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't Is nog nooit zo druk geweest op het kleine dorpsstationnetje. Vijfen
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hun vrolijke gezichten en ze zien er zo keurig uit! 
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Studiedag

Een kort verslag

Op 12 april van dit jaar waren we te gast in Leeuwar-
den, bij NHL Stenden, Hogeschool van Leeuwar-
den, voor de voorjaarsstudiedag die de mooie titel 
had meegekregen: ’Van vertellen naar lezen: orale 
verteltraditie in relatie tot kinder- en jeugdlitera-
tuur’. Er waren twee specifieke redenen om de stu-
diedag in deze stad te organiseren. Ten eerste stond 
op het programma de afsluiting van het project ‘Het 
onvergetelijke Leesmoment’ (ook wel bekend onder 
de naam ‘Swalkertjes’). En de tweede reden was 
dat onze voorzitter van de stichting, Jant van der 
Weg-Laverman, afscheid nam en dat kon natuurlijk 
alleen in haar eigen Ljouwert. 
Voor sommige deelnemers was het een lange reis 
(wat wel goed was om weer eens te ervaren hoe lang 
onze vrienden uit het noorden van het land altijd 
moeten reizen voor de activiteiten van de stichting). 
In de molen ‘De Eendracht’ werden we verwelkomd 
met een kopje koffie of thee en een lekkere trakta-
tie. Daarna volgde een woord van welkom in wat 
Jant noemde ‘mijn stad’, de ‘Culturele hoofdstad 
in 2018’. Al eerder is de stichting in Leeuwarden 
te gast geweest, en dan in Tresoar. Nu bij de hoge-
school waar een van de sprekers, Alex Riemersma, 
werkzaam is (en als deze SGKJ-Berichten versche-
nen zijn ‘was’) als lektor Fries/Frysk en meertalig-
heid in onderwijs op opvoeding. Naast de vrienden 
van de SGKJ werden ook de vrijwilligers die bijge-
dragen hebben aan het ‘Swalkertjes’-project welkom 
geheten.

De eerste lezing werd verzorgd door Wally de Don-
cker, schrijver, verteller, leesbevorderaar en daar-
naast ook de oud-president van IBBY-internationaal. 
In een levendig verhaal vertelde hij over ervaringen 
in zijn leven op het gebied van vertellen en lezen 
en de invloed die deze ervaringen hebben gehad op 
zijn schrijverschap. Aan het verhaal waarin brood 
voorgekauwd werd voor hij het te eten kreeg zullen 
enkele vrienden tijdens de lunch nog teruggedacht 
hebben. En uiteraard vertelde hij ook iets over IBBY, 
dat kan hij volgens mij nooit laten. Zo’n goede am-
bassadeur voor het werk van IBBY. 

Alex Riemersma verzorgde de tweede lezing. Op-
vallend was hoe mooi zijn lezing aansloot bij die 
van Wally, want ook in zijn familie waren er emi-
granten. Zijn opa langs moederskant zou in 1911 
naar Amerika gaan. En ook hij verwees naar het 
internationale IBBY-congres in 1996 dat destijds in 
Groningen plaatsvond. Na boeiende informatie over 
het Fries en hoeveel mensen dat nog spreken, lezen 
of schrijven, ging hij vooral in op twee rasvertel-
lers, Waling Dijkstra en Nynke van Hichtum, als 
‘leesbevorderaars voor de jeugd van 8 tot 88 jaar’. 
In zijn samenvatting gaat hij vooral in op deze twee 
rasvertellers.
Na de twee lezingen vond de uitreiking van de Hier-
onymus van Alphen prijs aan Helma van Lierop-De-
brauwer plaats. Altijd een feestelijke activiteit. Joke 
Linders las als voorzitter van de jury het juryrapport 
voor (te vinden op de website van de stichting). 
Het was duidelijk dat Helma erg verguld was met 
de bekroning. In haar dankwoord benadrukte zij 
het belang van kennis van de geschiedenis van 
kinder- en jeugdliteratuur, ook als je de moderne 
literatuur bestudeert. Dat de prijs naar Hieronymus 
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van Alphen is genoemd vindt zij heel terecht. ‘Hij 
was, dat is tegenwoordig algemeen bekend, niet de 
eerste kinderboekenschrijver, maar hij is wel een 
voorbeeld van iemand die inhoud en vorm op een 
goede manier wist te combineren. Het proefschrift 
van Pomes uit 1908 liet dat al duidelijk zien. Hij 
was zijn tijd vooruit door het literaire aspect ook 
veel aandacht te geven.’ Als redactielid mocht ik het 
geheim van wie de prijs zou winnen al eerder weten 
zodat ik een uitgebreid interview met haar kon 
afnemen (zie de vorige SGKJ-Berichten). Veel van de 
vrienden vertrokken daarna naar een andere plek op 
de campus om te lunchen.
’s Middags waren er twee lezingen. Uitermate 
boeiend (en leerzaam) was de lezing van Chris-
tine Sinninghe Damsté-Buma over een specifiek 
ganzenbordspel met Friese informatie, uitgevoerd 
door Piebe Krediet (1855-1936). Echt heel bijzonder 
hoeveel zij over dit spelbord wist te vertellen. De 
samenvatting van haar lezing hebben we in deze 
SGKJ-Berichten opgenomen.

En daarna kwam Osolya (Orsi) Rëthelyi aan het 
woord (wat een stem, zij had de microfoon eigenlijk 
niet nodig en wat ze zei werd met veel handgeba-
ren onderstreept) in een indrukwekkende lezing 
over ‘Hongaren als migranten en vluchtelingen in 
Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur’. Ook liet zij 
zien hoe er vanuit Hongaarse boeken naar de trans-
porten per trein van Hongaarse kinderen naar Ne-
derland werd aangekeken. En dat alles ondersteund 
met tekstfragmenten en beelden uit de boeken. Ook 
van haar lezing is in dit nummer een samenvatting 
te vinden, helaas met minder afbeeldingen dan 
tijdens de lezing. Op een levendige wijze werd door 
twee vertellers (Petra Aukema en Harry de Goede) 
een korte impressie gegeven van de activiteiten van 
het project ‘Het onvergetelijke Leesmoment’. Onze 
voorzitter liet voorafgaand daaraan in een mooie Po-
werPoint met veel foto’s zien wat het project tijdens 
‘Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018’ allemaal in-
hield. Op onze website is een blog van haar hierover 
te lezen en ook het gedegen eindrapport van het 
project. En toen was het tijd om afscheid te nemen 
van Jant van der Weg-Laverman als voorzitter. Ze 
werd heel terecht in het zonnetje gezet, met mooie 
woorden en cadeautjes. Jant bedankt voor alles. 
En daarna werd haar opvolgster, Janneke van der 
Veer, voorgesteld. Ik weet zeker dat we geen betere 
opvolgster kunnen hebben dan Janneke.

Toin Duijx

Lezing

’Moeder, mogen wij een Hongaars 
meisje? Já?’Hongaren als migranten 
en vluchtelingen in Nederlandse 
kinder- en jeugdliteratuur

Er zijn verrassend veel Nederlandse kinder- en 
jeugdboeken in de 20ste eeuw waarin Hongaarse 
personages voorkomen. Nog verrassender is het feit 
dat in meer dan twee-derde van de 32 boeken die 
zich in mijn collectie bevinden, Hongaarse kinderen 
als hulpbehoevende migranten of vluchtelingen zijn 
weergegeven. Men kan zich afvragen hoe dit komt, 
vooral omdat deze tendens vanaf de jaren ‘20 tot 
het eind van de 20ste en zelfs tot in de 21ste eeuw 
telkens opnieuw opduikt. 
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pleegouders in Holland niet’. En nu, toen hij moest 
vluchten omdat hij, samen met zijn eigen zoontje 
meegevochten heeft in de opstand, komt hij met 
zijn vrouw en drie kinderen aan in Nederland tot de 
grote blijdschap van zijn pleegouders. ‘Grootvader 
en grootmoeder kijken elkaar eens aan. – Onze Laci 
is weer thuis! – zeggen hun ogen.’ 

Orsolya (Orsi) Réthelyi 

Lezing

Op reis door Friesland met Piebe 
Krediet

Het Friese aspect van de studiedag in Leeuwarden 
werd belicht in de lezing over het gezelschapsspel 
‘Reis door Friesland’. Het is een variant op het 
ganzenbordspel dat werd gemaakt door de jonge 
Friese lithograaf Piebe Krediet (1856-1936). Hij 
ging op reis in zijn geliefde provincie en maakte 
schetsen van dorpen, steden en plekken die hij 
de moeite waard vond. Vervolgens heeft hij deze 
schetsen op steen overgebracht en zo kwam in 1880 
het lithografisch spel ‘Reis door Friesland’ tot stand. 
Het heeft de spiraalvorm van het ganzenbord met 
vakverdeling van 1 t/m 63. In de Leeuwarder Courant
werd het aangeprezen als ganzebrief, in Friesland 
de benaming voor het ganzenbord. Overigens is er 
in het spel van Krediet geen gans meer te beken-
nen. De vakjes waarop oorspronkelijk de ganzen 
afgebeeld waren, zijn blanco gelaten. Maar evenals 
in de regels van het oorspronkelijke spel mag de 
deelnemer het aantal gegooide ogen met de dobbel-
steen verder vooruit lopen als deze op een blanco 
vak komt.

Onder het ingekaderde spel heeft Krediet een 
chronologische lijst toegevoegd met jaartallen, 
historische gebeurtenissen en namen van personen 
die van belang zijn geweest voor de provincie. En 
ook de afbeeldingen in het spel zijn veelal voorzien 
van korte informatie over wat Friesland destijds 
te bieden had aan historie, wetenschap, handel en 
nijverheid. Piebe Krediet wilde met zijn spel niet 
alleen vermaak brengen in de huiskamers, maar 

ook kennis overbrengen over de Friese cultuurge-
schiedenis.
Het spel begint in Heerenveen, de stad waar Piebe 
werd geboren en waar zijn vader al een steendruk-
kerij en papierhandel had. Hoewel het spel verloopt 
volgens de spelregels van het ganzenbord, zijn 
de nummers 6 (tol) - 19 (herberg) - 31 (put) - 42 ( 
doolhof) - 52 (gevangenis) - 58 (dood ) - 63 (winnaar 
van de pot) op originele wijze aangepast door Piebe 
in zijn ‘Friesland variant’. De regels van de ‘combi-
natie worpen’ 6-3 en 5-4, welke bij aanvang van het 
ganzenspel met de dobbelsteen gegooid kunnen 
worden, heeft Piebe in ere gehouden. Bij het gooien 
van een van deze combinaties mag de speler zijn 
pion meteen op respectievelijk vak 26 of vak 53 
plaatsen. Op vak 26 heeft Piebe Krediet de school in 
Surhuisterveen afgebeeld. Onderwijs was in de tijd 
van Piebe niet vanzelfsprekend. Naar school gaan 
en onderwijs genieten, bracht menigeen vooruit in 
het leven. 
De combinatieworp 5-4 brengt de speler bij aanvang 
meteen al op vakje 53 bij het vrouwengasthuis, gele-
gen bij Heringa State te Marsum. Deze state is nog 
steeds bekend onder de naam Poptaslot, genoemd 
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naar de bewoner Henricus Popta. In zijn testament 
liet Popta vastleggen dat hij het hofje bestemde voor 
alleenstaande vrouwen die er een onbezorgde oude 
dag konden hebben. 
Het zou in dit verhaal te ver gaan om de symboli-
sche betekenis van de regels en de afbeeldingen in 
het oorspronkelijke ganzenspel te belichten, maar 
duidelijk is dat Piebe Krediet zich bewust was van 
de achterliggende symbolische betekenis van het 
ganzenspel.
Op vak 6 staat de tolbrug afgebeeld met het tol-
hek over de oude Tjonger in Olderbekoop. Bij veel 
hekken en bruggen werd destijds tol geheven voor 
dat de reiziger zijn weg kon vervolgen. Wie betaalt 
komt verder, zo gaat het in het spel en ook in het 
echte leven. Op vak 19 komt de speler in de her-
berg, waar Krediet het plaatselijke logement Joure 
heeft afgebeeld. De herberg speelde destijds een 
belangrijke rol in het leven van de reiziger en bood 

niet alleen veiligheid voor de nacht, maar ook eten, 
drinken en een bed. Een beurt overslaan en ‘het 
gelag’ betalen is daarom een toepasselijke regel in 
het spel. 
Piebe bedacht een bijzonder alternatief voor de put 
op no. 31, op het oude ganzenbord het symbool voor 
de levensbron waaruit kracht en wijsheid kan wor-
den geput. De afgebeelde Bonifatius Fontein welde 
op uit een bron die net iets buiten de stadswallen 
van Dokkum lag. Er zijn verschillende legenden in 
omloop over het ontstaan van de bron. In een ervan 
wordt vermeld dat deze bron werd ontdekt tijdens 
het opwerpen van een terp kort na de moord op 

Bonifatius op 5 juni 754. 
Op een ander vak heeft Piebe Krediet een topografi-
sche kaart getekend van het dorp Molkwerum. Het 
was een dorp gelegen in een drassig gebied en het 
had geen enkele structuur. De huizen waren her en 
der gebouwd langs een wirwar van slootjes, waar 
onbekenden moeilijk de weg konden vinden. Al in 
de 17e eeuw stond het dorp dan ook bekend als ‘het 
Friese doolhof’. 
In plaats van de gevangenis belandt de speler op vak 
52 in het ‘Krankzinnigengesticht’ te Franeker, zeer 
toepasselijk gekozen door Krediet. Zowel gevange-
nis als gesticht ontneemt immers de mens alle vrij-
heid. Op de afbeelding staat het oude Academiege-
bouw van de Franeker Universiteit die in 1811 werd 
opgeheven. Vanaf 1843 deed het gebouw dienst als 
‘krankzinnigengesticht’, voor vele voormalige Friese 
academici moeilijk te accepteren. De uitdrukking 
‘die zit in Franeker’ kreeg plotseling een heel andere 
betekenis.
Op vak 58 (de dood) heeft Krediet de grafkelder met 
‘de mummies van Wieuwerd’ afgebeeld. Het zijn 
geen echte mummies want de lichamen zijn niet 
gebalsemd, maar op nog altijd niet goed verklaarba-
re wijze ingedroogd. Deze doden in de grafkelder 
zijn waarschijnlijk leden van de Labadisten, een 
religieuze beweging en aanhangers van het gedach-
tengoed van Jean de Labadie.
Een aantal labadisten, waaronder Maria van Schur-
man, bewoonde vanaf 1675 Walthastate in Wieu-
werd.
De speler die als eerste het juiste aantal ogen gooit 
en precies op vak 63 komt, is de winnaar van het 
spel en ontvangt in Leeuwarden de inhoud van de 
pot! Op dit middendeel staan niet alleen de spelre-
gels vermeld, maar zijn ook het beursgebouw en de 
Oldehove afgebeeld.
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Het Beurs- en tevens waaggebouw aan de Wirdum-
merdijk dateert uit 1880 en was dus gloednieuw 
toen Piebe zijn spel uitbracht. De Oldehove stond er 
inmiddels al wel wat langer. In 1529 startte de bouw 
van deze toren. Het was de bedoeling dat naast de 
Oldehove een nieuwe kerk zou verrijzen, maar daar 
is het nooit van gekomen. De toren zakte tijdens de 
bouw al scheef. De bouw werd daarom stilgelegd en 
is nooit meer hervat. Desondanks is de Oldehove 
een van de markantste gebouwen van de stad! 
Na de uitgave van het spel in 1880 zijn er nog drie 
versies van ‘Reis door Friesland’ uitgebracht. In 
zowel 1889 als 1906 werd een aangepaste versie van 
het spel van Piebe Krediet uitgebracht, weliswaar 
zonder de chronologische lijst met jaartallen van 
historische gebeurtenissen en namen van belangrij-
ke personen.
In 1929 is er een zwart-wit uitgave tot stand geko-
men van het spel uit 1880. Deze werd verkocht bij 
boekhandel D. Nieuwenhuis in Leeuwarden. De 
toen al bejaarde Piebe zei in een interview zeer ver-
heugd te zijn dat er in Friesland nog steeds belang-
stelling bestond voor zijn ‘Reis door Friesland’. 
In deze lezing is slechts ingegaan op de afbeeldin-
gen gerelateerd aan de spelregels. Maar bij alle af-
beeldingen past een verhaal. En zo blijkt dat het spel 
niet alleen een topografische reis is, maar ook een 
reis door de geschiedenis van Friesland. Momenteel 
wordt er door mij aan een uitgebreide publicatie ge-
werkt, die aan het eind van dit jaar zal verschijnen. 

Christine Sinninghe Damsté

Lezing

Waling Dijkstra en Nynke van 
Hichtum: Twee klassieke ‘rasvertel-
lers’ van de Friese kinderliteratuur

In de 19e-eeuwse Romantiek groeit ook in Fryslân 
de belangstelling voor de eigen geschiedenis en 
tradities, bouwkunst en kunstnijverheid. Hieruit 
is onder meer het Fries Museum (1877) voortgeko-
men. Het Fries Genootschap voor Geschiedenis en 
Cultuur (1827) bundelde deze belangstelling in een 
jaarboek, De Vrije Fries, dat nog steeds verschijnt. 
De belangstelling voor de Fryske taal met zijn vele 
bijzondere woorden, klanken, uitdrukkingen en 
gezegden, gebruiken en verhalen werd aanvankelijk 

gevoed in een apart jaarboekje van het Genootschap, 
en later door het Selskip for Fryske Tael- en Skrifte-
kennisse (1844). Eén van de leden van dat ‘Selskip’ 
zorgt voor het eerste kinderboekje in het Fries Dy
lokkige Hâns / Gelukkig Hansje (1846), een ver-
taald sprookje van Grimm, met een woordenlijstje 
Fries-Nederlands. In 1852 verschijnt een vertaling 
van de Kleine Gedigten voor Kinderen van Van Alphen 
in het Fries onder de titel Lytse rymkes foar bern.
De vertaler ervan veroorlooft zich vrije vertalingen 
zoals ‘perzik’ > ‘apel’; ‘nachtegaal’ > ‘mosk’ (= mus) 
omdat dit beter bij de belevingswereld van de Friese 
kinderen past. In dezelfde tijd publiceert Waling 
Dijkstra (1821-1914) oorspronkelijke kinderversjes 
en rijmpjes in Blommekrânske for de lîtse bern (1851) 
en Simmernocht. In printeboekje mei rymkes en sankjes
(1853). Later legde hij zich vooral toe op het bewer-
ken en navertellen van verhalen uit de orale vertel-
traditie.

Volksverhalen

Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) heeft als eerste 
enkele Fryske volksverhalen op papier gezet in De
Lapekoer fan Gabe skroar (1829/1934), later uitge-
breid met veel navertelde volksverhalen en sprookjes 
van Grimm tot de grote verzamelbundel Rimen en 
Teltsjes (1871) die voor vele generaties onderwijzers, 
voorlezers en vertellers hét standaardwerk was, ook 
vanwege de illustraties van Ids Wiersma (1878-1965). 
De tiende uitgave verscheen in 1993. 
Terwijl Halbertsma met het op schrift stellen van 
oude verhalen en met het samenstellen van het eer-
ste echte Friese Woordenboek de grondslag heeft ge-
legd voor het hedendaagse Fries als geschreven taal, 
heeft Waling Dijkstra (1821-1914) de oude verhalen 
mondeling naar het volk gebracht met voordrachten 
op rijm en bewerkte verhalen tijdens de ‘Winterjou-
nenochten’ (‘Winteravondplezier’) in herbergen van 
alle grote en ook de kleinste dorpen in Fryslân. Dit 
heeft hij jaren volgehouden, soms alleen, soms met 
anderen.
Hiermee heeft hij ook de aanzet gegeven tot het 
amateurtoneel in het Fries, voor vele generaties 
dé manier om Fries te leren lezen en op cultureel 
niveau te gebruiken. Waling Dijkstra heeft de volks-
verhalen, sprookjes, gebruiken en spreekwoorden 
bijeen gebracht in twee verzamelbundels Uit Fries-
lands Volksleven van vroeger en later (1892-1896). 
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Bij haar thuis in Schalkhaar, waar het interview wordt 
afgenomen, staat het huis vol met boeken, maar was 
dat vroeger thuis ook zo? Waren haar ouders ook 
échte lezers? Hebben zij op haar literaire socialisatie, 
haar ‘leesopvoeding’ veel invloed gehad? Op haar 
website staat: ‘Vanaf het moment dat ik kon lezen 
- zo rond mijn vijfde - heb ik het ene boek na het an-
dere verslonden. Met een boekje in een hoekje is een 
cliché, maar die uitdrukking ging voor mij zeker op’.

‘Ik kom uit een leesvriendelijk milieu. Mijn moe-
der las erg veel, zij deed overdag al heel vroeg het 
huishoudelijk werk, om later op de dag in de tuin te 
duiken met een mooi boek.
De buren vonden dat best wel raar. Mijn moeder 
kon heel goed leren op school en zij heeft het altijd 

betreurd dat ze niet mocht gaan studeren, en net 
als veel meisjes in die tijd naar de huishoudschool 
moest. En dat terwijl zij een hekel aan huishoudelijk 
werk had, dat heb ik trouwens van haar overgeno-
men. Huishoudelijke klusjes zijn niet echt mijn 
liefhebberij. Mijn vader had het met zijn werk erg 
druk, maar als er vrije tijd was, dan las hij graag. Hij 
was eerst ziekenfondsbode en haalde de premies op. 
Later werd hij melkboer en had hij een eigen winkel 
in het dorp. Toen hij ouder was, niet meer hoefde te 
werken en door een afnemende gezondheid weinig 
fysieke activiteiten meer kon ondernemen, verslond 
hij veel boeken. Er waren niet eens zoveel boeken in 
huis, maar we kregen bij veel gelegenheden wel altijd 
een boek. Mijn broer Hans had veel jongensboeken 
(De Kameleon, Dik Trom) en die boeken verhuisden 
soms ook naar mijn kamer. We werden ook vaak 
voorgelezen, vooral veel sprookjes, zowel door mijn 
vader als moeder. 

Ik herinner me nog dat ik op schoot zat bij mijn 
vader en dat ik toen eigenlijk al heb leren lezen. 
En er was natuurlijk de radio waar we naar de liedjes 
van Annie M.G. Schmidt luisterden en naar hoor-
spelen. En de versjes van Rie Cramer. Op de kleuter-
school kon ik Dikkertje Dap helemaal declameren. 
Mijn moeder, die daarbij aanwezig was, was toen erg 
trots. Thuis spraken we dialect, maar vanaf het mo-
ment dat ik naar de lagere school ging, sprak ik met 
mijn vriendin Lineke enkel nog Nederlands.’

Lagere school

Niet alleen binnen het gezin vindt de ‘leesopvoeding’ 
plaats, ook de school kan daarbij een belangrijke rol 
spelen. Janneke ging naar de openbare school in 
Tolbert. Hoe stond het met de leesbevordering op die 
school?

‘Er werd volgens mij niet veel met boeken gedaan. 
Wel weet ik nog dat meester Smit (in klas 4 en 5) 
elke zaterdagmorgen voorlas. Uit Kruimeltje bijvoor-
beeld. Er was een klasgenootje dat vaak bij dit verhaal 
moest huilen. Op een gegeven moment kondigde 
de meester aan wanneer er weer een ‘huil-scène’ in 
het verhaal kwam en dan kon zij even naar de gang. 
Ook werd er voorgelezen uit Engelandvaarders van 
Norel, spannend. We zaten dan muisstil te luisteren. 
Er was een schoolbibliotheekje, zo een als in elke 
school, met in bruin papier gekafte boeken zodat je 
niet op een omslag kon afgaan bij je keuze.
Mijn vriendin Lineke ging naar de Zondagsschool 
en daar kreeg je met Kerst een boek. Ik mocht van 
mijn ouders toen ook naar de zondagschool, ook al 
speelde het geloof bij ons thuis geen enkele rol. Het 
was een vrijzinnige zondagsschool. Daar heb ik ook 
Rossy dat krantenkind van An Rutgers van der Loeff, 
een van mijn lievelingsboeken, gekregen. Dat boek 
herlees ik elk jaar. Schrijven zat er op school al in. 
Samen met Lineke, met wie ik in mijn leven veel 
samen heb gedaan, mocht ik soms op excursie naar 
bedrijven. Daar maakten we dan een verslag van, 
dat we in de klas presenteerden. En we hadden een 
verhalenschrift waarin we om de beurt een hoofd-
stuk schreven. Dat schrift is helaas verloren gegaan, 
volgens mij wilde een klasgenootje het ooit lezen en 
hebben we het nooit teruggekregen.’
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Na de biografie van Han G. Hoekstra wilde ik graag 
van haar een biografie schrijven. Toen een hoog-
leraar van de Open Universiteit, die ik hierover 
vertelde, voorstelde dat het een proefschrift zou 
kunnen worden, heb ik dat dus gedaan. Je komt dan 
allerlei problemen tegen. Een van de belangrijkste 
voor mij was hoe om te gaan met de privacy van Diet 
Kramer. Als biograaf wil je alles weten, maar kun je 
alles wel aan de openbaarheid prijsgeven? Vooral wat 
haar ziekte betreft. Ik ben op zoek geweest naar een 
medisch dossier en eigenlijk ben ik blij dat ik dat 
niet gevonden heb. Ik zou dan namelijk echt met de 
privacy-vraag hebben geworsteld. En natuurlijk zijn 
er veel meer problemen, zoals bronnen die niet te 
vinden zijn. Of wanneer moet je stoppen met zoe-
ken naar een specifiek iets, want levert dat wel extra 
nieuwe informatie op, informatie die je mogelijk 
ook al in andere bronnen hebt gevonden? En als je 
een biografie als proefschrift schrijft, dan moet die 
biografie ook aan specifieke academische voorwaar-
den voldoen. Hoe vind je een goed evenwicht tussen 
de wetenschappelijke theorie en het levensverhaal? 
Maar het is gelukt en ik kijk met veel plezier op mijn 
promotie terug.

’ In een interview in de krant zei Janneke over haar 
promotie: ‘Stond ik daar, net voor mijn 65ste, voor 
een zaal vol familie en vrienden. Het voelde als een 
warm bad. Eerdere zenuwen voor mijn promotie 
was ik kwijt en ik dacht: kom maar op met die vra-
gen. Ik zat goed in het onderwerp en vond het vooral 
leuk om ze te beantwoorden. Het was mijn feestje.’

Boekenpost

Janneke heeft werkelijk voor heel veel periodieken 
geschreven, maar wat toch wel vooral naar voren 
springt, is het tijdschrift Boekenpost, waar zij veel 
voor schreef, maar ook vanaf 1992 ongeveer twintig 
jaar hoofdredacteur was.

‘Dat was een mooie, intensieve tijd. Het was toen 
een tijdschrift voor een breed publiek, waarin allerlei 
aspecten uit het boekenvak aan de orde kwamen. En 
tsja, als eindredacteur komt er vooral veel kijken bij 
artikelen die grondig bewerkt moeten worden. En je 
moet mensen achter hun broek aanzitten en her-
inneren aan deadlines. Maar daar weet jij alles van, 
Toin. Dat zal bij Literatuur zonder leeftijd, en ook bij 
onze SGKJ-Berichten niet veel anders zijn.’

Gezinsleven

Janneke is op 25 februari 1983 getrouwd met Peter 
Duijff. Peter, een collega van haar op school, no-
digde haar eind 1982 uit voor Kerstmis en toen is 
de vonk overgeslagen. Twee maanden later zijn ze 
getrouwd. Er kwamen drie zonen, Michiel, Guido 
en Floris. 

‘Ik heb mijn best gedaan, ze veel voorgelezen en op 
de basisschool lazen ze ook nog wel, maar daarna 
waren het geen echte lezers meer.
Voor Boekenpost schreef ik regelmatig artikelen over 
‘margedrukkers’. Dat wekte de belangstelling van 
Peter. Voor zijn vijftigste verjaardag hebben we hem 
toen een drukpers cadeau gegeven. En daar is ‘De 
Eierland Pers’ uit voortgekomen. Onze twee klein-
kinderen, Nikkie Tess en Jesper, worden bij opa 
en oma natuurlijk veel voorgelezen. Boer Boris en 
Kikker en het vogeltje zijn onder meer favoriet, maar 
het is ook mooi om te zien welke prentenboeken zij 
opzij leggen. Zij hebben al duidelijk een prenten-
boekensmaak.’

Een ijverig baasje

Als iemand dacht dat Janneke het na haar promotie 
rustiger aan zou doen, dan heeft die het helemaal 
mis. Zij schrijft voor diverse media, is lid van 
allerlei besturen, jury’s en commissies en geeft nu 
zelfs een cursus Geschiedenis van de kinder- en 
jeugdliteratuur bij Stichting ’t Oude Kinderboek in 
Lochem. Een cursus voor de vrijwilligers, met ver-
schillende gastdocenten. En er komt waarschijnlijk 
nog een verdiepingscursus. Zoals al eerder gezegd 
is Janneke sinds de voorjaarsstudiedag onze nieuwe 
voorzitter. Ze neemt het stokje over van Jant van der 
Weg, die jarenlang voorzitter is geweest. Janneke is 
de vierde voorzitter van de stichting, de eerste drie 
voorzitters (Netty van Rotterdam, Frits Booij en Jant 
van der Weg) zijn vorig jaar voor het jubileumnum-
mer van de SGKJ-Berichten uitgebreid geïnterviewd
.
‘Ik heb er veel zin in. Het is een leuke club en daar 
wil ik me graag voor inzetten. Toen ik benaderd 
werd door Jant heb ik wel even bedenktijd ge-
vraagd, maar uiteindelijk mijn ja-woord gegeven, 
wel met de kanttekening dat ik het voor maximaal 
vijf jaar zal doen.
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Hij was ervan overtuigd dat het maar een klein stap 
kon zijn naar het kiezen voor een varend beroep, 
wanneer iemand eenmaal gefascineerd was door 
schepen en scheepvaart. Hendrik was zelf marineof-
ficier en maakte als zodanig vele reizen. Zo was hij 
de eerste telg van het Oranjehuis die het toenmalige 
Nederlands-Indië bezocht. Prins Hendrik, die – niet 
helemaal toevallig – de bijnaam ‘de Zeevaarder’ 
kreeg, was onder meer betrokken bij de oprichting 
van scheepvaartmaatschappijen, de organisatie van 
het reddingwezen en de aanleg van het Suezkanaal. 
Rond 1850 richtte hij in Rotterdam de Koninklijke 
Nederlandsche Yacht-Club (KNYC) op, een soort 
watersportvereniging, waarvan het clubgebouw nog 
steeds bestaat en nu het Wereldmuseum huisvest. 
De voorwerpen die Prins Hendrik meenam van zijn 
reizen vormden het begin van een verzameling die 
door leden van de KNYC kon worden bestudeerd. 
Hendrik stimuleerde dat ook anderen, veelal on-
dernemers, voorwerpen inbrachten. Deze voorwer-
pen, scheepsmodellen, schilderijen, tekeningen en 
boekwerken, waren bedoeld ter lering of als instruc-
tie. In 1874 werd de verzameling ook opengesteld 
voor niet-leden en dat moment is het beginpunt van 
het Maritiem Museum. De naam van de overleden 
Prins Hendrik werd in 1881 aan de naam Maritiem 
Museum toegevoegd, toen in dat jaar de Yachtclub 
werd geliquideerd en de gemeente Rotterdam de 
museumexploitatie overnam. Na enkele omzwer-
vingen in de stad is het museum nu gevestigd aan 
de Leuvehaven in het centrum van Rotterdam. Hier, 
aan de oudste gegraven haven van de stad, begon de 
ontwikkeling die leidde tot Rotterdam als de groot-
ste en belangrijkste haven van Europa. Sinds 1999 
heet het museum Maritiem Museum Rotterdam, 
maar Prins Hendrik is beslist niet vergeten. In de 
bijna anderhalve eeuw sinds de oprichting is de 
veelzijdige collectie enorm gegroeid naar bijna een 
miljoen voorwerpen. Het is getransformeerd naar 
een trots, eigentijds en uitdagend familiemuseum 
dat een breed publiek bewust wil maken van de in-
vloed van de maritieme wereld op het leven van al-
ledag, van iedereen. De collectie behoort kwalitatief 
tot de top drie van scheepvaartmusea in de wereld, 
naast die van Het Scheepvaartmuseum in Amster-
dam en het National Maritime Museum in Green-
wich bij Londen. Nog steeds zijn de voorwerpen en 
tentoonstellingen bedoeld ter lering en soms ook tot 
vermaak, net als in de tijd van Prins Hendrik.

Bibliotheekcollectie

G. Engelberts Gerrits, Het leven en de daden van de doorluch-
tige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein : in gesprek-
ken tusschen eenen vader en zijne kinderen, B6368, Collectie 

Maritiem Museum Rotterdam

Een belangrijk onderdeel van de museumcollectie is 
de boeken- en tijdschriftenverzameling. Deze dient 
als ondersteuning voor maritiem-historisch onder-
zoek, maar prachtige exemplaren van soms unieke 
oude drukken worden ook regelmatig tentoonge-
steld.
Het klinkt wellicht vreemd, maar de bibliotheekcol-
lectie is ouder dan het museum zelf, want de KNYC 
had in 1857 al een eigen bibliotheekcollectie. Prins 
Hendrik en zijn vrienden brachten de eerste boe-
ken bijeen. Van een eenvoudig boekenkastje is de 
bibliotheekcollectie sindsdien gegroeid tot een inter-
nationaal hoogstaande verzameling van ca. 45.000 
boeken en 35.000 tijdschriftbanden. Het Maritiem 
Museum Rotterdam verzamelt alleen voorwerpen 
met betrekking tot de Nederlandse maritieme 
geschiedenis, maar in de bibliotheek wordt ook 
literatuur over internationale scheepvaartonderwer-
pen verzameld. Het oudste boek dateert uit 1480 
en van sommige exemplaren zijn er op de wereld 
maar een paar bekend! Bijzonder zijn de collecties 
van W.A. Engelbrecht (reis- en landbeschrijvingen), 
L.L. von Münching (koopvaardij en marine) en B.W. 
Maaskant (letterkunde). De collectie biedt een breed 
beeld van de maritieme cultuur in velerlei facetten.
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In deze periode verschenen ook boeken voor de 
jeugd waarin een vader in een tweegesprek zijn 
kinderen uitleg geeft over het leven en de daden van 
grote vaderlanders, zoals zeehelden zijn; vaak bij het 
graf van een zeeheld. Het is duidelijk dat dergelijke 
boeken bedoeld waren om de jeugd op te voeden en 
om hen te stimuleren in de voetsporen te treden van 
De Ruijter, Tromp en al die anderen. ‘Ter opwekking 
voor kinderen, om zich in een of ander derzelven 
bekwaam te maaken’ heet dat dan. Andere thema’s 
die we in maritieme kinderboeken tegenkomen zijn 
de binnenvaart, vaak tegen een christelijke achter-
grond gesitueerd, of strandboeken, avontuurlijke 
jeugdboeken die zich afspelen aan de kust waarbij 
twee werelden bij elkaar komen: die van de oor-
spronkelijke vissersbevolking en die van de bezoe-
kers uit de stad die aan de kust hun zomervermaak 
zoeken. En er zijn ook veel kinderboeken waarin 
allerlei zeemonsters voorkomen.

Stripverhalen

Een van de bekendste Nederlandse maritieme 
stripverhalen is de serie rondom Kapitein Rob. Rob, 
een personage bedacht door tekenaar Pieter Kuhn 
(1910-1966), beleefde tientallen avonturen met zijn 
zeilschip De Vrijheid. Na het plotselinge overlijden 
van Kuhn hield de serie, die vanaf eind 1945 tot 
begin 1966 dagelijks in Het Parool verscheen, op en 
raakte de stripheld in de vergetelheid. De tentoon-
stelling De avonturen van Kapitein Rob: een maritieme 
strip in 1990 in het Maritiem Museum zorgde 
echter voor een revival. Bij een hele generatie, die 
was opgegroeid met de stripverhalen riep de naam 
Kapitein Rob na zoveel jaar nog steeds een sfeer op 
van spanning, avontuur, het onverwachte en mys-
terieuze. Natuurlijk zijn alle Kapitein Rob-verhalen 
in pocketvorm in de museumbibliotheek aanwezig. 
Verder zijn er andere maritieme strips, zoals die 
over Suske en Wiske, Asterix, maar ook Bulletje en 
Bonestaak. Deze stripverhalen, getekend door de 
Vlaming George van Raemdonck (1888-1966) en 
met teksten van A.M. de Jong (1888-1943), hadden 
veel succes en dat berustte mede op het feit dat de 
makers geen zoetsappige pedagogische verhaallijn 
inbouwden. Het was dan ook de eerste strip waar-
tegen moralisten waarschuwden. Het beeldverhaal 
werd als zedenbedervend beschouwd.

scheepsjongen via stuurman opklimt tot uiteinde-
lijk schipper. 
Ook beschrijvingen van reizen waren erg in trek als 
onderwerp voor kinderboeken. ‘Onder de boe-
ken, die eene levendige belangstelling verwekken, 
bekleeden de verhalen van vermaarde reistogten 
zekerlijk eene eerste plaats; en dit voordeel is te 
grooter, dewijl leering en vermaak hier gepaard 
gaan’. Aldus begint het ‘voorberigt’ van Merkwaar-
dige lotgevallen van vermaarde reizigers en zeelieden
door Pierre Blanchard (1772-1836), dat verscheen in 
1821 bij de Rotterdamse boekverkoper en uitgever J. 
Immerzeel Jr. Het voorwoord eindigt met de mede-
deling ‘Wij meenen derhalve, dat eene verzameling, 
gelijk de hier aangebodene, niet anders dan nuttig 
en aangenaam voor de jeugd kan zijn’. Blanchard 
beschreef de avonturen van Alexander Selkirk op 
het eiland Fernandes in 1705. Diens belevenissen 
stonden later model voor Daniel Defoe’s The life and 
strange surprising adventures of Robinson Crusoe uit 
1719.

J.A. Oostkamp, Het leven en de daden der beroemde vader-
landsche zeehelden, Marten Herbertsz. Tromp, […] en Jakob, 
Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam […], 
B34156, Collectie Bibliotheek Maritiem Museum Rotterdam







Colofon 

SGKJ-Berichten
ISSN 2542-842X 
SGKJ secretariaat Klaarwaterboslaan 1,
3881 LR Putten 
StichtingGKJ@gmail.com
www.hetoudekinderboek.nl
www.facebook.com/stichtingGKJ

Bestuur

Janneke van der Veer
Margreet van Wijk-Sluyterman 
Karin Vingerhoets 
Mark Dupree
Toin Duijx 

Redactie 

Toin Duijx: duijx@fsw.leidenuniv.nl
Margreet van Wijk-Sluyterman: margreet-van-
wijk@kpnmail.nl
Productie: Flow Grafische Realisatie Zandvoort
Omslagfoto: Lauren Hillebrandt, KB 
Aanmelden als Vriend van SGKJ kan via post of 
email. Donaties (min. € 30,- p. j., studenten 
€ 12,50) naar NL88 INGB 00023485 52 t.n.v. 
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdlitera-
tuur.

Uit Wilminks werk spreekt een krachtig nostalgisch 
verlangen naar zijn jeugd, in het Enschede van de 
jaren dertig tot vijftig. Een veilige jeugd. Het gevoe-
lige, ziekelijke jongetje wist zich verzekerd van de 
voortdurende aandacht, liefde en ongerustheid van 
zijn ouders. Aan die onbezorgde jeugd kwam een 
eind toen de oorlog uitbrak. De oorlog heeft in zijn 
leven en werk steeds een belangrijke rol gespeeld.

Het pad van zijn liefdesleven ging ook niet over ro-
zen, maar uiteindelijk was hij met zijn Wobke Klein 
erg gelukkig, zeker toen ze weer naar Enschede 
waren teruggekeerd.
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2312 HS Leiden

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

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

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

Leesbare biografie

De biografie leest een beetje zoals het leven van Wil-
lem Wilmink was. Alles had met alles te maken, en 
hoe kwam zijn leven terecht in zijn werk.
Elsbeth Etty heeft een goed gedocumenteerde, zeer 
leesbare biografie geschreven, die niet alleen een 
beeld van Willem Wilmink geeft, maar ook van de 
wereld om hem heen. Een mooi tijdsbeeld.

Toin Duijx




