
Stichting Geschiedenis

Kinder- en Jeugdliteratuur

Voorzichtig slopen Kriebeltje en het muisje door het mos. Bij een holle 
boom hield het muisje stil, daar binnen was vergadering, er sprak 
iemand. Kriebeltje keek door een spleet: een Stink Stank-mannetje met 
een geblokte mantel om stond te spreken: ‘alle bosdieren zullen de heer-
lijke geur van mijn stinkzwammen prijzen. Maar de kabouters moeten 
weg, zij bederven het bos.’ ‘Ja, ja!’ riepen alle zwarte dwergen. ‘Ik zal 
uw koning zijn’ zei een andere Stink Stankman.
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Inleiding

2020 was een bijzonder jaar waarin het corona-
virus de hele wereld domineerde. We hopen dat 
onze SGKJ-vrienden alles in goede gezondheid 
hebben doorstaan. De studiedagen van de SGKJ 
konden geen doorgang vinden en dus staan er 
geen samenvattingen van lezingen in dit nummer.
Ook dit keer vroegen we weer verschillende vrien-
den om een bijdrage voor de SGKJ-Berichten te 
schrijven. Soms op basis van wat zij tijdens een 
studiedag hadden willen vertellen, maar ook over 
andere onderwerpen. En wat heerlijk dat we eigen-
lijk altijd positieve reacties op onze verzoeken krij-
gen. Het is volgens ons weer een boeiend nummer 
geworden.We wensen iedereen veel leesplezier.

Margreet van Wijk-Sluyterman & Toin Duijx

Artikel

Oorlog op zee, de jeugd vaart mee!

Jeugdboeken en de Tweede Wereldoorlog 
 
‘Daar geeft de commandant het sein “Valt aan!” Nu 
bekommert niemand zich er meer om of hij ge-
zien wordt, ja of neen. Onder hoge ruggen van wit 
zog rennen de honden op het wild af.’

In dit citaat gaat het niet om een jachtscène ergens 
op de Veluwe. De ‘honden’ zijn Britse motortorpe-
doboten (MTB’s) die onder Nederlandse vlag varen 
en het ‘wild’ wordt gevormd door een konvooi 
Duitse schepen. Op een van de MTB’s dient Evert 
Gnodde, een visserszoon uit Urk, die de spannende 
aanval, net als de lezer, meemaakt. K. Norel (1899-
1971) beschreef de scène in zijn jeugdboek Enge-
landvaarders (1945, A. Roelofs van Goor, Meppel)

Oorlog op zee

Op 1 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog 
uit. Nederland probeerde uit alle macht om buiten 
het conflict te blijven. Dat lukte niet want al op 9 
september 1939 liep het vrachtschip Mark op een 
mijn in de Noordzee en zonk. Kort daarna, op 7 no-
vember, werd de Nederlandse tanker Sliedrecht ten 
westen van Ierland getorpedeerd. Er zouden nog 
vele schepen volgen. Uiteindelijk gingen 350 van 
de 557 koopvaardijschepen door krijgshandelingen 
verloren. Maar liefst 1.800 opvarenden kwamen 
daarbij om. Ook de Koninklijke Marine kwam niet 
ongeschonden uit de strijd. Zij verloor 38 oor-
logsschepen en 3.800 opvarenden. Het zijn deze 
indrukwekkende aantallen slachtoffers die inspira-
tie opleverde voor talloze verhalen, documentaires, 
boeken en films, die op hun beurt ons beeld van de 
oorlog op zee hebben gevormd. En dat geldt zeker 
ook voor de jeugdboeken. 

Jeugdboeken over de zeeoorlog

Dit korte artikel is gebaseerd op mijn (langere) 
lezing ‘Vijand over bakboord’ over hetzelfde onder-
werp die gepland stond voor de najaarsstudiedag 
van onze stichting in 2020, maar die vanwege het 
coronavirus geen doorgang kon vinden. Ik wilde 
daar de vraag behandelen of en zo ja hoe auteurs 
in staat waren geweest om in romanvorm een juist 
beeld van de oorlog op zee te geven en of deze ro-
mans hebben bijgedragen aan het (nog) bestaande 
beeld dat we van deze periode uit onze geschiede-
nis hebben. In dit artikel wordt een aantal na 1945 
verschenen maritieme jeugdboeken besproken uit 
mijn bescheiden verzameling. Ik heb me daarbij 
beperkt tot oorspronkelijk Nederlandse jeugdlitera-
tuur. 

De Koninklijke Marine

Karel (K) Norel moet (naar mijn mening) als eerste 
en belangrijkste auteur in dit beperkte overzicht 
worden genoemd. Al in de oorlogsjaren begon hij 
te schrijven aan zijn Engelandvaarders en dat maak-
te dat het boek al in 1945, zodra de papierschaarste 
het toeliet, kon verschijnen. Hij wist toen nog niet 
dat hij Nederlands meest succesvolle jeugdboeken-
auteur over de oorlog op zee zou worden.
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Engelandvaarders werd een enorm succes en dat zal 
mede zijn veroorzaakt door het simpele zwart/wit 
beeld dat hij van zijn hoofdpersonen schetste. Dat 
zijn eenvoudige, oprechte en ook nog godvruchtige 
Vaderlanders die het met overtuiging tegen de laffe 
en verachtelijke vijand opnemen. De beschrijving 
van het zeegevecht, waarmee dit artikel begint, is 
niet erg gedetailleerd maar in de kern wel juist. 
Het spannende prachtverhaal zal maar liefst 42 
drukken beleven.

Veel preciezer en uitgebreider is zijn romanversie 
van de ondergang in 1942 van een Nederlandse on-
derzeeboot in de Zuid-Chinese Zee. In O16 (1946, 
Callenbach, Nijkerk) beschrijft hij hoe de onder-
zeeboot op een (zee)mijn liep en dadelijk zonk. 
Slechts een paar mannen overleefden de klap. Ze 
begonnen aan een gruwelijke zwemtocht op zoek 
naar vaste wal. Een voor een moesten ze het door 
uitputting opgeven en verdwenen ze in de golven. 
Alleen Joost Vermande, de hoofdpersoon van de 
roman bereikt na 35 uur zwemmen een eiland en 
wordt gered. Het is het levensverhaal van kwartier-
meester Cor de Wolf.

Uithoudingsvermogen en heldenmoed spelen ook 
een rol in Met de Montfertown op konvooi (1960, 
Kluitman, Alkmaar), door J. Rommets. Volgens 
de flaptekst is het geschreven door een oud-
marineman. De Montfertown is een Amerikaanse 
torpedobootjager uit de Eerste Wereldoorlog die nu 
in de Tweede Wereldoorlog in Brits/Nederlandse 
dienst helpt om Trans-Atlantische konvooien te 
beschermen. Het is een oud schip met gebreken 
en dat komt precies overeen met de werkelijke 
dienst van de Britse HMS Campbeltown, die korte 
tijd met een Nederlandse Marine bemanning heeft 
gevaren. Het schip wordt ook nog zijdelings be-
trokken bij het tot zinken brengen van het Duitse 
slagschip Bismarck.

De flaptekst: ‘Het zal iedere Hollandse jongen in-
teresseren te lezen wat voor rol de kleine ‘Montfer-
town’ met zijn onverschrokken bemanning hierbij 
heeft gespeeld’. In werkelijkheid niets, maar span-
nend was het in die dagen, net als in het boek.

De koopvaardij

Het leven aan boord van koopvaardijschepen komt 
ook aan bod in jeugdboeken. In 1949 verscheen 
van de hand van J.F. Viëtor (1899-1985) De lotge-
vallen van Stuurman Stavast, met de koopvaardij in 
oorlogstijd, (Den Haag, De Nederlandsche Padvin-
ders). Volgens de auteur ‘de persoonlijke beleve-
nissen één onzer Oceaan-verkenners’. Jan Viëtor 
was commandeur op het opleidingsschip voor 
matrozen van de koopvaardij Pollux en de tweede 
assistent-hoofdkwartiercommissaris voor zeever-
kenners van De Nederlandse Padvinders. Tijdens 
de oorlog diende hij als stuurman op een Neder-
lands koopvaardijschip, zodat veilig aangenomen 
kan worden dat ‘de persoonlijke belevenissen’ uit 
de inleiding van de auteur zelf zijn. 
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Het boek begint aan boord van een kustvaarder in 
Antwerpen die op 8 mei 1940 naar Groot-Brittan-
nië vaart en dan onderdeel wordt van de geallieerde 
koopvaardijvloot. Stuurman Stavast vaart de gehele 
oorlog met verschillende schepen al of niet in 
konvooi over de oceanen. Hij maakt verschillende 
aanvallen mee en op een dag wordt zijn schip ge-
torpedeerd door de vijand. De beschrijvingen zijn 
heel precies, maar ook eigenlijk een beetje saai, 
niet erg opwindend. 

Anthony van Kampen (1911-1991) schreef Kapitein 
Jan van Leeuwen (1948, De Boer, Kampen) als het 
derde deel van de trilogie over het Rotterdamse Ke-
telbinkie, Jan van Leeuwen. In dit deel is hij uitge-
groeid tot gezagvoerder van een koopvaardijschip 
dat deel uitmaakt van een konvooi schepen. Niet 
zomaar een konvooi, maar van wellicht het meest 
ongelukkige konvooi uit de hele oorlog. Het gaat 
om konvooi PQ17 dat op weg naar Moermansk in 
1943 grotendeels door Duitse vliegtuigen en onder-
zeeboten tot zinken zou worden gebracht. Ook het 
voormalige ketelbinkie verloor zijn schip.

‘De Zeven Provincien liep langzaam uit... 
Stopte bijna... 
Dit was de oorlog en zo verloor dus een kapitein 
zijn schip.’  

De bemanning weet aanvankelijk in de reddingbo-
ten aan het zinkende schip te ontsnappen en dan… 
Er is iets merkwaardigs. Ik bezit twee edities van 
het boek die bij nadere beschouwing verschillende 
versies geven van de gebeurtenissen na het zinken 
van het schip. In de ene versie…nee dat is een leuk 
onderwerp voor een volgend artikel.

Samenvattend

Uit deze volstrekt niet-representatieve steekproef 
blijkt dat de auteurs, soms op grond van hun 
persoonlijke ervaringen, een tamelijk getrouw 
beeld hebben gegeven van de oorlog op zee. Dat 
doet recht aan de laatste regels van de flaptekst van 
Kapitein Jan van Leeuwen: ‘Moge de jongens (en 
meisjes) van Nederland dit niet vergeten!’

Dirk J. Tang

Artikel

Brutale sprinkgermanen, vossen en 
reuzenpoppen

Legaal verhulde en clandestiene kinder- en jeugdboeken 
(1940-1946)

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven er 
kinderboeken verschijnen. De meeste bevatten 
neutrale verhalen, maar een aantal uitgaven is 
duidelijk pro- of anti-Duits. Was de kritiek op de 
Duitsers openlijk, dan werden deze kinderboeken 
clandestien gepubliceerd. Met verhulde kritiek was 
dat echter niet zo noodzakelijk, dus konden de des-
betreffende kinderboeken legaal worden uitgege-
ven. Clandestiene neutrale kinderboeken kwamen 
ook voor, dat gebeurde meestal vanwege illegaal 
papiergebruik, een bepaalde auteur of illustrator 
(joods bijvoorbeeld) of internering.

Legaal en verhuld anti-Duits

De verhulde kritiek op de Duitsers in legale kinder-
boeken werd vaak heel creatief in de verhalen ver-
werkt. Dat maakt deze boeken extra aantrekkelijk: 
er zit iets in verstopt, wat de lezer natuurlijk graag 
wil ontdekken. Soms denkt iemand dat er sprake is 
van verhulde kritiek, hoewel die er niet lijkt te zijn.
Jo Otten schreef voor de NRC (3-2-1940 t/m 27-4-
1940) een vervolgverhaal, De avonturen van Jam-
merpoes. Een kinderverhaal, dat Jenny Dalenoord 
illustreerde. Het werd in 1941 door Querido in 
Amsterdam in boekvorm uitgegeven. De spre-
kende kater Jammerpoes gaat uit onvrede over zijn 
knorrige baasje op reis. Hij ontmoet twee weeskin-
deren, zusje en broertje, die aan hun hardhandige, 
gierige oom en voogd willen ontsnappen. Van hun 
vader, een zeeman, hoorden ze verhalen over al-
lerlei volkeren, die meestal niet deugen, behalve 
het volk van koning Hik. Dat volk trekt hen aan, ze 
vinden het land van Hik op een kaart en besluiten 
ernaar op zoek te gaan. Het drietal ontmoet eerst 
groene draken die elkaar bestrijden en daarna 
nogal domme reuzenmarmotten die zich onderste-
boven voortbewegen en hun zinnen achterstevoren 
uitspreken. Vervolgens komen ze in het land van 
de reuzenkonijnen waar de toegeeflijke koning 
Knorbelino heerst.
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Hij lijdt onder zijn agressieve en verwende zoon 
Klamboezijn en diens vrienden. Uit angst voor een 
opstand durft de koning zijn zoon niet stevig aan 
te pakken. Daarna ontmoeten de hoofdpersonen 
bij de chaotische denkmuizen die zichzelf regeren 
maar zonder iets aan te pakken, de zeer ordelijke 
muis Muizelino. Deze zoekt een systeem om de 
muizen aan zich te onderwerpen. De wanordelijke 
muis Topolino is meer voor een democratisch 
systeem, maar dat leidt slechts tot veel praten met 
weinig resultaat. Uiteindelijk komen ze in het land 
van koning Hik, waar iedereen vriendelijk is en de 
hik heeft. De hoofdpersonen schieten tien reuzen-
kanonnen af, waardoor iedereen van schrik van de 
hik afraakt, en ze besluiten zich voorgoed in het 
land van Hik te vestigen. 

Volgens Rob Groenewegen, de biograaf van Ot-
ten, zijn de hoofdpersonen op zoek naar de ide-
ale staatsvorm. Het land van koning Knorbelino 
is de Weimar-Republiek. Knorbelino moet dan 
rijkspresident Hindenburg en Klamboezijn moet 
rijkskanselier Hitler voorstellen, maar niets wijst 
erop. Volgens Groenewegen slaat Muizelino op 
Mussolini, is Topolino een Italiaans automerk en 
de Italiaanse Mickey Mouse. (zie Boekenpost, 2006 
(81), pp. 11-14) Maar waar de andere volkeren en 
personages voor staan, legt hij niet uit. Het lijkt me 
allemaal ver gezocht. Alleen de naam Muizelino is 
misschien een indicatie, maar verder zijn er geen 
duidelijke aanknopingspunten. Als namen naar 
bestaande politici en volkeren moeten verwijzen, 
dan moet de overeenkomst duidelijk zijn, anders 
werkt de verhulling niet, zeker niet bij de jeugd.

Een veel bekendere poes is Tom Poes, een schep-
ping van het creatieve echtpaar Marten Toonder 
en Phiny Dick. Hun eerste beeldverhaal over dit 
schrandere dier is getiteld Avonturen van Tom 
Poes; het begon als vervolgverhaal in De Courant/
Het Nieuws van den Dag in het voorjaar van 1941. 
In 1942 werd het verhaal uitgegeven als oblong 
boekje, getiteld Tom Poes ontdekt het geheim der 
blauwe aarde met alleen de naam van Toonder op 
de omslag. Tom Poes ziet op een dag een dwerg 
met een zak slepen. Hij wil hem helpen, maar de 
dwerg schopt hem boos weg. Later ziet Tom Poes 
de dwerg een grot ingaan, waaruit ’s nachts een rij 
reuzen komt, die goudstaven gaan stelen uit het 
kasteel van de markies van Muizenis. Tom Poes 
bezoekt de markies en belooft hem het goud terug 
te bezorgen. Hij ziet in de grot de slechte reuzen 
slapen en de dwerg, die blauwe aarde met water 
mengt, terwijl deze zingt:

Wanneer men water doet bij ’t blauwe zand 
En daarin groote laarzen plant - 
En daarna zachtjes fluit - 
Dan groeien er vast reuzen uit.’

De dwerg betrapt Tom Poes en bindt hem vast, 
maar valt daarna in slaap. Tom Poes bevrijdt zich, 
knevelt de dwerg en laat de reuzen verdwijnen 
door hun laarzen uit te trekken. Hij koopt bij een 
klompenmaker drie paar klompen, die hij vult met 
blauwe aarde. Dan verschijnen er drie goedaardige 
reuzen die het goud terugbrengen naar de mar-
kies. Tijdens de slotmaaltijd vertelt Tom Poes zijn 
gastheer waar de slechte dwerg is te vinden, zodat 
deze gevangen kan worden genomen. Vader Toon-
der zei eens tegen Marten: ‘Als je daar [in Duits-
land] laarzen in de grond plant, groeien er soldaten 
uit.’ Een verdere toelichting lijkt me niet nodig.
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Eug. A. Winters schreef en illustreerde De prinses 
en de drie verborgen schatten (Curaçao, R.K. Boek-
handel ‘St. Augustinus’, 1944). Een prinses woont 
met haar moeder in een mooi paleis in een land 
vol tulpen en molens. De koningin bezit drie pa-
leizen: van baksteen in het groene Waterland, van 
ivoor in een ver land met palmen en een paleisje 
op een sterke rots, met cactussen en altijd wind. 
De prinses trouwt een prins en er worden twee 
dochtertjes geboren.

Dichtbij het groene Waterland woont een slechte 
reus met een zwart snorretje, altijd eropuit om 
mensen te kwellen en gebouwen te vernielen. Hij 
is jaloers op de koningin met haar gelukkige volk. 
Hij wil haar opsluiten in een kooi, maar zij vlucht 
op tijd naar een naburig eiland. Een kwade draak 
verovert in het verre land het ivoren paleis. De 
prins reageert hierop door krijgers ten strijde uit te 
rusten. Hij bezit drie schatten: een robijn (liefde), 
een turkoois (hoop) en een diamant (geloof). De 
prins verblindt de reus met deze edelstenen en 
deze wordt daarna onthoofd.

De draak wordt verwond door een toverelixer en 
ook gedood. ‘En de dienaren bouwden de vernielde 
Paleizen op, mooier dan ze ooit waren geweest 
en de Koningin en Prinses en haar gezin keerden 
weer naar het Waterland en leefden gelukkig en 
tevreden met hun volk.’ Ook dit verhaal lijkt me 
duidelijk, behalve misschien wat het derde land is. 
Dat is Curaçao.

De Sprinkgermanenplaag (en de stoute dingen die 
Toontje deed). Vertelselboek voor grote mensen. Ter 
levendige herinnering aan de 5-jaar lange logeerpartij 
van de Sprinkgermanen. (G.W. Breughel te Amster-
dam, circa 1945) is geschreven en geïllustreerd 
door John Kennis. Het is een beeldverhaal over het 
verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
met kinderen als hoofdpersonen. 

Het boekje begint in vredestijd met ‘Moeke’ en vele 
kinderen, die vrolijk in een grote tuin vol tulpen 
spelen en in ‘de Grote Beek, die ons scheidde van 
het landgoed van Oom Tommy. […] In het onderste 
hoekje van de tuin had broertje Zwartneus een 
bergplaats voor kolen.’
 
Broertje Toontje is zeer eigenwijs: hij vindt dat 
oom Tommy zich met zijn eigen zaken moet 
bemoeien. Toontje gaat naar een aangrenzend bos 
waar oom Brommy sinds kort is komen wonen. 
Deze laat zijn zoontjes in een zwart uniform mar-
cheren en trainen in vechten. Oom Tommy ergert 
zich aan dat spektakel en probeert met oom Brom-
my te overleggen, hetgeen mislukt. Toontje komt 
terug en vindt medestanders in Geeltje en Maxie; 
ze maken het krantje Volk en Keukenland dat in 
beslag wordt genomen. Uit woede trekken ze een 
zwart hemd aan en roepen heel hard Hou Badkuip! 
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Op een ochtend in mei vallen de jongens van oom 
Brommy de tuin van Moeke binnen. Deze vertrekt 
dan snel over de beek naar oom Tommy. Hoewel 
de tegenstand van haar zoontjes hevig is, is de 
overmacht te groot. De Brommy’s slapen en eten 
nu in Moekes huis. Neefje Iesie krijgt een gele 
dwaalster op zijn borst, zodat men hem overal 
direct kan herkennen, er wordt op alle speelgoed 
beslag gelegd en er worden cementen prieeltjes in 
de tuin gebouwd.
 
De kinderen van Moeke richten op de vliering een 
geheime club met een clandestiene telefoon op 
en gaan een eigen krantje maken, dat ze Vrij-Huis 
noemen. Henkie komt in paniek melden dat de 
Brommy’s een plek in de tuin met prikkeldraad 
omheinen, waarbij ze een bordje Consitraliekamp 
plaatsen. Broertjes die betrapt zijn met Vrij-Huis in 
hun bezit, en Iesie worden in het kamp opgesloten. 
Omdat oom Brommy verlegen zit om schoonma-
kers van zijn huis, wil hij de zoontjes van Moeke 
daarvoor laten oppakken, maar deze gaan snel 
verstoppertje spelen. ‘En we verstopten ons in de 
kleerkast, in de speelgoedkast, onder de gootsteen, 
onder de pannen, achter het fornuis.’
 
Een heel legertje Tommyboys onder leiding van 
Eikenhower stormt op een zeker ogenblik via de 
beek de tuin in, wat de Brommy’s langs de oever 
zó in de war brengt, dat ze vluchten. Oom Brom-
my vlucht ook en komt met een zweefsprong door 
het wc-raampje in de wc terecht. Toontje, Maxie en 
Geeltje worden opgepakt als ‘huisverraders’. De 
kinderen krijgen voedsel uit onder andere Zweden 
en Moeke keert tot ieders grote blijdschap terug.

Enige toelichting is hier nodig:  
Toontje is ir. Anton Mussert, de leider van de NSB; 
Geeltje is Cornelis van Geelkerken, een van de 
oprichters van de NSB, chef Nationale Jeugdstorm; 
Maxie is Max Blokzijl, NSB-Kamerlid, journalist, 
zanger en hoofd perswezen; Volk en Keukenland is 
Volk en Vaderland, het weekblad van de NSB; Iesie 
is de kleine Izaäk, staat dus voor de joden, en Vrij-
Huis is Vrij Nederland, een bekend verzetsblad.

Dieren zijn een uitstekend middel om verkapt te 
kritiseren of te bespotten. Het beroemdste voor-
beeld uit onze literatuur is Van den Vos Reynaerde 
(ca. 1260). Pietje Pluimstaart (W. Blok, Amsterdam, 
ca. 1946) gaat over dieren in oorlogstijd. Henk 
Niesen schreef het verhaal en Joop Gerlach maakte 
de illustraties. De konijnen worden lastiggevallen 
door Reintje Roodstaart, de vos, hij controleert hun 
persoonsbewijs, ze moeten in Vossenland voor 
hem werken en lopen gevaar om in de vossenpan 
te belanden. De konijnen zijn deze situatie op een 
dag beu. Pietje roept hen op ter vergadering, waar 
ze besluiten de trouweloze vossen om middernacht 
aan te vallen. Zwaluwen dienen als jachtvliegtui-
gen, kippen als bommenwerpers (met eieren!) en 
eenden als amfibievoertuigen. De vossen worden 
verslagen en de konijnen bevrijden hun gevangen 
soortgenoten. Pietje (met pijp en adjudant) rijdt 
in een jeep naar de vossenkoning voor vredeson-
derhandelingen. Na de capitulatie van de vossen 
keren de konijnen in triomf met kippen, eenden 
en andere dieren naar huis. Als beloning mogen 
alle konijnen van de koning elke avond kool en 
klaver eten op de koninklijke weiden. Eens per jaar 
herdenken de dieren de overwinning op de vossen 
met dansen bij volle maan.
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De konijnen dragen platte helmen, die verwijzen 
naar de Engelse militaire helm, en de vossen 
dragen een ijzeren kruisje, dat verwijst naar het 
IJzeren Kruis, een Duitse militaire onderscheiding. 
Pluimstaart rookt een pijp en komt in een jeep 
naar de overwonnen vossen om over vrede te pra-
ten. Hij lijkt hierdoor duidelijk op prins Bernhard, 
die in Wageningen bij de capitulatie van het Duitse 
leger aanwezig was.

Clandestien en neutraal

Dokter Langpootmug (’s-Gravenhage, W. Polak, 
1942) is een boekje met kinderversjes verzameld 
door Bea Etty Polak-Biet met illustraties van Lescha 
(Leo Schatz). De verspreiding ervan gebeurde door 
AJC’ers (Arbeiders Jeugd Centrale); de opbrengst 
ervan werd gebruikt om onderduikers te finan-
cieren. Het boekje werd in beslag genomen door 
ambtenaren van de prijsbeheersing (toezicht op de 
verkoop aan het publiek). Flapje Wildsnuit wil een 
mensch worden is samengesteld door ds. J. Matzer 
van Bloois (versjes), dr. J. Drost (proza) en jhr.ir. J. 
de Ranitz (illustraties). 
Deze uitgave (door mr. H. Dikkers) kwam tot stand 
in het gijzelaarskamp (kleinseminarie Beekvliet) in 

St. Michielsgestel in 1942-1943 voor de kinderen 
thuis en werd in 1948 uitgegeven door de Erven 
J.J. Tijl in Zwolle. Voor Rinkeldekink de toverstui-
ver (Amsterdam, De Bijenkorf, ca. 1943) schreef 
Jan Roelfs de tekst en maakte Hans Brouwer de 
illustraties. Opvallend is dat in dit kinderboek van 
de nikkelen oorlogsmunten alleen de waardekant 
wordt afgebeeld en niet de andere kant met een 
Germaans symbool. Toeval? 

Clandestien en anti-Duits

Kriebeltje de boskabouter verscheen circa 1944 ano-
niem, de illustrator signeert met de naam Clia. Er 
wordt geen uitgever genoemd. Kabouter Kriebeltje 
ontmoet op een vuilnisbelt een vieze rups met een 
snorretje en vraagt wie hij is. ‘”Ik ben Dolfje Mot”, 
huilde de motrups, “ik deed zoveel goed, ik maakte 
alles stuk en mijn vriendjes hielpen me. Maar de 
mensen maakten al mijn vriendjes dood, ik kon 
nog net ontsnappen in de rommel. En nu heb ik 
maar zo’n heel klein stukje vloerkleed om te eten!” 
“O! ben jij zo’n lelijke vernieler?” riep Kriebeltje 
boos, ”dan hoor je ook in die viezigheid –de mie-
ren moesten je maar in de pot stoppen.”’ En dat 
gebeurt dan ook. 

Daarna verscheen, ook anoniem, in circa 1944 
Kriebeltje en de StinkStank-mannetjes, weer met il-
lustraties van Clia. Kriebeltje en de andere boska-
bouters ontdekken StinkStank-mannetjes, zwarte 
dwergen, die met een stinkzwam bezig zijn. Op 
een vergadering houdt een dwerg met een geblokte 
mantel een opruiende toespraak. Hij vindt dat 
alle kabouters uit het bos moeten verdwijnen. De 
dwerg Maxtoontje wordt koning, maar de werke-
lijke heerser is de kraai Hinkstap, die alle dieren 
tot slaaf wil maken. 
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Gelukkig vervaardigt de bosfee voor Kriebeltje een 
betoverde pijl en boog, waarmee hij alle StinkS-
tank-mannetjes en Hinkstap verslaat. 
De runen SS in de titel verwijzen natuurlijk naar 
de Waffen-SS. De dwerg met de geblokte mantel 
is Max Blokzijl en Maxtoontje en de kraai Hink-
stap zijn respectievelijk Mussert en Seys-Inquart, 
rijkscommissaris van bezet Nederland. Deze werd 
spottend ‘Hinkwat’ genoemd, omdat hij mank liep. 
Afgebeeld worden dwergen in uniformen, voorzien 
van hakenkruisen en SS-tekens. 

Conclusie

In de jaren 1940-1946 werden kinder- en jeugd-
boeken met anti-Duitse kritiek, die overwegend 
verhuld is, uitgegeven. De verhullingen zijn vaak 
heel creatief en meestal doorzichtig: soms blijken 
dieren mensen (Pluimstaart) of geven details de 
doorslag (een snorretje), vaak zijn namen doorzich-
tig (Hinkstap), soms zijn ze nogal duister (Iesie). 
Jonge kinderen zullen deze verkapte kritiek niet in 
de gaten gehad hebben, de meeste oudere kinderen 
waarschijnlijk wel, doordat zij veel meer bewust de 
oorlogsgebeurtenissen meemaakten. De auteurs 
konden met deze verhalen op ludieke wijze de 
jeugd inzicht geven in de oorlogssituatie en tevens 
afreageren door op een betrekkelijk veilige wijze de 
Duitse bezetters te bekritiseren. 

Frits Booy

In memoriam

Rein Talens (1930-2020)

Op 12 oktober 2020 is op negentigjarige leeftijd 
SGKJ-vriend Rein Talens uit Norg overleden. 
Vele jaren was Rein donateur van onze stichting 
en geregeld was hij aanwezig op de studiedagen, 
meestal in gezelschap van Gerriet Kosters uit het 
naburige Roderwolde. Zijn hoge leeftijd en vooral 
ook zijn brozer wordende gezondheid weerhielden 
hem er niet van om ook de laatste jaren de studie-
dagen bij te wonen. Toen ik daarover een keer met 
hem in gesprek was, zei hij:

‘We gaan gewoon door, Janneke. Met niks doen 
wordt het echt niet beter.’ Een positieve levenshou-
ding!

Jongensboeken en kwartjesboeken

Rein had een grote interesse in het oude kinder-
boek, waarbij zijn belangstelling vooral uitging 
naar jongensboeken van Nederlandstalige auteurs 
uit de periode tot 1940 en naar kwartjesboeken. Op 
deze gebieden bouwde hij fraaie collecties op, met 
onder meer een groot aantal titels uit het fonds van 
uitgeverij Kluitman. Tot zijn favoriete schrijvers 
behoorden J.B. Schuil (1875-1960), H.J. Haarman 
(1914-1956) en Kasper Afman (1914-1992). 
Zijn zoon Bart Talens vertelde mij dat Rein zijn 
verzameling, bij elkaar zo’n 2.000 boeken, heeft 
nagelaten aan Stichting ’t Oude Kinderboek in 
Lochem. Daar zullen ze ongetwijfeld blij zijn met 
deze schenking, want Rein lette bij het kopen van 
boeken nauwlettend op de kwaliteit. ‘Als hij een 
boek tegenkwam met een mooiere band dan hij al 
had, dan schafte hij het aan en werd het boek met 
de minder fraaie band vervangen.’ Naast jongens-
boeken had Rein een grote interesse in histori-
sche literatuur, in het bijzondere over de Tweede 
Wereldoorlog. 
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Maatschappelijk actief

Zijn belangstellingsgebieden hadden duidelijk 
raakvlakken met zijn beroepsmatige loopbaan. 
In de jaren vijftig was hij ‘schrijver 1e klas’, zoals 
dat toentertijd heette, bij de PTT. Die baan beviel 
hem echter maar matig, wat hem deed besluiten 
om in de avonduren een opleiding tot onderwijzer 
te volgen. Nadat hij die had afgerond werd hij in 
1957 aangesteld als onderwijzer aan de openbare 
lagere school in het Drentse Sleen. Het begin van 
een succesvolle carrière in het onderwijs, waar 
Rein helemaal op zijn plaats was. In 1963 maakte 
hij de stap naar het Guyot Instituut in Groningen, 
een school voor dove en slechthorende kinderen. 
Weer later werd hij leraar aan de Klaas de Vries-
school, eveneens in Groningen. Op deze school 
voor L.E.A.O. gaf hij tot zijn pensionering in 1982 
onder andere Nederlands en Handelsrekenen. Hij 
was iemand met hart voor zijn leerlingen. Met een 
aantal hield hij zijn leven lang contact. Toen hij dit 
jaar zijn negentigste verjaardag vierde, waren er 
dan ook felicitaties van verschillende oud-leerlin-
gen. Naast zijn werk in het onderwijs had Rein tal-
loze andere bezigheden. In zijn woonplaats Norg, 
waar hij en zijn gezin in 1971 waren neergestreken, 
was hij vanaf dag één actief, vertelde Bart Talens. 
‘Zijn maatschappelijke betrokkenheid was groot. 
Hij organiseerde bijvoorbeeld tentoonstellingen, 
zat in de Culturele Raad en was vele jaren wethou-
der. Ook was hij een drijvende kracht achter de 
vriendschapsbanden tussen de gemeente Noorden-
veld, waarvan Norg deel uitmaakt, en het Duitse 
Sögel.’ Vanwege zijn talrijke maatschappelijke 
verdiensten werd hij in 2005 benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau, een onderscheiding 
waar hij trots op was maar zeker niet prat op ging. 
Rein Talens was namelijk een bescheiden mens, ie-
mand op wie altijd een beroep kon worden gedaan, 
maar die nooit van de toren blies.

‘Bij leven en welzijn’ 

Dat is ook de indruk die hij maakte op de studieda-
gen van de SGKJ. Rustig en prettig in de omgang, 
belangstellend en altijd bereid tot een praatje. De 
laatste keer dat ik hem ontmoette, was op Hoge-
school Windesheim in Zwolle tijdens de najaars-
studiedag in 2019.

Het was mijn eerste optreden als voorzitter van de 
stichting en na afloop complimenteerde Rein me 
met het programma. De lezingen rond het thema 
‘het klassieke kinderboek’ had hij erg boeiend 
gevonden. Daarbij was hij vooral enthousiast over 
de korte presentaties die enkele SGKJ-vrienden 
hadden gegeven over hun persoonlijke klassieke 
kinderboek. Het sprak hem zeer aan om op deze 
manier de vrienden van de stichting meer bij de 
studiedagen te betrekken en hij stelde voor dit va-
ker te doen. Een aanbeveling die het bestuur graag 
overnam. Bij de voorbereiding van de voorjaarsstu-
diedag 2020, waarbij het thema ‘75 jaar bevrijding’ 
zou zijn, was het dan ook vanzelfsprekend dat we 
in het programma drie korte presentaties opnamen 
waarin SGKJ-vrienden iets zouden vertellen over 
een kinderboek over de Tweede Wereldoorlog dat 
veel indruk had gemaakt. Even vanzelfsprekend 
was het om Rein te vragen of hij een van deze 
presentaties wilde verzorgen. Spontaan zei hij in 
een telefoongesprek ‘ja’ op deze vraag en al gauw 
ontving ik per post de tekst van zijn presentatie. 
Zoals bekend ging de voorjaarsstudiedag vanwege 
de coronamaatregelen niet door. Het programma 
werd verplaatst naar 30 oktober. Rein zegde ook 
voor die datum zijn medewerking toe. ‘Bij leven 
en welzijn’, voegde hij toe. Ook deze keer strooide 
corona echter roet in het eten: begin september 
ging er definitief een streep door de studiedag. 
Per mail en reguliere post zijn de SGKJ-vrienden 
van dit besluit op de hoogte gesteld. Het bericht 
zal ook Rein hebben bereikt. Ik heb hem er echter 
niet meer over gesproken. ‘Op 20 oktober kregen 
we van zijn verzamelvriend Gerriet Kosters bericht 
dat Rein was overleden. Zijn toevoeging ‘bij leven 
en welzijn’ in ons laatste telefoongesprek kreeg 
daardoor een wel zeer bijzondere lading. Was de 
studiedag op 30 oktober doorgegaan, dan had Rein 
zijn presentatie immers niet meer kunnen geven. 
Gelukkig hebben we nog wel de door hem toege-
stuurde tekst, die als eerbetoon in dit nummer van 
de SGKJ-Berichten is opgenomen. Waarschijnlijk 
is het een van de laatste wapenfeiten op het gebied 
van oude kinderboeken van Rein Talens, die we 
ons zullen herinneren als een in alle opzichten 
betrokken en aimabel vriend van de SGKJ.

Janneke van der Veer
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Artikel

Kwartjesboeken met een anti-oorlogs-
strekking

Onze vriendin-voorzitter vroeg mij om tijdens de 
studiedag een vooral kort verhaal te vertellen over 
een of twee bijzondere jeugdboeken uitgegeven 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vrij spontaan zei 
ik ‘Ja, dat is goed’, niet vermoedend dat ik hiervoor 
mijzelf wat in de nesten zou werken. Ik heb name-
lijk wel veel jeugdboeken, maar niet van na WO 
II. En toen belandde ik ook nog plotseling in het 
ziekenhuis, maar ik wilde de voorzitter niet teleur-
stellen. Ik ben echter eigenaar van een complete 
verzameling Kwartjesboeken die bij menig SGKJ-
vriend ongetwijfeld bekend zal zijn. Op drie na zijn 
die allemaal vóór 1941 verschenen, het jaar waarin 
de bezetter toezicht, censuur en repressie straffer 
had georganiseerd. De laatste exemplaren versche-
nen na de oorlog en waren een mislukte poging 
de uitgave van Kwartjesboeken weer op de markt 
te brengen. En die drie exemplaren werden min of 
meer mijn redding. De laatste drie boeken vormen 
een trilogie, bestaande uit De Gele Envelop, De 
Clandestiene Club en Geheim Verzet, alle drie met 
een uitgesproken anti-oorlogsstrekking. De trilogie 
is geschreven door Alex Tersoest, pseud. van Hans 
K. Pennarts en geïllustreerd door Piet Broos. Hans 
Pennarts (1903-1976) voorzag tijdens de oorlog in 
zijn levensonderhoud door een antiquariaat van 
een ondergedoken joodse vriend gaande te houden. 
Het eerste deel vertelt over een jongmens en zijn 
vader, officier in het voormalig (1939) Nederlandse 
leger. In de meidagen van 1940 verdwijnt vader, 
naar later blijkt naar Engeland, maar geeft zijn 
zoon een grote envelop, die hij zorgvuldig moet be-
waren en alleen mag afgeven aan iemand die hem 
een wachtwoord zal geven. Een simpel probleem, 
zou je zeggen, maar het zou geen jongensboek zijn 
als men niet zou proberen de zoon de envelop te 
ontfutselen. Vooral een oudere buurjongen speelt 
daarbij een wat dubieuze rol, maar gelukkig blijft 
de gele envelop ongeschonden. In het tweede deel 
van de trilogie volgen we de avonturen van een 
clubje jongens die in het verzet willen gaan. Op 
hun manier plegen ze ook verzet, zodanig zelfs, dat 
er door de Duitsers jacht op hen wordt gemaakt, 

met natuurlijk hachelijke situaties waarin zij 
belanden. Een verstandige leraar roept de jongens 
stiekem bij elkaar en maakt hen duidelijk dat zij 
voor dit werk echt nog te jong en onervaren zijn. 
‘Stop er mee, ga weer doen wat jongens doen, ook 
al zijn de omstandigheden dan ook niet normaal.’

De Clandestiene Club houdt hiermee op te be-
staan: eind goed, al goed, zoals je in een jongens-
boeken mag verwachten. In het laatste deel ont-
moeten we onze hoofdpersoon die benaderd wordt 
door een man die de envelop komt halen. Deze 
man neemt hem mee naar Engeland, waar hij tot 
zijn grote verrassing zijn vader terugziet. De bevrij-
ding was daar een groots feest in het hele land. 

Rein Talens

Interview

Emeritus hoogleraar Piet Buijnsters

‘Ik ben een gemankeerde antiquaar’

Als student was hij al een verwoed boekenverzame-
laar. Eenmaal hoogleraar Oude Nederlandse letter-
kunde en Boekwetenschap (1971-1995) aan de Rad-
boud Universiteit kocht Piet Buijnsters zijn eigen 
werkbibliotheek bij elkaar. Want zonder de authen-
tieke materialen gaat het niet. ‘Je moet rechtstreeks 
naar de bron’, zoals hij ook studenten leerde. Een 
gesprek over de troost van boeken in coronatijd, de 
kunst van het verzamelen en zijn eigen Grote Drie.  
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Piet Buijnsters in zijn werkkamer / Foto Radboud Universi-
teit / Dick van Aalst

In de hal van zijn huis tref je de eerste boeken-
kasten. In de werkkamer op de begane grond zijn 
drie wanden bekleed met boeken. ‘Dit hier’, zegt 
Piet Buijnsters, wijzend naar enkele planken, ‘is 
allemaal Betje Wolff en Aagje Deken. Er is niets 
wat zij hebben geschreven dat hier niet staat. En 
hier staat Bilderdijk, ook alles.’ En zo zijn er meer 
deelverzamelingen, schurkenlevens staan genoeg-
lijk naast gebedenboekjes. De kwetsbare werken 
en incunabelen staan achter glas in de zitkamer. 
Het is coronatijd, dus een rondleiding door de rest 
van het huis gaat niet. Maar overal staan boeken, 
verzekert Buijnsters me. ‘Alleen op de wc niet.’ 
Hoeveel het er zijn? Buijnsters heeft geen idee en 
het interesseert hem ook niet. ‘Het gaat niet om 
het aantal, maar om de apartheid en de inhoud.’ 
Zijn verzameling is bovendien levend: oude onder-
delen worden afgestoten, nieuwe liefdes komen 
erbij. Zo speuren hij en zijn vrouw tegenwoordig 
alleen nog maar naar zestiende-eeuwse grafiek. 
‘Ik verzamel geen oude boeken meer, omdat ik ze 
niet meer kan vinden. En als ik ze wel vind, zijn ze 
onbetaalbaar.’  

Ze hebben hun vermaarde collectie oude kinder-
boeken en kinderspeelgoed grotendeels geschon-
ken aan de Universiteit van Tilburg (waar de 
enige hoogleraar Jeugdliteratuur van Nederland 
zit), hun zoon heeft de verzameling van Sherlock 
Holmes overgenomen en de collectie tijdschriften 
is verkocht. ‘Ik was blij als ik soms wat kon weg 
doen, verzamelingen waar ik me toch niet meer 
mee bezig hield. En die tijdschriften, dat zijn echt 
ruimtevreters. Vaderlandsche Letteroefeningen in 
tachtig delen.’

Wat is uw drijfveer? 
‘Ik had van jongs af aan al belangstelling voor 
boeken. Mijn vader ook. Boeken, dat was voor mij 
alles. En nog steeds. Als we geen boeken hadden, 
wat zouden we dan moeten doen?’ Om zich heen 
gebarend: ‘Hier zitten hele werelden in. Ik zit elke 
dag in deze boeken te lezen. Mijn vrouw en ik treu-
ren alleen dat we tijd verliezen dat we niet kunnen 
lezen.’  
 
Dus u komt de lockdown goed door? 
‘Ja. In deze ontzettend saaie coronatijd beleef ik 
veel plezier aan mijn boeken. Ik kan alleen niet 
meer naar antiquariaten. Maar dan troost ik mezelf 
met dat er ook niet veel meer zijn.’ 
 
Werkbibliotheek 

Eigenlijk komt het door hoogleraar Willem As-
selbergs (beter bekend onder zijn schrijversnaam 
Anton van Duinkerken) dat Buijnsters zich heeft 
gespecialiseerd in de achttiende-eeuwse letter-
kunde. ‘Asselbergs was heel goed thuis in de 
middeleeuwen, de zeventiende eeuw en natuurlijk 
de twintigste eeuw. Het was moeilijk iets te vinden 
waar hij niet heel veel van af wist. Alleen de acht-
tiende eeuw was een blinde vlek, daar kon ik iets 
nieuws doen.

Piet Buijnsters (Breda, 1933) studeerde Neder-
lands in Nijmegen en promoveerde in 1963 op 
de achttiende-eeuwse dichter Rhijnvis Feith. 
Sinds 1962 is hij verbonden aan de Katholieke 
Universiteit, eerst als medewerker en sinds 
1971 als lector en later hoogleraar Oude Ne-
derlandse letterkunde en Boekwetenschap. 
Daarnaast heeft hij jaren Nederlands gegeven 
aan de MO-opleidingen in Utrecht en Arnhem. 
Hij publiceerde over onder meer Betje Wolff 
en Aagje Deken, Hieronymus van Alphen en 
Justus van Effen. Na zijn emeritaat schreef 
hij drie boeken over de geschiedenis van het 
antiquaraat en de bibliofilie in Nederland 
(2007, 2010) en België (2013). Samen met zijn 
vrouw Lin Buijnsters-Smets publiceerde hij 
twee overzichtswerken van oude kinderboeken, 
Lust en leering (2001), en prenten en papieren 
kinderspeelgoed, Papertoys (2005).
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In die eeuw was nog iets te ontdekken. Als je daar 
een spa in de grond stak, had je gelijk, ik zal niet 
zeggen een goudmijn, maar wel een interessant 
gebied te pakken. Er was in die tijd eigenlijk maar 
ëén grote figuur die zich met de achttiende eeuw 
bezighield, Jacobus Wille, hoogleraar en bibliothe-
caris aan de Vrije Universiteit. Zijn dissertatie was 
mijn bijbel.’  
 
Vaak wordt gezegd dat de achttiende eeuw in Neder-
land niets voorstelt. In het buitenland had je de Ver-
lichting, maar hier was het een saaie boel. Klopt dat? 
‘Nou, de tijd zelf was helemaal niet saai. De 
Republiek hier was een vrijhaven voor Franse 
dissidenten. Nederland stond bekend als het 
boekenland, het magasin des livres. Frankrijk kende 
een heel strenge censuur, maar bij ons kon alles 
gedrukt worden. Toen is het antiquariaat geboren. 
Suf waren alleen een aantal Nederlandse dichters, 
Huydecooper en al die andere opgeblazen figuren. 
Soms trek je een boek uit de kast en denk je: o, 
mijn God. Het begint met twintig lofdichten op de 
eigen bundel.’ 

Piet Buijnsters met een fragment uit zijn collectie achttiende-
eeuwse romans. Foto: Dick van Aalst 
 
Toen Buijnsters in 1971 hoogleraar werd (zie ook 
kader), had de Nijmeegse universiteitsbibliotheek 
(UB) nauwelijks iets voor hem in huis. ‘Ik moest 
naar Amsterdam of Den Haag gaan als ik een boek 
wilde raadplegen. Voor hetzelfde gemak kon ik zelf 
die boeken kopen. Er was in die tijd nog over-
vloed, voor weinig geld had je al wat. Ik was een 
soort gemankeerd antiquaar en goed bekend met 
allerlei plaatsen waar je oude boeken kon vinden.’ 
Zo vormde zich een werkbibliotheek en begon hij 
thuis doctoraalcolleges te geven.

‘Hier had ik de boeken bij de hand.’ Later groeide 
ook in de UB de collectie achttiende-eeuws. ‘De 
bibliothecaris, Robert Arpots, was een oud-student 
en promovendus van mij. Hij werd door mij aange-
stoken. Hij heeft de lacune gevuld.’  
 
Waarom is het zo belangrijk de boeken zelf in handen 
te hebben? 
‘Er waren en zijn zoveel mensen die iets schrijven 
zonder dat ze de boeken zelf gezien hebben. Mijn 
motto is altijd geweest: ad fontis, naar de bron 
zelf. Dat leerde ik mijn studenten ook. Dat geldt 
nog steeds, ook al is er tegenwoordig veel digitaal 
beschikbaar.’ 
 
Wat mis je zonder het object zelf? 
‘Het papier, de band die een hele geschiedenis kan 
vertellen. Boeken hebben een eigen tactiele kwali-
teit. En niet te vergeten aantekeningen van gebrui-
kers in een boek. Al die dingen leren je zo veel over 
de boekcultuur en het boekgebruik in een bepaalde 
tijd.’  
 
Om vat te krijgen op die boekcultuur moet je niet 
alleen varen op de canon, maar juist ook naar 
populaire lectuur kijken. Buijnsters heeft bijvoor-
beeld een verzameling schurkenlevens, een typisch 
achttiende-eeuws genre. ‘Daar ben ik dol op. Ik heb 
een platonische liefde voor de misdaad.’ Hij trekt 
wat boekjes uit de kast: ‘Beruchte vergiftigster’, ‘De 
vijftienjarige booswicht’, ‘Moord door een tweege-
vecht’. ‘Het is een beetje Telegraaf-literatuur. We 
moeten de waarde ervan niet overschatten. Als je er 
één hebt, is het niets, maar als je er honderd hebt, 
wordt het interessant. Maar vind zo’n boek maar 
eens. Deze lectuur is veel moeilijker te vinden 
dan een eerste druk van Sara Burgerhart. Omdat 
dit wegwerpliteratuur was, op goedkoop papier en 
slecht gedrukt.’ 
 
Boekenjager 

Als student al fietste Buijnsters vanuit Nijmegen 
naar de Bakkerstraat in Arnhem. ‘Daar had je en-
kele antiquariaten. In een ervan liep je tot je knieën 
in de oude boeken. Ik kwam met tassen vol thuis.’ 
Later ging hij, samen met zijn vrouw die zijn 
boekenliefde deelt, elk vrij moment met de auto op 
pad. ‘Ik had een van onze kinderen een kaart van 
Nederland laten maken met alle plaatsen waar 
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een antiquariaat was. Andere steden konden me 
niks schelen.’ Voor zijn boekenloopbaan zijn drie 
mensen van groot belang geweest. Met stip op één 
staat Michiel Buisman. ‘Hij was een boekenjager 
bij uitstek. Ik was het al, maar Buisman was het in 
het oneindige.’ Voor de oorlog schuimde Buisman 
samen met twee kompanen de markt af, op zoek 
naar populair proza uit voorgaande eeuwen, van 
robinsonades tot en met roversverhalen. ‘De een, 
John Scheepers, was meubelmaker, Johan Versnel 
was kantoorbediende en Buisman onderwijzer. 
Ze hadden Nederland in drie stroken verdeeld en 
kwamen elke zaterdag bij elkaar om de oogst te 
bekijken.’ 

Het ging Buisman, zoals Buijnsters later in zijn 
levensbericht (1987) over hem zou schrijven, niet 
alleen om het boekenbezit, hij wilde het terrein 
waar literatuurwetenschappers tot dan toe hun 
neus voor ophaalden, in kaart brengen. Hij stelde 
zoeklijsten samen en dat resulteerde in de biblio-
grafie Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 
(1960). ‘Vooral antiquaren maakten daar gretig 
gebruik van, pas veel later is de waarde ervan ook 
in de academische wereld erkend.’  

Hoe hebt u hem leren kennen? 
‘Via een van de Arnhemse antiquariaten waar hij 
als vrijwilliger werkte. Hij gaf me zijn bibliografie 
en zo ontdekten we onze gedeelde liefde. Veel van 
mijn collega’s dachten dat hij allang dood was en 
schreven over ‘wijlen M. Buisman’. Maar ik be-
zocht hem elke maand in zijn villa in Ede. Alleen, 
want hij was vrijgezel en bepaald niet gesteld op 
vrouwen. Hij woonde in een kast van een huis, he-
lemaal vol boeken. Buisman zat daar innig verge-
noegd tussen. Hij had nooit meer dan een kwartje 
voor een boek betaald.’  
 
Hebt u via hem veel boeken verworven? 
‘Ik vroeg wel eens of ik er een paar mocht over-
nemen. Maar meer dan één tegelijk wilde hij 
nooit kwijt en ik moest daarna ook altijd meteen 
weggaan. Na jaren zei ik: meneer Buisman, er 
werd nooit getutoyeerd, dat snapt u wel, ‘meneer 
Buisman, die boeken van u, waar gaan die straks 
naartoe? Ik ben erin geïnteresseerd.’ Toen hij is 
overleden, werd ik opgebeld door de notaris. Alles 
overnemen kon niet, dan had ik er twee huizen bij 
moeten kopen. Maar ik ben er met mijn Opel Re-
cord naartoe gereden en heb die helemaal volgela-
den. De rest is op een veiling verkocht. Ik heb ook 
de hele correspondentie van Buisman gekregen. 
Daar zaten nog briefjes bij van leerlingen nadat 
hij een ongeluk met de tram had gekregen. ‘Lieve 
meester, hoe gaat het nu met uw been?’’

Titelpagina van een schurkenleven.

Foto: Ex-libris van Piet Buijnsters en Lin Buijnsters-Smets
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Strenge leermeester 

De tweede leidsman in Buijnsters loopbaan was 
Hendrik Höweler, bibliothecaris van de Vrije Uni-
versiteit en leerling van Wille. ‘Eens in de maand 
ging ik naar Buisman en eens in de maand naar 
Höweler. Als ik alleen Buisman had gehad, was ik 
te veel antiquaar geworden, maar Höweler was een 
strenge leermeester en hij hield me heel strak op 
het wetenschappelijke pad. Van hem heb ik de hele 
bibliotheek, met vooral wetenschappelijke boeken 
over oude letterkunde, geërfd.’ 
 
Welke les leerde u van Höweler? 
‘Dat je nooit tevreden moet zijn over jezelf. Hij was 
zeer kritisch. Via hem kwam ik weer in contact met 
anderen, onder andere de familie Six. Ik ging dan 
voor hem naar Amstel 218 om in het familiearchief 
van Six de correspondentie uit de kring van dich-
teres Lucretia van Merken te bekijken. Ik was een 
jonge onbekende figuur, nog net geen snotneus, 
maar ik werd altijd heel vriendelijk ontvangen. 
En dan zeiden de freules Six: meneer Buijnsters, 
mogen we u nu even Rembrandts portret van onze 
overgrootvader laten zien? Ik ging dan even mee 
naar een aparte kamer waar het schilderij hing. 
Toen was ik nog niet zo in adoratie als ik nu mis-
schien zou zijn geweest. Ik keek er vooral beleefd 
naar, omdat zij zo aandrongen.’  
 
En wie was de derde bepalende figuur?  
‘Dat is kinderboekenman Coen van Veen. Buisman 
was een burgerman, totaal niet avontuurlijk inge-
steld, Höweler de strenge leermeester en Van Veen 
was een fantastisch wilde figuur. Als mijn vrouw 
en ik na een bezoek bij hem terugreden, moesten 
we altijd even de auto in de berm zetten, omdat 
we zo aan het lachen waren. Hij leerde me: als je 
ergens in geïnteresseerd bent, komt het vanzelf 
naar je toe. Dan dacht ik altijd: wat een flauwekul, 
maar het was waar.’ 
 
Mausoleum 

Buijnsters is zo’n veertig jaar lid van Nonpareil, 
een vriendenclub van mensen uit de wereld van 
het boek die maandelijks bijeenkomen. Zijn vrien-
denkring telt vele antiquaars en boekenmensen, 
waaronder de nodige oud-studenten. Maar biblio-
fiel zal hij zichzelf nooit noemen.

‘Dat doet me denken aan mensen die privédrukjes 
in veertig exemplaren hebben. Dat vind ik te veel 
een geprogrammeerde zeldzaamheid, er zijn er 
maar veertig gedrukt en die zijn er alle veertig nog. 
Mijn grote held Buisman was daar ook wars van. 
Ik zorg wel goed voor mijn boeken, maar dat is iets 
anders.’ 
 
Welk boek is u het meest dierbaar? 
‘Het boek waar ik het meest aan gehad heb, is dit.’ 
Hij houdt de bibliografie van Buisman omhoog. 
‘Dat was mijn bijbel voor de boekenjacht. Kijk, ik 
kan ook sentimenteel worden en het enige boek 
pakken dat Buisman me heeft gegeven en waarin 
hij heeft geschreven ‘aan mijn vriend P. Buijn-
sters’. De eerste en enige keer dat hij zich ooit 
heeft laten verleiden tot intimiteit.’ 
 
Net zoals u ooit Buisman voorzichtig hebt gepolst: 
heeft u al een idee wat er straks met jullie verzameling 
moet gebeuren? 
‘Ja, daar moet je op een gegeven moment over 
nadenken. Ik ben net 87 geworden en mijn vrouw 
is 83. Ik ben bevriend met een aantal antiquaren en 
die kennen mijn collectie wel. Dus tegen de tijd dat 
het nodig wordt, kunnen we zeggen: kom maar. 
Maar er is geen plan, geen papieren. Ik wil dat zo 
lang mogelijk uitstellen, want ik houd van mijn 
boeken. Van de twee mogelijkheden, naar een uni-
versiteitsbibliotheek of op de open markt, kiezen 
wij voor dat laatste. Zo’n bibliotheek is vaak een 
mausoleum. Hooguit kunnen ze bepaalde dingen 
overnemen, om studenten onderzoek naar te laten 
doen. Maar de hele zaak? Nee, boeken moeten in 
beweging blijven.’  
 
Bea Ros

Dit interview van Bea Ros met Piet Buijnsters is overgeno-

men van de website van het programma Radboud Erfgoed 

van de Radboud Universiteit. In het gesprek lag de nadruk 

op zijn vakgebied achttiende eeuw en verzamelen in het 

algemeen, niet op het baanbrekend onderzoek van het echt-

paar Buijnsters naar oude kinderboeken. Als u belangstel-

ling hebt voor meer bijdragen over historische boeken en 

universitair erfgoed, schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief 

van Radboud Erfgoed. Verzeker uzelf van kijkjes achter de 

schermen en betrokkenheid bij de recente ontwikkelingen: 

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/
radboud-erfgoed/nieuwsbrief-radboud-erfgoed
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Artikel

Fryslân in kinderboeken

Jeannette Kok daagde mij in de SGKJ-nieuwsbrief 
van oktober j.l. uit om eens na te gaan welke kin-
derboeken er in Fryslân spelen c.q. welke auteurs 
daar vandaan komen en over hun ‘Heimat’ vertel-
len. Vanaf de achttiende eeuw tot heden ten dage 
zijn er van die auteurs. De vrienden van SGKJ 
zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de oudere 
boeken, vandaar dat ik me in dit artikel beperk tot 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, met 
als beginpunt een boek uit 1903. Dat boek is - u 
begreep het vast al - Afkes tiental van N. v. Hichtum 
(1903), dat zich afspeelt in het vlak bij Leeuwarden 
liggende dorp Wergea. Het verhaal is bij iedereen 
bekend. Ik bespreek het niet, maar het verwijst 
wel naar haar drie boeken uit de dertiger jaren en 
moest dus toch even genoemd worden

Fryslân als vakantieland

In mijn boekenkast vond ik een soortgelijk boek, 
dat met zijn tweede druk uit 1920 hier ook een 
plaatsje zou kunnen hebben. De titel belooft heel 
wat: Met de Friesche bende op reis van R.E.J. Zieck. 
Toch valt het verhaal een beetje tegen. De ik-vertel-
ler, Herman, wordt door zijn neef Hendrik ge-
vraagd zich te voegen bij een groep studenten die 
een reis door Fryslân wil maken. Die groep bestaat 
uit acht leden van de Friese bende in Haarlem, 
zeven Friezen en Hendrik, een niet-Fries. Je zou de 
‘bende’ een soort Friese krite, een vereniging, kun-
nen noemen, zoals die buiten Fryslân nog altijd 
bestaan. In dit verhaal gaat het echter meer om de 
avonturen die de groep onderweg beleeft dan dat 
de lezer iets te weten komt over het Fryslân van die 
tijd. De eerste druk van 1917 is in de collectie van 
Tresoar, Historisch en Letterkundig Centrum voor 
Fryslân opgenomen. Dat het als een jongensboek 
werd beschouwd en niet als een jeugdboek voor 
adolescenten, waar het toch meer op lijkt, komt 
door de naam van de reeks waarin het verscheen. 
Uitgever Kluitman nam het op in de serie ‘In de 
Vacantie. Bibliotheek voor Jongens en Meisjes, 
Serie A – Jongensboeken’. Over de auteur R.E.J. 
Zieck heb ik verder niets kunnen vinden.

Als ik me dan toch wat stringenter aan de ge-
noemde periode houd, dan kom ik uit bij het 
eerste Friestalige jongensboek, Sipke en ik, van G. 
Elgersma (1868-1919) uit 1922. Ook hier gaat het 
om een vakantiereis door Fryslân. Misschien heeft 
de auteur het verhaal wel uit nostalgie geschre-
ven. Hij was onderwijzer, eerst in Fryslân, later in 
Den Haag. Uit de laatste alinea in het boek zou 
je kunnen opmaken dat hij zichzelf in de vertel-
lende ik-figuur heeft verplaatst. De publicatie van 
zijn boek maakte hij echter niet meer mee: hij 
overleed in 1919. Het verhaal is niet alleen in het 
Fries geschreven, het heeft ook duidelijk het Friese 
landschap als achtergrond. De jongens uit de titel 
– Sipke en ik-verteller Gerke – gaan met een bootje 
een vakantiereisje door Fryslân maken. Het blijft 
wat vaag waar ze precies langs varen, maar wel 
worden zowel Franeker als Leeuwarden genoemd. 
Het boek beleefde eind vorige eeuw nog een aantal 
herdrukken, deels aangepast in spelling en taal, 
en er volgde zelfs een vertaling in het Bildts, een 
dialect dat in het noordwesten van Fryslân wordt 
gesproken. 
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Vakantie in Fryslân is eveneens de achtergrond van 
de Nederlandstalige Jaap-en-Niki-verhalen van T. 
Hellinga-Zwart (1880-1963) die in de jaren dertig 
verschenen. De auteur woonde een groot deel van 
haar leven buiten Fryslân, net als bovengenoemde 
Elgersma. In het Nieuwjaarsgeschenk 2020 van 
de SGKJ, Aan de zijlijn, vertelde ik over haar werk. 
Hier noem ik alleen kort haar in Fryslân spelende 
werk. Haar beide zonen, die model stonden voor 
Jaap en Niki uit de titels, beleefden zomervakanties 
en Kerstvakanties bij hun Friese pake en beppe, 
vakanties die ook in deze serie worden beschreven. 
Het Nederlandstalige Het huisje aan den dijk (1924) 
en het Friestalige It boek fen Hessel en Nynke (1930) 
zijn eveneens in deze provincie gesitueerd.

Concreter bepaalde locaties

Het boek dat onderwijzer J. van der Ploeg (1901-
1989) schreef, Torda de sigeunerhoun (1930; twee 
jaar later in het Nederlands verschenen), speelt 
ook in de provincie. Meer concreet in het noord-
westen van de provincie. De hond uit de titel wordt 
door rondtrekkende (Hongaarse) zigeuners slecht 
behandeld en daarom opgenomen in het gezin van 
hoofdpersoon Gjalt.

Samen beleven ze allerlei activiteiten (en avon-
turen) op het Friese platteland zoals het eieren 
zoeken in het voorjaar, zwemmen in de dorpsvaart, 
schaatswedstrijden en bunzingvangen. Armoedige 
huisjes bij de Leeuwarder Oldehove en dorpen als 
Lekkum, Wytgaard en Hallum fungeren hierbij als 
achtergrond. Op het beeld van zigeuners zoals in 
het verhaal beschreven kwam veel later kritiek in 
de studie van Jean Kommers, Kinderroof of zigeuner-
roof? Zigeuners in kinderboeken (1993). Het vervolg, 
De soan fan Torda (1952), is duidelijk vriendelijker 
over zigeuners: daar trekt de hond, zoon dus van 
de vorige titelfiguur, met ‘goede’ zigeuners dwars 
door Europa naar hun familieland Roemenië, bui-
ten Fryslân dus.

De naamgenoot van Van der Ploeg, Theodorus 
van der Ploeg (1880-1940), was eveneens onder-
wijzer, net als de al eerder genoemde Elgersma 
voor een groot deel van zijn leven buiten Fryslân. 
Hij schreef theoretische verhandelingen over het 
onderwijzersvak, maar daarnaast ook een jon-
gensboek: In Fryske Jongestiid: In forhael for de bern 
(1935). Ook hier komen we activiteiten als tipelje, 
polsstokspringen, vissen en ijsplezier tegen die 
deel uitmaken van het leven van jongens in een 
plattelandssituatie. 
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De moeizame economische toestand van de jaren 
dertig komt eveneens naar voren. Als afsluiting 
van zijn jongenstijd gaat een vriend van de hoofd-
persoon emigreren. Zijn vader, een failliete boer, 
vertrekt noodgedwongen met zijn gezin naar 
Amerika. Voor de hoofdpersoon zelf betekent de 
afsluiting van zijn jeugd dat hij voor vervolgonder-
wijs het platteland verlaat en in Leeuwarden gaat 
wonen. 

Meer in het noordoosten spelen de boeken van 
Sibe van Aangium. Mijn vader was een fan van 
deze auteur. Hij las diens boeken graag voor aan 
mijn beide jongere broers. De naam Sibe van 
Aangium is een pseudoniem, en als je weet dat 
Hendrik Steen (1895-1953), want zo luidde zijn 
echte naam, in Anjum werd geboren, dan wordt 
die schuilnaam duidelijk: Aangium was een oude 
benaming voor dit in Noordoost Fryslân gelegen 
dorp, vlak bij de Waddenzee. In die streek speelt 
zijn trilogie over de Smokkelaars van de Schans 
(1939) zich af, evenals zijn latere boeken over 
Hotse Hiddes. Steen was een gereformeerd predi-
kant die in Kampen en aan de VU in Amsterdam 
theologie had gestudeerd en in het Duitse Münster 
promoveerde op een heel ander onderwerp dan 
zijn Sibe-boeken, met het proefschrift Das Leib-
Seele-Problem in der Philosophie Hollands im 19. und 
20. Jahrhundert. Zijn jeugdboeken vertellen over 
de geschiedenis van zijn jeugdland zoals die zich 
voordeed in dat Noordoost Fryslân. Bij de trilogie 
over de smokkelaars staat de Franse overheersing 
centraal, toen Napoleon de handel met Engeland 
had verboden. Het gevolg was dat in het noorden 
volop gesmokkeld werd waarbij over de Wadden 
de smokkelwaar vanuit Engeland het land bin-
nenkwam. Zijn trilogie over Hotse Hiddes speelt 
zich af tijdens de Tachtigjarige oorlog en de Zwarte 
Mus-boeken, een andere serie, hebben de Tweede 
Wereldoorlog als achtergrond. Die beide trilogieën 
vallen echter buiten de hier behandelde jaren. Van 
de drie boeken van Nynke van Hichtum (1860-
1939) uit de jaren dertig die in het Nederlands 
verschenen zijn er twee ook in het Fries uitgeko-
men. Zo schreef de auteur De jonge Priiskeatser dat 
als feuilleton in het Nieuwsblad van Friesland werd 
gepubliceerd. Zelf vertaalde ze het boek in het 
Nederlands onder de titel Jelle van Sipke Froukjes, 
dat in 1932 bij Van Goor verscheen. Ruzie tussen 
de uitgevers maakte dat de Friese versie veel later 

in boekvorm verscheen. Al wist de auteur ervan, ze 
maakte de verschijning in 1939 niet meer mee. Het 
verhaal speelt zich af rond de noordelijke stad Dok-
kum met twee Friese specialiteiten als thema: een 
stabijhond die de trouwe metgezel van hoofdper-
soon Jelle wordt en diens ambities voor het kaat-
sen, een sport die in bepaalde delen van Fryslân 
populair is. Een Friese vertaling (van E.S. de Jong) 
van Drie van de oude plaats. Een schets uit het Frie-
sche leven in de vorige eeuw (1937) verscheen in 1950 
na de dood van Nynke onder de titel: Jonge Jaike fan 
it Aldhiem. Het speelt in een vroegere tijd dan de 
andere twee ‘Friese’ boeken, thema is het landle-
ven in 1850. Het is gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal. Een boer met heel andere ambities dan het 
agrarische bedrijf raakt aan de drank en sterft jong. 
Een verstandige moeder doet haar uiterste best het 
bedrijf overeind te houden. Een eveneens waar-
gebeurd verhaal is uitgewerkt in het derde Friese 
boek uit de dertiger jaren, Schimmels voor de koets of 
… vlooien voor de koekepan (1936). Het is het verhaal 
van een dorpsjongen die naar de grote stad trekt. 
Daarbij heeft de auteur de namen veranderd; haar 
geboortedorp en dat van de hoofdpersoon, Nes, 
is bijvoorbeeld Negenhuizen geworden en ook de 
namen van de personages zijn aangepast.
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Met het laatste hier te noemen boek, Jonges fan 
Gaesterlân, gaan we naar de Friese Zuidwest-
hoek, naar Gaasterland. Het boek van, alweer een 
onderwijzer, Inne de Jong (1894-1975), verscheen 
net even buiten de jaren dertig (1941) en was de 
eerste uitgave van het in 1940 opgerichte Us Frysk 
Berneboek. Deze organisatie zette zich in voor het 
Friestalige kinderboek met prijsvragen voor goede 
boeken en verspreiding via de scholen. Het boek 
werd een groot succes met al snel een herdruk. Bo-
vendien verscheen er in 1950 een tweede deel, Nije 
aventoeren fan de jonges fan Gaesterlân, en in 1961 
een Nederlandse vertaling. Het boek kan in dit 
overzicht niet gemist worden, omdat het zo duide-
lijk laat zien hoe de auteur een mooie beschrijving 
geeft van het gebied waar hijzelf is geboren. Er is 
veel aandacht voor de natuur, zonder dat dat bele-
rend wordt en het geeft een prachtig beeld van de 
avonturen en het plezier van jongens in het mooie 
Gaasterland, een plek waar ik vandaag de dag zelf 
ook zo graag kom.

Jant van der Weg

Collectie

Jules Verne

Vanaf 1863 slaagde de Franse schrijver Jules Verne 
erin, in nauwe samenwerking met zijn uitgever 
Hetzel, de wereld te verrassen met een nieuw gen-
re avonturenromans, die zijzelf bestempelden als 
‘wetenschappelijke romans’ en die de overkoepelende 
titel ‘Wonderreizen’ meekregen. Dit nieuwe genre, 
dat reis- en vrijheidsromans, robinsonades en no-
vellen omvat, werd bijzonder populair en maakte 
Verne tot de meest gelezen auteur van zijn tijd. 
Zelfs nu, vijf generaties later, wordt een zevental 
van zijn werken, nog steeds gelezen: De reis om de 
wereld in tachtig dagen, De reis naar de maan, 20.000 
mijlen onder zee, Vijf weken in een luchtballon, Naar 
het middelpunt der aarde, Michaël Strogoff en De kin-
deren van kapitein Grant. De bijzondere stijl van de 
houtgravures onderstreepten het fantasievolle en 
avontuurlijke karakter van de Wonderreizen.
Veel van hun charme danken de boeken aan de 

negentiende eeuwse sfeer die zij oproepen: keurige 
heren gaan op reis door oerwoud, ijs- of zandwoes-
tijn of naar de maan, met een bediende en met 
veel koffers. Eerder dan een ‘toekomstvoorspeller’, 
zoals Verne dikwijls ten onrechte wordt gekarak-
teriseerd, was hij iemand die grote belangstelling 
had voor de ontluikende wetenschap en die bij 
frequent bibliotheekbezoek aantekeningen maakte 
uit tijdschriften, waarvan hij gebruik maakte bij het 
componeren van zijn romans. Daarin fantaseert hij 
vervolgens graag door over deze nieuwe ontwikke-
lingen van de wetenschap.

Uitgever Hetzel

Zijn contract met uitgever Hetzel, die hem in feite 
in dienst had, verplichtte hem aanvankelijk twee 
en later drie romans per jaar af te leveren, tegen 
een vast salaris. De inhoud van zijn boeken moest 
met name educatief zijn, zodat al lezend veel kon 
worden opgestoken. Dit verklaart onder meer 
waarom de romans, naast het centrale avontuur 

Gravure uit 20.000 mijlen onder zee
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dat zij bevatten, dikwijls nogal precies zijn over de 
geografische ligging van de streken die worden be-
zocht en ook waarom veel aandacht wordt besteed 
aan natuurkundige fenomenen. De lezer wordt ge-
confronteerd met verklaringen en vaak charmante, 
gedateerde opvattingen uit Vernes tijd. De biologie 
verkeerde destijds nog in de vooral beschrijvende 
fase en er was nog maar weinig inzicht in de 
beperkte draagkracht van natuurlijke dierpopula-
ties, zodat er bijvoorbeeld onbeperkt gejaagd kan 
worden op olifanten en ‘schadelijke’ dieren (tijgers, 
slangen) dienen te worden uitgeroeid. Verne zou 
zijn fortuin uiteindelijk danken aan zijn percen-
tage van de recettes van de theateruitvoeringen van 
De reis om de wereld en Michaël Strogoff. Wanneer 
men een negentiende eeuwse atlas zou gebrui-
ken om Vijf weken in een luchtballon op de kaart te 
volgen, dan blijkt de gedetailleerde beschrijvingen 
van het West-Afrikaanse landschap, waarover ge-
vlogen wordt, op te houden op het moment dat de 
ballon een nog witte vlek op de kaart binnenvaart. 
Voor wie oog heeft of krijgt voor dergelijke details, 
betekent het herlezen van de boeken een dubbel 
genoegen.

Schrijvers, die evenals Verne tot de ‘stal’ van 
uitgever Hetzel behoorden, waren onder andere. 
Hector Malot, wiens Alleen op de wereld eveneens 
een uitvoerige beschrijving bevat van een rondreis 
door Frankrijk en de helaas vrijwel vergeten Lucien 
Biart, in wiens boeken over Mexico men eenzelfde 
educatieve opdracht herkent. Vernes verhalen 
verschenen eerst in feuilletonvorm en dan niet 
geïllustreerd in een op educatie en ontspanning 
gericht tijdschrift in Frankrijk, voordat ze, voorzien 
van de magistrale illustraties, in prachtig uitge-
voerde rode boeken verschenen op groot(-octavo) 
formaat.

Verne in het Nederlands

Ook in het Nederlandse taalgebied waren de 
Wonderreizen mateloos populair. In een kranten-
bericht uit 1901 wordt vermeld dat Jules Verne een 
generatie eerder de meest geliefde auteur van de 
aardbodem was. Na enkele voorlopers, die de ma-
gische illustraties ontbeerden, werden de Wonder-
reizen vanaf 1875 uitgegeven in ‘blauwe bandjes’ 
van postoctavo-formaat (ca. 20 cm), met op de rug 
steeds een gouden olifantje. 

Na eerst bij uitgevers Van Santen en Robbers 
te hebben vertoefd, kwam deze uitgave in 1887 
terecht bij Elsevier, die de serie van 40 naar 51 deel-
tjes uitbreidde. De uitgave van deze karakteristieke 
‘blauwe bandjes’ werd door Elsevier met (soms 
grote) tussenpozen voortgezet tot 1982. Dan is 
echter allang een groot deel van de titels afgevallen. 
De vraag naar de hierboven vermelde zeven titels 
(in totaal tien boekjes beslaand) was vanaf de be-
ginperiode het grootst. Sommige van de 51 ‘blauwe 
bandjes’ beleefden slechts twee of drie drukken, 
omdat de uitgeversvoorraden ervan na dertig jaar 
nog aanzienlijk waren. Het hoeft niet te verbazen 
dat juist deze titels (onder andere Cesar Cascabel) 
bij verzamelaars zeer gezocht zijn.

Het is grappig te zien hoe Vernes bekendheid in 
ons land nauw verbonden is geweest aan de aan-
dacht in de pers voor nieuwe drukken en uitgaven. 
Na een conflict van de Elsevierdirectie met uitgever 
Hetzel over de rechten van de boeken en de il-

Blauw bandje, Van Santen
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lustraties, kwamen er na 1891 geen nieuwe blauwe 
bandjes meer uit en werden nieuw-vertaalde titels 
door andere uitgevers verzorgd. Deze zijn in detail 
geïnventariseerd in de door het Jules Verne Ge-
nootschap verzorgde bibliografie. Hier zal worden 
volstaan met het noemen van de belangrijkste.
Nadat de Elseviertitels in 1891 waren opgedroogd, 
ging deze uitgever over tot een nieuwe uitgave, 
ditmaal 2-koloms, van de eerste 48 titels, op groter 
formaat en met alle oorspronkelijke gravures. De 
boekblokken hiervan leidden ook tot een fraaie 
Belgische uitgave bij Lebègue, in prachtige rode 
banden.

In Het Jongensblad, waarbij aanvankelijk de beken-
de auteur-uitgever J. Hendrik van Balen betrokken 
was, verschenen rond 1900 maar liefst vijftien 
verhalen, die aansluitend bij de uitgeverij Vivat 
zouden worden uitgegeven. Rond het honderdste 
geboortejaar van Verne (1928) verscheen bij het 
opportunistische Hollandsch Uitgeversfonds een 
‘luxe’ jubileum-uitgave, in ingenaaide en roodge-
bonden vorm, die qua inhoud en uitvoering bij 
kenners nooit op veel sympathie heeft kunnen re-
kenen. Naast de min of meer regelmatige herdruk-
ken van Elsevier verschijnen incidentele uitgaven, 
soms ook van nieuwe titels, zoals Uit liefde voor de 
vlag bij Strengholt in 1948. 

Een genootschap

In 1997 vinden de liefhebbers van het werk van 
Verne elkaar in de oprichting van het Jules Verne 
Genootschap (www.jules-verne.nl), aanvankelijk ge-
richt op het faciliteren van het in kaart brengen en 
verzamelen van het volledige werk van Verne. Bij 
het volvoeren van deze taak bleek een aantal boe-
ken van Verne nog niet vertaald in het Nederlands. 
Dit heeft inmiddels geleid tot nieuwe vertalingen 
en een aantal herdrukken van moeilijk verkrijgbare 
titels, waaronder P’tit Bonhomme (2007), Mrs. Bra-
nican (2009) en binnenkort Het tweede vaderland 
(2021).

Frits Roest

Verzamelaar

Achter de rug en voor de geest

Ongeveer 24 jaar geleden kwamen we in contact 
met Joop Groenendijk die in het tijdschrift Boeken-
post vroeg om boekjes uit de Libellen-serie (genum-
merd van 1 t/m 386), een serie uitgegeven door 
Bosch & Keuning te Baarn in de periode 1934-40. 
We hadden er een paar en hebben met hem con-
tact gezocht en een samenwerking en vriendschap 
opgebouwd. Vier jaar later had hij de serie com-
pleet en vroeg hij ons een overzicht van alle titels te 
maken. We kregen alle boekjes mee en de prach-
tige omslagen, onder meer die van Ton van Tast en 
Karel Hoekendijk, spraken ons erg aan. 

Parallelle Belgische 
2-kolomsuitgave, 
Lebègue, 1891

Ingenaaide uitgave, Hollandsch 
Uitgevers Fonds, 1929

Vivatbandje, 1899

Uit liefde voor de vlag,
Strengholt, 1948 
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We besloten een catalogus te maken met daarin 
ook afbeeldingen van de omslagen en informatie 
over de schrijvers. De catalogus verscheen begin 
2002. We waren zo enthousiast dat we ook zelf 
deze serie gingen verzamelen. Inmiddels heb-
ben we de serie compleet en zijn we in het bezit 
van een wel heel bijzonder exemplaar, nr. 50. Dit 
boekje gaat over de verloving van prinses Juliana 
met de Zweedse prinsCarl Gustaf. 

De uitgever was op geruchten over deze verloving 
afgegaan en had alvast een boekje Juliana verloofd 
samengesteld om snel op de markt te brengen 
zodra de officiële aankondiging zou komen. Deze 
verloving ging niet door en op last van de overheid 
moesten alle exemplaren van deze druk vernietigd 
worden. Met dezelfde omslag is toen een num-
mer 50 verschenen over de verloving van prinses 
Juliana en prins Bernhard.

Zondagsschoolboekjes

De uitgave van de catalogus over de Libellen-serie 
kreeg aandacht in krantenartikelen en in Boeken-
post en dat leverde weer een bijzonder contact op, 
met Marchien Hof uit Zeeland. Zij verzamelde 
alle boeken van uitgeverij Callenbach en ook 
Libellen-boekjes. Ze wilde wel dubbele exemplaren 
van de zondagsschoolboekjes met onze dubbele 
exemplaren van de Libellen-serie ruilen. Nu waren 
we al heel lang op zoek naar het door Callenbach 
uitgegeven boekje God zal zorgen waarin het over 
een familielid zou gaan. We vonden het boekje 
bij Marchien. Het is geschreven door Anthonia 
Margaretha, de vrouw van dominee Lindeboom, 
die dit waargebeurde verhaal gehoord had van de 
kinderen van betrokkene. En de inhoud klopt met 
ons familiearchief.

Marchien kwam met het verzoek ook van de zon-
dagsschoolboekjes een catalogus te maken. Ik ben 
daaraan begonnen, maar besloot uiteindelijk een 
website te maken (www.achterderug.nl). Marchien 
had een heel grote verzameling en zo is het begon-
nen. Via kerkmarkten bij ons in de buurt konden 
we er veel aanschaffen en inmiddels bezitten we 
er zelf ook een kleine duizend. Gelukkig waren we 
verhuisd naar een huis met een apart bijgebouw 
van ongeveer vijftig vierkante meter, onze ‘boeken-
bungalow’. Na het overlijden van Marchien Hof is 
haar hele verzameling geschonken aan de Zeeuwse 
Bibliotheek en daar te raadplegen.

Kinder- en jeugdboeken

In de beginfase van de website beperkten we ons 
tot zondagsschoolboekjes verschenen tot 1940. 
Maar toen dat redelijk compleet begon te worden, 
werden de grenzen wat verlegd. Het jaar 1940 
werd eerst 1960, toen 1980 en nu 2000. Zondags-
scholen zijn inmiddels een uitzondering geworden 
en de meeste zondagsschoolverenigingen opge-
heven. Tja en zo begon het uitbreiden naar een 
bredere doelgroep. 
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Uiteindelijk is zo de rubriek kinder- en jeugdboe-
ken van christelijke signatuur ontstaan. Hieronder 
vallen ook de NVVZ-series Akkerklokjes voor de 
kleintjes en Naar ‘t zonlicht toe voor oudere kinde-
ren. Omdat het onmogelijk is al deze boeken zelf te 
bezitten, is veel materiaal door anderen aangereikt. 

Ik wil hier met grote dank noemen Peter de Vos 
die een antiquariaat had in Appingedam. Hij was 
zo enthousiast over het initiatief van de website 
dat hij aanbood omslagen van in zijn antiquariaat 
aanwezige kinderboeken uit deze categorie voor 
mij te scannen. Na enkele dagen meldde hij er van 
af te zien; het waren er te veel, enkele honderden. 
Ik mocht toen de boeken komen ophalen en de 
omslagen thuis scannen. Regelmatig zijn we op en 
neer naar Appingedam gegaan om de boeken zelf 
uit te zoeken, vaak een viertal dozen vol. Alles ging 
zonder registratie, Peter had er volledig vertrou-
wen in. Ook willen we hier het Kinderboekenhuis 
te Winsum en Stichting ‘t Oude Kinderboek in 
Lochem (STOK) noemen. We zijn er vaak geweest, 
steeds hartelijk ontvangen en mochten veel boeken 
lenen om de omslagen te scannen.

Veel aandacht op de website wordt gegeven aan 
recensies van de boeken. Deze zijn doorzoekbaar 
gemaakt en er kan op woorden als jood, zigeuner, 
woonwagen en kleurling gezocht worden. Ideaal 
hulpmiddel voor literatuur-onderzoekers. Nu 
gebruik ik het zoekprogramma Delpher om aan-
vullende titels te vinden. Uit advertenties in oude 
kranten/tijdschriften haal ik veel titels van boekjes 
uitgegeven vanaf 1850. Wat daarbij opvalt is dat 
aanvankelijk de uitgaven veelal vertalingen zijn 
vanuit het Engels en het Duits. Pas later komen 
er boekjes van Nederlandse schrijvers. Om de bij-
behorende omslagen te kunnen scannen heb ik 
gezocht in welke Nederlandse bibliotheken deze 
boekjes beschikbaar zijn. Er blijkt heel veel niet 
beschikbaar te zijn. Op de website is een aparte 
rubriek te vinden van boekjes die niet aanwezig 
zijn in Nederlandse bibliotheken. Deze lijst is 
nog lang niet compleet. Jammer dat er zo veel 
materiaal verloren is gegaan. Klaarblijkelijk werd 
vaak als de uitgever stopte, de aanwezige voorraad 
opgeruimd. Gelukkig krijg ik van mensen die de 
website bezoeken nog wel eens een afbeelding 
van zo’n boekomslag toegestuurd.

Overige rubrieken

Een heel andere categorie wordt gevormd door 
prachtig geïllustreerde kleuter- en kinderbijbels, 
samengesteld door bijvoorbeeld W.G. van de Hulst 
en Anne de Vries. Omdat het er zo veel zijn, is er 
op de website een aparte rubriek voor ingericht.

De illustraties bij Bijbelse gebeurtenissen onder-
steunen de tekst. Ter vergelijking een illustratie van 
C. Jetses in Groot vertelboek voor bijbelsche geschie-
denis : oude testament verteld door Anne de Vries 
en van Reintje Venema in Het verhaal : bijbel voor 
de jeugd, oude testament 2 van Henk Barnard. Het 
betreft de geschiedenis van het gevecht tussen de 
herderszoon David en de reus Goliath.
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Grote voorraad kinder- en jeugdboeken. 
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels

Op de website vindt u ook de rubriek Kerstuitgaven 
met kerstverhalen en dergelijke. Ook veel tijd-
schriften brachten met kerst een speciaal nummer 
uit, zoals Neerbosch Kerstblad, Het licht schijnt overal, 
Kerstboek voor Jong Holland, Kerstboek De Vonk en 
Zonneschijn Kerstboek. Veel van deze verhalen zijn 
integraal opgenomen op de website. Weer een an-
dere rubriek is Tijdschriften. Veel auteurs van zon-
dagsschoolboekjes publiceerden ook in tijdschrif-
ten voor de jeugd zoals Timotheüs, Zonneschijn en 
Vrij en Blij. Ook deze artikelen zijn te vinden op de 
website. Als laatste willen we de zangbundels met 
liedjes die op de zondagsschool aangeleerd werden, 
noemen. Van een aantal liederen is zelfs een audio-
opname te beluisteren. Een geweldige bron van 
herkenning voor oudere mensen. 

Zo kregen we een email uit Amerika van iemand 
die enorm blij was met de tekst en de audio-weer-
gave van een liedje dat hij vroeger geleerd had op 
de zondagsschool.

Tot slot

Hierboven hebben we geprobeerd dat wat ‘achter 
de rug is’ weer zo levendig mogelijk ‘voor de geest’ 
te krijgen. En iedereen wordt uitgenodigd een 
kijkje te nemen op onze website (www.achterde-
rug.nl). Mijn vrouw en ik houden ons aanbevolen 
voor alle aanvullingen en correcties.

Rens en Ria Strijbos


