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Kinder- en Jeugdliteratuur

’Vlak voor de eere-tribune kwam het vliegtuig dan eindelijk tot 
rust. En dit was van een verheven schoonheid, zooals deze hemel-
sche schepping van menschenhanden, na de onafgebroken vlucht 
van het eene werelddeel naar het andere, hier tot rust kwam. (…) 
De  vlucht Amsterdam-Batavia was volbracht!
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Inleiding

Beste SGKJ-vrienden,

Vorig jaar maakte Toin Duijx, een van de twee 
redacteuren van de SGKJ-Berichten, het bestuur 
erop attent dat het honderdste nummer van ons 
tijdschrift er aan zat te komen. Aansluitend deed 
hij het voorstel om er iets bijzonders van te maken: 
het zou een extra nummer moeten worden, dikker 
dan gewoonlijk en met als thema ‘honderd’ in 
relatie tot het oude kinderboek. Alle bestuursleden 
stemden gelijk in met dit feestelijke plan. Het be-
reiken van honderd nummers is immers niet niets 
en als bestuur zijn we zeker trots op deze mijlpaal. 

Zoals dat gaat bij mijlpalen wil ik graag even terug-
blikken. Op 26 februari 1994 verscheen het eerste 
nummer van wat toen nog Berichten uit de wereld 
van het (oude) kinderboek heette. Initiatiefneemster 
en samenstelster was Jeannette Kok, die vele jaren 
de drijvende kracht achter de Berichten bleef. Dat 
eerste nummer bestond uit één dubbelzijdig be-
drukt A4-tje gevuld met nieuwtjes, wetenswaardig-
heden en vragen rond het oude kinderboek. Meer 
nummers volgden, vanaf nr. 3 al voorzien van een 
enkele illustratie. Vanaf Berichten nr. 4 werd de titel 
enigszins aangepast: de haakjes om oude verdwe-
nen. Tot en met Berichten nr. 5 was de uitvoering 
eenvoudig: enkele gekopieerde velletjes papier op 
A4-formaat met een nietje erdoor. Vanaf nr. 6, toen 
de redactie tweekoppig werd met de toetreding van 
Toin Duijx, kregen de Berichten meer het aanzien 
van een echt tijdschrift. 

In de loop der jaren groeide het blad, zowel wat 
inhoud als wat vormgeving betreft. Zo werd het 
tijdschrift vanaf Berichten nr. 84 geheel in kleur 
gedrukt en vanaf nr. 87 werd de lange titel Berich-
ten uit de wereld van het (oude) kinderboek gewijzigd 
in SGKJ-Berichten. Verder werden naast wetens-
waardigheden, verslagen en nieuwtjes steeds vaker 
interviews en bijdragen opgenomen over openbare 
collecties en particuliere verzamelingen. Kortom, 
de Berichten zijn vanaf het eerste nummer in 1994 
uitgegroeid van een eenvoudig mededelingenbul-
letin tot een fraai tijdschrift dat een belangrijke 
functie heeft voor iedereen die geïnteresseerd is in 
de geschiedenis van oude kinderboeken.

We hebben de indruk dat de SGKJ-Berichten bij al 
onze vrienden graag geziene post is. De groei en 
ontwikkeling van de Berichten ging natuurlijk niet 
vanzelf. Die is te danken aan het enthousiasme en 
de inzet van de verschillende redactieleden die in 
de loop der jaren bij het tijdschrift betrokken zijn 
geweest. Ik noemde Jeannette Kok en Toin Duijx 
al. In 1998 nam Nel Teeuwen de plaats in van 
Toin, waarna de redactie in september 2002 werd 
uitgebreid met Theo Gielen. Toen Nel er in sep-
tember 2003 mee stopte, gingen Jeannette en Theo 
samen verder als redactie, een samenwerking die 
maar liefst tot in 2015 duurde. Na het overlijden 
van Theo op 11 september 2015 trad Toin opnieuw 
toe tot de redactie. De plaats van Jeannette werd 
vervolgens in april 2017 ingenomen door Margreet 
van Wijk. Sindsdien zorgen Toin en Margreet er 
met vereende krachten voor dat er twee keer per 
jaar een nieuw nummer van de SGKJ-Berichten bij 
de vrienden op de mat valt. Graag wil ik die redac-
teuren van harte bedanken voor al hun inspannin-
gen. Alle hulde daarvoor!

Tot slot nog iets over dit jubileumnummer. Zo-
als gezegd, staat hierin het getal 100 centraal. Er 
zijn bijvoorbeeld artikelen opgenomen, over het 
kinderboekenlandschap van honderd jaar geleden, 
over specifieke jeugdtijdschriften en boeken van 
toen, over auteurs die in 1921 – dus honderd jaar 
geleden – zijn geboren, over achttiende- en negen-
tiende-eeuwse kinderboeken met ‘honderd’ in de 
titel, enz. enz. Het is een dik nummer geworden, 
waaraan vele auteurs hebben meegewerkt. Dank 
aan hen allen. Daarnaast veel dank aan de anonie-
me sponsoren, die gehoor hebben gegeven aan de 
oproep van de penningmeester om dit bijzondere 
nummer financieel te ondersteunen. Zonder hun 
royale giften was de realisatie ervan niet mogelijk 
geweest. 

Graag wens ik u veel leesplezier met SGKJ-Berich-
ten nr. 100! 

Janneke van der Veer,
voorzitter SGKJ
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Artikel

Drie prentenboeken, 100 jaar  
geleden

Toen de redactie me vroeg een bijdrage te schrijven 
voor het honderdste nummer van de SGKJ-Berich-
ten, voorheen getiteld Berichten uit de wereld van het 
oude kinderboek, hoefde ik niet lang na te denken. 
Sinds 1994 bestaat dit mededelingenblad, en het is 
geëvolueerd van een paar gekopieerde pagina’s tot 
een fraai tijdschrift met artikelen. 

‘Hoe zag de jeugdliteratuur er 100 jaar geleden 
uit?’ was de vraag die de redactie aan mij voorleg-
de. Het Centraal Bestand Kinderboeken levert bij 
zoeken op jaar van uitgave 1921, gecombineerd 
met taal Nederlands, 572 titels van boeken op, 
waarvan er reeds 246 digitaal beschikbaar zijn 
(stand op 10 februari 2020). 

Saskia Lobo

Ik dacht eigenlijk meteen aan een andere manier 
om te kijken wat men toen belangrijk vond; in 
november 1924 verscheen namelijk een keuzelijst: 
Het kinderboek, 1920-1924, een keur uit vijf jaren 
samengesteld door Saskia Lobo (1898-1931). Haar 
beroep staat op de uitgave: ‘Bibliothecaresse der 
jeugdleeszaal te ’s-Gravenhage’. De inhoud van de 
keuzelijst (dertig pagina’s) is via Delpher te raad-
plegen. 

Er komt in deze keuzelijst van alles voorbij. Om 
enkele voorbeelden te noemen: Sijtje Aafjes, Tine 
Brinkgreve-Wicherink, W.G. van de Hulst, Ma-
rie Kooy-Van Zeggelen, Ch. Krienen, Cissy van 
Marxveldt, D. Tomkins en P.J. Cohen de Vries. Bij 
de keuze heeft Saskia Lobo rekening gehouden 
met de middelmatige lezer. Ze schrijft: ‘Had ik mij 
beperkt tot het allerbeste, dan zou de oogst van 
vijf jaren misschien een te schamel geheel hebben 
gevormd.‘

Ik heb uit die lijst een reeks van drie prentenboe-
ken gekozen die in 1921 verschenen bij Van Goor 
Zonen. Ze zijn gemaakt door Berhardina Midde-
righ-Bokhorst, en ik vond ze bijzonder vanwege de 
vormgeving en de inhoud. 

Ze zijn via Delpher geheel te bekijken. In de lijst 
van Saskia Lobo staat er als commentaar bij: ‘Deze 
jolige verhaaltjes en genoeglijke prentjes laten 
onze kleintjes als vanzelf tot de ontdekking komen 
dat moeders waarschuwingen tòch wel noodzake-
lijk zijn. 4-8 j.’

Van een jongetje dat niet naar bed wilde

Paultje huilt elke avond een deuntje omdat hij 
graag nog wat wil opblijven. Wanneer zijn vader 
en moeder op reis gaan komt de lieve tante Toosje 
oppassen en Paultje krijgt een nieuw prenten-
boekje van haar. Hij wil weer niet naar bed, en dan 
laat tante een dienstman komen om Pauls bedje 
op zolder te zetten. Hij heeft het bedje niet meer 
nodig want hij wil toch niet slapen! Heerlijk, vindt 
Paultje. Hij speelt en speelt, maar wordt steeds 
slaperiger en zijn ogen prikken, zijn hoofdje wordt 
zwaar, het opblijven is toch niet zo leuk. Als tante 
naar bed gaat wil hij ook graag gaan slapen. Maar 
zijn bedje staat op de vliering. Tante improviseert 
een bedje voor Paultje, maar dat is lang niet zo 
zacht en lekker als zijn eigen bed. De volgende dag 
wordt het bedje van de vliering gehaald en ‘nooit, 
nooit heeft Paultje meer gezeurd om langer op te 
mogen blijven.’ 

Van een kindje dat niet gewasschen wilde 
worden

Pimpernelletje wil niet gewassen worden. Ze huilt 
en gilt elke dag tot ergernis van haar moeder. 
Deze besluit dat het ‘kleine dommerdje’ maar vuil 
moet blijven. Het meisje speelt in haar tuintje en 
met de verfdoos. De lezer wordt rechtstreeks aan-
gesproken: ‘Kijk eens, wat een mooie platen of die 
Pimpernelletje al kon kleuren, maar kijk ook eens 
naar haar handjes, naar haar gezicht en haar jurk!’ 
‘En wat denk je dat Pimpernelletje toen deed?’ Een 
buurmeisje wil niet met dat vieze kind spelen, haar 
kleine zusje schrikt zo van haar dat ze gaat gillen, 
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jongens lachen haar uit en zingen:
‘Heb je ooit zoo’n smerig kind gezien?
Is het Piet de Smeerpoets ook misschien? 
Kijk eens wat een rare
Met die viese hare
Heb je ooit zoo’n vies en slordig kind gezien?’

Thuisgekomen ziet ze zichzelf in de spiegel en 
schrikt. Snikkend vraagt ze ‘Moekie, wil je me als 
je blieft gauw wasschen, heelemaal.’ ‘En van dien 
dag af liet Pimpernelletje zich altijd flink wasschen 
en ze heeft niet één keertje meer gehuild, als ze in 
het bad moest.’ 

Van een jongetje dat te ver ging wandelen

Hansje woont met zijn moeder die ziek is geweest 
in een klein huisje (’t Planken Huuske) aan de 
rand van een dennenbos. De jongen vermaakt zich 
daar prima met zijn moeder en zijn pop Kuuk. 
Hij bekijkt bloemen en dieren en plukt elke dag 
paddenstoelen. Hansje kent al heel veel soorten, 
van sommige maakt zijn moeder ‘heerlijke schotel-
tjes’. Al plukkend raakt hij verdwaald en hij wordt 
erg bang. Hij is moe en het is er zo griezelig stil 
en donker. Moeder heeft wel gezegd dat er geen 
wolven meer zijn, maar gerust is hij er niet op. 
Dan ziet hij een groot beest, gelukkig is het de 
hond van de boswachter en die man brengt Hansje 
veilig naar zijn moeder. De tranen komen los en 
zijn moeder is niet boos, maar knuffelt hem stevig. 
‘Moeder wist wel, dat Hansje nu een goede les had 
gehad en er voortaan beter om zou denken, dat hij 
niet te ver alleen van huis mocht gaan wandelen.’

Ondeugden

Wat zijn de ondeugden van de twee jongens en het 
meisje waarover geschreven wordt?
Onoplettendheid met als gevolg verdwalen; eigen-
wijsheid met als gevolg omvallen van de slaap; 
domheid met als gevolg vervuilen en daardoor 
gepest en uitgesloten worden. 

De aanpak ter verbetering van deze ondeugden is 
in de ‘eeuw van het kind’ veel zachtaardiger dan 
in de negentiende eeuw. De aangegeven leeftijd 
voor de drie prentenboeken is vier tot acht jaar, 
het zijn dus verhalen om voor te lezen. Berhardi-
na Midderigh-Bokhorst kiest voor een aanpak die 
ervaringsleren genoemd kan worden, waarbij de 
jonge luisteraars zich kunnen identificeren met 
de beschreven kinderen, die in het verhaal een 
les leren door wat ze meemaken. Aan het slot van 
het verhaal zijn ze ‘genezen’ van hun fouten en 
voortaan zullen ze nooit meer onoplettend te ver 
wandelen, schreeuwen en gillen bij het wassen en 
zeuren als het bedtijd is.

De verhalen kunnen worden gekarakteriseerd als 
‘waarschuwingsverhalen’. Maar ze zijn qua inhoud 
niet te vergelijken met oudere ‘waarschuwings-
verhalen’ waarin de personages door hun onge-
hoorzaamheid zware ongelukken of wrede straffen 
krijgen. Hier geen afschrikking maar een aanpak 
waarbij een kind de ruimte krijgt om de gevolgen 
van hun eigen fouten te ervaren. 

De prentenboeken geven een beeld van de tijd 
en van de sociale klasse waarin de verhalen zich 
afspelen. We zien gegoede milieus, mooie huizen 
met verzorgde interieurs, veel speelgoed en mooie 
kleding. Er is aandacht en liefde voor de kinderen, 
moeders (en tante) zijn thuis en zorgen, vaders 
zijn afwezig. 

Vormgeving

De exemplaren die gedigitaliseerd zijn waren 
oorspronkelijk van ‘Bibliotheek en Leeszalen der 
Gemeente Rotterdam’ zoals de stempel laat zien 
en werden daar regelmatig uitgeleend. Ze zijn 
geschonken aan Boek & Jeugd en zo kwamen ze in 
de collectie van de Koninklijke Bibliotheek terecht.
Te zien is dat deze prentenboeken (formaat 15x17 
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cm) aan de voorkant wat afgesleten zijn. De vorm-
geving is zeer verzorgd, er zijn fraai versierde initi-
alen, de illustraties zijn deels paginagroot en deels 
bij de tekst geplaatst in wisselende vormen. 

De tekeningen zijn met ‘klare’ lijnen gemaakt, hier 
en daar speels kader-doorbrekend, met heldere 
aquarel-kleuren. Opvallend zijn de textielmotie-
ven en de zorgvuldig getekende kleding. Mid-
derigh-Bokhorst was ook bekend om haar mo-
de-tekeningen. Haar stijl is realistisch, maar ook 
decoratief, met veel details. 

Leven en werk

In de boeken van Saskia de Bodt: Prentenboeken, 
ideologie en illustratie en De Verbeelders wordt Ber-
hardina Midderigh-Bokhorst in een breder kader 
geplaatst van stijlen, stromingen en tijdgenoten. 
Ik vond het weer heerlijk om ze door te nemen. 
Het artikel Twee handen aan éénzelfde teekening is 
een buitengewoon interessante dubbelbiografie 
over bijzondere kunstenaarslevens: Berhardina 
Midderigh-Bokhorst (1880-1972) en haar man 
Jean Jacques Midderigh (1877-1970). Hij was ook 
kunstenaar en steunde haar op elk gebied. Soms 
werkten ze samen aan één tekening: hij was beter 
in perspectief en verzorgde soms ook de achter-
grond.

Berhardina was een zeer zelfbewuste vrouw, be-
trokken bij de eerste feministische golf. Ze gaf les, 
was fulltime kunstenaar, streed voor kiesrecht voor 
vrouwen, tekende voor de Nederlandsche Vereeni-
ging voor Verbetering van Vrouwenkleding, voor De 
Vrouw en haar Huis, en zat in de commissie voor 
kinderlectuur van de tentoonstelling De Vrouw 
1813-1913. Haar streven was culturele volksverhef-
fing. Ook maakte ze deel uit van de Nederlandsche 
Soroptimist, een organisatie voor vrouwen met een 
beroep. Ze was heel goed in onderhandelen met 
uitgevers en bij bijna alle boeken die ze illustreer-
de staat haar naam als illustrator prominent op 
de voorkant. Ze signeerde al haar illustraties met 
BMB. Ook begeleidde Berhardina jongere illustra-
toren zoals Adri Alindo en Sijtje Aafjes. Berhardina 
was lid van de Nieuwe Malthusiaanse Bond voor 
geboortebeperking, dus ook dat deel van haar leven 
nam ze in eigen hand. Ze kreeg twee kinderen: 
Hannie in 1906 en Ben in 1911. 

Berhardina Midderigh-Bokhorst gebruikte haar 
eigen huis en omgeving voor haar tekeningen. 
Voor deze drie ‘door haarzelf bedachte’ prentenboe-
ken schreef ze voor het eerst ook de tekst. De boek-
jes zouden zijn gemaakt voor haar eigen kinderen, 
die waren echter in het jaar van uitgave 1921 al 
vijftien en tien jaar oud. Maar ze kan ze natuurlijk 
al jaren eerder voor hen hebben getekend. Ze kreeg 
van de uitgever in 1920 f 350,- voor de drie boekjes 
in ‘mignondruk’. 

Reacties op de drie prentenboeken

In De Vrouw (03-12-1921) oordeelt Ida Heijermans 
zeer positief: ‘Deze boekjes zijn voortreffelijk. Alles 
is te prijzen, de leuke verhaaltjes, door mevr. Mid-
derigh zelf geschreven, en de geheele uitvoering. 
De druk is bizonder verzorgd en de plaatjes zijn 
even frisch van vinding als vroolijk van teekening 
en kleur. Het zijn zeldzaam mooie boekjes.’ Ook 
Ons eigen blad; tijdschrift voor onderwijsgevende 
kloosterlingen (jrg 10, 1922) is positief: ‘drie leuke 
boekjes met frisse plaatjes en mooie tekst.’ Toch 
waren ze niet snel uitverkocht, want op 19 maart 
1930 meldt Van Goor in het Nieuwsblad voor den 
boekhandel dat de particuliere prijs wordt opgehe-
ven. Heerlijk dat wij tegenwoordig nog steeds van 
de boekjes via Delpher kunnen genieten.

Jeannette Kok 

Artikel 

100 Goede boeken voor jongens en 
meisjes

Jaarlijks verspreiden kinderboekuitgeverijen cata-
logi om hun boeken onder de aandacht te brengen 
van boekverkopers, ouders en andere opvoeders. 
Tegenwoordig gebeurt dat vaak digitaal, soms in 
combinatie met een papieren versie. Vroeger was 
er alleen de papieren catalogus. Ook uitgeverij Van 
Holkema & Warendorf maakte vanaf de oprichting 
in 1891 gebruik van catalogi om de boeken uit hun 
fonds aan te prijzen. Voor de jaren 1934-1935 ver-
scheen een opvallende editie: 100 Goede boeken voor 
jongens en meisjes. 
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In De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboe-
ken (Houten, 1991) schetsen Toin Duijx en Joke 
Linders uitgeverij Van Holkema & Warendorf in 
de periode 1914-1940 als een actief en krachtig 
bedrijf, dat met allerlei middelen een sterke positie 
trachtte te realiseren in het boekenveld. Dat sluit 
aan bij een meer algemene karakterisering van dit 
uitgeversbedrijf. ‘Van Holkema & Warendorf heeft 
altijd een voorzichtig maar handig beleid gevoerd. 
Wie de geschiedenis overziet, zal tot de conclusie 
komen dat de uitgeverij geen voortrekkersfunctie 
heeft gehad, maar graag reageerde op ontwikke-
lingen in het veld.’ Daarbij had de uitgeverij al wel 
gauw een eigen gezicht dankzij gerenommeerde 
auteurs als P. Louwerse (1840-1908), C.Joh. Kieviet 
(1858-1931) en Dick Laan (1894-1973). Belangrijk 
waren ook de zogenaamde ‘bibliotheken’, reek-
sen met een herkenbaar uiterlijk, zoals De Goede 
Kameraad, de Oranjebibliotheek, Primula Veris, de 
Tip-Top-serie en Ons Boekenplankje. Deze laatste 
serie ging in 1922 van start en werd aangekon-
digd als ‘de beste en goedkoopste Bibliotheek voor 
jongens en meisjes’. Van Holkema & Warendorf 
liet daarmee zien dat ze zich bewust was van het 

feit dat het voor veel mensen dure tijden waren en 
dat boeken een luxe waren die velen zich niet meer 
konden veroorloven.
Met een reeks goedkope boeken hoopte de uitge-
verij de boekenverkoop, en daarmee ook het lezen, 
te stimuleren. Kwaliteit stond daarbij hoog in het 
vaandel. Ons Boekenplankje zou boeken bevatten 
die zowel wat inhoud als uitvoering betreft tot ‘de 

allerbeste’ behoorden, aldus de aankondiging.
Dat Van Holkema & Warendorf hechtte aan het 
uitgeven van (kinder)boeken van goede kwaliteit 
blijkt ook uit de wedstrijden die de uitgeverij in 
1928 en 1932 organiseerde. Aankomende auteurs 
werden in beide jaren uitgenodigd een manuscript 
in te zenden. Vervolgens selecteerde een jury uit 
de ingezonden manuscripten zowel in 1928 als in 
1932 vier meisjesboeken en vier jongensboeken, 
die gepubliceerd werden in de serie Bekroonde 
Boeken. En voor de beide winnaars in de twee ca-
tegorieën was er bovendien beide jaren een bedrag 
van fl. 1000,-. De beide prijsvragen resulteerden 
bij elkaar in zestien titels, die over het algemeen 
goed werden ontvangen. 

Catalogi

Om de verkoop van boeken nog meer te stimule-
ren verspreidde Van Holkema & Warendorf divers 
propagandamateriaal. Zo werden er jaarlijks in 
grote oplagen eenvoudig uitgevoerde boekenlijst-
jes in omloop gebracht. Ook verscheen ieder jaar 
een uitvoerige catalogus, waarin de aandacht werd 
gevestigd op nieuwe titels in het fonds én op titels 
die al eerder waren uitgegeven. 
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Onder de kop ‘De nieuwste boeken’ vinden we 
bijvoorbeeld in de catalogus voor 1931 titels als 
Het meezennest in de Alpen door Rein Valkhoff, 
Rudi’s Spaansche avonturen door Dick Laan, Hoe Els 
overwon door J.P. Zoomers-Vermeer en Benjamin-
netje en haar poppen door Else Ury, alle uitgegeven 
in 1931. Daarnaast zijn tal van oude titels vermeld, 
zoals de Harlekijntje-serie van Josephine Siebe, 
waarvan het eerste deel in 1928 op de markt kwam, 
de acht Bekroonde Boeken uit 1928, boeken uit 
reeksen als de Oranje-Bibliotheek en De Goede 
Kameraad en vele andere. Bij elkaar zijn in deze 
catalogus zo’n 150 verschillende titels vermeld. Ca-
talogi uit 1928 en 1933 laten vergelijkbare aantallen 
zien. 

In de catalogus voor 1934-1935 is dat aantal terug-
gebracht naar 100 titels, zoals expliciet is aangege-
ven op de omslag: 100 Goede boeken voor jongens en 
meisjes.

Andere verschillen met de catalogi in de voorgaan-
de jaren is het feit dat deze catalogus bedoeld was 
voor twee jaren – 1934 en 1935 – en dat slechts een 
enkele nieuwe titel wordt aangekondigd, waaron-
der Het tweede prentenboek door J. Riemens-Reur-
slag, Sprookjes van Bobbie, Tin en Lily verzameld 
door Willy Pétillon en Ko weet uitkomst door Anna 
Hers. Hoofdzakelijk bevat de catalogus boeken die 
al eerder waren opgenomen in het jeugdboeken-
fonds van Van Holkema & Warendorf.

100 Goede boeken voor jongens en meisjes is ingedeeld 
op leeftijd en op geslacht. De catalogus opent met 
zes prentenboeken voor de jongste lezers. Daarna 
volgen zeven titels voor kinderen van vijf tot tien 
jaar. Voor jongens en meisjes van zeven tot twaalf 
zijn zeventien boeken vermeld en voor de tien- tot 
veertienjarigen zes. Behalve deze, wat we nu noe-
men, genderneutrale boeken is er ook een aparte 
rubriek voor jongens en een voor meisjes in de 
leeftijd tien tot veertien jaar. In beide gevallen gaat 
het om twaalf titels.
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Ook de boeken voor jongens en meisjes van twaalf 
tot zestien jaar zijn twee afzonderlijke categorieën, 
respectievelijk achttien en negen titels. De catalo-
gus wordt afgesloten met boeken voor de categorie 
veertien tot achttien jaar. Eerst drie genderneutrale 
boeken, daarna vier titels voor de jongens in deze 
leeftijdsgroep en ten slotte nog zes voor de meisjes. 
Met achttien titels is de rubriek voor jongens van 
twaalf tot zestien jaar dus het grootst, op de voet 
gevolgd door de rubriek voor jongens en meisjes 
van zeven tot twaalf jaar. De kleinste categorie 
betreft de genderneutrale boeken voor veertien- 
tot achttienjarigen, terwijl ook het afzonderlijke 
aanbod voor jongens in deze leeftijdsgroep zeer 
beperkt is. 

Wat valt verder op aan de inhoud van de catalogus? 
Zoals de titel aangeeft, gaat het om ‘goede’ boeken. 
Het is dan niet verwonderlijk dat vrijwel alle boe-
ken uit de reeks Bekroonde Boeken zijn vermeld. 
Slechts twee titels uit deze serie ontbreken: Ons 
Honk door Diet Kramer en Onder de Duinkerkers 
door G.C. Hoogewerff, beide uit 1928. Mogelijk 
werd de kwaliteit van deze boeken minder geacht. 
Of wellicht was er simpelweg geen ruimte voor, 
omdat het aantal van honderd titels al was bereikt. 
Verder valt op dat verschillende auteurs met meer-
dere titels vertegenwoordigd zijn. Daarbij spant Jo-
sephine Siebe (1870-1941) met maar liefst tien boe-
ken de kroon, gevolgd door J.P. Zoomers-Vermeer 
(1880-1968) met negen titels. Een ander opvallend 
aspect is het relatief grote aantal herdrukken, zoals 
Fulco, de minstreel van C. Joh. Kieviet en Willem 
Roda door E. Heimans, waarvan respectievelijk de 
vijfde en zevende druk zijn vermeld. Onmisken-
baar goed lopende titels dus. 

Achtergrond

Alles bij elkaar week de catalogus dus af van die uit 
voorgaande jaren. Niet alleen was het totaal aantal 
vermelde titels geringer in vergelijking met voor-
gaande jaren, ook was het aantal nieuwe uitgaven 
beduidend minder. Verder gold de catalogus voor 
twee jaren, terwijl eerdere edities bedoeld waren 
voor één kalenderjaar.

Waarom de catalogus voor 1934-1935 afweek, kan 
niet uit de inhoud ervan worden afgeleid. Voorin is 
vermeld: ‘Ieder jaar verschijnt bij Van Holkema & 

Warendorf N.V. een catalogus van kinderboeken. 
Dit jaar is echter een collectie van de 100 beste jon-
gens- en meisjesboeken, die deze Amsterdamsche 
uitgevers-maatschappij uitgeeft, samengesteld. 
Men zal misschien vragen, of de overige boeken 
dan niet goed zijn, want de vorige catalogus bevatte 
wel 400 titels. Het antwoord kan kort zijn met 
de verwijzing naar het bekende gezegde “dat het 
beste voor onze kinderen nog niet goed genoeg is”. 
De boeken in dezen catalogus vermeld, behooren 
tot het allerbeste. Het zijn zonder uitzondering 
boeken, die men gerust ieder kind, jongen of 
meisje in handen kan geven en dat niet alleen, ook 
boeken waar de gever plezier van zal hebben, want 
de boeken hier vermeld, hebben al zooveel gunsti-
ge critieken van de jeugd gehad, dat men met een 
gerust geweten mag aannemen, dat het nu eens de 
beste boeken zijn, die bestaan.’ Deze woorden van 
de uitgeverij verklaren niet waarom deze catalogus 
afwijkt van de vorige edities. Vermeld is dat de 
catalogus anders is, maar niet waarom dat zo is. 

Bij verder onderzoek naar de achtergrond van 
deze afwijkende catalogus is een voor de hand 
liggende vraag of de economische crisis van de 
jaren dertig een rol speelde. Over de invloed van de 
crisis op Van Holkema & Warendorf schrijft E.H. 
Halbertsma in 100 jaar Van Holkema & Warendorf 
(Houten, 1992) dat er in de periode 1923-1929 
een trage stijging van de winst was, die echter wel 
bescheiden bleef, en dat er in 1931 en 1932 zware 
verliezen werden geleden. In 1933 was sprake van 
enig herstel, maar dat zette niet door in 1934. In 
de jaren daarna bleef de winst schommelen. Door 
de kosten in de hand te houden, bleef het bedrijf 
echter goed overeind. Het is dan een logische ge-
dachte dat Van Holkema & Warendorf voorzichtig 
was met het uitbrengen van nieuwe titels, zodat 
de initiële kosten laag bleven. Het verspreiden van 
een catalogus om de verkoop van een deel van het 
bestaande kinderboekenfonds te stimuleren sluit 
daarbij aan. Dat was echter geen willekeurig deel. 
De titels die via deze catalogus onder de aandacht 
werden gebracht, lijken zorgvuldig te zijn geko-
zen. De geselecteerde boeken kregen het predicaat 
‘goed’. De positieve ontvangst ervan zal daarbij een 
rol hebben gespeeld. 
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Tot slot

Aannemelijk is dat de aard van de catalogus 
1934-1935 verklaard kan worden uit de toenma-
lige economische omstandigheden. Een strakke 
kostenbeheersing ging gepaard met gerichte ver-
koopbevordering. Daarbij kreeg het commerciële 
oogmerk een ideële verpakking: de kinderboeken 
werden aangekondigd als het ‘allerbeste’. Gezien 
het feit dat veel van de vermelde titels goed waren 
ontvangen, lijkt dit meer dan een verkooppraatje, 
zeker ook vanuit de wetenschap dat uitgeverij Van 
Holkema & Warendorf in de jaren daarvoor een 
sterke naam had opgebouwd in het kinderboeken-
veld.

Janneke van der Veer

Artikel

Kun je nog zingen? Wat de kinde-
ren zongen, honderd jaar geleden...

In mijn verzameling Nederlandse kinderliederen 
bevinden zich vijf titels die uitgegeven zijn in 1921. 

Het eerste boek heeft als titel Geïllustreerde Kinder-
liedjes met woorden en muziek van S. Abramsz en 
prentjes van D. Viel. (Vijfde bundel. Zutphen, P. 
van Belkum A.z.).

Simon Abramsz (1876-1924) was onderwijzer, re-
dacteur van het tijdschrift Voor de Kinderkamer, en 
vooral bekend als de samensteller van de bundel 
Rijmpjes en versjes uit de oude doos uit 1911. Hij liet 
de prentjes bij deze kinderliedjes maken door de 
tekenaar D. Viel. De bundel bestaat uit zes liedjes 
voor de kleintjes, waaronder ‘Een Vroolijk Broertje.’

Een andere bundel in mijn verzameling is Lente-
zangen. Nieuwe melodieën voor het Lager Onderwijs 
en Kinderzangkoren, bijeengebracht door G. van 
Hees en J.G. van Herwaarden (J.B. Wolters’ U.M., 
Groningen, Den Haag). Gilles van Hees (1891-
1955) was hoofd van een een openluchtschool, de 
Dr. Albert Schweizerschool, in Haarlem. Johan-
nes Godefridus van Herwaarden (1879-1961) was 
componist, leraar en organist van onder meer de 
Noorder- en de Zuiderkerk in Rotterdam. Volgens 
het voorbericht van de eerste druk is men er in 
geslaagd zeventig nog niet verschenen liederen 
bijeen te brengen van vooraanstaande Nederlandse 
Componisten en Musici. ‘Bij het kiezen der teksten 
is er gelet op goede en voor kinderen begrijpelijke 
poëzie, bijvoorbeeld bij dichters als J.P.Heye, C.S. 
Adama van Scheltema e.a.’.
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De tweede druk is uitgebreid met dertien nieuwe 
liederen. “Een mensch die niet zingt heeft een 
tekort aan levensvreugde”, aldus Hendrika van 
Tussenbroek (1854-1935). De band is versierd met 
een afbeelding van een zingende nachtegaal door 
Johann Herman Isings (1884-1977).

In 1922 verscheen een uitgave met piano- of 
orgelbegeleiding, en later ook ‘Lentezangen voor 
de kleintjes’; nieuwe melodieën voor het voorberei-
dend onderwijs, de aanvangs- en middelklassen 
der Lagere School en het gezin. Geïllustreerd door 
C. Jetses. [3e dr. 1931] Met op verzoek: “eenige nos. 
te plaatsen speciaal voor de scholen in Ned. Indië” 
(uitgeverij Wolters had inmiddels ook een vesti-
ging in Batavia). Cornelis Jetses (1873-1955) zorgde 
voor toepasselijke illustraties. Hij illustreerde ook 
het bekend gebleven lied ‘De Veldmuis’ (die in het 
beukebosch een leege notedop vond), met tekst 
van David Tomkins (1880-1952) op muziek van 
Bernard Diamant (1872-1936).

De derde bundel is ONS ZANGUURTJE. Zangme-
thode in Liederen, door Lena Kruithof-van Digge-
len. Derde deeltje. Geïllustreerd door C. Jetses. Bij 
J.B. Wolters, Groningen, Den Haag, 1921. Lena 
Kruithof-van Diggelen, concertzangeres in Den 
Haag, gaf in 1921 drie deeltjes uit met een zang-
methode voor het onderwijs in het 2e, 3e en 4e 
leerjaar van de Lagere School. Uit de titel blijkt al 
dat er met de kinderen elke dag een uur gezongen 
werd (zoals vastgelegd in de Onderwijswet van 
1857). Zij schreef de muziek, in cijferschrift, bij 
bestaande teksten van bekende dichters, zoals Si-
mon Abramsz, G.W. Lovendaal, O.S. van der Veen 
en Jan Ligthart (allemaal onderwijzers). Cornelis 
Jetses maakte bij elk liedje een illustratie. Soms 
spelend in Nederlands-Indië!

Een andere bundel is Als het 6 December wordt....12 
oude en nieuwe St Nicolaasliedjes verzameld 
door Philip Kruseman met teekeningen van Daan 
Hoeksema (1879-1935), uitgegeven bij J. Philip 
Kruseman te ‘s Gravenhage,1921. Verrassend zijn 
de illustraties van Daan Hoeksema: heldere strakke 
lijnen, de figuren in zwarte silhouetten, in een 
kader met slechts een blauwe steunkleur.
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Kun je nog zingen

In 1906 verscheen bij P. Noordhoff in Groningen, 
de liederenbundel: Kun je nog zingen? Zing dan 
mee! De mooiste bekende liederen, verzameld 
door Jan Veldkamp (1868-1946), Onderwijzer te 
Amsterdam), en Klaas de Boer (1865-1943), Hoofd 
der School te Vroomshoop. (Beiden geboren in en 
bij Hoogeveen het is niet onwaarschijnlijk dat zij 
elkaar al op de kweekschool in Groningen hebben 
leren kennen).

De zangbundel groeide, met de (nieuwe) titel: 
‘Kun je nog zingen, zing dan mee!’ uit tot de grootste 
schat van Nederlandstalige liederen, steeds aange-
past, vanwege de onderwijswet van 1857, door een 

commissie die namens de regering uitmaakte wel-
ke liederen verplicht op scholen gezongen moesten 
worden. De 41e editie verscheen in 1986. 

In 1921 verscheen, ook bij P. Noordhoff, de 3e 
vermeerderde druk van: ‘Kun je nog zingen, zing 
dan mee!’ Vier en zestig algemeen bekende school-
liederen VOOR JONGE KINDEREN met piano-
begeleiding van P. Jonker en geïllustreerd door A. 
Geudens. 
Vergeleken met de allereerste uitgave van 1906, 
in deze editie ook veel liedjes met muziek van 
vrouwelijke componisten, zoals Hendrika van Tus-
senbroek en Catharina van Rennes (1858-1940). De 
Vlaamse kunstenaar Albert Geudens (1869-1949) 
maakte bij elk lied een leuke illustratie zoals bij ‘In 
den Regen’

Heel veel liederen in de grote bundel zijn mij 
bekend; in de 33e druk van 1948 tel ik er al 55 
die ik gezongen heb op de Lagere School in de 
jaren 1943-1949. Naast rekenen en lezen werd er 
dagelijks gezongen. Je kreeg er een cijfer voor op je 
rapport. De vaderlandse liederen zongen we na de 
bevrijding in de aubade voor de burgemeester. Het 
Wilhelmus was het eerste lied in ‘Kun je nog zin-
gen’ vanaf de eerste druk in 1906. Ik zong dat ook 
in 1948 n.a.v. het gouden regeringsjubileum van 
Wilhelmina, de overgrootmoeder van onze koning. 
Op Koningsdag 2021 speelden alle beiaardiers van 
Nederland om 10 uur ‘s morgens het Wilhelmus. 
Ook in Oranjestad Buren. 

Miep Slager
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Artikel

100e geboortedag Jan van Oort 
13 april 1921 – 13 april 2021

Op 13 april van dit jaar vierden we de honderdste 
geboortedag van Jan van Oort. Een naam die lijkt te 
verwijzen naar de tekenaar van de Verkade-albums, 
maar dat is een fout die vaker wordt gemaakt. Nee, 
deze Jan van Oort was violist in het Concertgebouw 
Orkest, maar besloot op een cruciaal moment dat 
zijn toekomst niet in de muziek doch in het teke-
nen en het poppenspel zou liggen. Hij nam daartoe 
het pseudoniem Jean Dulieu aan… en dan valt op-
eens het kwartje, want die naam is immers onlos-
makelijk verbonden met de avonturen in bos en 
veld van onze kleine held, Paulus de boskabouter. 

Als kind was Van Oort een creatief jongetje dat 
graag met potlood en papier werkte. Hij had een 
hechte band met zijn opa, tekenaar Johan Braaken-
siek, maar misschien had Disney in die beginjaren 
nog wel een grotere invloed op de jonge krabbelaar, 
die regelmatig stapels Mickey Mousen produceer-
de. 

Iets heel anders was zijn fascinatie voor de natuur. 
Uren kon hij door de bossen zwerven, overma-
tig geïnteresseerd in alles wat de planten- en 
dierenwereld voortbracht. Toch zou het tot zijn 
25e levensjaar duren voordat hij beide interesses 
samenbracht en met hard werken en een voort-
durend zoeken naar nieuwe tekentechnieken een 
boskabouterimperium opbouwde dat hem en zijn 
gezin veertig jaar lang van inkomen voorzag. Als 
Jan niet aan het tekenen was of in de natuur rond-
dwaalde, hield hij zich bezig met een totaal andere 
liefhebberij, het spelen van marionettenvoorstel-
lingen met zelf geknutselde poppen. Maar thuis 
was men van mening dat noch tekenen, noch dat 
poppengedoe iets was waar je een redelijk bestaan 
mee op kon bouwen. 

Het violistenvak

Jans vader was een gewaardeerd concertzanger en 
muziekschrijver, die ook een aantal jaren aan het 
hoofd van het Amsterdams Conservatorium stond. 
Hij bepaalde dat zijn zoon direct vanuit de lagere 

school de muziekopleiding koos. Jan wist in zeven 
jaar zijn diploma te halen en kreeg in het begin 
van de Tweede Wereldoorlog werk als violist bij 
diverse orkesten. In 1943 trouwde hij en kreeg in 
datzelfde jaar een aanstelling als tweede violist bij 
het Amsterdams Concertgebouw Orkest. 

Musiceren was tijdens de Oorlog niet altijd een 
pretje. De omstandigheden waaronder in de winter 
1944-’45 gespeeld moest worden waren erbarme-
lijk en uiteindelijk legde de dirigent het stokje er 
bij neer. Van Oort kwam thuis te zitten, waar hij 
zijn oude hobby’s weer oppakte. Zich uitlevend op 
de laatste stukjes hout die hij aan het kachelvuur 
wist te onttrekken droomde hij van een toekomst 
met een eigen poppentheater. Tegelijkertijd confis-
queerde hij elk stukje papier dat in zijn nabijheid 
kwam en stortte zich op zijn tekenvaardigheden. 
Hij experimenteerde er op los: potlood, pen, ecoli-
ne, gewassen inkt, het had allemaal zijn belang-
stelling. In eerste instantie waren het cowboy & 
indianenstripjes. Maar al snel besloot hij dat zijn 
verhaal zowel dichter bij huis als bij de natuur 
moest staan; zo bedacht hij een sprookjesachtige 
setting die tegenwicht bood aan de slechte tijden 
waaronder het land gebukt ging. Het moest een 
kinderboek worden en zoals gebruikelijk in die 
tijd koos hij voor een kabouter om zijn verhaal te 
vertellen. Voor hij het wist was Paulus geboren. 

Een van de eerste gekleurde Paulus-plaatjes, geschilderd in de 
hongerwinter. Let op die ene boom die het bos symboliseert.
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In plaats van het verhaal te schrijven, begon Dulieu 
het te tekenen. Het werd een eindeloze rij van vier-
kante plaatjes in prachtige kleuren. En al tekenend 
groeide de vertelling in zijn hoofd; een werkwijze 
die hij zijn hele leven lang zou volgen. Wat zich 
rond de bevrijding in mei 1945 precies heeft afge-
speeld, dat zullen we nooit weten, maar duidelijk 
is dat Van Oort dag in dag uit over zijn toekomst 
piekerde. Het was de musicus versus de verteller 
en die laatste trok uiteindelijk aan het langste eind. 

In het diepe

Twee maanden later raakte alles in een stroom-
versnelling. De twijfels waren groot. Zou hij met 
tekenen een gezin kunnen onderhouden? Was er 
misschien ook nog ruimte voor een poppenspel? 
Hoe kon hij de verstikkende stad ontvluchten en 
waar moesten ze dan wonen?
In hoog tempo nam hij vervolgens de ene na de 
andere beslissing. Allereerst diende hij zijn ontslag 
in bij het orkest. Daarna toonde hij de redactie 
van Het Vrije Volk een stripversie van het Pau-
lus-verhaal, waartoe hij alle afbeeldingen opnieuw 
in zwarte inkt had getekend en per drie op een 
strook papier had geplakt. Om bij een eventuele 
schipbreuk van zijn stoutmoedige plan schadevrij 
te kunnen terugkeren in de wereld van de muziek, 
deed hij zijn nieuwe werk onder het pseudoniem 
Jean Dulieu, de Franse vertaling van zijn naam. 
Het lukte hem een overeenkomst met de krant 
aan te gaan en toen was het tijd voor stap drie, 
het zoeken naar een nieuwe woonplek. Die werd 
gevonden op Terschelling, waar deze Jean Dulieu 
een oude boerderij betrok in de nabijheid van het 
indrukwekkende natuurgebied De Boschplaat. 

Krantenstrook nr. 2257. Uit de intensiteit waarmee Dulieu 
zijn striptekeningen maakte kon je soms zijn gemoedstoe-
stand aflezen.

Paulus verscheen vanaf februari 1946 in Het Vrije 
Volk. En uit de reacties die de jonge stipmaker in 

de maanden daarna met enige regelmaat ontving, 
bleek dat heel wat krantenabonnees Paulus al snel 
in hun hart hadden gesloten. 

Van nul af 

Dulieu genoot geen tekenopleiding en was dus 
autodidact. Zijn strip was eenvoudig getekend en 
groeide de eerste maanden voorzichtig naar een 
hoger niveau. Het verhaal was een aaneenschake-
ling van lieve feitjes en kabbelde de eerste twee-
honderd afleveringen lekker door; zo kort na de 
oorlog was er nauwelijks behoefte aan spannende 
verhalen. Paulus maakte een drankje voor een ziek 
konijn, joeg die lastige Rein de vos weg en zwom 
poedelnaakt de plas rond met veertien pleegeend-
jes achter zich aan. Feitelijk draaide Dulieu er al 
zijn fantasie in hoog tempo doorheen, zonder 
enige kennis van verhaalopbouw en spanningsbo-
gen. Uiteindelijk begon het hem te dagen dat het 
verhaal te vlak was. Dat er zo langzamerhand iets 
spannends moest gebeuren om zijn lezers te blij-
ven boeien. Hij moest ze uitdagen. Meer poppen-
kast maken. Jan Klaasen en Katrijn, de boef en de 
agent, de slimme en de domme. De oplossing lag 
voor de hand.

De ommekeer

Zo werd het november 1946. Een angstaanjagende 
herfststorm deed de bomen heen en weer zwiepen. 
Dulieu had geen mooier jaargetij kunnen kiezen 
om een nieuwe troef in te zetten. Op haar bezem 
vloog de heks Eucalypta het bos en duinlandschap 
van Paulus binnen, om het nooit meer te verlaten. 
Ze was in en in gemeen en had als enige doel 
om Paulus in haar macht te krijgen. En omdat ze 
eigenlijk een heks van niks was had Dulieu hier 
een running gag in handen die hij elk moment 
kon inzetten. Keer op keer bracht de heks Paulus 
in het nauw en wist ze de spanning in het verhaal 
behoorlijk op te voeren. Maar aan het slot over-
speelde ze haar hand en verloor haar grip op de 
zaak. Paulus en zijn vrienden wonnen de wedstrijd 
en de heks droop tierend af, zinnend op wraak. De 
enige die haar toorn voor de rest van haar leven 
voelde was Krakras. Eucalypta maakte van de kraai 
een vleugelloze kip, nadat Dulieu tot het besef was 
gekomen dat kinderen de kraai Krakras en de raaf 
Salomo niet uit elkaar konden houden. 
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In de jaren zestig kleurde Dulieu een groot aantal stripstro-
ken in voor een nieuw verhaal in het damesblad Eva.

De basis

Inhoudelijk is er de afgelopen decennia weinig 
geschreven over de Paulus-strip. In elk interview 
met de maker kwamen de krantenjaren ter sprake, 
maar altijd ging het dan over Dulieus keuze om de 
muziek achter zich te laten. En vanaf het moment 
dat de auteur zich ook op boeken en tijdschrift-
verhalen stortte, en hij Paulus en zijn vrienden 
bovendien tot leven bracht door ze via de radio de 
huiskamer te laten binnenkomen, was dat eerste 
lange stripverhaal als gespreksonderwerp een 
gepasseerd station. 

Dulieus werk van latere datum straalt regelmatig zijn 
liefde voor bomen uit. Waar een enkele boom in een eerdere 
illustratie het bos moest symboliseren, staan de bomen hier 
centraal. 

Wat weinigen beseffen is hoe belangrijk de 
strip-periode voor de ontwikkeling van Dulieus 
werk is geweest. Maar ook de kracht van de combi-
natie Het Vrije Volk en uitgeverij De Arbeiderspers.

De krant gaf de boskabouter alle ruimte, de uit-
geverij produceerde de eerste boekjes, waarna de 
krant deze weer inzette voor abonneewerving. 

De auteur zelf heeft nadien uitgebreid gesteund 
op de honderden stripstroken, door intensief 
hergebruik van tekeningen én verhaalgegevens. 
Boeken en tijdschriften boden hem een platform 
om verhaaldelen uit de oerstrip te lichten en ze 
professioneel te ‘hertekenen’ en te ‘hervertellen’. 
Nog steeds brengt hij verzamelaars en andere geïn-
teresseerden soms tot wanhoop in hun poging zijn 
oeuvre overzichtelijk te presenteren. Want Jean 
Dulieu was immers een meester om gegevens op 
bijna slinkse wijze te mixen en er compleet ‘nieu-
we’ verhalen uit de kneden. En altijd weer met nog 
beter tekenwerk. Het geheim: een strak werkritme, 
geloof in je zelf en talent, eindeloos veel talent.

Maarten J. de Meulder.

Artikel

Jeugdtijdschriften rondom het jaar 
1921

Het verzoek om een artikel te schrijven over 
jeugdtijdschriften rondom het jaar 1921 was een 
inspirerende uitnodiging om mijn bibliografie over 
jeugdtijdschriften in Vlaanderen en Nederland 
(1995) vanuit deze vraag nader te bezien. Daarin 
worden 401 titels die in de jaren 1757-1942 versche-
nen, beschreven. Sinds het verschijnen ervan zijn 
er weinig aanvullingen aan mij gemeld. De aanvul-
lingen betroffen enkele reclameblaadjes die gratis 
werden verspreid en mede daardoor vaak niet de 
moeite waren om te bewaren en in naslaggeschrif-
ten ook moeilijk zijn terug te vinden. Mijn belang-
rijkste vraag voor dit artikel is welke veranderingen 
zich rond 1921 hebben voorgedaan in de wereld 
van de jeugdtijdschriften. 

Topjaren

De jaren 1900-1940 waren de topjaren in de 
jeugdtijdschriftenbranche. Van de 401 tijdschriften 
kwam het grote merendeel (230) na 1900 op de 
markt. 
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De afzetmarkt breidde zich flink uit als we hierbij 
beseffen dat een tijdschrift voor 1900 aan enkele 
honderden abonnees al genoeg had om te be-
staan, maar daarna toch enkele duizenden nodig 
had om rendabel te kunnen zijn. Had de jeugd in 
1901 de keuze uit 33 bladen, in 1921 waren dat er 
46. Een groot aantal tijdschriften was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ter ziele gegaan 
of tijdelijk gestaakt. Papierschaarste was de directe 
aanleiding, maar ook economische ontwikkelin-
gen, zodat uitgevers hun prijzen flink moesten ver-
hogen. Er diende zich echter een nieuwe lichting 
tijdschriften aan die een andere toonzetting had. 
Die verandering deed zich ook voor in tijdschrif-
ten met al een lange staat van dienst zoals Voor ’t 
jonge volkje (1875-1934) en, van dezelfde uitgever 
en redacteur, voor de jongere kinderen De Kinder-
kamer (1883-1934). Het aantreden van een nieuwe 
generatie schrijvers droeg daaraan bij.

Belang van ouders en interesse 
van kinderen

Vanaf de achttiende eeuw hadden jeugdtijdschrif-
ten het doel om de jeugd te leren en ontspanning 
te bieden. Wel lag de boodschap er vaak duimdik 
bovenop. Dat was vooral bij tijdschriften het geval 
die religieuze vorming beoogden of duidelijk een 
pedagogisch ideaal dienden. Zo waren er verschil-
lende tijdschriften op het gebied van de geheelont-
houding die de jeugd moesten overtuigen van het 
slechte van alcohol. Redacties stelden zich op als 
compagnons van de ouders in de opvoeding van 
het kind. Die ouders hadden ze ook nodig om een 
kind als abonnee in te schrijven en te behouden, 
en de betaling ervoor te ontvangen. Dat belang van 
ouders te vriend houden gold nog meer bij jeugd-

bladen die een bijlage waren van een periodiek 
voor volwassenen. Zo zette de redactie van Ons 
Kinderblaadje (1909-1940), bijlage van De proletari-
sche vrouw, uiteen dat het blad niet alleen kinderen 
aangenaam moest bezighouden maar ook moest 
‘meewerken om de kinderen op te voeden zooals 
sociaal democraten behooren te doen, beïnvloed 
door onze zedeleer (…). Het karakter moet zo ge-
vormd worden dat het dienstbaar wordt aan het ge-
meenschapsleven: versterken van wil, bevorderen 
van zelfwerkzaamheid en logisch denken, oefenen 
in zelfbeheersing en moed, en het onderdrukken 
van zelfzuchtige gevoelens. Een kinderblaadje 
alleen kan dat allemaal niet bereiken, maar het kan 
wel ouders in hun socialistische opvoeding een 
belangrijke steun geven’.

Dat nadrukkelijk beïnvloeden door verhalen, 
gedichten en toespraken was in 1921 behoorlijk 
afgenomen. Dat is bijvoorbeeld te zien in jeugd-
bladen met een lange levensduur die duidelijk de 
bakens verzetten, zoals in rooms-katholieke kring 
De Engelbewaarder (1885-1957). 
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Opvallend is overigens dat het omslag in alle jaren 
niet veranderde en de kleur ervan zelfs het han-
delsmerk werd. In de volksmond heette het blad 
‘groentje’. Inspelen op de veranderende wensen 
van het leespubliek zorgde ervoor dat de inhoud 
veranderde. Steeds vaker, zeker in bladen voor de 
oudere jeugd, was er een sportrubriek en postze-
gelrubriek en aandacht voor muziek, fotografie en 
beroepskeuze. 

Verzuiling

De levensbeschouwelijke identiteit van de jeugd-
tijdschriften in 1921 weerspiegelde de verhou-
dingen in de samenleving en bijvoorbeeld in het 
onderwijs. Een derde was protestants-christelijk, 
een derde rooms-katholiek en een derde godsdien-
stig neutraal. In de eerste twee verdween groten-
deels de nadrukkelijke religieuze boodschap om 
plaats te maken voor verhalen en gedichten over 
het gewone kinderleven en onderwerpen die daar-
in belangrijk waren zoals dieren, logeerpartijen en 
het schoolleven. 

Dat was zichtbaar in het net begonnen protes-
tants-christelijke Vrij en Blij (1917-1960) en in de 
rooms-katholieke jeugdbladen Weekblaadje voor de 
roomsche jeugd (1916-1941) en Mei (1917-1924). Zul-
ke tijdschriften durfden het ook aan om gebruik 
te maken van werk van niet tot hun denominatie 
behorende illustratoren en schrijvers. De redactie 
van Mei waarschuwde wel daartegen in boekbe-
sprekingen van bijvoorbeeld protestantse schrij-
vers. Lezers moesten dan altijd voor ogen houden 
‘dat een niet-katholiek sommige dingen vaak heel 
anders beschouwt dan wij. Maar we kunnen een 
heel eind samengaan wanneer de auteur, zooals 
hier, de christelijke levensopvatting doet leven in 
haar werk’.

Opvallende nieuwkomer was het vrijzinnig-pro-
testantse Jeugdkerkblad (1919-1942), gericht op de 
oudere jeugd. Dat wilde juist zich beijveren om in 
ieder geval de scheidingslijnen in de eigen deno-
minatie te helpen opheffen. De redactie maakte 
duidelijk dat het als doel had de jeugd van verschil-
lende kerken te verenigen en dichter bij elkaar te 
brengen ‘opdat daaruit later één verdraagzame, rui-
me, algemeen-protestantse kerk zal voortvloeien’. 

Kunstzinnige vorming

Reproducties van kunstwerken, vaak als losse 
bijlagen op speciaal papier afgedrukt, waren al heel 
lang in gebruik. Nieuw was nu dat in sommige 
tijdschriften kunstzinnige vorming een duidelijk 
doel was. Zo stelde Het jonge Holland (1918-1919), 
gericht op oudere jeugd, dat het belangstelling ‘wil-
de wekken voor het goede, het nobele, het mooie 
en het schoone. Het wilde de geest verruimen, de 
blik verwijden en het verstand verscherpen’. De 
jongste dag, gericht op leerlingen van middelbare 
scholen, dat verscheen vanaf 1918 maar in 1919 
voortging als het orgaan van de Practisch Idealisten 
Associatie (PIA), wilde onder meer aandacht geven 
aan de relatie tussen kunst en het volk. Deze hiel-
den het niet lang vol als jeugdblad. Een tijdschrift 
dat daarin wel slaagde was De kleine Vlaming (1914-
1959) van Hendrik van Tichelen dat zowel gericht 
was op de Vlaamse als Nederlandse markt. Daarin 
stond literaire vorming bovenaan. De redacteur en 
uitgever gaven ruimte aan befaamde schrijvers als 
Stijn Streuvels en Nynke van Hichtum. Het blad 
besprak auteurs, illustratoren en boeken en gaf 
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nadrukkelijk aandacht aan werk van kinderen, dat 
opgenomen werd in de rubriek ‘dicht en onrijm’ 

Plaatjes, foto’s en strip

Illustraties waren in 1921 en erna heel gebruikelijk. 
Probeerden voorheen tijdschriften het regelmatig 
zonder plaatjes, dat kwam nu niet meer voor. Ook 
de kwaliteit en de functie van illustraties verbeter-
den. Voor 1921 waren die vaak uit het buitenland 
afkomstig, meestal Engeland, Frankrijk en De-
nemarken. Er was een levendige internationale 
handel in clichés die de drukker tussen de tekst 
van het druksel kon plaatsen. Maar steeds vaker 
konden redacties tekenaars aan hun tijdschrift 
verbinden. Vrij en Blij bevatte veel illustraties van 
onder meer Tjeerd Bottema, Cornelis Jetses en Jan 
Wiegman. 

Het Weekblaadje voor de Roomsche jeugd (1916-1941) 
benutte in deze jaren tekeningen van onder meer 
Piet van Geldorp, C. Damen en Rob Graafland. 
Het grote voordeel daarvan was dat plaatjes beter 
aansloten bij het verhaal en verhalen meer werden 
dan een verhaal bij een plaatje. Bovendien waren 
die nu vaker in kleur, vooral bij titelpagina’s. Een 
bijzonder vroeg voorbeeld van kwalitatief goede 
illustraties van eigen bodem in een jeugdblad is 
Ons Blaadje (1896-1908). Illustraties bij de tek-
sten kwamen daarin niet voor, maar wel een mooi 
titelvignet dat elk jaar vervangen werd en vervaar-
digd was door een bekende Nederlandse tekenaar. 
Jaargang zes was voorzien van een pentekening 
van Johan Braakensiek en jaargang tien door een 
silhouet, ook wel zwart-witje genoemd, van Nelly 
Bodenheim. 

Het stripverhaal deed langzaam zijn intrede. Wat 
gebruikelijk was bij illustraties, speelde hier nog 
langer door: tot in de jaren dertig waren ze vooral 
afkomstig uit het buitenland. Aanvankelijk waren 
dat vooral ‘funnies’, humoristische strips met 4-6 
plaatjes achter elkaar, met heel weinig tekst of 
helemaal zonder tekst op de titel na. De tekeningen 
moesten voor zich spreken. Hier en daar waren ze 
al vanaf 1890 in tijdschriften te vinden. Vanaf 1910 
komt het echte stripverhaal voor waarin de plaatjes 
vergezeld gingen van teksten en met een duidelijk 
verhaal erin. Ze kwamen vooral voor in rooms-ka-
tholieke tijdschriften en godsdienstig neutrale 
tijdschriften als Jong Nederland (1916-1931). Dit 
laatste tijdschrift is bijzonder omdat hierin soms 
ook een stripverhaal voor kwam van een Neder-
landse illustrator, meestal was dat Daan Hoekse-
ma. Ze waren doorgaans een pagina groot. Soms 
werden ze gepresenteerd als een vervolgverhaal. In 
1911 verschenen de eerste striptijdschriften voor de 
jeugd. Ongeveer de helft van de pagina’s waren dan 
gevuld met stripverhalen. Vlaanderen liep hierin 
voorop met het Mannekensblad (1911-1914) en De 
Kindervriend (1911-1940). Nederland volgde in 
1922 met Het Dubbeltje, geïllustreerd weekblad voor 
de jeugd en het huisgezin, waarvan na een jaar de 
doelgroep verbreedde en kinderen daarin een eigen 
pagina kregen. In 1923 verscheen het stripblad De 
kindervriend (1923-1925) waarin de plaatjes soms 
voorzien waren van wel erg veel tekst eronder. Lan-
ger lopende stripbladen kwamen pas in de jaren 
dertig in Nederland zoals Sjors, Bravo en Robbedoes. 

Foto’s waren al in de negentiende eeuw in gebruik, 
maar wat nieuw is vanaf 1921 is dat foto’s geplaatst 
werden die waren opgestuurd door kinderen of hun 
ouders. Zij kwamen vooral in de rooms-katholieke 
tijdschriften voor om te laten zien wat er aan kinder-
optochten, een traditie in deze kring, werd gedaan. 
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Er kwamen nu ook vaak foto’s voor van gezinnen 
met een hele rits kinderen. Een groot gezin was 
iets om trots op te zijn, zo was de boodschap. 

Tot slot

Het was een mooie exercitie om vanuit een nieuwe 
vraagstelling weer te kijken naar je eigen bibliogra-
fie en daarmee nog eens door jaargangen van oude 
jeugdtijdschriften te bladeren. Duidelijk kwam 
tot uitdrukking hoe omstreeks 1921 er een soort 
omwenteling kwam naar een nieuwe tendens om 
in te spelen op wat kinderen zelf op prijs stelden 
en ze uit te dagen uit hun comfortzone te komen. 
Dat gebeurde met opdrachten die soms verrassend 
origineel waren zoals de opdracht in De geïllustreer-
de wereld (1915-1926) om volksverhalen en volks-
spelen op schrift te stellen en daarvoor navraag te 
doen bij oudere mensen.

Marjoke Rietveld – Van Wingerden

Artikel

 
Verkade en/in Friesland

Fietstochten van ruim honderd jaar geleden, die 
zijn vastgelegd in een boek, opnieuw fietsen: dat 
zou een leuke opdracht zijn geweest. Helaas, 
de corona verhinderde dat op het moment van 
schrijven van deze bijdrage. Gelukkig deed iemand 
anders het al zo’n dertig jaar geleden. Daarover 
straks meer. Centraal in dit artikel staat het bedoel-
de boek, het Verkade-album Friesland (Zaandam, 
1919; Ede 1979). 

Verkade-albums

Eind negentiende, begin twintigste eeuw ontdekte 
een employee van Verkade in Duitsland dat men 
daar bij bepaalde producten gekleurde plaatjes 
meeleverde, ter bevordering van de verkoop van 
die producten. Omdat het niet zo goed ging met 
het Verkade-bedrijf, leek dit een voortreffelijk 
reclamemiddel. Het voorbeeld inspireerde de 
leiding van Verkade dan ook tot het uitgeven van 
de al snel populaire Verkade-albums. In die albums 
konden plaatjes ingeplakt worden die bij Verkade-
producten waren bijgesloten. De eerste en meest 
bekende van deze dertig albums, uitgegeven in de 
periode tussen 1903 en 1940, zijn die van de vier 
jaargetijden, Lente, Zomer, Herfst en Winter. Een 
aantal van de diverse albums die in de loop der 
jaren verschenen, had een oplage van maar liefst 
100.000 exemplaren! Het album over Friesland 
schijnt een kleinere oplage gehad te hebben, omdat 
het net na de Eerste Wereldoorlog verscheen toen 
er een nijpend gebrek aan papier was. Daardoor 
is het nu een van de meest gezochte albums bij 
verzamelaars.
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Aan het succes heeft zeker de tekst van de on-
derwijzer en natuurbeschermer Jac.P. Thijsse 
(1865-1945) bijgedragen. Toen hem werd gevraagd 
teksten te schrijven voor de verschillende albums 
schijnt hij te hebben uitgeroepen: ‘Ze hebben me 
voor de reclame gevraagd!’ Reclame maken leek 
hem dus niets, maar toch ging hij uiteindelijk in 
zee met Verkade en de albums werden een groot 
succes. Naast deze albums is hij ook heel bekend 
geworden met de boeken over de natuur die hij 
vaak met zijn vriend Eli Heimans (1861-1914) 
schreef. 

Friesland kende hij in eerste instantie alleen uit 
zijn reizen naar de Waddeneilanden, waar het 
gezin heel wat vakanties doorbracht. Toen hem 
gevraagd werd in een nieuw album heel Friesland 
te beschrijven, ging hij enkele jaren achter elkaar 
in de schoolvakantie een week naar deze provin-
cie. Dat deed hij hoogstwaarschijnlijk samen met 
een van de illustratoren afgaande op het aantal 
keren dat hij het woord wij of wij tweeën in de 
beschrijving van de zes fietstochten gebruikt. In 
1919 verschijnt dan het album Friesland, hoewel op 
de titelpagina als jaar van verschijnen 1918 staat. 
Het enthousiasme waarmee Thijsse zijn tochten 
beschrijft en alles wat hij op die tochten ziet, werkt 
zoals al eerder gezegd aanstekelijk. 

Een zestal tochten

Thijsse neemt zijn lezers mee op een zestal toch-
ten. De eerste tocht gaat richting de Zevenwolden. 
Thijsse reist met de trein naar Wolvega en vanuit 
de trein wordt dit eerste gebied beschreven. Hij 
gaat daarbij in zijn beschrijving zelfs terug naar de 
tijd van de Romeinen die in deze streek bij Olde-
holtpade door de Friezen zijn bestreden. Daarbij 
haalt hij oude bronnen als die van Tacitus aan. 
Zo nu en dan wordt er ook ‘geslenterd’ om een 
voetpad te ontdekken of een kerkje van wat dich-
terbij te bekijken. Oranjewoud bekoort de auteur 
ten zeerste en hij bekijkt het ‘paleisachtige buiten’ 
dat Albertina Agnes, de weduwe van stadhouder 
Willem Frederik hier heeft laten bouwen.

Ook bij de tweede fietstocht ‘Langs de oude Mid-
delzee’ met Leeuwarden als startpunt komt het 
verleden royaal aan bod. Geen wonder natuurlijk 
als je alleen al naar de titel van dit hoofdstuk kijkt. 

De Friese terpen fascineren de auteur zeer, zoals 
blijkt uit het hoofdstuk ‘In het terpenland’. Dorpen 
als Ferwerd en Hogebeintum zijn prachtig gelegen 
op hun terp, maar hij heeft ook aandacht voor de 
afgravingen van die terpen. Waardevolle grond 
voor boeren met bovendien interessante vondsten 
uit die Middeleeuwse hoogten. Daarbij vestigt hij 
de aandacht op een naam als Klooster Mariëngaar-
de, een nu verdwenen klooster dat in 1163 werd 
gesticht door pastoor Frederik van Hallum. 

Andere gebieden die Thijsse bezoekt zijn ‘De Oost-
hoek’, waar klooster Claercamp in Rinsumageest 
aandacht krijgt en ‘Langs de Waddenzee’, waarbij 
hij afzakt naar het gedeelte aan de Zuiderzee. Dan 
realiseer je je opeens, dat de Afsluitdijk er toen nog 
niet lag, al waren er wel plannen in die richting, 
maar dan iets zuidelijker. De zesde tocht tenslotte 
gaat langs ‘De Friesche Meren’. 

Inspiratie

Het zou niet onmogelijk zijn, dat Thijsse zich bij 
het kiezen van deze fietstochten door Fryslân heeft 
laten inspireren door de drie delen Wandelingen 
door Friesland, die tussen 1874 en 1881 werden 
gepubliceerd door de predikant Jacobus Craandijk 
(1834-1912). 
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Deze boeken zijn onderdeel van diens project 
Wandelingen door Nederland. Bij hem zijn het vooral 
de zeden en gewoonten van zijn tijd; hij sprak dan 
ook veelvuldig met de inwoners van het door hem 
bezochte gebied. De illustraties zijn van de hand 
van P.A. Schipperus (1840-1929). In 1978 versche-
nen deze drie delen in één band.

Illustraties

Naast de teksten van Thijsse heeft diens album 
ook grote waarde door de prachtige illustraties 
van gerenommeerde illustratoren uit die tijd als 
L.W.R. Wenckebach (1860-1937), Edzard Koning 
(1869-1954) en Jan Voerman Jr. (1890-1976). De 
laatste was door zijn vader mede-illustrator van 
de Verkade-albums geworden. Senior was via zijn 
vrouw Anna Verkade verwant aan de familie Ver-
kade. Deze had de gevraagde medewerking aan de 
albums naar zijn zoon Jan Jr. doorgeschoven. Alle 
drie illustratoren zijn vooral bekend geworden door 
hun werk voor de Verkade-Albums. De afzonderlij-
ke plaatjes waren zoals gezegd bij de Verkade-pro-
ducten ingesloten, maar kregen bij de herdruk van 
1979 een vaste plaats in het boek.

Deze herdruk van het album vond plaats bij een 
bijzondere gelegenheid. Het werd uitgegeven bij 
het vijftigjarig bestaan van de natuurorganisatie 
It Fryske Gea (= Het Friese Landschap) in 1980. 
Thijsse was in de jaren dertig een enthousiast lid 
van deze organisatie en had als natuurmens veel 
waardering voor het werk dat de mensen daar de-
den. In het voorwoord van deze nieuwe editie wijst 
ir. J. Vlieger, verbonden aan Staatsbosbeheer èn It 
Fryske Gea, erop dat er enorm veel veranderd is 
sinds het oorspronkelijke boek uitkwam: ‘de over-
stap van het agrarische naar het neo-technische 
tijdperk’. Auto’s zijn er op de originele plaatjes 
niet te vinden, evenmin als in de tekst. Ook zijn er 
bouwwerken weggevallen, zoals de waterherberg 
bij Galamadammen. Omdat Thijsse ook aandacht 
schenkt aan de taal die in dit gebied gesproken 
wordt, volgt er na het voorwoord van Vlieger nog 
een korte samenvatting van zijn relaas in het Fries.

Naast de kleurrijke plaatjes krijgt elk hoofdstuk als 
inleiding een paginagrote, fraaie prent tegenover 
de begintekst en een illustratie op een-derde van de 
tekstpagina, beide in zwart-wit en alle van de hand 
van Wenckebach. Thijsse cq de uitgever nam 144 
plaatjes in het album op. In de herdruk zijn ze niet 
altijd passend gerangschikt volgens de tekst. En de 
plaatjes werden een echt verzamelobject en er werk 
ook driftig geruild.
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In de voetsporen van

Bij het onderzoek naar het Verkade album ont-
dekte ik al snel een alleraardigst boekje uit 1993: 
Friesland: in de voetsporen van Jac. P. Thijsse (Leeu-
warden 1993). Daarin maakt de kunst- en cultuur-
publicist en toentertijd educatief medewerker van 
het Fries Museum Hugo Kingmans (1923-1997) 
dezelfde fietstochten in zes routes door Fryslân 
als Thijsse. Voor deze auteur was het, net als de 
hiervoor genoemde Vlieger, van belang na te gaan, 
wat er zoal veranderd was sinds het boek van 
Thijsse verscheen. Zo zijn er geen werkers in het 
veen meer, die Thijsse nog wel in de verte zag. En 
het beeld van de geit van de plaatselijke Geitefok is 
nieuw (1971). Maar de vogels bleven, constateert 
Kingmans. De kaartjes van de afgelegde route 
direct bij de tekst vormen een pluspunt van dit 
boekje, kaartjes die bij Thijsse missen. Wel is in 
het oorspronkelijke werk een grote kaart bijgeslo-
ten waarop de routes zijn aangegeven. 

Tenminste in de heruitgave van 1979. Helaas heb 
ik het oorspronkelijke boek niet kunnen vinden. 
Maar ik veronderstel dat die kaart ook daar was bij-
gesloten, temeer omdat de oorspronkelijke uitgave 
integraal is overgenomen – inclusief de 1919-spel-
ling van het Nederlands. Kingmans herstelde, net 
als de hiervoor genoemde Vlieger, in zijn boekje zo 
nu en dan wat foutjes van Thijsse, onder meer in 
namen van states, zoals Jongemastate, gelegen aan 
de weg van Leeuwarden naar Sneek, dat Thijsse 
Omega-state noemt. Maar ook in bepaalde aanwij-
zingen. Als bewoner van Leeuwarden weet ik dat 
Kingmans gelijk had: op de Groningerstraatweg 
sla je links af richting Dokkum en niet rechtsaf, 
zoals Thijsse bij zijn tocht vanuit Leeuwarden naar 
Dokkum aangeeft. It kin de master misse, zeggen 
we dan in het Fries, oftewel ‘ook de knapste kan 
zich vergissen’. 

Jant van der Weg

Artikel

Op vleugels naar Indië

Honderd jaar geleden verscheen van Jan 
Feith (1874-1944) Op vleugels naar Indië; 
Amsterdam-Batavia, met een bandtekening en 
75 pentekeningen van Pol Dom. De uitgever was 
Scheltens & Giltay, gevestigd in Amsterdam.

De held van dit verhaal is een gewezen beroeps-
militair, luitenant Bob, die vliegdemonstraties 
heeft gegeven tijdens de ELTA (Eerste Luchtver-
keer Tentoonstelling Amsterdam). Na zijn eervol 
ontslag mag hij een loods en een vliegtuig op het 
ELTA-terrein, aan de overkant van het IJ, gebrui-
ken. Hier doet hij experimenten om de motor op te 
voeren en onderzoekt hij hoe hij de brandstof van 
het vliegtuig kan comprimeren. 

Een groep zakenlieden in Nederlands-Indië ziet 
het belang van een luchtdienst tussen Nederland 
en Nederlands-Indië. Gezamenlijk stellen ze een 
kwart miljoen gulden, in die tijd een enorm be-
drag, beschikbaar voor een Nederlandse of Indi-
sche vliegenier die de afstand Amsterdam-Batavia 
volbrengt.
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Vanuit Nederland moet een gelijk bedrag gegeven 
worden. De heer Steigerman, directeur van de 
Maatschappij voor Luchtverkeer te Amsterdam, 
verwacht dat een nieuwe uitgifte van aandelen een 
kwart miljoen zal opleveren. Dat bedrag stelt hij 
beschikbaar als prijs. De uitgeloofde prijs en de 
vliegreis moeten hem veel gratis publiciteit ople-
veren. Als de piloot onderweg uitvalt en iemand 
anders het vliegtuig in Batavia aan de grond zet, 
kan Steigerman de prijs in zijn zak houden.

Luitenant Bob meldt zich bij Steigerman en treedt 
in dienst van de Maatschappij voor Luchtverkeer. 
Hij wil de prijs alleen ontvangen als hij zonder 
tussenstop in twee etmalen Batavia bereikt. Stei-
german neemt ook een mecanicien in dienst die 
onderweg de apparatuur onderhoudt en luitenant 
Bob vervangt tijdens diens rustpauzes. Zijn belang-
rijkste taak is echter verhinderen dat luitenant Bob 
als prijswinnaar in Batavia aankomt. 

Onderweg ontdekt luitenant Bob onder het deksel 
van een rustbank een meisje. Zij is verslaggeefster 
bij een Haags sportblad en ze stelt zich voor als 
Miss Milly. Luitenant Bob wil geen tussenstop ma-
ken, dus ze moet wel in het vliegtuig blijven.

Daar schrijft ze verslagen die ze als draadloze tele-
grammen verstuurt. Daarnaast verzorgt ze het eten 
en drinken voor de piloot en de mecanicien. Kort 
voor Singapore richt de mecanicien zijn wapen 
op Miss Milly. Hij raakt zowel haar schouder als 
het benzinereservoir. Luitenant Bob voert met het 
vliegtuig een buiteling uit en als gevolg daarvan 
tuimelt de mecanicien uit het vliegtuig en ver-
dwijnt in de diepte. 
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De piloot herstelt vervolgens het lek in de carbu-
rator en zorgt voor een geslaagde landing op het 
Koningsplein in Batavia. In de maand volgend op 
hun aankomst trouwen Bob en Milly. Intussen is 
het in Amsterdam slecht afgelopen met Steiger-
man. Luitenant Bob krijgt een nieuwe taak: de 
technische reorganisatie van de Maatschappij voor 
Luchtverkeer. 

Fictie en werkelijkheid

In 1921 werd er nog niet gevlogen tussen Neder-
land en Nederlands-Indië. Pas in 1924 landde voor 
het eerst een vliegtuig uit Amsterdam in Batavia, 
na een reis van bijna acht weken doordat de vlie-
geniers onderweg motorpech hadden. Die eerste 
vlucht was geen wedstrijd en werd gesponsord 
door 113 bedrijven en privépersonen.

De reis in het boek van Jan Feith is dus niet echt 
gebeurd, maar hij verwerkte in zijn verhaal wel 
veel herkenbaars voor zijn lezers. Bijvoorbeeld de 
ELTA, die werd gehouden in de zomer van 1919. 
De tentoonstelling was een groot succes met ruim 
500.000 betalende bezoekers in zes weken. Een 
van hen was de kleine Annie Vonk. In 1952 ver-
scheen bij uitgeverij Roelofs van Goor in Meppel 
Jansje Kippekop van Annie Winkler-Vonk, waarin 
zij in hoofdstuk twaalf haar bezoek aan de ELTA 
beschreef, met haar ouders en zusjes, en haar ont-
moeting met Albert Plesman.

De initiatiefnemers van de ELTA hadden een 
indrukwekkend comité samengesteld met erevoor-
zitters, leden van het erecomité, een algemeen be-
stuur en een dagelijks bestuur. Heel veel notabelen 
waren betrokken bij de organisatie. Wellicht dacht 
Feith daaraan bij zijn beschrijving van de samen-
stelling van een comité in Batavia voor de feestelij-
ke ontvangst van het vliegtuig uit Amsterdam. Dit 
comité bestaat uiteindelijk uit 451 personen.

Feith maakte reclame voor de NV Nederlandsche 
Automobiel- en Vliegtuigfabriek “Trompenburg” 
door luitenant Bob een van hun toestellen te laten 
gebruiken, namelijk een Spijker. Volgens Feith 
gebruikt luitenant Bob op het terrein van de ELTA 
een loods en een vliegtuig voor zijn onderzoeks-
werk. In werkelijkheid had een vliegtuigbouwer 
deze plek gekozen. Na sluiting van de ELTA kocht 

Anthony Fokker de tentoonstellingshallen en 
vestigde hij op het terrein van de ELTA de enige 
maanden eerder opgerichte NV Nederlandsche 
Vliegtuigfabriek.

Wat valt nog meer op

Je komt in het verhaal maar weinig te weten over 
de personages. Het uiterlijk weerspiegelt bij Feith 
het karakter van het personage. Luitenant Bob 
wordt een knappe kerel genoemd, goed geproporti-
oneerd en met een regelmatig, bijna jongensachtig 
gelaat. 

Tegenover luitenant Bob staat de heer Steigerman, 
de grote slechterik van het verhaal. Hij heeft een 
sluwe, weerzinwekkende tronie, een grote peer-
vormige knobbelneus, handen als klauwen. Tot 
vervelens toe wijst Feith op het onaantrekkelijke 
uiterlijk van Steigerman. De andere slechterik, de 
mecanicien, heeft een lichtelijk verlopen uiterlijk 
en een week-mannelijk, verzinnelijkt gelaat. Over 
Miss Milly schrijft Feith dat zij een klein, kittig 
ding is en een elegante verschijning.

Zijn militaire rang geeft Bob een bepaalde status. 
Hoewel hij niet meer in dienst is, wordt hij conse-
quent luitenant Bob genoemd. Luitenant Bob heeft 
geen achternaam, evenmin als Milly. De mecani-
cien blijft helemaal naamloos. Het begrip ‘influen-
cer’ kende men in 1921 waarschijnlijk niet, maar 
Milly krijgt in het boek een dames-motorrijwiel ter 
beschikking gesteld. Mensen herkennen haar als 
ze door Den Haag en Scheveningen rijdt. 
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75 pentekeningen

Pol Dom maakte bij het verhaal maar liefst 75 
pentekeningen. Ze staan bijna allemaal in de 
tekst, met een kader en een kort onderschrift. Die 
onderschriften op zich zijn al boeiend. Zo is er een 
illustratie waarbij luitenant Bob met de journaliste 
staat afgebeeld en dan luidt het onderschrift: ‘Een 
vrouw, onregeerbaarder dan een wispelturige vlieg-
machine!’ De illustraties laten zien wat de auteur 
beschrijft en ze geven het boek meer sfeer.

Pol Dom (Antwerpen 1885 – Den Haag 1978) 
illustreerde honderden kinder- en jeugdboeken 
voor diverse uitgevers, de meeste voor Kluitman. 
Met uitzondering van portretten tekende hij alles 
uit zijn hoofd. De bandtekening van het besproken 
boek en de afbeeldingen van de heer Steigerman 
verraden de karikaturist die Dom ook was. De 
Haagsche Post publiceerde jarenlang politieke spot-
prenten van zijn hand.

Jan Feith 

Jonkheer Jan Feith (Amsterdam 1874 - Den Haag 
1944) was een multitalent. Schrijven deed hij 
gedurende 25 jaar als journalist voor het Algemeen 
Handelsblad. Vervolgens werd hij hoofdredacteur 
van De Indische Post en daarna van De Kampioen 
(het blad van de ANWB). Naast zijn werk schreef 
hij ondermeer romans, toneelstukken, novellen, 
reisverslagen, jeugdboeken en boeken over sport. 
Hij illustreerde een aantal van zijn eigen boeken 
en maakte bandontwerpen. Onder het pseudoniem 
Chris Kras Kzn. publiceerde hij spottekeningen. 

Met succes beoefende hij verschillende sporten en 
vervulde diverse bestuursfuncties in de sportwe-
reld.

Van zijn vele publicaties zijn twee boeken inte-
ressant omdat zijn belangstelling voor luchtvaart 
daaruit blijkt. In 1910 (Amsterdam, Scheltens & 
Giltay) verscheen van Feith Een week als vlieg- 
mensch, over zijn bezoek aan het vliegveld bij 
Bétheny in Frankrijk, en zijn contact met vliegtuig-
bouwer Frits Koolhoven die daar vlieglessen kreeg. 
In 1912 (Amsterdam, Scheltens & Giltay) publi-
ceerde Feith de roman Aviator, over een vliegwed-
strijd met deelnemers uit verschillende landen. Of 
die boeken overeenkomen met de realiteit is iets 
voor nader onderzoek.

Irene Annegarn

Artikel

‘Honderd’ in kinderboektitels 
(1700-1800)

Zijn er veel boeken waarin ‘honderd’ in de titel 
staat en die verschenen in de achttiende en ne-
gentiende eeuw? Ik ging op zoek en als we gehele 
titelpagina’s bekijken, vinden we enkele boeken die 
in aanmerking komen. Het gaat dan bijna altijd 
om het aantal prenten of objecten dat in de onder-
titel vermeld wordt.

Achttiende eeuw: ‘twee honderd en dertig’ 
prenten

Bij de godsdienstige prentenboeken in de achttien-
de eeuw zijn er enkele met ‘honderd’ op de titelpa-
gina zoals bij Historie des oude en nieuwe Testaments, 
bestaande in twee honderd en dertig Print-verbeeldin-
gen, enz. (Amsterdam, Joannes Brandt, 1776). Op 
115 pagina’s vinden we 230 gravures, twee op elke 
pagina. De gravures zijn scherp, ongekleurd, zeer 
dynamisch en gedetailleerd. Onderaan de eerste 
pagina staat de naam van de graveur: Andreas 
Reinhart junior sculpsit (Latijn voor ‘heeft ge-
graveerd’). Er is helaas niets over hem te vinden. 
Onder elke prent, behalve de eerste, staat slechts 
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een verwijzing naar een bijbelboek of een apocrief 
boek. Een ouder of een oudere zus of broer zal 
de jonge kinderen in het gezin bij de prent het 
bijbehorende verhaal verteld hebben. Een bekende 
prent is die welke naar Genesis: III verwijst: ‘Adam 
en Eva eeten van den verbooden Boom’. We zien 
het naakte stel (zonder bladbedekking!) met de 
slang in de boom en diverse dieren, waaronder een 
slak, bok, olifant en  -  nota bene!  -  een eenhoorn. 

Andere overbekende afbeeldingen zijn de toren 
van Babel, baby Mozes in een biezen mandje en de 
kruisiging van Christus. Daarnaast treffen we tal 
van minder vaak afgebeelde scènes aan, zoals Kaïn 
die Abel doodslaat, Judas die Jezus kust en een en-
gel die Satan aan de ketting legt. Die laatste scène 
stamt uit een apocrief boek.

Een ander voorbeeld is Bybels Lusthof, of Twee 
Hondert Vier en Vijftig, zoo Historien als Leeringen 
des Bybels enz. (Utrecht, D. Kemink en Zoon, 1797) 
van B. Blens. Zeer nuttig voor de Jeugd, om zig aan 
des Heeren Woord te gewennen, en in de Bybelsche 
Geschiedenissen ervaren te worden. De naam van de 
graveur, de ‘beroemde meester Christoffel van Si-
chem’ (1642-1693), staat op de titelpagina vermeld. 
Dat kwam toen niet vaak voor. Over de auteur is 
niets bekend.

Het boek bevat 254 prenten met een zesregelige 
stichtelijke toelichting op rijm betreffende bijbelse 
verhalen en een aanhangsel van 24 prenten over 
onderwerpen uit apocriefe boeken met een toe-
lichting in proza. De houtsneden zijn ongekleurd, 
gesigneerd (CVS), tweederde pagina groot, dyna-
misch, en gedetailleerd. De gravures verschenen 
eerder in Historien ende Prophetien uyt de heylige 
Schrifturen (Amsterdam, P.J. Paets, 1644). 

Ook hier weer bekende taferelen zoals Adam en 
Eva in het Paradijs, de kindermoord van Bethle-
hem en ‘De Kinderen Israels dansen om ’t Goude 
Kalf’:

ô Drieste domheid! wat is ’t kranke geheugen teer!
Na veertig dagen kend gantsch Isrel Godt geen 
meer;
Men maakt een goude Kalf, daar mannen zelfs van 
zeiden
Dit zyn de Goden, die uw [sic] uit Egipten leiden,
Men juichd, men zingd en danst om zulk een 
gruwel pop,
En geeft het Eeuwig-Licht (1), dat alles draagt, de 
schop.

(1) God

Minder bekende prenten zijn onder meer: Noach 
bouwt zijn ark, Ezau kust Jacob en de ijdele mooie 
Absalom, zoon van koning David, blijft op de 
vlucht met zijn haar aan een boomtak hangen en 
wordt dan gedood:
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Het beeld der schoonheid, de oproermaker Absa-
lon,
Belaagd zyn Vaders Kroon, maar Joab (1) overwon,
Deez’ onbezonne drift; brengt ’s Konings zoon aan 
’t wyken,
Hy vlucht in Ephr’ims woudt, zyn hair verwerd (2) 
in de eiken,
En Joab dryft hem fluks drie pylen door het hert 
(3):
Dit dempt de muitery, doch baart in David smert.

(1) legeraanvoerder van David

(2) raakt verward

(3) hart

Negentiende eeuw: ‘honderd andre zaken’

Ook in de negentiende eeuw komen we het woord 
‘honderd’ op enkele titelpagina’s tegen zoals in het 
abc-beroepenboekje Konsten en handwerken afge-
beeld in honderd plaaten. Met toepasselijke verzen, tot 
vermaak der jeugd (Leiden, L. Herding, 1801). Het 
zijn ongekleurde gravures van driekwart pagina 
met erboven een beroep vermeld en eronder een 
vierregelig rijm. De afbeeldingen hebben diepte, 
zijn levendig en gedetailleerd weergegeven. Een 
graveur wordt niet genoemd, maar wie het be-
kende christelijk-moraliserende emblemata- en 
beroepenboek Het Menselyk Bedryf van Jan Luiken 
en zijn zoon Caspar (in 1694 als losse prenten 
in eigen beheer uitgegeven, later als boek Spiegel 
van het Menselyk Bedryf genoemd), ernaast legt, 
zal zweren dat het om dezelfde prenten gaat. De 
prenten uit 1694 zijn echter niet hergebruikt, maar 
zorgvuldig voor dit kinderboek nagemaakt, getuige 
heel kleine verschillen in elke prent. Roofdruk of 
met toestemming gedaan? De teksten zijn totaal 
anders, want vrijwel alle zijn louter beschrijvend. 
Er is niets over Konsten en handwerken, de auteur 
en de graveur te vinden, een zeldzame uitgave dus.

Bij de beroepen zijn er vele die nu nog voorkomen 
zoals bakker, dokter, koning (!), kleermaker, lood-
gieter, pottenbakker en zilversmid. Uitgestorven 
zijn onder meer: garentwijnder, kammenmaker, 
olieslager, peerelgater (iemand die gaten in parels 
boort) en zwaardveger. Twee voorbeelden:

DOKTER.
De zieken die voor mij verschijnen,

Geneeze ik door de medesijnen;
’t En zij haar toeval (1) werd te groot:
Ik weet geen dranken voor de dood.

(1) aandoening, ziekte

ZWAARDVEEGER. (1)
Ik vaag (2) de zwaarden, scherp gesleepen,
En maak ’t gevest uit staale greepen,
Of goud en zilver, na de pracht,
Tot hare grootscheid heeft bedacht.

(1) smid die zwaarden, dolken en hellebaarden vervaardigt

(2) veeg, poets

Van een geheel andere orde is Het lieve boek, 
Waarin men vindt beschreven, En afgebeeld naar ’t 
leven, Met fraai gekleurde plaatjes, Al wat de kleine 
maatjes, Kan leeren en vermaken, Met honderd andre 
zaken (Gouda, G.B. van Goor, ca. 1850) door A.C. 
Bloemendal. Een illustrator wordt niet genoemd en 
over de auteur is niets te vinden.
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Het is een ingekleurd prentenboek dat gaat over 
de dagindeling van een kind, elk dagdeel wordt 
beschreven en afgebeeld op twee pagina’s naast 
elkaar: ‘De ochtend. aankleeden; De voormiddag. 
leeren; De middag. eten; De namiddag. 1. wande-
len; De namiddag. 2. spelen; De avond. 1. het pren-
teboek; De avond. 2. vertellen; Ter ruste gaan’. Op 
elke afbeelding staan een of twee kinderen centraal 
met om hen heen diverse voorwerpen die horen 
bij het dagdeel. Eronder volgt een beschrijvend 
gedicht met een moraal. Er zijn geen 100 maar 86 
voorwerpen afgebeeld. Leren maar ook spelen zijn 
de belangrijkste componenten.

De voormiddag. 
Leeren.

Pas slaat de klok kwartier voor negen,
Of vlugge FRANS en kleine CRIS,
Zij hebben ’t al bijeen gekregen,
Wat tot het schoolwerk noodig is.
Zie, lei en griffel, lineaal
Pen, potlood – ’t is er altemaal;
De teekenkoker, al de boeken –
Zij hebben nergens naar te zoeken.
Ook CRISJES breiwerk ligt al klaar,
Met naald en garen, priem en schaar.

Hij pakt het in zijn tas,
En zij in haar kabas (1)
En beide gaan zij, blij te moê,
Naar Mammezel (2) en Meester toe.

Goed voornemen.
‘k Wil met opmerkzaamheid
De taak, mij opgeleid,
En al mijn andre pligten
In school getrouw verrigten,
Dan word ik eens, naar vaders wensch,
Een wijs, verstandig, deugdzaam mensch.

De namiddag.
spelen.

Heisa! hier gaat het eerst regt naar mijn zin!
’k (3) Wou in de pret van die kleinen wel deelen.
Is er ook ergens een makker te min (4)?
Laat ons eens kijken wat of zij al spelen: 
Knikkren – ja, dat kan ik wel,
Haasjen-over mag ’k wel lijden;
’k Houd ook veel van ’t vliegerspel,
Meer nog dan van stokpaard-rijden.
Schuilevinkje (5) speelt dat paar,
Bellenblazen doen twee twee andren,
Paardjespelen met elkandren
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Doen drie lieve knaapjes daar.
’t Vlugge meisje springt in ’t touwtje,
En een kleine lagchebek
Speelt voor moeder en voor vrouwtje
In haar aardig popvertrek;
Alle zijn zij wel te vrede:
’k Deê wel graag met allen mede.

Onthoud het wel:

Eerst als het leeren is gedaan,
Mijn Kind, moogt ge aan het spelen gaan.

(1) hengselmand
(2) mademoiselle oftewel kleuteronderwijzeres
(3) de auteur
(4) een speelgenoot tekort
(5) verstoppertje

Conclusie

Er zijn maar enkele kinderboeken in de achttien-
de en negentiende eeuw met de term ‘honderd’ 
op de titelpagina. En dan slaat het meestal op het 
aantal prenten. ‘Honderd’ in de hoofdtitel komt 
niet voor, tenminste dat heb ik niet kunnen vinden. 
De gevonden boeken zijn alle prentenboeken met 
overwegend moralistische teksten. Steeds wordt 
vermeld hoe leerzaam, maar ook hoe vermakelijk 
ze zijn. Over auteurs en illustratoren is vrijwel 
niets bekend. Er is nog genoeg stof voor onder-
zoek. 

Frits Booy

Artikel

Van sigaretten en zijden pyjama’s. 
De blik van Ida Heijermans op 
meisjesboeken 

Wat mag er wel en wat niet in meisjesboeken? Onder-
wijzeres en kinderboekenschrijfster Ida Heijermans legt 
het haarfijn uit, onder meer in haar recensies tussen 
1920-1923. Bij haar legt Jet van Marle het af tegen 
Lenie ten Heuvel. 

Begin 1921 verschijnt in De Vrouw, ‘veertiendaag-
sch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der 
vrouw’, een kleine polemiek over meisjesboeken. 
Elisabeth Tierie-Hogerzeil, vaste medewerker van 
het blad, reageert op een recensie die redacteur Ida 
Heijermans twee maanden eerder had geschreven 
over Strooptochten, het jeugdboekendebuut van 
Emmy van Lokhorst. 

Bij De Vries (1989, p. 58) kunnen we al een 
smeuïge passage uit deze recensie lezen: ‘Cigaret-
ten-rookende schilderessen, die slapen in zwarte 
zijden pijama’s zijn er! Maar ze mogen geen tantes 
zijn in onze meisjesboeken, met wie nichtjes dwe-
pen.’ Het citaat is voor hem reden om Heijermans 
in te delen in het pedagogische kamp. Dat zal ik 
niet betwisten, al valt er wel reliëf aan te brengen. 
Laten we Heijermans’ argumenten eens nader 
onder de loep te nemen. Want waarom mogen die 
tantes eigenlijk niet in onze meisjesboeken? 

Levende typen

Dat is ook de vraag die Tierie-Hogerzeil stelt. Ze 
vindt het dwepende nichtje nou net uit het leven 
gegrepen: ‘Als men zoo jong is, dan is een tan-
te, die zich zoo raar kleedt, rookt etc. juist iets 
bizonders in ‘t gewone leventje van elken dag, 
naar school te moeten (…) Veel meisjes maken 
deze periodes door en de volwassene kan moeilijk 
zeggen: met die mag je dwepen en met die niet’ 
(De Vrouw 28 (1921), nr. 12, p. 93-94). Zoiets be-
schrijven maakt een boek niet slechter, maar juist 
beter, aldus Tierie-Hogerzeil. ‘‘t Is toch ook in de 
jonge-meisjes-boeken te doen om levende typen 
te geven. Het intense van ‘n meisjesleven op dien 
en dien leeftijd. Zoo leven zij, zoo denken zij, zoo 
voor ons raar, dwepen zij ook.’ (ibidem, p. 94). 
 
Ook is ze het niet eens met het negatieve oordeel 
van Heijermans over een dialoog tussen het nicht-
je Resi en haar vriendin Kitty, waarin de laatste 
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suggereert dat een jongen verliefd zou zijn op Resi. 
Heijermans oordeelt dat dergelijke ‘babbelpartijen’ 
geschrapt moeten worden. ‘Omdat zulke praatjes 
argeloosheid in verkeerde richting leeren denken. 
Wie het met onze jonge meisjes heeft over jonge 
liefde, kan haar pen niet genoeg door reinheid 
laten besturen’ (De Vrouw 28 (1920), nr. 8, p. 61). 
Tierie-Hogerzeil vindt het babbeltje daarentegen 
functioneel, omdat het de karakterverschillen tus-
sen Resi en Kitty toont. Ze gelooft niet dat dit leze-
ressen op verkeerde gedachtes zal brengen. ‘Als dat 
gebeurt, dan is ‘t al treurig met zoo’n kind gesteld 
en zal ‘t uit alle boeken en overal wel wat uithalen.’ 
(De Vrouw 28 (1921), nr. 12, p. 94).  

Heijermans dient haar meteen in hetzelfde num-
mer van repliek. Het gaat er niet om, zo doceert 
ze, of meisjes, tantes of dialogen naar het leven 
geschilderd zijn, maar of ze wenselijk gedrag 
beschrijven. Ze maakt bezwaar dat het ongewone 
in de tante heel gewoon gevonden wordt. Want 
‘een jonge vrouw, die het nachtgewaad draagt, als 
in dit meisjesboek beschreven, [heeft] iets pervers’ 
en het sigaretten roken getuigt van ‘genotzucht’. 
‘Met boeken moeten we onze meisjes meer geven 
dan ‘het l’art-pour-l’art-systeem’ (ibidem, p. 95). 
Dat betekent niet dat schrijvers opzettelijk moeten 
moraliseren: ‘Een boek voor jongeren is pas dan 
goed, wanneer het levensecht, levenswarm, jong 
en krachtig is, maar ook iets van het Hoogste en 
Heiligste heeft’ (ibidem, p. 96). 

Mooischrijverij

Het is nogal een rijtje eisen dat Heijermans pre-
senteert. Het meisjesboek moet vormend, maar 
niet bevoogdend zijn. Wel levensecht, maar niet 
te plat naar het leven geschilderd – want uit dat 
levensechte moet de schrijver alleen dat selecte-
ren wat het hogere dient. Het meisje moet zich 
in het verhaal kunnen herkennen, maar er ook 
door opgetild worden. Dat vraagt om schrijftalent, 
maar de schrijver mag zich niet verliezen in louter 
mooischrijverij (l’art pour l’art). 
 
Om dit eisenpakket samen te vatten als peda-
gogisch is iets te kort door de bocht. De Vries’ 
dichotomie tussen een esthetisch en pedagogisch 
kamp is minder absoluut, net zoals die vergelijkba-
re tweedeling binnen de literatuur en kritiek voor 

volwassenen in het interbellum, die tussen vorm en 
vent, tussen l’art pour l’art en engagement. Het gaat 
in het vuur van de strijd hard tegen hard, maar er is 
iets wat beide kampen bindt, stelt ook Oversteegen 
(1969, p. 490; 495). Namelijk de erkenning dat alle 
literatuur op haar eigen unieke wijze (dus met ge-
bruikmaking van literaire middelen) een uitspraak 
over het bestaan en de werkelijkheid is. De estheten 
of de vorm-aanhangers ontkennen de werkelijkheid 
niet, maar hechten er minder aan die de maat te 
nemen, terwijl de pedagogen of de vent-aanhangers 
op hun beurt ook het literaire niet ontkennen, maar 
vinden dat die in dienst van de moraal moet staan. 
Soms gaan beide gelijk op. Zo vindt Heijermans dat 
veel meisjesboeken een stuk dunner kunnen: ‘Maar 
een ideaal meisjesboek is ook dit verhaal nog niet, 
omdat er weer zooveel in geschrapt kan worden, 
dat niets dan heel gewone gebeurtenisjes uitvoerig 
beschrijft.’ (De Vrouw 27 (1920), nr. 12, p. 96). Dat 
is óók een literair argument: de plot is niet strak en 
dwingend genoeg, het kabbelt en babbelt teveel. Of 
neem Heijermans’ oordeel over Lies en Loek op de 
H.B.S. en Lies en Loek’s Bakvischtijd van Tine Brink-
greve-Wicherink: ‘De meisjes zijn er soms nesterig, 
soms sentimenteel. Er wordt in de boeken druk 
gefuifd. Er wordt getrouwd. Er sterft er een, die ook 
had kunnen blijven leven. Leeraars en leeraressen 
zijn op één enkele uitzondering na allemaal carica-
turen’ (De Vrouw 29 (1921), nr. 17, p. 166).  

Jet versus Lenie

Heijermans doet dus wel degelijk ook uitspraken 
over het hoe, maar het wat zegeviert. Haar mora-
listische blik kleurt zogezegd de literaire oordelen 
(wat iets anders is dan dat die oordelen afwezig 
zijn). Het stoort haar dat anderen, van uitgevers 
tot en met andere recensenten, daar anders over 
denken. Het brengt haar tot een opvallende bespre-
king van de Lenie ten Heuvel-trilogie van Anna 
van Gogh-Kaulbach in Het Kind, het blad waarin 
Heijermans na het stoppen van De Vrouw in 1922, 
haar kritisch werk voortzet. 



SGKJ - Berichten
zomer 2021 no.100

30

Opvallend, omdat ze deze trilogie vergelijkt met 
School-Idyllen, het meisjesboek van Top Naeff dat 
bijna een kwart eeuw eerder verscheen. 
 
Naeffs boek gold (en geldt) als de Nederlandse 
oerbron van het meisjesboek. In School-Idyllen 
worden meisjes voor het eerst geschilderd zoals ze 
zijn en niet zoals ze moeten zijn. En precies dat 
is een doorn in het oog van Heijermans. In zijn 
biografie van Naeff wijst Vaartjes (2010) erop dat 
Heijermans zich al in 1904 laatdunkend uitsprak 
over het boek; ze sneert dat Jets dood kennelijk 
haar streken moet vergoelijken. Vaartjes vermeldt 
opvallend genoeg de bespreking twintig jaar later 
in Het Kind niet. 
 
Heijermans steekt haar bespreking meteen pro-
grammatisch in: ‘In School-Idyllen bezitten wij een 
specimen meisjesboekenliteratuur op haar zwakst, 
in Lenie ten Heuvel een op haar best’, (Het Kind 
1923, nr. xx, p. 137-138). Ze onderbouwt dit met 
een argument ad hominem: Naeff was een jong 
meisje toen ze haar boek schreef, Van Gogh-Kaul-
bach waagde zich, terecht aldus Heijermans, pas 
op rijpere leeftijd aan een meisjesboek: ‘Het jonge 
meisje (…) bewees slechts, dat zij talent bezat en 
de kunst van vlot schrijven verstond. (…) Het hoe 
er geschreven wordt, legt nog steeds meer gewicht 
in de schaal dan het wat. Het werd en wordt nog 
steeds gewoon geacht, dat iemand over al den 
gemeenschapsarbeid beschikt, die een boek is, 
om zich tot de velen te richten, zonder eigenlijk 
heel veel te vertellen te hebben wat ooit aan de le-
zersmassa belangstelling kan inboezemen, of haar 
op hooger levensplan kan brengen.’ (p. 138)
 
Dat hele ‘School-Idyllen-gedoe’ is volgens Heijer-
mans de oorzaak van al die nietszeggende jongens- 
en meisjesboeken als die van ‘J. B. Schuil met 
onrijpe jongensboeken als Jan van Beek, onbedui-
dend vervelend gedoe als De Jongens van 3b van Van 
Aalst, Van Abcoude met al zijn zotte nonsens, Cis-
sy van Marxveld met haar Jopie [sic!] ter Heul, enz. 
enz. enz.’ (p. 138). Ze voorspelt dat latere genera-
ties zich wel zullen afvragen ‘wat voor volwassenen 
wij waren, die onze jeugd niet beter beschermden 
tegen winzucht van uitgevers en zoutelooze mallig-
heden of viezigheden van schrijvers’ (p. 138). 
Tegenover dit ‘onkruid op het gebied van de 
jeugdliteratuur’ staat het zuivere gewas van Van 

Gogh-Kaulbach, een schrijfster die haar heldin niet 
laat sterven, maar rijpen en de ‘roeping en beteek-
enis als mensch’ (p. 140) laat vinden. Heijermans 
noemt haar een verrijking van de meisjesliteratuur: 
‘Zij heeft als alle goede schrijvers voor jongeren 
wat te vertellen’ (p. 141).  

De geschiedenis heeft Heijermans geen gelijk 
gegeven. Niet Van Gogh-Kaulbachs trilogie, maar 
het meisjeswerk van Naeff bleek generaties lezeres-
sen iets te kunnen vertellen. In dit geval zegevierde 
toch de taal over de moraal.  
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Bea Ros

Artikel

Johan Been en zijn schatten. 

1921 moet een opwindend jaar zijn geweest voor de 
Brielse schoolmeester/auteur en stadsarchivaris Jo-
han Been (1859-1930). In dat jaar (nu honderd jaar 
geleden) was hij druk met de laatste van drie echte 
Brielse schatten die bestonden uit schilderijen van 
Brielse schutterijvendels. Deze schuttersstukken 
waren eerder (1908) sterk verwaarloosd en bescha-
digd op de archiefzolder van het stadhuis gevonden. 
Ze hadden er waarschijnlijk meer dan honderd 
jaar in opgerolde toestand gelegen. Het was de taak 
van Johan Been om de herkomst, de schilder, de 
aanschaf, kortom de geschiedenis van de zwaar ver-
waarloosde schilderijen te beschrijven. Met steun 
van stadsarchivaris Been werden de schilderijen 
door een restauratieatelier onder handen genomen. 
Het eerste schilderij, dat van het Oranje-vendel, 
kwam in 1916 in Den Briel terug en kon na lange 
tijd weer aan het publiek worden getoond. 
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Het Blauwe-Vendel deed dat in 1921 en nu was 
het nog wachten op het laatste schuttersstuk. 
Been moest alles op alles zetten om ook het laatste 
vendel, het Witte-Vendel, voor het grote feest van 
1 april 1922 terug in Den Briel te krijgen. In dat 
jaar zou het precies driehonderdvijftig jaar (1572) 
geleden zijn dat ‘Alva zijn bril verloor’. Het stads-
bestuur wilde dit met zoveel mogelijk bezoekers 
groots vieren, compleet met de terugkeer van de 
‘schatten van Den Briel’. Een leuk plan, maar het 
betekende ook extra werk voor de (deeltijd) di-
recteur van de plaatselijke VVV: Johan Been. Het 
feest kwam er, maar het derde en laatste schilderij 
keerde pas in 1923 terug van de restaurator.

Er was gelukkig in 1921 ook nog een lichtpuntje 
voor de zwaarbelaste Johan Been. Dat betrof het 
derde deel van de door Been geschreven trilogie 
rond (niet over) Michiel de Ruijter: Om de schatten 
van El Tigretto.

De Ruijter op de achtergrond?

In de geschiedenis van de Nederlandse (jeugd)lite-
ratuur moet Johan Been toch vooral worden gezien 
als een schoolmeester die in zijn werk vaderlands-
lievende- en historisch verantwoorde opvattingen 
onderwees. Daarin verschilde hij niet met zijn 
grote voorgangers P. J Andriessen (1815-1877) en P. 
Louwerse (1840-1908).

Anders dan zijn voorgangers koos Been er in zijn 
De Ruijter-trilogie voor om de grote nationale held 
niet op de voorgrond te plaatsen, maar (in zijn 
woorden) ‘meer een decoratieve figuur’ te laten 
zijn. De focus van de lezer werd door Been gericht 
op de scheepsjongens en jonge matrozen die zich 
in gezelschap van de schipper en admiraal bevin-
den. Zij beleven de avonturen en dragen het ver-
haal, De Ruijter verschijnt slechts op de momenten 
dat het verhaal een nieuwe wending krijgt, dan wel 
het ingrijpen van hem nodig heeft.

Drie boeken met dezelfde historische achter-
grond.

Het eerste deel van de trilogie verscheen in 1907. 
In De drie matrozen van Michiel de Ruyter koos Been 
voor de avonturen van Jeroen, Govert en Peter. Het 
verhaal start rond 1664 in Noord-Afrika - ook wel 

de Barbarijsch kust - waar ze alle drie als Christen
slaven hun dagen in ellende doorbrengen. Ze zijn 
eerder met hun schepen door Barbarijse zeerovers 
gevangengenomen en als slaven verkocht. 

Ze weten echter te ontsnappen en aan boord bij 
Michiel de Ruijter te komen. Dat is het begin van 
hun avonturen en carrière als matrozen op het oor-
logsschip van de admiraal. Ze maken de beroemde 
(geheime) tocht mee langs de westkust van Afrika, 
waar ze de Britse belangen aanvallen. Ze steken 
over naar het Caribisch gebied om daarna terug te 
keren naar het vaderland. Twee van de drie trou-
wen en de derde zweert de drank af. Eind goed al 
goed. Het thema van de zogenoemde Christensla-
ven op de Noord-Afrikaanse kust keert ook in zijn 
tweede verhaal terug. Paddeltje, de scheepsjongen van 
Michiel de Ruijter dat in 1908 verscheen verhaalt 
over de avonturen van een Zeeuwse scheepsjon-
gen, met (aanvankelijk) overgewicht die aan dek 
voortbeweegt alsof hij aan het ‘paddelen’ is. 
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Het verhindert niet dat hij door zijn karakter en 
inzet bij De Ruijter in de smaak valt. 
De schipper vermaant de scheepsjongen wanneer 
blijkt dat hij voortijdig zijn school heeft verlaten. 
De boodschap (van schoolmeester Been) is helder. 
Als je iets wil bereiken dan moet je kunnen schrij-
ven en rekenen. Paddeltje volgt op zijn aandringen 
een opleiding bij een karaktervolle schoolmeester 
in Den Briel en keert daarna weer terug om De 
Ruijter te dienen als (schrijvende en rekenende) 
scheepsjongen.

In Paddeltje voert de reis van De Ruijter opnieuw 
naar het gevaarlijke Barbarije. In de eerste editie 
van het boek legt Been uit waarom het gevaarlijk 
is op de kust. Dat deed hij in een taal die anno nu 
(2021) niet meer wordt getolereerd. ‘De luitjes van 
Salé hadden er den slag van om de mannen, die van 
over de zee uit het Noorden waren aangekomen en 
koophandel wilden drijven, den schrik op het lijf te 
jagen. Ze gevoelden een groote minachting voor die 
mannen uit het Noorden, die immers Christenen 
waren, in die streken voor ‘honden’ uitgescholden 
en op allerlei manieren beleedigd werden.

De Christenen wisten het wel, dat zij slechts 
geduld werden, omdat men ze voor den ruil der 
koopwaren niet geheel missen kon, doch dat men 
hen liefst meegevoerd had naar de vruchtbare 
akkers, waar geketende slaven in het zweet huns 
aanschijns hard moesten werken voor hun hard-
vochtige heeren en nog hardvochtiger opzieners. 
De Nederlandsche zeelieden voelden als ‘t ware, 
dat, niet zoo heel ver van hen verwijderd, vele 
landgenooten dat harde lot ondergingen, en dat het 
maar van een toeval afhing, of ook zij moesten daar 
krimpen onder de slavenzweep.’ Het zijn waar-
schuwende woorden die in latere edities niet meer 
in deze vorm worden gebruikt.

Paddeltje zal het niet gelezen hebben want voor 
hem begint het verhaal slecht. Dankzij een list 
wordt hij in de haven van Salé door een zekere 
Veritas, de helper van een ‘renegaat’, gevangenge-
nomen. Met renegaten werden Europese zeelieden 
geduid die moslim waren geworden om daarna als 
zeerover/kaper in dienst te treden van een lokale 
Arabische vorst.
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Paddeltje wil niet voor hem als zeerover werken. 
Dat doet een echte Zeeuwse jongen nu eenmaal 
niet. Voor straf moet hij als slaaf, ‘als een mense-
lijk lastdier’ en met een ketting vastgeklonken aan 
een andere slaaf een ploeg trekken. Het is zwaar 
werk dat zowel door witte als zwarte slaven wordt 
verricht. Na enige tijd mag hij daarmee stoppen 
en wordt hij voor de renegaat El Tigretto gebracht. 
Hij krijgt opnieuw de keus om mee te doen maar 
weigert. Hierna volgt een aantal verwarrende en 
merkwaardige gebeurtenissen, die er samengevat 
toe leiden dat hij bevriend raakt met de dochter van 
de renegaat (die merkwaardig genoeg Zus heet) en 
betrokken wordt bij een slavenopstand. Hij helpt Il 
Tigretto te ontsnappen (?) aan de woede van het op-
standige slavenvolk en krijgt van hem als dank een 
koker met een geheime kaart van een schat in be-
waring. (Een ‘cliffhanger’ voor een volgend boek?) 
In de verwarring gaat Paddeltje er samen met Zus 
(!) vandoor. Ze worden in de haven van Salé door 
De Ruijter aan boord genomen en kunnen thuisva-
ren. De jonge held wordt tot volmatroos bevorderd 
en Zus wordt opgenomen in het ouderlijk gezin 
van Paddeltje. Iedereen tevreden. 

Wellicht vond Been het lastig om een vervolg te 
bedenken voor het succesvolle Paddeltje met zijn 
niet erg waarschijnlijke geschiedenis, maar ja die 
cliffhanger, die koker met die geheime schatkaart! 
Daar moest toch iets mee gebeuren. Dat lukte 
uiteindelijk dertien jaar later toen in 1921 het derde 
deel van trilogie, Om de schatten van El Tigretto, 
verscheen. 

In het boek springt Been een beetje heen en weer 
in de tijd en lopen er verschillende verhaallijnen 
door en langs elkaar. Soms is er geen zeeman-
stouw aan vast te knopen. Paddeltje is opnieuw 
een hoofdfiguur en inmiddels stuurman op een 
‘Westinjevaarder’. Dan wijzigt het perspectief en 
duikt Veritas op in Vlissingen, waarna een ver-
warrende jacht op drie loden kokers begint. Drie 
kokers? Ja, en die worden ook gezocht door ‘Ca-
veliers en Roundheads’ uit Engeland. Het blijkt 
dat De Ruijter stiekem van een, drie kokers heeft 
gemaakt. Paddeltje vaart weer als stuurman uit en 
neemt zijn kleine broertje Kees mee. Plotseling is 
Paddeltje schipper en Kees verdwenen en gaan ze 
naar Barbarije om de schat te zoeken. Dat doen de 
Engelsen ook, er ontstaat een race om de schat op 

de Barbarijse kust. De schat wordt gevonden, maar 
ontploft! Niemand heeft iets aan de zoektocht over-
gehouden en Veritas sterft. In de haven van Salé 
ligt toevallig De Ruijter met zijn schip voor anker. 
Er volgt een prettig weerzien tussen (de nu) twee 
schippers. De kleine Kees wordt nu scheepsjongen 
bij De Ruijter. Zus vindt het niet erg dat de schat 
van haar vader is ontploft. Gestolen goed gedijt nu 
eenmaal niet. 

Het geeft geen pas om Been te bekritiseren, maar 
ik meen toch te kunnen stellen dat het laatste boek 
uit de trilogie niet zijn beste was. Dat doet niet af 
aan het gegeven dat de trilogie die honderd jaar 
geleden door Been werd afgerond, tot de canon van 
de maritieme jeugdboeken behoort.

Dirk J. Tang
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Artikel

Zondagsschoolboekjes

Callenbachs Catalogus van Zondagsschool-uitgaven, 
najaar 1929

Inleiding

Op 1 mei 1929 herdacht de protestants-christelijke 
uitgeverij G.F.C. Callenbach haar 75-jarig jubile-
um. Het Algemeen Handelsblad memoreerde dat 
de ‘de stichter der zaak’ kort na opening van zijn 
bedrijf in 1854 begonnen was met het uitgeven van 
zondagsschoolboekjes, stichtelijke kinderboeken 
die rond kerstmis massaal werden uitgedeeld: 
‘Vooral hierdoor heeft de firma Callenbach haar 
populariteit verworven onder de Protestant-Chris-
telijke Nederlanders binnen en buiten Europa’ (24 
april 1929). Of zoals dagblad De Rotterdammer het 
verwoordde: deze kinderboekjes werden ‘de bron 
van kracht, en het is vooral daardoor dat de naam 
Callenbach een schier weergaloze populariteit ver-
wierf. Bijna geen plaats in Nederland of de firma 
Callenbach uit Nijkerk is er bekend: en overal waar 
menschen van Hollandschen stam wonen, in onze 
koloniën, Zuid-Afrika en Amerika is zij bekend’ 
(29 april 1929).

Callenbachs Catalogus van Zondagsschool-uitgaven 
die in 1929 werd rondgestuurd naar zondags-
schoolbesturen, boekhandels en andere geïnteres-
seerden – zoals protestants-christelijke lagere scho-
len en jeugdverenigingen – is een bron die niet 
alleen nieuwe en herdrukte boektitels bevat, maar 
ook een antwoord geeft op enkele vragen: Wat was 
het zelfbeeld van de uitgeverij in het jubileumjaar? 
Wat geeft de catalogus prijs over het lezerspubliek? 
En wat was de inhoud van de zondagsschoolboek-
jes?

Callenbachs zelfbeeld

Jubileumboeken, memoires, autobiografieën en 
in het kielzog daarvan ook jubileumuitgaven van 
uitgeverscatalogi worden door historici argwanend 
bekeken. Waarom? Dit zijn bronnen die vooral 
celebratory history belichten: een eenzijdige bron 
die vooral de positieve en sterke kanten prijsgeeft 

en geen oog heeft voor andere, minder gunstige 
aspecten. Desalniettemin is de Catalogus uit 1929 
een bron die het zelfbeeld van de uitgeverij bloot-
legt vanuit het perspectief van de firmanten G.F. 
Callenbach (1871-1949) en aangetrouwd familielid 
Gerard Hana (1877-1958).
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In hun inleiding op de jubileumcatalogus bena-
drukten de twee compagnons dat 1 mei 1929 een 
ware feestdag was geworden. Door de rijkdom van 
bloemstukken, uit alle delen van het land toegezon-
den, veranderde het uitgeverskantoor in een ‘bloe-
men-salon’: ‘[…] de honderden gelukwenschen, 
zoo(wel) mondeling als schriftelijk en telegrafisch 
aangeboden, spraken van veler liefde en waarde-
ring’. Het zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld van de 
uitgeverij dat Callenbach en Hana presenteerden, 
bestond overigens vooral uit wat anderen over de 
firma schreven. 

Een zakenrelatie stuurde een telegram in dicht-
vorm en noemde het bedrijf een ‘sieraad’ voor 
Nederland. Zinspelend op de uitgeversnaam – het 
bach in Callenbach is Duits voor beek – dichtte 
hij: ‘Als held’re beek, die schooner vliet | Naar-
dat zij meer haar bron verliet, | Wordt gij terecht 
geprezen. | Uw loop werd naar de jeugd gericht, | 
Die gij aan u wèl hebt verplicht | Door uwe milde 
gaven’. Men citeerde ook het christelijk tijdschrift 
Het Zoeklicht, dat de jeugduitgaven en de goedkope 
boekjes roemde. De ‘beslist Christelijke strekking’ 
van de producten was uitzonderlijk, omdat die 
niet ten koste gaat ‘ter wille van de kunst’ (11 mei 
1929). Met andere woorden: Callenbachs vormge-
ving en illustraties kunnen met gemak wedijveren 
met de uitgaven van andere, neutrale kinder- en 
jeugdboekuitgeverijen.

Callenbachs lezerspubliek

Tijdens de jaarlijkse kerstviering – met als tradi-
tioneel hoogtepunt het verhaal van Jezus, Maria 
en Jozef – werden kinderen die de zondagsschool 
bezochten niet alleen getrakteerd op warme cho-
colademelk met een speculaasje: bij het afscheid 
kregen ze ook een zondagsschoolboekje van 
Callenbach cadeau. De najaarscatalogus telt 339 
titels, waarvan 46 nieuwe uitgaven. De uitgever 
stuntte al decennia lang met de prijzen, zodat ook 
de allerarmste zondagsschooltjes geschenkboekjes 
konden uitdelen: ‘De lage prijzen bleven voor al 
mijne uitgaven gehandhaafd, evenals de gunstige 
voorwaarden dat voor uitdeelingen of voor school-
gebruik […] geleverd wordt tegen de helft van de 
genoteerde prijzen […]. 

Opvallend is dat de uitgeverij ook reclame maakte 
voor ‘leesboeken voor de christelijke scholen’. 
Eind jaren twintig van de vorige eeuw werd bij het 
leesonderwijs een nieuwe methode toegepast. In 
plaats van ‘boekjes met korte leeslesjes’ werden 
nu ‘boeken en boekjes met langere vertellingen’ 
gebruikt. De boekjes, aldus de uitgever, lenen zich 
uitnemend voor lezen en bespreken. Callenbachs 
promotie voor deze leesboekjes sloot aan bij de kri-
tiek die de inspectie indertijd had op het taalonder-
wijs, waarin het vooral zou gaan om ‘het doorwer-
ken van een methode’: ‘Men vergeet daarbij vaak, 
dat de leesles wel een leesles moet blijven, waarin 
de leeskunst beoefend wordt en het verstaan van 
het gelezene hoofdzaak is’ (Verslag van den staat 
van het onderwijs 1928-1929, blz. 149). Scho-
len bestelden massaal bij uitgeverij Callenbach, 
omdat de boekjes zich leenden voor lezen zowel 
als (klassikaal) bespreken en – niet onbelangrijk – 
inhoudelijk aansloten bij de protestants-christelijke 
levensbeschouwing.

De onderwerpen van de boekjes waren zeer divers. 
Naast jongens- en meisjesboeken die het alledaag-
se, huiselijke leven als thema hadden, werden de 
(sub-genres) per titel met een afkorting aangege-
ven: K. betekent Kerstverhaal, P. is ‘Paaschverhaal’, 
Z.G. Zendingsgeschiedenis etc. Het Utrechtse 
schoolhoofd W.G. van de Hulst (1879-1963) was 
Callenbachs ‘sterauteur’: hij schreef voor peuters, 
kleuters en scholieren tussen de 6-12 jaar. In 1929 
bevatte de catalogus 20 boektitels van Van de Hulst
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In 1917 verscheen Zoo’n vreemde jongen van W.G. van 

de Hulst, met illustraties van Frans van Noorden (1887-

1961). Het boek werd in 1951 warm aanbevolen door IDIL 

(Informatie Dienst Inzake Lectuur), een 1937 opgerichte 

rooms-katholieke instantie die lezers adviseerde: ‘Hans 

gaat roeien, raakt in de mist. Zijn steeds groter wordende 

angst, zijn verlatenheid, zijn droefheid en zelfverwijt, dat 

alles pakt ons zo erg, dat we het zien gebeuren. Het is de 

uitbeelding van een gewoon geval, zonder gezochtheid, en 

toch vol spanning. Zeer aanbevolen.’ (Uit: IDIL-gids voor de 

jeugdlectuur, 1951) [Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, 

Dordrecht]

De V.O.K.-serie – Voor Onze Kleinen – van Van 
der Hulst was zeer populair. Moeders lazen deze 
boekjes voor aan de jongsten, terwijl beginnende 
lezertjes hun leesvaardigheid ermee konden oefe-
nen. In 1929 werden vijf V.O.K.-deeltjes herdrukt 
en verscheen de eerste druk van Het wegje in het 
koren (V.O.K. deel 9): een long seller waarvan de 
inhoud niet veranderde, maar de omslagtekening 
en de illustraties in de loop der tijd enkele malen 
gemoderniseerd werden. 

In Callenbachs jubileumjaar 1929 verscheen de eerste druk 

van Het wegje in het koren, deel 9 uit de serie Voor Onze 

Kleinen. Van de eerste tot en met de dertiende druk (1961) 

gebruikte de uitgever de illustraties van Tjeerd Bottema 

(1884-1978) [afbeelding links]. Vanaf de veertiende druk 

(1964) werd het V.O.K-deeltje  uitgebracht met tekeningen 

van W.G. van de Hulst jr. (1917-2006). [Collectie Nationaal 

Onderwijsmuseum, Dordrecht]

Deze boekjes, die volgens de catalogus snel inge-
burgerd waren, konden thuis en op school gelezen 
worden: ‘Hier is gevonden wat de kleintjes van 6-8 
jaar nodig hebben. Boekjes, elk met een compleet 
verhaal, dus net als een groote-menschen-boek, 
doch niet boven hun bevatting uitgaan, en die ze, 
zoowel door de woordkeus als door de methode 
van drukken (ruim van opzet en met een voor 
scholieren zeer duidelijke bladspiegel, JD), geheel 
zelf kunnen lezen.’ (Najaarscatalogus 1929, blz. 12)

Afsluiting – Gods zegen

De negentiende-eeuwse Callenbach-boekjes waren, 
aldus het Nieuwsblad voor den boekhandel, ‘horri-
bel’: ‘De inhoud was van alle natuur gespeend.’ De 
halve wereld bestond uit ‘gestolen kinderen met 
dronken vaders, die door hunne kinderen tot be-
keering kwamen’. De historische verhalen werden 
bevolkt door ‘valsche paters en knappe, oprechte 
Geuzen’. In haar 75-jarig bestaan groeide uitgeverij 
Callenbach uit van een eenmanszaakje tot een ‘[…] 
firma die een heilzamen invloed [heeft] uitgeoe-
fend op de lectuur, die aan de jeugd in Christelijke 
kringen wordt voorgezet’ (Nieuwsblad voor den 
boekhandel – 1929 no. 33, blz. 359). De ongekende 
populariteit van de kinderboeken van W.G. van 
de Hulst leverden een belangrijke bijdrage aan de 
positieve beeldvorming. 
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In het Nederlandse boekenlandschap van voor de 
Tweede Wereldoorlog was Callenbach een uit-
geefreus.

In 1931 publiceerde Callenbach Van de Hulsts jongensboek 

(10-13 jaar) Ergens in de wijde wereld, met illustraties van 

Henk Poeder (1897-1958). De meeste recensenten waren 

enthousiast: ‘Dat moeten onze jongens lezen. V.d. Hulst 

weet altijd de juiste snaar op het klavier der kinderziel 

aan te slaan. Het is de geschiedenis van een echte jongen, 

die ervaart, dat Gods oog hem ziet, en dat God helpt op ‘t 

gebed, dat voor Moeder werd opgezonden, voor Moeder, die 

naar ‘t ziekenhuis moest, maar die toch weer terug mocht 

komen om met haar jongen God voor genoten weldaden 

te danken. Warm aanbevolen.’ (Uit: Boekbeoordeling van de 

Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 

1931) [Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht]

Twee jaar na het jubileum noemde het christelijke 
dagblad De Nederlander Callenbach ‘de machtigste 
uitgeefster’ (9 april 1931). Maar klopte dit beeld 
wel?

Vanuit het perspectief van productie en versprei-
ding van kinderboeken was dit predicaat juist. 

Echter, de marges – het verschil tussen de produc-
tiekosten en de prijs waarvoor de boekjes verkocht 
werden – waren minimaal. Grote oplages, vracht-
wagens en treinwagons met tot de rand gevulde 
kisten en dozen met kinderboeken die tot in de 
kleinste dorpjes van Nederland massaal werden 
uitgedeeld, vertekenden dit beeld. Met de zondags-
schoolboekjes verdiende de uitgeverij nauwelijks 
geld. Het verspreiden van Gods woord was belang-
rijker dan geld verdienen.

In de eerste helft van de jaren dertig belandde de 
uitgeverij in een financieel dal. Door saneringen 
en een modernere bedrijfsvoering – onder andere 
door het aantrekken van nieuwe, jonge christelijke 
auteurs zoals Anne de Vries (Bartje, 1936) – ging 
het uiteindelijk weer beter. Van de Hulst bleef 
overigens tot jaren na zijn dood Callenbachs ster-
auteur.

Opvallend is dat de zondagsschoolboekjes tot op de 
dag van vandaag het beeld van de uitgeverij bepa-
len. De door Het Zoeklicht uitgesproken hoop bij 
het 75-jarig jubileum is met een historische bril op 
bekeken een impliciete toekomstvoorspelling die is 
uitgekomen: ‘Ik hoop dat de firma in dezen geest 
nog lang zal blijven voortgaan en wensch haar van 
harte geluk en Gods zegen’ (11 mei 1929). Door de 
zondagsschoolboekjes hangt er om Callenbach een 
christelijke nestgeur, die waarschijnlijk nooit zal 
verdwijnen. 

Jacques Dane
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protestantse kinderliteratuur, 1700-heden (Zoetermeer: Mei-
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Artikel

Gegrepen door de sfeer van Dreu-
mes Dribbel

Van een bepaald boekje dat ik las als beginnende 
lezer, was mij een vage herinnering bijgebleven: 
een spannend plaatje met door de maan besche-
nen bomen. Jaren heb ik ernaar gezocht, tot ik, als 
verzamelaar van onder meer reclameboekjes, deel-
tjes van Dreumes Dribbel bemachtigde, uitgegeven 
door Epox-margarine. Daarin vond ik het bewuste 
plaatje en al bladerend kwamen de herinneringen 
terug. Ik wist het zeker: die boekjes heb ik als on-
geveer zevenjarige verslonden. 

Ik logeerde toentertijd bij mijn grootouders in 
IJsselmuiden. Thuis had ik, op enkele zondag-
schoolboekjes en boekjes van Flipje en Piggelmee 
na, geen boeken, want mijn ouders hadden het 
niet breed. Ook mijn grootouders hadden geen 
kinderboeken, maar hebben kennelijk vanwege 
hun kleinkinderen de serie boekjes gespaard. Re-
clameboekjes maakten in milieus waarin men elk 
dubbeltje moest omdraaien, een groot deel uit van 
wat kinderen thuis lazen.

De auteur

Dreumes Dribbel is een creatie van Leendert Nico-
laas (Len) van Groen (geboren op 4 oktober 1919), 
een illustrator die veel heeft gewerkt voor de uitge-
verij Mulder & Zoon in Amsterdam, waarvoor hij 
onder meer sinterklaasboeken van tekeningen voor-
zag en pop-upboeken ontwierp. Dat werk is realis-
tisch van stijl, terwijl Dreumes Dribbel cartoonesk 
getekend is. Van Groen volgde zijn opleiding aan de 
Grafische School in Amsterdam. Over de illustrator 
is verder weinig bekend.

De hoofdpersoon

Wie is Dreumes Dribbel en wat was zijn aantrek-
kingskracht? Ik denk, omdat hij een klein, vrolijk 
mannetje is van het type klein maar dapper. Door 
zijn muts heeft hij de uitstraling van een kabouter 
en zijn buikje verraadt een bourgondische levens-
stijl. Hij heeft wat weg van kabouter Happy van 
Disney. Dreumes heeft, net als de meeste nevenper-
sonages, van die grote ogen die kenmerkend zijn 
voor veel stripfiguren. Daarnaast zijn er sprookjes-
achtige elementen waar kinderen van houden, zoals 
een drankje waarmee je je onzichtbaar kunt maken. 
Zijn naam bekt lekker vanwege de alliteratie.

Vier avonturen

Laten we de reeks eens wat nader bekijken. Het 
eerste deeltje is getiteld Dreumes Dribbel de onzicht-
bare. Op de cover zien we naast Dreumes met een 
flesje in de hand, een aangeklede raaf die zo uit de 
Toonder Studio’s weggelopen zou kunnen zijn. Het 
is het enige dier met kleding in Dreumes’ avontu-
ren. In het verhaal maken we met de hoofdpersoon 
kennis: ‘Dreumes is een klein dik ventje met korte 
beentjes, waar hij de gehele dag ijverig op heen en 
weer dribbelt.’ 

Dreumes hoort van de postbode dat er een beloning 
van 1.500 gulden is uitgeloofd voor wie twee grote 
boeven aan de politie uitlevert. In de net bezorgde 
brief van zijn oom krijgt hij een uitnodiging om 
hem in zijn kasteel te bezoeken. Van zijn oom 
krijgt Dreumes een toverdrankje om zich onzicht-
baar te maken en een tabakspijp om weer zichtbaar 
te worden, ideaal om daarmee de schurken de stui-
pen op het lijf te jagen.
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Helaas blijkt Dreumes last te hebben van vooroor-
delen, want als hij de ‘negerjongen’ Jimmy ziet 
luieren in plaats van een schutting te verven, laat 
hij hem schrikken door zich onzichtbaar te maken 
en schijnbaar de kwast en de verf zweven. ‘Want 
Dreumes hield niet van luie mensen.’ Van Groen 
tekende Jimmy met dikke, rode lippen, wat nu niet 
meer zou kunnen. Met de toverdrank verschalkt hij 
de boeven en levert hen af op het politiebureau. Van 
de beloning koopt Dreumes een woonboot.

In het volgende deeltje, Dreumes Dribbel neemt een 
waakhond, blijken zijn huisraad en geld uit die 
woonboot gestolen te zijn en daarom schaft hij Waf-
fie Woef aan. ’s Nachts slaat het dier aan en leidt 
speurneus Dreumes naar het bos. We zien dan het 
plaatje dat vaag in mijn geheugen is blijven hangen: 
Dreumes met zijn hond in het bos, terwijl de maan 
voor griezelige schaduwen zorgt. De boeven wor-
den ontdekt en het blijken oude bekenden uit het 
vorige avontuur te zijn, die wraak wilden nemen. 
Waffie bijt een van hen een stuk uit zijn broek, wat 
het geboefte zo imponeert, dat ze Dreumes naar 
de plek leiden waar de buit is opgeslagen. Na zijn 
geld vast meegenomen te hebben, draagt hij het 
span opnieuw aan de commissaris over. Vervolgens 
brengt hij z’n spullen weer terug naar zijn woonark.

In Dreumes Dribbel als redder is Waffie nergens 
meer te bekennen. In dat avontuur gaat hij met 
zijn woonboot op zoek naar Bibi, de dochter van 
de molenaar die door een boze vrouw ontvoerd is 
naar haar eiland. Als hij het eiland weet te traceren 
en aan land gaat, komt de lelijke, oude vrouw hem 
met twee vervaarlijke honden tegemoet. Hij weet 
haar te overtuigen, dat hij een baantje zoekt als kok 
en wordt aangenomen. Zo komt hij erachter dat de 
vrouw water en brood naar een kamer brengt. Hij 
maakt zich met het befaamde drankje onzichtbaar 
en volgt de oude tang die hem zo bij Bibi brengt. 
De onzichtbare held overmeestert de heks en weet 
de molenaarsdochter veilig bij haar vader terug te 
brengen.

In het laatste verhaal Dreumes Dribbel wordt koetsier 
vervoert hij een rijke man in een soort postkoets, 
getrokken door een koddig paard dat meer het for-
maat van een pony heeft. Hij draagt niet het hem 
aangeboden koetsierskostuum, omdat dat veel te 
groot is. 

Als ze in een herberg overnachten, moet hij op de 
koffer van zijn passagier passen, maar het valies 
wordt echter gestolen. Dreumes belooft de rijk-
aard ervoor te zorgen, dat hij zijn bezittingen weer 
terugkrijgt. Omdat hij de waard niet vertrouwt, 
volgt hij hem en betrapt hem bij het tellen van 
het geld dat nog in de koffer zit. Door hem op te 
sluiten, kan hij de politie waarschuwen die de dief 
inrekent. Zijn klant is dolblij en schenkt hem een 
koetsierskostuum dat bij zijn postuur past. ‘Met dit 
nieuwe costuum heeft Dreumes nog menig avon-
tuur beleefd.’

Wanneer uitgegeven

In de boekjes ontbreekt het jaar van publicatie. Vol-
gens Reclamevriendjes van Flipje (2009), een uitga-
ve van Flipje en Streekmuseum Tiel, zijn ze tussen 
1945 en 1947 verschenen. Ze zijn uitgegeven door 
Epox margarine, gefabriceerd door de N.V. Olie- en 
Vetraffinaderij de Oosterenk te Epe. Het merk was 
dan ook vooral bekend in Oost-Nederland. Volgens 
het Centraal Bestand Kinderboeken zijn ze gedrukt 
bij Mulder & Zoon. In de verhalen wordt geen 
reclame voor de margarine gemaakt, wel op de 
achterkant. 
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Daarop is ook te lezen hoe je ze kon bemachtigen: 
wie een volle spaarkaart met Epox-zegels inleverde, 
kreeg een boekje gratis. De prijs van f 0,60 die ver-
meld staat, zal bedoeld zijn om aan te geven welke 
waarde de ingeleverde zegels vertegenwoordigden. 

 
Vertaald

Bijzonder is, dat de vier avonturen door Sandle 
Brothers Limited in Londen gebundeld zijn in de 
Young Folks Annual, voorzien van een harde kaft. 
In deze Engelse uitgave uit 1947 heeft Dreumes de 
naam Shorty Shamble gekregen. Op de kaft zien 
we hem als koetsier. Deze publicatie heeft dezelfde 
lay-out als de oorspronkelijke uitgave: wisselend 
is de ene bladzijde gevuld met in sepia gedrukte, 
handgeschreven tekst plus een tekening, de andere 
pagina bevat uitsluitend een grote, aantrekkelijke 
illustratie in kleur. De centrale bladzijden bevatten 
geen kleurplaat. De Nederlandse uitgaven hebben 
een slappe omslag en zijn geniet. 
 

Als ik de avonturen van Dreumes Dribbel lees, voel 
ik me weer even het kind van toen dat met rode 
oortjes las, hoe de kleine man onverschrokken boe-
ven uitschakelde en een jong meisje uit de klau-
wen van een heks verloste. Opnieuw geniet ik weer 
van de sfeervolle tekeningen en kleurenillustraties 
van Van Groen.

 
Klaas Rigterink 
 


