heeft staan. In de zomer is 
de binnentuin van het slot het domein van kinde-
ren die in groepjes met elkaar over kinderboeken 
praten.

Toin Duijx
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