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Inleiding

In dit nummer van de SGKJ-Berichten had een
verslag van de voorjaarstudiedag en samenvat-
tingen van de lezingen moeten staan, maar het
coronavirus gooide roet in het eten. Net als zoveel
andere activiteiten kon de studiedag geen doorgang
vinden en moest deze verplaatst worden naar het
najaar, in de hoop dat we dan weer in een meer
‘normale’ wereld leven.

Verschillende vrienden van onze stichting
vroegen wij om een bijdrage te schrijven voor de
SGKJ-Berichten, zodat het nummer toch gewoon
volgens planning zou kunnen verschijnen. En
wat waren we blij met alle positieve reacties. Een
veelheid aan mooie, boeiende bijdragen, waarbij
er soms zelfs een familieband is tussen de auteur
van de bijdrage en het onderwerp waarover
geschreven wordt. Zo beschrijft betrokken
schoonzoon Rob Delvigne de illustratrice Corina
en laat Suus Boef-van der Meulen haar licht
schijnen over haar grootmoeder Nannie van
Wehl.

We wensen iedereen veel leesplezier.

Margreet van Wijk-Sluyterman & Toin Duijx

Artikel

Nannie van Wehl en de positie van
de vrouw

Ongeveer dertig jaar geleden werd ik door een stu-
dente van Toin Duijx en later door Janneke van der
Veer op het spoor gezet om meer te onderzoeken
over de jeugdboekenschrijfster Nannie van Wehl,
de schrijfstersnaam van Susanna Lugten-Reys
(1880-1944), mijn grootmoeder. Dat deed ik graag:
ik had haar persoonlijk bijna tien jaar gekend. Ik
bezat een paar van haar boeken en ik hield van
familieonderzoek.

Wat ik daarna ontdekte was verrassend. Susanna’s
productie was vele malen omvangrijker en meer
divers dan tot dan toe bekend: zij was auteur van
22 boeken, oprichtster van een tijdschrift, mede-
werkster aan zeker vijftig tijdschriften, boekrecen-
sente, redactrice en leverancier van bijdragen aan
tientallen vertelselboeken, scheurkalenders en nog
veel meer. Niet ten onrechte noemde ik het eerste
overzicht dat ik van Susanna’s veelzijdige werk
maakte Zij kon het schrijven niet laten (2006, in
2016 uitgebreid). Inmiddels heeft zij terecht een
plaats gekregen in de 1001 vrouwen in de 20ste eeuw
van Els Kloek (2018) en ook in haar geboortestad
Den Haag komt er binnenkort een Nannie van
Wehlstraat.
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De vrouw en haar werk

Mijn grootmoeder leerde ik stukje bij beetje beter
kennen. Ik heb bewondering gekregen voor haar
werkkracht, vlotte (kroontjes)pen, brede belang-
stelling en voortdurende zoektocht naar haar eigen
rol en die van de vrouw in het algemeen. Daar
wilde ze dan ook wel meteen anderen van over-
tuigen. Ik ontdekte hoe gefascineerd ze was door
kinderen en hoe ze haar schrijverschap ontwikkel-
de en beschermde. Hoe zij publiciteit zocht met
haar pedagogische ervaringen, maar ook met haar
opvattingen over de rol van de vrouw. Daarbij had
zij helaas soms weinig oog voor vrouwen die in een
minder comfortabele positie verkeerden dan zij.

De positie van de vrouw was een onderwerp waar
Susanna zich al jong mee bezighield. Als achttien-
jarige was ze zeer onder de indruk van de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid die
in haar woonplaats Den Haag in de zomer van
1898 maandenlang veel aandacht trok. Zij was
ervan overtuigd dat werken, hard werken, een
goede zaak was, en dat vooral meisjes niet te gauw
moesten denken dat ze niet verder hoefden te leren
omdat ze toch wel zouden trouwen. Trouwen
betekende voor Susanna: niet ophouden met
werken, maar proberen werken en een gezin te
combineren. De daaruit voortvloeiende dilemma’s
bleven haar gedurende haar hele leven
bezighouden.

Hard werken en ‘burn-out’

In Susanna’s opvoeding was arbeid, hard werken,
een belangrijk onderwerp. In haar poëziealbum
koos haar moeder een gedicht waarin het advies
luidde:`Werk om te leven en leef om te werken’.

Ook haar vader was een voorbeeld van deze levens-
houding. Hij had zich van gymnastiekonderwijzer
opgewerkt tot een sociaal zeer actieve wegbereider
van de fysiotherapie. Zijn vier kinderen kregen een
goede opleiding: de zoons tot arts en Indoloog, de
dochters tot onderwijzeres en pianiste. Dat de uni-
versiteit aan de jongens was voorbehouden heeft
Susanna vanzelfsprekend gevonden. Voor meisjes
was van belang dat zij zelfstandig konden worden
door een beroepsopleiding te volgen.

In het gezin Reijs was naast hard werken ook
oververmoeidheid een bekend verschijnsel. Tegen-
woordig zouden we dat een burn-out noemen. Dat
thema komt herhaaldelijk voor in Susanna’s leven
en werk, als een nare, maar bijna eervolle ervaring.
Ze maakte er zelf kennis mee toen zij haar oplei-
ding tot onderwijzeres volgde. Zij gaf les op
Haagse scholen en begon in 1901, aangemoedigd
door haar leraar Jan Ligthart, haar
schrijfsterscarrière als medewerkster aan zijn blad
School en leven. Zij begon met korte schetsjes over
kindergedrag en artikelen over pedagogische
ervaringen.

Meisjesboeken

Een betere baan als lerares deed haar naar
Rotterdam verhuizen, waar ook haar verloofde, de
jonge ingenieur Kees Lugten, woonde. Vijf jaar
lang, tot hun huwelijk in 1908, zette zij haar
tweede beroep op poten. Haar eerste boek De
Boschjesclub verscheen in 1905, onder de schuil-
naam Nannie van Wehl. Het boek werd binnen vijf
jaar gevolgd door acht andere jeugdboeken. Zij
bepaalden haar bekendheid als schrijfster van
meisjesboeken.
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Uitg. Veen, met ill. van L.W.R. Wenckebach

Deze korte periode is voor Susanna heel belangrijk
geweest. Ze vertelde jaren later in een interview dat
dit een ‘gezegende tijd’ was. Als getrouwde vrouw
zou zij haar onderwijsbaan moeten opgeven (zo
was wettelijk vastgelegd), maar nu had ze zich als
schrijfster een nieuw beroep verworven. Inmiddels
werkte zij ook aan enkele andere tijdschriften mee,
waaronder De Hollandsche Lelie (weekblad voor
jonge dames), Onze meisjeswereld (tijdschrift voor
meisjes van 12-16 jaar), Nieuw leven (weekblad voor
onderwijs en opvoeding) en zelfs het Bataviaasch
nieuwsblad. Als onderwerpen gebruikte zij ervarin-
gen en anekdotes uit haar onderwijsjaren, maar
ook nam zij stelling over thema’s als gebrek aan
seksuele voorlichting, te star godsdienst-onderwijs
en echtscheiding in gezinnen met kinderen.

Autobiografisch

Haar boeken bevatten herkenbare autobiografische
gegevens. In de levendig beschreven kameraad-
schappelijke omgang tussen jongens en meisjes
komen thema’s als leren, beroepskeuze en ook
oververmoeidheid vaak aan de orde. Interessant is
dat zij daarbij enkele malen laat merken dat zij het
studeren aan een universiteit voor jongens
normaal vindt, maar voor meisjes een brug te ver
(zoals in Het moeilijke begin (1906) en De klein-
kinderen van mevrouw Beukema (1910)). Haar
vrouwelijke hoofdpersonen werken wel allemaal
hard, ze hebben veel vrienden en vriendinnen en
hebben zelfvertrouwen, maar hun ambities zijn
beperkt. De als hoofdboekhoudster succesvolle
hoofdpersoon uit Wij zijn jong (1907) wijst lachend
het lidmaatschap van de vereniging voor vrouwen-
kiesrecht af: ‘Wij vrouwen en meisjes, we laten ons
veel te gauw opwinden en politiek werkt op ons als
een rode lap op een stier!’ en ‘Bestuurslid wil ik
van mijn levensdagen nergens van wezen’. Dat
gold ook voor Susanna, maar het weerhield haar
niet van haar individuele inzet voor de zaken die zij
van belang vond.

Vrouwenkroniek

In 1912 kreeg Susanna haar eerste kind. In dat jaar
begon zij een jarenlange medewerking aan het
gezaghebbende pedagogische tijdschrift

Derde druk, L.J. Veen,
illustraties van Willy Sluiter

Eerste druk, uitg. C. Morks
Czn, illustraties van C.J.
Rovers
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Het Kind, maar zij vond al gauw ook een uitgever
voor een eigen tijdschrift: De Haagsche Vrouwen-
kroniek; weekblad voor de ontwikkelde vrouw.

Het eerste nummer verscheen eind 1913. Susanna
was de enige redactrice. Het motto was: ‘Opdat zij
niet inslape aan haar spinnewiel’. Zij wilde een
blad maken dat voor vrouwen van alle rangen en
standen interessant en leerzaam zou zijn, en dat
geheel door vrouwen zou worden volgeschreven.
Enkele bekende vrouwen werkten mee, zoals Clara
Wichman en Betsy Bakker-Nort, maar de grootste
bijdrage leverde Susanna zelf – zij het onder
verschillende namen! Als S. Lugten-Reys schreef
zij commentaren en informatie over onderwerpen
die actueel waren, vrouwenarbeid, vrouwen-
kiesrecht, literatuur, historie en de uitbraak van de
Eerste Wereldoorlog. De naam Nannie van Wehl
gebruikte zij voor feuilletons, verhalen en boek-
besprekingen. Mater Conata (de ervaren moeder)
was zij als de jonge moeder, die haar ervaringen en
praktische tips over speelgoed, kinderkleding e.d.
graag met de lezers deelde. Ook is zij wellicht de
anonieme ‘Huisvrouw’ of de vrouw met de naam
van haar moeder, Anna Frölich. Susanna’s zuster
Anna schreef geregeld over muziek en haar broer
Herman over sport, maar dan wel alleen aangeduid
als H. (hij was immers een man…).

Nog geen jaar na de start gaf zij om
gezondheidsredenen haar redacteurschap op, maar
nog tot 1919 bleef zij bijdragen leveren. Onder
redactie van Jacqueline Reyneke van Stuwe bleef
het blad tot 1942 bestaan.

De moderne vrouw?

Het dilemma dat Susanna ondervond omschreef
zij emotioneel in de Haagsche Vrouwenkroniek van
6 mei 1916: ‘Tweespalt in het wezen der moderne
vrouw’. Was vroeger de vrouw alleen vrouw en
moeder, nu, met meer vrijheid en zeggenschap,
moet zij beslissen of ze dat wil combineren met
het uitoefenen van een beroep. Er volgt een
uitgebreide, persoonlijke afweging. Susanna
waarschuwt, uit eigen ervaring, voor ’een nooit
aflatende, afmattende strijd’.

Zij koos er eenmaal zelf voor om vrouw en moeder
te zijn, maar zwichtte weer: het werd ‘een wapen-
stilstand, geen vrede’. Zij bleef schrijven, maar
denkt dat de combinatie met het uitoefenen van
een beroep voor vrouwen geen toekomst heeft. Het
zal ‘een boze droom’ blijken te zijn.

Wat is de reden van Susanna’s spijt van haar keuze
om werk en moederschap te combineren? Ik denk
dat het moederschap haar dieper raakte dan zij
eerder voor mogelijk had gehouden. Misschien gaf
het ook problemen thuis? Een enkel artikel zou
daarop kunnen wijzen. In elk geval gaf zij haar
redacteurschap op kort nadat haar tweede kind,
een zoon, geboren was. Geleidelijk verlegde zij
haar schrijverschap naar tijdschriften voor
vrouwen met kinderen, zoals De vrouw en haar
huis, Gezin en school, de Indische huisvrouwen-
bladen, Zonneschijn en Ons eigen tijdschrift. Ook
leverde zij steeds meer recensies van kinder-
boeken, onder meer in de NRC.

Enkele van haar laatste stukjes over kindergedrag
gaan over mijzelf als kleuter, in het blad Wiegekind
en kleuter (1938). Daarna werkten de omstandig-
heden (oorlog, bombardement Rotterdam, Duitse
bezetting, overlijden van dochter) een verslechter-
ing van haar gezondheid ongetwijfeld in de hand:
zij werd maar 63 jaar. Zij was een lieve Oma en ik
ben vereerd dat ik het schrijven over haarzelf van
haar kon overnemen.

Suus Boef-van der Meulen

Artikel

Zwemmen met David Abraham
Bueno de Mesquita

Wie thuis tussen de paperassen een zwemdiploma
vindt van zijn ouders of grootouders heeft grote
kans dat het diploma is ontworpen door David
Bueno de Mesquita (1889-1962). Het diploma dat
Bueno de Mesquita in 1925 maakte voor de



SGKJ - Berichten
zomer 2020 no.98

6

'Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenke-
lingen' was tot ver in de jaren zeventig in gebruik.
Langs de randen van het diploma zien we heel
illustratief hoe een jongen een drenkeling redt uit
het water. Bueno de Mesquita hield ervan om
verhalende, bijna op een strip lijkende illustraties
te maken en deed dat zijn leven lang voor diverse
gelegenheden.

Talentvol leerling

David Bueno de Mesquita kreeg een gedegen
opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam.
Hij wilde schilder worden en specialiseerde zich
vooral op het schilderen van portretten en genre-
stukken. Hij werd door zijn leraren gezien als een
talentvol leerling. In 1913 won hij de Prix de Rome,
een prijskamp georganiseerd door de academie,
die hem in staat stelde om met een studiebeurs
zijn schilderkunst in het buitenland, in dit geval in
Rome en Madrid, te vervolmaken. Bueno de
Mesquita kwam regelmatig terug in Amsterdam en
nadat het geld van de Prix de Rome op was, begon
hij met het illustreren van kinderboeken. Lief-
hebbers kennen zijn zorgvuldig getekende humor-
istische prentenboeken Billie Ritchie en zijn ezel
(Vennootschap Letteren en Kunst 1918) en De
Geschiedenis van de gulzige Tobias (Vennootschap
Letteren en kunst 1919) en vervolgens illustreerde
hij vanaf 1919 geregeld jongensboeken voor

uitgeverij Kluitman. Het beroemdst werd hij met
de illustraties die hij samen met Jan Rinke (1863-
1922) voor de serie Pietje Bell boeken tekende.

Zwemvereniging ’Het Y’

Eén van zijn Amsterdamse bekenden, de
schooljongen Frits Wegenaar (1913-1998), stond
model voor zijn tekeningen van Pietje Bell.
Waarschijnlijk had hij hem via het zwemmen
ontmoet want beiden waren fanatieke waterratten.
Van jongs af aan was David Bueno de Mesquita lid
van de Amsterdamse zwemvereniging 'Het Y'. De
Y-ertjes zoals hij ze zelf noemde, namen deel aan
zwem- en waterpolowedstrijden in het binnen en
buitenland. Wanneer er successen werden behaald
of er een belangrijk toernooi kwam, tekende Bueno
de Mesquita een plaat die in het clubhuis werd
opgehangen. Zoals in februari 1924, wanneer er in
het Zuiderbad een door 'Het Y' georganiseerde
waterpolowedstrijd tegen het Franse team gespeeld
moest worden. De Franse ploeg was al twaalf jaar
achtereen de onverslagen kampioen van Frankrijk,
maar de spelers van ‘Het Y’, zo meldt Het Volk op
30 januari 1924 hadden extra geoefend en zouden
hun 'uiterste best doen om goed partij te geven.'
Dat had als resultaat dat de wedstrijd met een 3-3
gelijkspel eindigde, ondanks het wangedrag van
een van de Nederlandse spelers die meteen begon
'met als een bezetene op een der Fransche
achterspelers in te rammen.' [Het Volk, 11-02-1924]
De aquarel voor de wedstrijd is een mooi voorbeeld
van de vele humoristische werken die Bueno de
Mesquita maakte.

‘Zwemteekenaar’

Inmiddels had de hele Nederlandse zwemwereld
hem ontdekt. Hij voorzag diverse blaadjes,
waaronder De Zwemmer, De Zwemkroniek en Het
Sportfondsenblad, van illustraties en werd ook voor
meer serieuze zaken ingezet. In 1925 tekende hij
voor een campagne van de propaganda-commissie
van de Nederlandsche Zwembond het afschrik-
wekkend affiche met een verdronken jongen met
daaronder de regels:

D.A. Bueno de Mesquita, Diploma voor de 'Nederlandsche
Bond tot het Redden van Drenkelingen, lithografie, ontwerp
1925, particuliere collectie



SGKJ - Berichten
zomer 2020 no.98

7

'Die ramp is van u af te keeren: Laat thans uw
kinderen zwemmen leeren.' Drie jaar eerder
verzorgde hij de meeste illustraties voor het
instructieboek Waterspringen en zwemmen, dat
geschreven werd door de Amsterdamse
gymnastiekleraren Willem Frings (1881-1956) en
Johannes Wolmer (1877-1942). Een recensent
merkte op dat er sprake is van duidelijke instructie-
tekeningen door 'den bekenden zwemteekenaar D.
A. Bueno de Mesquita’. De publicatie was volgens
dezelfde recensent het 'beste werkje op zwem-
gebied […] dat ooit in Nederland verscheen.' [De
Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad, 18-05-1922]

Aan het begin van het hoofdstuk 'Waterspringen'
rijmde David Bueno de Mesquita het versje: 'Wie
zou niet gaarne leven / gelijk vogels in de lucht! /
En zweven willen zweven / Al is het maar voor
even / voor even slechts de vlucht.

' Zo weet hij de serieuze kost licht te maken. Iets
dat hij vaker herhaald. Bijvoorbeeld met een ets
waarop het starten bij het zwemmen wordt
verbeeld zowel instructief als vermakelijk is door
de gedetailleerde verbeelding van de zwem-
bewegingen en een luchtig associatief versje.

Bueno de Mesquita was met zijn nimmer aflatende
stroom tekeningen tot een van de belangrijkste
propagandisten van het zwemmen geworden. De
meest succesvolle campagne waar hij zich voor
inzette was die voor de N.V. De Sportfondsen. Deze
N.V. was opgezet door leden van zijn zwem-
vereniging ‘Het Y’. Zij zwommen vanaf 1892
daadwerkelijk buiten in het IJ, maar begin jaren
twintig kwam de wens om ook in een binnenbad te
kunnen zwemmen. Zij konden weliswaar al in het
Zuiderbad terecht, maar dat bad was niet geschikt
voor het wedstrijdzwemmen.

In het propagandaboekje dat natuurlijk
geïllustreerd werd door Bueno de Mesquita staat
dat door middel van aandelen een Sportfondsen-
bad gerealiseerd gaat worden. Het comité schrijft:
‘zooals de bekende schilder-tekenaar D.A. Bueno
de Mesquita het voorstelt, stort elke deelnemer
droppels, die in groote getale vereenigd het zwem-
bassin gaan vullen.’ [B.P.E. van Es, N.V. De
Sportfondsen, Amsterdam, z.j., p.4] 'De prentjes en
rijmpjes zijn raak en geestig en juist omdat ze zoo
gechargeerd zijn heelemaal niet onaangenaam
voor open [zwem]inrichtingen.

D.A. Bueno de Mesquita, voorplat van W.A. Frings en J.L.
Wolmer, Waterspringen en zwemmen, Amsterdam 1922 [tweede
druk 1931]

D.A. Bueno de Mesquita, ‘Starten’, 1923, ets en aquarel, 175 x
254 mm, particuliere collectie
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Bueno de Mesquita, langzamerhand “de zwem-
teekenaar par droit d'excellence”, zal met dit leuke
boekje evenveel eer inleggen als de uitgeefsters,’
vermeldt De Zwemkroniek op 20 augustus 1929.
Dat jaar werd het Sportfondsenbad in Amsterdam
gerealiseerd en er zouden nog vele baden volgen in
de rest van het land. Bueno de Mesquita vertrok dat
jaar voorgoed naar Italië waar hij zich aansloot bij
de kunstenaars die rond Florence werkzaam
waren. Af en toe zond hij nog een plaat naar De
Zwemkroniek zoals op 4 april 1940. De redactie
dankt ‘vriend Bueno hartelijk’ en sloot af met de
woorden: ‘Moge de Italiaansche zon, wellicht in
combinatie met een glas chianti hem nog dikwijls
inspireeren tot een teekening, aan welke wij dan
steeds volgaarne een plaats in ons orgaan zullen
afstaan.' Bueno de Mesquita zou zich tot aan het
einde van zijn leven betrokken voelen bij de
Nederlandse zwemwereld.

Jeroen Kapelle

Artikel

Corina, kinderboekillustrator in de
jaren veertig

Corina Smit (1918-2003), die signeerde als Corina,
is voornamelijk in de jaren veertig van de vorige
eeuw actief geweest als kinderboekillustrator. Ze
erfde het talent van haar ouders, die hun
tekenopleiding kort voor 1900 hadden gekregen
aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid (Albert
Smit) en aan de Rijksnormaalschool voor
Teekenonderwijzers (Agaath van Schaik). Na een
opleiding bij academie Kunstoefening in Arnhem
vertrok Corina kort voor de oorlog naar
Amsterdam om bij drukkerij L. van Leer op de
reclame-afdeling te gaan werken. Daar leerde ze
goed naar de wensen van opdrachtgevers te
luisteren.

Toy-land series

Speelgoedhandel Variété was een van die
opdrachtgevers; hun fabrieksprentenboeken
werden niet voor de boekhandel gemaakt, maar
voor speelgoedzaken en warenhuizen. Meestal
ontbrak op dit drukwerk de naam van de uitgever.
Wel moest onder de Duitse bezetter vanaf medio
1941 een K-nummer of de naam van de drukker
vermeld worden. Variété bracht de Toy-land series
uit, waarvan een aantal titels zonder K-nummer
verscheen, waarschijnlijk daterend uit de jaren
1940-1941. Wat de deeltjes gemeen hebben, is dat
de zelfwerkzaamheid van de kinderen werd
geprikkeld. In Sport in kleur; prenten- en kleurboek,
een map met losse platen, zijn de illustraties
gesigneerd met C.E.S., wat staat voor Corina
Emmer-Smit. Verder zijn er twee anonieme
werkjes van Corina waarvan de voorkant op
dezelfde manier is opgebouwd: de achtergrond is
egaal geel, afgebiesd met een groene rand. 3 in één
is door haar geschreven en getekend, de ondertitel
luidt: sprookjes, kleuren, briefkaarten. Flecht-Schule
für unsere Kleine. heeft wél het K-nummer van Van
Leer, maar niet de serie-aanduiding.
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Andere titels in de Toy-land-reeks, later in de oor-
log, waren van El Pintor (Galinka Ehrenfest). De
laatste Toy-land titel is Corina’s A.B.C. dat in 1947
verscheen. De dieren van het alfabet had ze in het
nabijgelegen Artis getekend. Het boek is op
Delpher te bekijken.

Eigen prentenboeken

Door de oorlogsomstandigheden was er op de illu-
stratie-afdeling van Van Leer steeds minder te
doen. Corina vertrok daarom eind 1941 om als
freelancer verder te gaan. Ze sloot zich aan bij de
tekenclub ‘Het Krijtje’, dat zich begin 1942 aan-
meldde bij het Gilde voor bouwkunst, beeldende
kunst en kunstambacht van de Kultuurkamer. Zo
kon ze onder haar eigen naam op publicaties
vermeld staan. Dat was van belang voor het op-
bouwen van naamsbekendheid en dus voor op-
drachten. Corina was kostwinster: haar man (Frans
Emmer, pseudoniem F. Rend) kon zijn baan op-
zeggen en zo makkelijker onzichtbaar blijven voor
de gedwongen arbeidsinzet in Duitsland. Haar
grootste opdrachtgever werd De Reproductie
Compagnie in Rotterdam. Naast prentbriefkaarten
en geboortekaartjes maakte ze voor deze firma een
serie prentenboeken met ‘Teekeningen van Corina
[en] Versjes van F. Rend’.

Met haar seizoens-prentenboeken had ze geweldig
succes: er verschenen herdrukken en Engelse en
Franse versies; de illustraties werden tot in de jaren
zestig in de vorm van ansichtkaarten op de markt
gebracht. Corina kreeg er een bedrag ineens voor.

Dit werk ging haar tegenstaan, omdat haar succes
recht evenredig was met de zoetsappigheid van de
kinderkopjes.

Tegenslagen bij uitgeverijen

Voor uitgeverij A.J.G. Strengholt maakte Corina in
de oorlog boekomslagen. Strengholt schakelde
Corina ook in bij een aantal grote projecten. Corina
mocht de illustraties maken bij een Rubaiyat-
vertaling van Han G. Hoekstra. Alles was klaar in
1944. De Kultuurkamer hoefde geen spelbreker te
zijn, want Hoekstra en Corina stonden beiden
ingeschreven, Hoekstra bij het Persgilde als
journalist bij het gelijkgeschakelde Dagblad voor
Noord Holland en bij De Telegraaf. Strengholt
durfde de uitgave uiteindelijk niet aan omdat het
boek te prijzig zou worden.

Mels de Jong werkte bij Strengholt als corrector en
vertaler. Hij trouwde met Evi van Perlstein, die
door dit gemengde huwelijk als joodse aan de
Duitsers ontsnapte. Vader Philip Samuel (Sam) van
Perlstein financierde uitgeverij Variété en na de
oorlog de startende uitgeverij Republiek der
Letteren, waar Mels de Jong in de directie kwam.
Mels de Jong was gecharmeerd van Corina's werk
en maakte haar tot huisillustratrice, zeker wat het
kinderboekenfonds betreft. Zij illustreerde de
Verrekijker-serie en ook Een snoer van wonderstenen
van Antia Boers, het beste kinderboek van 1947.
Omslagen en illustraties van de Zebrareeks werden
van 1947 tot 1948 door haar verzorgd, de delen 13
t/m 24. Alleen het geplande deel 17 is niet ver-
schenen: R.L. Stevenson, David Balfour op
vrijersvoeten, vertaald door Bert Voeten.
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Mels de Jong gaf aan, hoe de covertekening er uit
moest zien: ‘een paar trapgevels, bomen langs een
gracht, een jongeman en een jonge vrouw die over
die gracht langs de trapgevels flaneren’ (brief aan
Corina van 25 augustus 1947). Ook de vertaal-
rechten van The wind in the willows liepen spaak.
Dat zou haar enige boekproductie in kleurendruk
zijn geworden. Hierover is meer informatie te
vinden in mijn blog op de website van de SGKJ.

Afscheid van de illustratie

Uitgeverij Querido nam contact met haar op in
verband met de voorgenomen vertaling van Lassie-
come-home. 'Wij hebben nu een boek over een
hond met de meest monsterlijke Amerikaanse
plaatjes', schreef directrice Alice van Nahuys aan
Corina, 'en ik zou voor de Hollandse editie graag
goede, andere illustraties willen hebben plus een
bandtekening' (brief van 3 september 1947). Over
de eerste omslagtekening van Corina was Querido
niet helemaal tevreden. Corina paste haar ontwerp
aan.

Maar nu gooide de boekhandel roet in het eten. Bij
de aanbieding in 1948 kwamen er van die kant

bezwaren tegen het omslagontwerp, schreef Tine
van Buul aan Corina. Zo werd pas haar derde
omslag geaccepteerd; het tweede ontwerp werd de
eerste illustratie in de tekst.

Eind 1949 was Corina ernstig ziek geworden en
daarna zwanger. Ze kon geen aaneengesloten tijd
meer vrijmaken om aan een illustratieopdracht te
werken. Ze stopte met het illustratiewerk, dat
onder tijdsdruk en naar de wensen van de
opdrachtgever moest worden geproduceerd. Ze
ging vrij werk maken, met de contraprestatie (de
Beeldende Kunstenaars Regeling) als vangnet.

Rob Delvigne
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Artikel

Riet Raaphorst, talent in de knop
gebroken

Riet Raaphorst was een veelzijdig talent. Ze dicht-
te, schilderde en maakte illustraties. Ook schreef ze
een toneelstuk dat meerdere keren opgevoerd
werd. Een toneelstuk in vier bedrijven, met als titel
‘Maria sprak te Fatima’. Het werd in januari 1946
opgevoerd binnen het katholiek onderwijs in
Wassenaar. Riet Raaphorst was toen te ziek om er
bij aanwezig te zijn. In 1954 is het opnieuw
opgevoerd.

Een scheppende geest, maar fysiek en psychisch
gepijnigd door een ernstige lichamelijke handicap
met alle gevolgen voor haar dagelijkse leven. Riet
was door een verlamming in het ruggenmerg, een
ziekte die in de familie van haar moeder voor-
kwam, verplicht aan huis gebonden. Na de lagere
school kon ze niet naar het vervolgonderwijs. Om
dit te compenseren deed zij veel aan zelfstudie en
had, doordat ze prettig in de omgang was, vaak
vriendinnen op bezoek. Die namen haar soms mee
naar buiten en naar de bioscoop in het dorp.

Riet was de dochter van de Wassenaarse
kunstschilder en lijstenmaker Willem Raaphorst
en zijn vrouw Maria Wensveen.

Ze werd in het katholieke gezin geboren op 21
oktober 1919, was de middelste van vijf kinderen
en het enige meisje. De jongste broer, Jan, bleek
dezelfde spierziekte te hebben als Riet.

Het gezin Raaphorst had het moeilĳk om de
eindjes aan elkaar te knopen. Hoewel niet
verstoken van talent verkocht vader Willem weinig
van zĳn schilderĳen. Dit in tegenstelling tot de
werken van zĳn broer Cornelis, die als
‘katjesschilder’ een zekere faam opbouwde.

Vanuit haar kamer maakte Riet contact met
bekende Wassenaarse kunstenaars als Paul Citroen
en Sierk Schröder, die in de buurt woonden en
voor schildersspullen langskwamen in het
winkeltje van haar vader. Met Citroen bouwde ze
een band op, hĳ gaf haar tekenlessen en vertelde
haar over zĳn leven als kunstenaar. Ze was ook een
bewonderaarster van de ontdekkingsreiziger Paul
Juliën (Kampvuren langs de evenaar), eveneens
een Wassenaarder. Zĳn verhalen wakkerden haar
vrĳheidsdrang aan. En daardoor ook haar verdriet.

Gedichten

Riet Raaphorst schreef al op jeugdige leeftijd
gedichten, waarbij ze in het begin haar inspiratie
vond in het werk van Slauerhoff. Het lezen van Een
eerlijk zeemansgraf inspireerde haar tot het maken
van het volgende gedicht:

Je woorden liggen diep in mij te rusten,
Ik voel me aan je rusteloze zwerven nauw verwant,
Ik zou je volgen naar die eindeloze kusten
En naar dat grauwe, troosteloze land.

Het geeft naast haar bewondering voor Slauerhoff
ook haar eigen onmacht weer. Haar uitzichtloze
situatie leidde steeds vaker tot depressieve
gevoelens en ondermijnde haar geloof.

In 1938 stuurde ze enkele gedichten naar het
literaire maandblad De Stem, opgericht in 1921
door Dirk Coster, en naar het Nederlands
Kunstorgaan blad De Delver, waarin ook tekenwerk
van Sierk Schröder afgedrukt werd.
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De Stem plaatste twee gedichten, De Delver zelfs
zes. Daarna hield ze haar gedichten grotendeels
voor zichzelf en liet ze alleen aan haar broer Jan
lezen.

In veel gedichten komt de naderende dood naar
voren, als ook haar grote eenzaamheid. Zo dichtte
ze in 1943:

Als ik onder de natte aarde lig
en wormen aan mijn aards omhulsel vreten
Ben ik niet eenzamer als nu ik leef
Ben ik niet méér verlaten en vergeten.

Illustraties

Er was een groot contrast tussen haar vaak intens
verdrietige gedichten en de levendige en vrolijke
tekeningen die ze maakte. Riet was met haar
tekeningen en haar versjes beïnvloed door Rie
Cramer. Ze maakte vele prentbriefkaarten met
eigen versjes. Er zijn wel een kleine honderd
kaarten van haar bekend, die in diverse series
werden uitgegeven. Al snel was ze ook begonnen

met schilderen. Opvallend zijn de vele schilderijen
die ze maakte met elfen en andere figuren met
vleugels of nimfen en sprookjesfiguren. Maar ze
maakte ook mooie portretten.

Als illustratrice werkte ze mee aan de school-
boekenserie Zonnestralen van W.M. Wansink en
uitgegeven door Stenvert & Zoon te Meppel.

Ze maakte alle tekeningen voor de
Voorloperdeeltjes A en B, bestemd voor het tweede
leerjaar.

Iets later illustreerde ze Het kindje uit de hemel,
geschreven door Adri van Heem, pseudoniem van
P.J.W. van Adrichem, een kerstboek voor de
kleintjes uitgegeven in 1941 door Romen & Zonen,
Roermond. Zestien paginagrote tekeningen in
kleur verluchtigden het boek. In de pers werd het
boek als volgt aangeprezen: ‘Adri van Heem heeft
bij 16 platen van Riet Raaphorst in eenvoudige,
onopgesmukte taal het Kerstverhaal naverteld,
afgestemd op de kinderziel. De 16 platen zijn
uitgevoerd in 7 kleuren. Het stevig gecartonneerde
boekje met aantrekkelijke band-tekening, doet
frisch en voornaam aan. Het is bestemd voor
kinderen van 3—7 jaar.’

Prentbriefkaarten met tekst RR (uitg. Nathans)

Uit: Voorloper A Zonnestralen

Uit: Voorloper B Zonnestralen



SGKJ - Berichten
zomer 2020 no.98

13

Het tekenen was in de loop der tijd moeilijker ge-
worden omdat de spierkracht in haar armen af-
nam. Met allerlei eenvoudige hulpmiddelen
probeerde ze te blijven werken. In de oorlog
maakte ze zelfs 153 tekeningen bij een boek over
gymonderwijs, Gezonde Jeugd, geschreven door de
Wassenaarse gymnastiekleraar G.J.C. Westgeest.
Het werd in 1941 uitgegeven door uitgeverij
Dieben, Lange Kerkdam 6 in Wassenaar.

Ook kreeg ze weer opdrachten van uitgeverij
Stenvert. In 1945 verscheen Voor de Jeugd: 30 leuke
plaatjes van Riet Raaphorst met versjes van J.M.
Overmeer. Ongeveer gelijktijdig verscheen er een
soortgelijk boekje, Lezen en kleuren, met 32 plaatjes.
Voor uitgeverij Mulder & Zoon maakte ze zeven-
tien illustraties in kleur voor het versjesboek van
J.P.J.H. Clinge Doorenbos Poesjes met vakantie.

En weer voor Stenvert vervaardigde ze de tekenin-
gen in A.J. Lambooy Bronzen stemmen over stad en
land, leesboek voor het RK-onderwijs. Het boek
verscheen pas na haar overlijden.

Want het noodlot slaat onverbiddelijk toe. Nadat ze
in de beginnende lente van 1946 kou heeft gevat,
wordt haar toestand door een longontsteking en
haar slechte lichamelijke gesteldheid steeds erger
en op 14 april 1946 sterft ze, 26 jaar oud. Een leven
vol talent en (on)-mogelijkheden was veel te vroeg
tot een einde gekomen.

Richard van Schoonderwoerd

De Wassenaarse dichteres Mieke van de Berg en haar man,

archivaris Dirk Idzerda, beschreven in 2009 het korte leven

van Riet Raaphorst in Zwerven binnen grenzen, Riet

Raaphorst, bevlogen talent in Wassenaar (uitg. Aprilis). In het

boek zijn veel van haar gedichten en illustraties

opgenomen. Voor deze bijdrage is dit boek vele malen

geraadpleegd.

Artikel

Een godsdienstoorlog

De Tweede Wereldoorlog en de Bijbel in de protestants-
christelijke jeugdboeken van Anne de Vries en Piet
Prins

Vanuit Londen, waar koningin Wilhelmina en het
Nederlandse oorlogskabinet tijdens de Tweede
Wereldoorlog zetelden, noemde de antirevolutio-
naire minister-president Gerbrandy in zijn
radiotoespraken de nazi’s ‘de aartsvijand van het
christendom’. Voor veel protestanten was het
verzet tegen de Duitse veroveraar naast een
nationale vooral ook een geestelijke strijd. Op de
na de oorlog verschenen memoires en gedenk-
boeken van gereformeerde en hervormde auteurs
kan om deze reden het predicaat ‘godsdienstoorlog’
geplakt worden – boektitels als Hel en hemel van
Dachau (1945), Een bloedgetuige der kerk (1946) en
Het grote gebod (1951) verwijzen hier naar.

Uit: Het kindje uit de hemel (auteur: Adri van Heem)
versjes J.P.J.H. Clinge Doorenbos
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Hoe werd, in het kielzog van de boeken voor
volwassenen, de protestants-christelijke jeugd in
naoorlogs Nederland bekend gemaakt met de
Tweede Wereldoorlog? Welke auteurs waren de
toonaangevende ‘herinneringsmakers’? En presen-
teerden zij de periode 1940-1945 ook als een
godsdienstoorlog?

Herinneringsmakers

Twee toonaangevende auteurs die de herinnering
aan de oorlog in een reeks kinderboeken vastlegden
en levend hielden, waren Anne de Vries (1904-
1964) en Piet Prins (1909-1985; pseudo-niem van
politicus Pieter Jongeling). De Vries schreef met
zijn vierdelige reeks Reis door de nacht – verschenen
bij de Nijkerkse uitgeverij Callenbach in de periode
1951-1960 – een papieren monument voor het
verzet, dat tientallen jaren lang herdrukt werd (voor
het laatst in 2012) en in veel school-bibliotheken op
de plank stond. In het spoor van De Vries pro-
duceerde Prins een eveneens vier-delige reeks,
Holland onder het hakenkruis (1961). Oók een
papieren standbeeld voor het verzet, waarin de GPV-
politicus zijn reforma-torische levensbeschouwing
in een spannend oorlogs-verhaal voor kinderen
verwerkte.

Beide boeken werden indertijd door recensenten als
‘spannend’ omschreven. Prins kreeg zelfs het
verwijt dat zijn boeken misschien ‘te spannend’
waren. Hij pareerde deze kritiek door te stellen dat
kinderen graag spannende boeken lezen: ‘Ik weet
het, je mag niet overdrijven in een jeugdboek, maar
een kind leest toch graag iets waaraan het zich kan
optrekken. Aan “de held van het verhaal” wil hij toch
ook een beetje het voorbeeld nemen en zeggen: “Ja,
zo zou ik ook willen worden. Zo dapper, zo flink”’
(Nederlands Dagblad, 1 maart 1978).

In Reis door de nacht en Holland onder het haken-kruis
wemelt het van de dappere mannen en vrouwen.
Liquidaties, het stelen van bonkaarten, het plegen
van overvallen, ontsnappingen uit gevangenschap,
hulp aan Joden – alle dappere verzetsdaden uit de
Tweede Wereldoorlog passeren de revue.

De meeste recensenten waren zeer tevreden met
de romancyclus van De Vries. Het Utrechts
Nieuwsblad (11 mei 1958) benadrukte dat de auteur
er in geslaagd was de sfeer van de oorlog terug te
halen: ‘Je kunt na het lezen ervan iets begrijpen
van wat ouderen bezielt wanneer zij in mei feest
vieren en tegelijk de slachtoffers van het verzet
eren.’ De functie van Reis door de nacht was dat
jongeren zich beter in de laatste oorlog ‘kunnen
inleven en meer en meer begrijpen van de stilte en
de droefheid, die elk jaar om 4 mei hangt’
(Leidersblad – Orgaan van de bond van Ned. Herv.
Knapenvereniging op Gereformeerde Grondslag, mei
1958).

Holland onder het hakenkruis was een boek dat
buiten orthodox-gereformeerde kring nauwelijks
werd opgemerkt. Desalniettemin is het boek een
longseller: in 2017 verscheen nog een herdruk.

26e druk
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In het Gereformeerd Gezinsblad (23 december 1961)
noteerde de recensent dat de jongens en meisjes
het boek ‘ademloos’ zullen lezen en ervan zullen
‘smullen’. Voor orthodoxe kring zijn dit bijzondere
loftuitingen: 'smullen’ en ‘ademloos lezen’. Wat
was het christelijke element – de christelijke
meerwaarde – van Holland onder het hakenkruis en
Reis door de nacht?

Godsdienstoorlog

Het Gereformeerd Gezinsblad (11 juni 1958) schreef
dat De Vries in Reis door de nacht aantoont hoe God
het Nederlandse volk uit deze donkere periode
heeft gered. Enkele jaren later schreef dezelfde
krant over Prins’ romancyclus: ‘Ze (de jeugd, JD)
zullen in Holland onder het hakenkruis óók lezen
van de verlossende hand des Heeren, van hulp en
uit redding die Hij ons volk wou schenken’
(Gereformeerd Gezinsblad, 23 december 1961).

Tussen de spannende verhalen door verweven De
Vries en Prins tal van Bijbelse motieven die
hadden bijgedragen tot het plegen van verzet tegen
de nazi’s. Een van de personages in Reis door nacht,
een diep-religieuze man, verwoordt dit zeer
pregnant, als hij in de meidagen van ’40 de onder-
gang van nazi-Duitsland voorspelt: ‘Hitler gaat
eran, zo wis als ik hier voor je sta. Hij zal mis-
schien de halve wereld veroveren, maar dan gaat
hij eran. Bedrog en onrecht, kan dat ooit bestaan…?
Dan moest er geen God in de wereld wezen!’ (Reis
door de nacht, Nijkerk 2001 [26ste druk], blz. 13-14)

De Vries verwoordde het Bijbelse element in zijn
romancyclus via de stem van zijn personages, maar
hij hoedde zich ervoor een prekerige toon aan te
nemen. Prins daarentegen nam vaker een preek-
toon aan en voerde een dominee op: ‘Als we in
oorlog leven, zoals nu, dan worden de mensen
bang en wordt er weer veel over het naderende
wereldeinde gesproken. Maar wie Christus’
discipel is, moet niet vrezen. Al deze dingen
moeten eerst gebeuren, maar ze betekenen nog
niet direct het einde. […] wie volhardt in het geloof
en de liefde voor Jezus, ook als het zwaar wordt, die
zal zalig worden. Want onverwachts zal Hij komen,
tot verlossing van Zijn volk, dat Hij voor eeuwig
gelukkig zal maken.’ (Holland onder het hakenkruis,
Barneveld 2005 [5de druk], blz. 70-71)

Beide boeken bevatten tal van verwijzingen naar de
Bijbel. De hoofdpersonen zingen naast het
Wilhelmus samen psalmen, lezen uit Gods woord
en bidden tot Hem om hulp en verlossing.

Piet Prins beschouwde de oorlog niet als een op
zichzelf staande historische gebeurtenis. Hij
plaatste de periode 1940-1945 in een historische
continuïteit, waarin het woord van de Bijbel en
vaderlandse geschiedenis elkaar aanvullen. In
Holland onder het hakenkruis vindt een molenaar
hier zelfs troost in: ‘In de Spaanse tijd hebben in
dit land de brandstapels gerookt en de schavotten
hebben gedropen van het bloed. Maar de Heere
schonk een verlosser in de Prins van Oranje. Hij
verhoorde vele gebeden en gaf tenslotte volkomen
uitkomst.

Uitgave 2005



SGKJ - Berichten
zomer 2020 no.98

16

En later verloste Hij dit volk uit de Franse
overheersing. Hij redde het telkens weer, hoewel
Hij het ook strafte om zijn zonden.’ (Holland onder
het hakenkruis, Barneveld 2005 [5de druk], blz. 70-
71)

Afsluiting

Zowel Anne de Vries als Piet Prins slaagden er
volgens de meeste recensenten in de Tweede
Wereldoorlog op een spannende en tegelijkertijd
informatieve en verantwoorde manier in respec-
tievelijk Reis door de nacht en Holland onder het
hakenkruis te verwerken. Als ‘herinneringsmakers’
bepaalden zij in de naoorlogse decennia het beeld
van de Tweede Wereldoorlog dat de Nederlandse
jeugd in protestants-christelijke kring via hun werk
voorgeschoteld kreeg. In het kielzog van de
memoires en gedenkboeken voor volwassenen die
kort na de bevrijding verschenen, verwerkten ook
zij de Bijbelse boodschap in hun werk en maakten
van de Tweede Wereldoorlog een godsdienstoorlog.
Het was een Godswonder, een Godsgeschenk, dat
deze oorlog ophield, of zoals De Vries het
omschreef: ‘[…] de reis door de nacht van oorlog en
angst en verschrikking was voorbij! En ze voelden
het allen als een wonder dat ze de nieuwe dag
beleven mochten’ (Reis door de nacht, 483).

Jacques Dane

Geraadpleegde literatuur

Jacques Dane, ‘”De onrechtvaardige zal zijn eigen ziel

doden…” Over de ontstaansgeschiedenis, waardering en

protestantse traditie in Anne de Vries’ verzetsroman Reis

door de nacht (1951-2001).’ In: Jacques Dane & George

Harinck (red.), “Bouwsel voor 't leven.” De traditie van de

protestantse kinderliteratuur, 1700-heden (Meinema:

Zoetermeer, 2003) 115-132.

Jacques Dane, ‘Holland onder het hakenkruis. Pieter

Jongeling als kinderboekenschrijver over de Tweede

Wereldoorlog.’ In: George Harinck en Ewout Klei (red.),

Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte wereld (De

Vuurbaak: Barneveld, 2011) 19-34.

Jacques Dane & George Harinck, ‘De Tweede

Wereldoorlog’. In: George Harinck e.a. (red.). Het gerefor-

meerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in

Nederland (1850-2000) (Bert Bakker: Amsterdam 2009)

307-316.

Interview

Berry Dongelmans, onderzoeker en
docent in boekwetenschap en
jeugdliteratuur

Berry Dongelmans heeft zijn sporen verdiend op
het gebied van boekwetenschap en het onderzoek
naar jeugdliteratuur. Hij was ook bestuurlijk zeer
actief en heeft heel veel redactiewerk gedaan. Ik
ben nieuwsgierig naar de levensloop van de man
die niet alleen mij, maar ook veel jonge studenten
heeft gestimuleerd om boekhistorisch onderzoek te
gaan doen.

Alphen aan den Rijn

Voor het interview haalt Berry mij van de trein in
Alphen aan den Rijn. Wandelend naar zijn huis
laat hij me zien hoe hij het Alphen van zijn jeugd
in de loop van zijn leven heeft zien veranderen.
Aan de achterkant van het hypermoderne
gemeentehuis begint de straat waar hij woont met
karakteristieke huizen uit de jaren twintig. Berry
groeide op in een rooms-katholiek gezin met een
tweelingzus en nog drie zussen. Hij was een echt
leeskind. De boeken die in de klas van de
katholieke lagere school stonden, waren
missieverhalen en andere voor de katholieke
kinderen nuttig geachte boeken. De
parochiebibliotheek tegenover de kerk bood
gelukkig een ruimere keuze. Daar kon hij alle
series lenen die toen populair waren, ‘Pim
Pandoer’, ‘Arendsoog’ en ‘De Vijf’. Ook ‘De
Hardy’s’ van Franklin W. Dixon vond hij razend
spannend.
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Als jongen heeft Berry zelf de aantrekkelijkheid
ervaren van series, waarin de hoofdpersonen of
een vriendengroep vele avonturen beleven. In
Wonderland, de wereld van het kinderboek (2002)
schreef hij naderhand over onder meer de series
Bob Evers, de Kameleon en Biggles.

Ook in het in 2014 verschenen Het geheim van
Kluitman is hij uitvoerig ingegaan op het serie-
fenomeen. Hij las ook graag de boeken gebaseerd
op de populaire jeugdseries op de televisie waar we
in de jaren vijftig naar keken, zoals die over
Swiebertje en Pipo de clown.

Nergens kon Berry zoveel lezen als op het internaat
van het seminarie in Noordwijkerhout waar hij zijn
middelbare schooltijd doorbracht. Alle leerlingen
konden vrij de boeken uit de goedgevulde
bibliotheekkasten halen. Een toekomst als priester
zag Berry wel voor zich, maar het liep anders. In de
jaren zestig begon het vertrouwde katholieke
wereldbeeld, mede onder invloed van het Tweede
Vaticaanse Concilie, uit elkaar te vallen.

‘De priester-docenten die ik bewonderde, vielen
van hun voetstuk. Ze trouwden en traden uit.’
Berry maakte als gevolg daarvan een andere keuze
en ging in 1970 in Leiden Nederlands studeren.
Als bijvak koos hij culturele antropologie. Zo gaf
hij de studie Nederlands een bredere context op het
terrein van cultuur en samenleving.

Boekwetenschap

Hoe kwam Berry terecht in de boekwetenschap, in
1970 in Nederland nog een bescheiden onder-
zoeksgebied? In Leiden kreeg hij inspirerende
colleges van de boekhistoricus Bert van Selm, die
de neerlandistiek en de boekwetenschap op een
intrigerende manier met elkaar wist te combi-
neren. Daarmee was zijn belangstelling voor de
boekwetenschap gewekt. Een studentassistent-
schap bij Van Selm wakkerde die interesse alleen
nog maar verder aan.

Een aanstelling van twee jaar bij de Leidse
Vakgroep Nederlands werd in 1979 gevolgd door
de benoeming als docent boekwetenschap (0,5) aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. In diezelfde
tijd had hij ook een halve aanstelling als assistent
van Garmt Stuiveling bij het voltooien van de
volledige werken van Multatuli, een project van
ZWO, de Nederlandse Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderwijs (nu NWO).

Intussen werkte hij aan zijn proefschrift Johannes
Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een
uitgever-boekhandelaar uit de eerste helft van de
negentiende eeuw (1992). Na zijn promotie keerde
hij in 1992 terug naar Leiden als opvolger van de
jong overleden Bert van Selm. Door zijn wens
geïnspireerd heeft Berry in 1993, samen met
collega Paul Hoftijzer, de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging opgericht. Tot 2002
was hij secretaris van de vereniging. Daarna was
hij gedurende een aantal jaren ook (hoofd)-
redacteur van het jaarboek van de NBV. Zo bouwde
hij een brede kennis op over de boekgeschiedenis
in Nederland: uitgevers, boekhandelaren,
drukkerijen, leescultuur en (analytische)
bibliografie.
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Zijn brede kennis over uiteenlopende onderwerpen
van de boekwetenschap is ook te zien in zijn bij-
dragen aan het standaardwerk Bibliopolis. Geschie-
denis van het gedrukte boek in Nederland (2003).

Jeugdliteratuur

Hoe begon je belangstelling voor het onderzoek
naar jeugdliteratuur? ‘Eigenlijk heel ongewoon.
Toen mijn Leidse collega Pim Lukkenaer met
pensioen ging, moest iemand zijn colleges jeugd-
literatuur overnemen. “Jij hebt kinderen”, zeiden
mijn collega’s. “Dus jij bent de aangewezen man
om dat vak te gaan geven.”’ In de studiejaren
1996-1997 en 1997-1998 gaf hij steeds aan twee
groepen van zo’n twintig studenten werkcolleges
jeugdliteratuur. Na het aantreden van Helma van
Lierop als bijzonder hoogleraar jeugdliteratuur in
Leiden nam zij de colleges voor haar rekening.

In het studiejaar 1997-1998 zette Berry een groep
studenten aan het werk in het archief van de uit-
geverij G.B. van Goor Zonen in Gouda. Dat archief
bleek heel geschikt om studenten te leren om
onderzoek te doen in archieven. Ze moesten hand-
schriften ontcijferen, archiefstukken registreren,
correct bronnen vermelden en de gevonden
gegevens vormgeven in een samenhangende tekst.

Een aantal scripties van zijn studenten gingen over
jeugdliteratuur in de negentiende eeuw. Andere
studenten hebben zich verdiept in de contacten
van de uitgever met de kinderboekenauteurs,
onder wie Nienke van Hichtum en Katharina
Leopold.

Archiefonderzoek

Archiefonderzoek ziet Berry als belangrijk
onderdeel van de opleiding, ook al zijn veel bron-
nen nu dankzij Delpher en de DBNL digitaal te
raadplegen. ‘Tegenwoordig is archiefonderzoek
zelfs bij de studie geschiedenis niet meer vanzelf-
sprekend. Je kan dus als historicus afstuderen
zonder ooit een archief van binnen te hebben ge-
zien. Dat is buitengewoon jammer.’

Omdat Berry mij op het spoor gezet heeft van het
archief van de uitgeverij G.B. van Goor Zonen, wil
ik natuurlijk graag weten, hoe Berry terecht ge-
komen is bij het archief in Gouda. Dat kwam door
een publicatie van Jan van Loo, die het archief in
Gouda geïnventariseerd heeft. Die publiceerde in
1995 over colportage en intekenlijsten van de
‘Prachtbijbel’ (1855), uitgegeven door G.B. van
Goor. Van Loo had zijn informatie over de col-
porteurs en de intekenlijsten gevonden in het
archief. Op dat moment was Berry bezig met een
onderzoek naar intekenlijsten als bron van onder-
zoek naar het lezerspubliek. Daarom nam hij
contact op met Jan van Loo, die hem wees op het
archief in Gouda.

Archief van de uitgeverij Gebr. Kluitman

Hoe wist je dat het archief van de uitgeverij van de
Gebroeders Kluitman bewaard gebleven was? ‘De
directeur van Kluitman, Piero Stanco, nodigde mij
in 1998 uit voor een gesprek over zijn plan voor
een jubileumboek over de geschiedenis van de
uitgeverij. Dat zou aanvankelijk in 2004 moeten
uitkomen. Emilie Jacobi, die toen bij Kluitman
werkte, heeft mij vervolgens wegwijs gemaakt in
het archief van de uitgeverij.’

Hoe bijzonder is het dat deze archieven van G.B.
van Goor Zonen en Kluitman nog bestaan? ‘Heel
bijzonder!’ zegt Berry met volle overtuiging. Veel
archieven zijn bij het oud papier gezet, vooral als
uitgevers fuseerden. Daar speelde ook in mee, dat
veel uitgevers eigenlijk weinig historisch besef
hebben en eigenlijk niet weten wat voor goudmijn
hun archief voor onderzoekers is.
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En als uitgevers – zeker de laatste jaren – horen dat
ze moeten betalen voor het inwerken van de
archieven in de collecties van de instellingen die de
archieven willen opnemen, is het besluit om het
dan maar weg te doen gauw genomen.

Door allerlei oorzaken ging het jubileumboek over
Kluitman in 2004 niet door, maar kwam het pas
uit in 2014, ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan. In die tussentijd leverde het archief wel
stof op voor publicaties en lezingen, onder meer in
samenwerking met de SGKJ.

Eerste contacten met SGKJ

Hoe kwamen de eerste contacten met de SGKJ tot
stand? Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam had
Berry Anne de Vries leren kennen, die hem op het
bestaan van deze ‘aardige club’ had gewezen. Zo
maakte hij kennis met Netty van Rotterdam.
Tijdens een bijeenkomst bij het antiquariaat Van
der Steur in Haarlem ontmoette hij Janneke van
der Veer als redacteur van de Boekenpost. Het
antiquariaat had een bijeenkomst georganiseerd
met redacties van boekhistorische tijdschriften.
Berry’s eerste lezing voor de SGKJ had als titel
‘Boekgeschiedenis met een grote of met een kleine
B’, waarin hij stelde dat boekhistorisch onderzoek
naar kinderboeken even interessant en waardevol
is als naar literatuur voor volwassenen. Alleen al bij
het vergelijken van verschillende versies van
kinderboeken gaat er een wereld voor je open.

Hij vertelde over Kluitman tijdens de studiedag die
in 2000 gehouden werd naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Van Pietje Bell tot Kippevel’ in het
nieuw gebouwde museum in Alkmaar.

Tot volle waschdom

Om de kennis over jeugdliteratuur te bundelen die
er op dat moment bestond, zocht Berry als
universitair docent samenwerking met andere
universiteiten, de NBV en de SGKJ. Hij was een
van de initiatiefnemers van het tweedaagse sym-
posium dat in 1999 in Utrecht gehouden werd.
Aanleiding tot het symposium met het thema ‘Tot
volle waschdom’ was de discussie over nieuwe
inzichten in het onderzoek, tien jaar na het ver-
schijnen van De hele Bibelebontse Berg. Berry zat
met Jeroen Salman, Netty van Rotterdam en
Janneke van der Veer in de redactie van de bundel
Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van
de kinder- en jeugdliteratuur (2000). Zelf verzorgde
hij de bijdrage ‘De mislukte drooglegging: de
kinderboekenuitgevers G.B. van Goor & Zo(o)nen
en Gebrs. Kluitman rond 1910’ over de plannen die
er in 1910 waren om een jaar geen kinderboeken
meer uit te geven, omdat die markt ‘overvoerd’
was. Het is zeker gelukt om in Utrecht de dwars-
verbanden te leggen die de studie van uiteen-
lopende aspecten van de jeugdliteratuur gestimu-
leerd heeft.

Onderzoek in Leiden

Het onderzoek naar de boekhandelaren, drukkers,
uitgevers en steendrukkerijen in Leiden leidde tot
het prachtig uitgegeven boek: Stad van boeken.
Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000 (2008).
Zoals de titel van zijn aandeel ‘Van De Brave
Hendrik tot de Speedmaster’ al aangeeft, besteedt
Berry ook aandacht aan de jeugdliteratuur.

In 2008 was er bij de faculteit Geestesweten-
schappen een grote reorganisatie, waardoor Berry
zijn baan als universitair docent boekwetenschap
verloor. Hij werd toen studiecoördinator bij onder
andere de opleiding Nederlands. In datzelfde jaar
volgde hij Leo van Maris op als secretaris van de
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Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Voor
Berry was het een goede manier om contact te
houden met de neerlandistiek. Die functie heeft hij
vervuld tot medio 2018. Aan de afscheidsbundel
Lezen in de Lage Landen die Berry in 2017 is aan-
geboden, hebben zowel neerlandici als boekweten-
schappers bijdragen geleverd. Een aantal stukken
is gewijd aan jeugdliteratuur. (De bundel is be-
sproken in de SGKJ-Berichten nr. 94, december
2018). Tijdens zijn werk als studiecoördinator
werkt hij overigens gestaag door aan het onderzoek
naar het uitgavebeleid van de Gebr. Kluitman.

Jubileumboek van Kluitman

In 2014 komt het lang verwachte jubileumboek
van Kluitman dan toch uit: Het geheim van
Kluitman: 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij
1864-2014. Met medewerking van Marnix Croes,
Berry Dongelmans en anderen. Het boek werd
door Kluitman op 9 mei 2014 gepresenteerd
tijdens het symposium in de Koninklijke
Bibliotheek ‘150 jaar Kluitman’, georganiseerd in

samenwerking met de KB en de SGKJ. Het is een
bijzonder boeiend verhaal geworden, waar hij trots
op kan zijn. ‘Het heeft me veel voldoening gegeven
om aan dit mooie boek mee te werken’, beaamt
Berry. De situatie bij Kluitman was intussen
veranderd. De uitgeverij is weer terug in Alkmaar,
de boeken zijn naar de Koninklijke Bibliotheek
overgebracht en het archief naar het Regionaal
archief in Alkmaar.

Plannen voor de toekomst

Welke plannen heb je voor de toekomst? Op die
vraag kwam een verrassend antwoord. Berry
bereidt een boek voor met als werktitel ‘Over
witschorten, zonschuivers en uitbaters. Een kleine
geschiedenis van het openbare terras en de terras-
cultuur in Nederland vanaf het begin van de
negentiende eeuw tot heden’. Daarin komen aller-
lei facetten van het publieke terras aan de orde,
zoals terrasetiquette, de bediening, de taal van het
terras, het terras en overlast, de ontwikkeling van
het fooienstelsel en talloze andere aspecten.
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Het boek wordt gelardeerd met citaten uit litera-
tuur en poëzie, afbeeldingen van terrassen in de
fotografie, de schilderkunst, de stripkunst, etc. Als
het af is, wordt zijn volgende project – en dat is
minder verbazingwekkend, gezien zijn katholieke
jeugd in Alphen – een onderzoek naar het rooms-
katholieke jeugdboek in de periode 1890 tot 1950.

We kijken ernaar uit!

Margreet van Wijk-Sluyterman

Collectie

Wie zoekt die vindt! Grasduinen bij
de KB

De KB (Koninklijke Bibliotheek) beheert een
omvangrijke kinderboekencollectie en biedt veel
mogelijkheden om papieren en digitale
kinderboeken en referentieteksten te raadplegen
en onderzoeken. Dat maakt het soms wat lastig om
de weg te vinden. In deze bijdrage informatie en
tips om u op weg te helpen.

Omvangrijke kinderboekencollectie

De kinderboekencollectie van de KB is veruit de
grootste van Nederland. De collectie omvat een
kwart miljoen gedrukte werken voor kinderen
waaronder - veelal geïllustreerde - kinderboeken en
-tijdschriften, centsprenten, pop-upboeken,
leporello's en andere bijzondere boekvormen.

De collectie oude kinderboeken groeit door
schenkingen van verzamelaars en instellingen en
door aankopen op veilingen, van antiquariaten,
particuliere boekverkopers en kringloopwinkels.
Daarnaast leveren Nederlandse uitgeverijen
exemplaren van recent gepubliceerde
kinderboeken.

De meeste kinderboeken zijn alleen ter inzage en
worden niet uitgeleend, dit is om de unieke
collectie zo goed mogelijk te beschermen. U bent
van harte welkom in de KB! Verder zijn steeds
meer oude kinderboeken digitaal beschikbaar
(daarover later meer) en via de website kunt u
beeldmateriaal aanvragen zoals scans en 3D-foto’s.

Voor onderzoekers is de omvang van de collectie
een pré. Voor belangrijke naslagwerken als Lust en
leering en Bibliografie van Nederlandse school-
kinderboeken 1700-1800 en Naar de vatbaarheid der
jeugd is geput uit de KB-collectie. Ook studenten
weten de KB-kinderboekencollectie goed te vinden,
recente voorbeelden zijn een student Neer-
landistiek die de vertaalgeschiedenis van Onder
moeders vleugels onderzoekt en een student
Boekwetenschap die geïllustreerde Reinaert-
uitgaven van 1850 tot heden bestudeert, beide voor
hun masterscripties.

Gedigitaliseerde kinderboeken

De kinderboeken zijn weliswaar via de KB-
catalogus ter inzage aan te vragen, maar we
begrijpen dat niet iedereen gemakkelijk naar de KB
kan komen. Voor uw gemak én om de collectie te
beschermen werken we hard aan digitalisering.
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U vindt gedigitaliseerde kinderboeken en cents-
prenten op verschillende platformen.

Delpher (www.delpher.nl) is een ware schatkamer
voor onderzoekers van kinder- en jeugdliteratuur.
Men vindt hier onder andere krantenadvertenties
van boekhandels die helpen bij dateringen en het
eerste Jip en Janneke-verhaaltje.

Delpher bevat naast kranten ook tijdschriften en
7.700 kinderboeken waaronder 4.400 kinder-
boeken uit Early Dutch Books Online (1781-1800).
Verder kunt u via Delpher 13.000 Google Books-
kinderboeken (tot 1880) doorzoeken uit de collectie
van de KB en negen partnerinstellingen. De
content van ‘Geheugen van Nederland’ (inclusief
650 prentenboeken) is onlangs verhuisd naar
geheugen.delpher.nl.

DBNL (www.dbnl.org) geeft een foutloze weergave
van de tekst en biedt naast kinderboeken onder
meer honderd artikelen over jeugdliteratuur, het
Lexicon van de jeugdliteratuur en naslagwerken
zoals De hele Bibelebontse berg, Wormcruyt met suiker
en Lust en Leering. U kunt ook zelf een digitalise-
ringsverzoek indienen.

CBK

Onze gedrukte en gedigitaliseerde kinderboeken
vindt u via de KB-catalogus, maar ook in het
Centraal Bestand Kinderboeken (www.kb.nl/cbk),
waar mogelijk met linkje naar de digitale versie.
Het CBK toont materiaal uit zeventien
Nederlandse en Vlaamse kinderboekcollecties. Het
is de grootste database voor Nederlandstalige
kinderboeken en bevat beschrijvingen van zo’n
330.000 kinderboeken, -tijdschriften, -prenten van
de zestiende eeuw tot heden. Daarnaast zijn er
beschrijvingen van 14.600 Nederlandse en anders-
talige naslagwerken en 56.000 artikelen óver
kinderboeken en jeugdliteratuur. U vindt alle vak-
literatuur als u onder de zoekbalk een vinkje zet bij
‘publicaties over kinderboeken’.

Onlangs zijn we begonnen met het handmatig
selecteren en invoeren van universitaire

afstudeerscripties. Er zijn nu zo’n 150 relevante
scripties vindbaar in het CBK, veelal met link naar
de digitale versie. Ze geven een interessant inkijkje
in recente afstudeeronderwerpen op ons vakgebied
zoals ‘genderstereotypen in kinderboeken’, ‘het
vervagen van de grenzen tussen jeugdliteratuur en
volwassenliteratuur’ en ‘de representatie van
Michiel de Ruyter in kinderboeken tussen 1823 en
2017’.

Secundaire literatuur: op papier én digitaal

Naast de primaire collectie biedt de KB ook een
interessante collectie secundaire literatuur over
Nederlandse en anderstalige kinderboeken en
jeugdliteratuur. De gedrukte collectie omvat zo’n
15.000 handboeken, naslagwerken en tijdschriften.
De referentiecollectie wordt voortdurend uit-
gebreid, deels via aankoop van gedrukte werken en
in toenemende mate via licenties op digitale
bestanden.

Waar kunt u het beste naar secundaire literatuur
zoeken? Als vuistregel raad ik aan om voor
papieren publicaties te beginnen in de KB-
catalogus of het CBK, voor digitale publicaties kunt
u het beste zoeken in Worldcat, Ebook Central of e-
Tijdschriften. De genoemde bronnen, en nog veel
meer, zijn te vinden op www.kb.nl/digitale-
bronnen.

Enkele voorbeelden: in Ebook Central kunt u
referentiewerken online lezen, een hoofdstuk of
zelfs het hele boek downloaden.

http://www.delpher.nl
http://www.kb.nl/cbk
http://www.kb.nl/digitale-bronnen
http://www.kb.nl/digitale-bronnen
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‘Project MUSE’ geeft toegang tot bijvoorbeeld. de
jeugdliteraire tijdschriften Bookbird, Children’s
Literature, The Lion and the Unicorn en Children’s
Literature Association Quarterly. Press Display biedt
meer dan 4.300 kranten en tijdschriften in zestig
talen. In LiteRom Jeugd staan 100.000 artikelen
en recensies over Nederlandse jeugdliteratuur van
1900 tot heden.

Naast gedrukte en digitale boeken en tijdschriften
verzamelt de KB ook websites. In het Webarchief
worden al zo’n 16.000 websites bewaard, zodat
deze informatie bewaard en raadpleegbaar blijft als
de site straks niet meer bestaat. Er zijn al tientallen
sites ingevoerd van en over kinderboeken-
schrijvers, -winkels, -uitgevers, -organisaties en
nog meer, maar tips zijn welkom. Het Webarchief
is vanwege auteursrechtelijke beperkingen alleen
in de KB te raadplegen.

Geniet mee van onze collectie

We willen graag zoveel mogelijk mensen kennis
laten maken met de prachtige kinderboeken uit
onze collectie en naast traditionele manieren zoals
publicaties, presentaties en tentoonstellingen ver-
kennen we ook nieuwe manieren om dat te bereik-
en. Ik geef drie voorbeelden.

We werken momenteel aan een virtual reality-
omgeving met pop-upboeken: dankzij een speciale
helm, waar een scherm en koptelefoon in zit, lijkt
het alsof je in een andere werkelijkheid bent. Door
‘in het echt’ te bewegen kun je om pop-upboeken
heen lopen en alle details goed bekijken, en door je
handen te bewegen kun je pagina’s omslaan en de
teksten beluisteren. De VR-omgeving bevat tot nu
toe een pop-up (Ark van Noach), een carrouselboek
(Garage) en een prentenboek met trekstrips (De
Boerderij) en het is een hele belevenis om de boek-
en zo te ervaren!

Een ander project is het bijdragen aan Wikipedia.
We hebben plaatjes van 1.280 centsprenten en
bijna 200 prentenboeken gedoneerd aan Wiki-
media Commons, de beeldbank van Wikipedia, zo-
dat de afbeeldingen gebruikt kunnen worden om

artikelen te illustreren. Zie https://tinyurl.com/
wikiKB. De meest gebruikte afbeelding komt uit
Het leelijke jonge eendje van Hoytema, deze plaat
verfraait 22 artikelen in allerlei talen. Binnenkort
komen ook de kinderboeken uit de ’topstukken-
galerij’ van de KB-website op Wikipedia.

Weer heel anders is het beschikbaar stellen van
omvangrijke datasets van kinderboekenteksten of -
beschrijvingen via een API (Application Program-
ming Interface). Hiermee bedienen we onder-
zoekers die hele grote tekstcorpora nodig hebben
en mensen die een bulk aan kinderboekgegevens

https://tinyurl.com/wikiKB
https://tinyurl.com/wikiKB
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nodig hebben om bijvoorbeeld een app te maken
voor leestips of voor onderwijstoepassingen.

Tot slot

Om optimaal gebruik te maken van de vele moge-
heden die de KB biedt is een lidmaatschap sterk
aan te bevelen. Voor 15 euro per jaar kunt u ge-
drukte kinderboeken en naslagwerken aanvragen
en krijgt u toegang tot wetenschappelijke
e-books, e-tijdschriften en internationale kranten.
Onder het kopje ‘dienstverlening’ op de KB-website
staat gedetailleerde informatie over lid worden,
boeken aanvragen en online toegang.

Voor meer tips en bronnen verwijs ik graag naar de
Zoekwijzer Jeugdliteratuur & Kinderboeken:
www.kb.nl/zoekwijzerjeugdliteratuur. Daar staat
een PowerPointpresentatie met veel (scherm)-
afbeeldingen en aanklikbare linkjes.

Veel succes en plezier met het ontdekken van
mooie verborgen schatten in de kinderboeken-
collectie en het verkennen van interessante
bronnen!

Karin Vingerhoets

Colofon
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