Jaarverslag 2018

Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en
Literatuurarchief

Stichting Nederlands
Literatuurmuseum
en Literatuurarchief

pag.

5

Inleiding

pag.

11

Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum
Tentoonstellingen
Literatuurmuseum.nl
Educatie
Evenementen
Marketing & communicatie

pag.

12
16
19
22
26

6

Archief
Aanwinsten
7
Behoud en beheer
8
Digitalisering
8
Onderzoek en wetenschap 9
Bruiklenen
10
Publicaties
10

2

pag.

29

Samenwerking

Jaarverslag

cover

Prinses Akishino in de tentoonstelling Ik ben Kikker.
Foto: Eveline van Egdom.

2018
pag.

pag.

32

Diversiteit

Financiën en
cultureel ondernemerschap
Ondernemerschap
Huisvesting
Prestatiedoelstellingen

Bijlagen

pag.

Aanwinsten
Schenkers & bruikleengevers

pag.

36

Organisatie
Raad van Toezicht
Personeel

37
37

39

41
41
41

42
42
48

IN
HO
UD
3

Cijfers 2018:

81

lezingen en
evenementen

19

tentoonstellingen

15

promoties

112.059
bezoekers

6

eigen
publicaties

50

publicaties op basis
van de collectie

40

verstuurde
persberichten

1.112

berichten in
printmedia
en online,
met een
advertentiewaarde van
€ 3.447.225

en 1.846
bezoekers elders
waarvan 11.415
leerlingen

23

medewerkers

185

aanwinsten
circa 140 meters
aanwinsten van

157

schenkers en
bruikleengevers

293.343
virtuele
bezoekers

43.005

sociale media
volgers

Foto: Eveline van Egdom.

24

freelancers/
uitzendkrachten

5

stagiaires

135

vrijwilligers

Inleiding

V

oor het vierde jaar op rij trok het Litera

Ook zagen belangrijke biografieën als die over

tuurmuseum/Kinderboekenmuseum een

Lucebert en Kellendonk het licht, waarin

recordaantal bezoekers: ruim 112.000 mensen.

gebruik gemaakt werd van de collectie van

Ook vorig jaar werd de magische grens van

het museum. Er verschijnt vrijwel geen

100.000 bezoekers behaald.

schrijversbiografie in Nederland zonder dat de
collectie van het museum geraadpleegd wordt.

De steeds stijgende bezoekersaantallen zijn
vooral te danken aan het Kinderboeken

Naast alle positieve berichten had de organi

museum, dat in het verslagjaar genomineerd

satie in 2018 ook een grote tegenslag te

werd voor de prestigieuze Children in Museums

verwerken. Wetend dat het museum binnen

Award en dat van kinderen via Museumkids het

afzienbare tijd het KB-complex moet ver

rapportcijfer 8,8 kreeg. Het museum mocht in

laten, werd de afgelopen jaren uitgezien naar

2018 bovendien tweemaal koninklijk bezoek

alternatieve huisvesting. Er was een prachtig

verwelkomen. Hare Koninklijke Hoogheid

pand gevonden, maar ondanks het feit dat de

Prinses Laurentien las in het museum voor

sterren gunstig stonden, kwam het betreffende

tijdens het Nationale Voorleesontbijt en in

pand aan het Lange Voorhout 7 uiteindelijk

oktober werd het museum vereerd met een

niet in handen van het museum, maar in

privébezoek van Hare Keizerlijke Hoogheid

die van een belegger. De huisvestingkwestie

Prinses Akishino van Japan. De populariteit

zorgt al jaren voor onzekerheid, wat de

van het Kinderboekenmuseum blijkt ook uit

bedrijfsvoering frustreert, met name op het

de succesvolle crowdfundingcampagne die

gebied van investeringen in tentoonstellingen.

het museum van 13 april t/m 21 mei hield ten

Eind 2018 kreeg het museum echter de garantie

behoeve van de te realiseren Kinderboeken

dat het nog ten minste tot en met 2025 in het

ambassade. Een donateur gaf als motivatie:

KB-complex kan blijven, waardoor besloten

‘Dit is gewoonweg het leukste museum van

werd de komende jaren weer vol gas te geven

Nederland! En nu komt er nog wat leuks bij,

op de huidige locatie. Zo staat voor eind

kan niet op.’

2019 een interactieve Annie M.G. Schmidttentoonstelling gepland en in 2020 een

2018 was ook in andere opzichten een zeer

vernieuwing van de museale opstelling van het

succesvol jaar. Het museum participeerde

Literatuurmuseum, waarbij veel aandacht zal

in een aantal belangrijke leesbevorderings

worden besteed aan youngadultliteratuur.

projecten, waaronder De Schoolschrijver en
Lees met andersmans ogen van de Leescoalitie.

Het succes dat het museum boekte met zijn

Ook haakte het aan bij het succesvolle Haagse

eerste crowdfundingsactie, de financiële

project Feest aan Zee, onder andere met de

steun van particulieren en van fondsen, de

expositie Een scheepskist vol verlangen over

vele schenkingen van documenten door

J. Slauerhoff. Van deze dichter verscheen in

schrijvers en illustratoren of hun erven en het

2018 een volledig herziene editie van zijn

feit dat 117 vrijwilligers zich incidenteel en

Verzamelde gedichten, aangevuld met meer

18 zich structureel inzetten voor het museum

dan 100 nieuwe gedichten. Deze editie kon

onderstrepen het maatschappelijk draagvlak

slechts verschijnen dankzij Slauerhoffs literaire

voor de taakstelling en activiteiten van het

nalatenschap die het museum beheert.

museum. Dat stemt dankbaar en voelt goed.

door Aad Meinderts, directeur
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Archief
Boven: Ed. Hoornik en Mies Bouhuys.
Onder: Documenten uit de Ed. Hoornik-aanwinst.

Illustraties van Charlotte Dematons voor Alleen op de wereld.

Aanwinsten
Ondanks het ontbreken van een aankoop

Ook werd de collectie uitgebreid met brieven

budget groeide de toch al omvangrijke

van Godfried Bomans, de correspondentie

museumcollectie in 2018 met circa 140 strek

van Theo Sontrop met Peter Vos, diverse

kende meter. Zo droeg Charlotte Dematons,

archivalia van J.M.A. Biesheuvel en Jef

bekend van o.a. Alleen op de wereld, De gele

Last, dagboeknotities van Theo van Baaren,

ballon en Nederland, haar originele illus

portretten van Menno ter Braak door Herman

traties, inclusief schetsen en voorstudies,

Gordijn, aantekeningen van Rascha Peper, het

over aan het museum. Het museum verwierf

redactiearchief van Libertinage, illustraties

tevens de literaire nalatenschappen van

van Annemarie van Haeringen en Harmen

Renate Dorrestein, Jaap Harten, Hans

van Straaten en een handgeschreven notitie

Faverey en van het schrijversechtpaar Ed.

‘Den katholieken lezer heil!’ van Gerard

Hoornik en Mies Bouhuys. Bladerend in

Reve. Het jaar 2018 werd afgesloten met

Hoorniks adresboekje ontvouwt zich het

een bijzondere schenking van Uitgeverij

web aan contacten die de journalist, dichter,

Nijgh & Van Ditmar, onder meer bestaande

redacteur, romancier, toneelschrijver en

uit honderd jaar oude contracten van Louis

recensent onderhield. Het museum verwierf

Couperus en een correspondentie tussen

eveneens het archief van de Toonder Studio’s,

Nescio en zijn uitgever.

dat ruim 45.000 stripstroken bevat van
onder meer Toonders hoofdreeksen Panda,

Een compleet overzicht van de aanwinsten

Kappie en Koning Hollewijn. Bijzonder zijn

is opgenomen in bijlage I.

de originele stripstroken van vroege strips als
Don Sombrero, die teruggaan tot 1939.

Links: Illustraties van Charlotte Dematons voor Alleen op de wereld.
Rechts: Stripstroken van Panda en Kappie van de Toonder Studio’s.
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Archief

Illustratie van Charlotte Dematons voor Nederland.

Digitalisering
Begin 2018 werd het nieuwe Digitaliseringsplan
afgerond, waarin de digitale voornemens van
het museum zijn geconcretiseerd en waar
nodig aangepast. Een belangrijk actiepunt is
de zoektocht en implementatie van een nieuw
catalogiseer- en beheersysteem. Dit vraagt
een grote investering, niet alleen om over een
goed functionerende catalogus te beschikken,
maar ook om de voortrekkersrol vorm te geven
die het museum ambieert. Met een nieuw
catalogussysteem nemen de mogelijkheden toe

Behoud en beheer

de collectie beter en breder aan het publiek te
presenteren, om zo via Linked Open Data de
centrale functie van het Literatuurmuseum

Een van de belangrijkste taken van het museum

ook in de digitale praktijk te realiseren.

is het behoud en het beheer van het Nederlands

Het museum kan dan zijn rol als content-

literair erfgoed. De waarde van de collectie zit

provider en initiator pakken bij grote nationale

vooral in de beschikbaarstelling voor zowel

en internationale letterkundige projecten.

wetenschappelijk als journalistiek onderzoek.

De migratie naar het nieuwe systeem zal in
2020 haar beslag krijgen.

In maart 2018 verscheen de definitieve versie
van het inspectierapport van de Erfgoed

Om het nieuwe systeem optimaal te integreren

inspectie. De resultaten waren bemoedigend:

met de collectie zullen belangrijke deelcollec

het collectiebeheer is grotendeels op orde.

ties gedigitaliseerd moeten worden en daarmee

Tevens bracht de inspectie de stand van het

is, via een nieuw Metamorfoze-project dat in

collectiebeheer in kaart, met als resultaat

2018 werd toegekend, een belangrijk begin

de Monitor Erfgoedinspectie 2017/2018

gemaakt. Bij digitalisering is nu gekozen voor

(Collecties). De resultaten van deze Monitor

een deel van het archief dat in de literatuur

bevestigden de conclusies uit het Inspectie

geschiedenis van de 20e eeuw is gemargi

rapport. De collectiehulpverlening, de regi

naliseerd. Hieronder bevindt zich relatief veel

stratie en de zichtbaarheid werden positief

werk van vrouwen. Er is onderzoek gaande

gewaardeerd. Wel werd vastgesteld dat er

vanuit het Huygens ING dat vragen stelt over

een achterstand is wat betreft de registratie

canonisering en gender, en dat onderzoek

en dat het systeem enkele beperkingen kent.

maakt gebruik van het materiaal dat nu digitaal

Het museum onderschrijft deze conclusies en

toegankelijk wordt gemaakt. Het museum is

is met de aanbevelingen aan de slag gegaan.

in 2018 ook een tweede digitaliseringsproject
gestart. Het gaat om archieven van onder

Contracten van
Louis Couperus.

anderen J.C. Bloem, Louis Couperus, M.
Nijhoff en S. Vestdijk die in het verleden
op microfiches zijn gezet. Als dit materiaal
digitaal beschikbaar is, zal dit een impuls
geven aan wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek.
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Onderzoek en
wetenschap
‘Over vrienden moet je geen biografie willen

Dat het museumarchief onmisbaar is voor

schrijven’, aldus Maria Vlaar. Ze sprak

literair-historisch onderzoek in Neder

7 november in het tv-programma Tijd voor

land blijkt wel uit de vele publicaties die

Max over haar biografie van Joost Zwagerman

verschenen op basis van de collectie, zoals

en haar onderzoek in het museum. Vlaar

de biografieën Kellendonk - Een biografie van

vertelde dat ze, toen ze door De Arbeiderspers

Jaap Goedegebuure, Lucebert: biografie van

werd gevraagd, lang heeft moeten nadenken

Wim Hazeu, Jacob van Lennep: een bezielde

of ze de biografie wel wilde schrijven. Ze

schavuit van Marita Mathijsen en Hemelse

bezocht het Literatuurmuseum om een dag

mevrouw Frederike: biografie van F. Harmsen

Zwagermans archief in te duiken, vooral om te

van Beek (1927-2009) van Maaike Meijer.

kijken hoe ze zich zou voelen na zo’n dag. ‘En

Joost Zwagerman door Gijs Kast.

ik kwam er helemaal

Ook de banden met verschillende universiteiten

blij uit’. Vlaar was met

werden in 2018 aangehaald. Zo is er een struc

regelmaat te vinden

turele stageplek gecreëerd voor een junior

op de studiezaal van

onderzoeker, is met Universiteit Leiden een

het museum waar

begin gemaakt met een onderzoeksproject

ze zich verdiepte in

over schrijversportretten en werden plannen

Zwagermans leven,

gesmeed voor een groot onderzoeksproject

verpakt in 43 dozen.

rondom schrijversdagboeken uit WOII.

Naar verwachting zal

Het museum zette met Huygens ING het

de biografie in 2020

promotietraject Track Changes op. Dit zal

verschijnen.

veel informatie opleveren over omgang
met digital born materiaal.

Jet Steinz doet sinds 2018 onderzoek in
de studiezaal om bijzondere brieven te
achterhalen, waarover zij in de Volkskrant
gaat publiceren en uiteindelijk voor Podium
een boek samenstelt. Verder werd in 2018
in de studiezaal de collectie ingezien voor
biografieën en studies over onder anderen

Maria Vlaar.
Foto: Titia Hahne.

Willem Brakman, Lodewijk van Deyssel en
J. Slauerhoff.

‘Over vrienden moet je geen
biografie willen schrijven’
- Maria Vlaar
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Archief
Item over Joost Zwagerman bij Pauw.

Bruiklenen

Publicaties

Het museum stelde vele archiefstukken ter

Naast alle publicaties op basis van de museum

beschikking aan redacties van kranten, websites

collectie verschenen in 2018 zes publicaties van

en tv-programma’s. Zo toonde Pauw foto’s

het museum zelf. Van het literair-historisch

uit de collectie Joost Zwagerman en maakte

tijdschrift Zacht Lawijd, gerealiseerd in samen

Coen Verbraak gebruik van deze collectie voor

werking met het Vlaamse Letterenhuis, ver

zijn documentaire Voor alles bang geweest

schenen vier afleveringen. Het eerste nummer,

die op Zwagermans 55 geboortedag door

Omtrent Hugo Claus, stond in het teken van

BNNVARA werd uitgezonden. Het museum

de in 2008 overleden Vlaamse grootmeester.

gaf ook delen van zijn collectie in bruikleen ten

Het artikel ‘Literaire frequenties’ zette

behoeve van tentoonstellingen elders, zoals

uiteen hoe de Vlaamse radio-omroep

de tentoonstelling Sieb Posthuma – Werk van

auteurs warm maakte voor het hoorspel en

Teylers Museum en Comics in Space van Space

‘Propagandapoëzie’ gaf een reconstructie

Expo, een expositie over striptekenaars, onder

van twee onbekende gedichten van Paul van

wie Marten Toonder, die hun helden avonturen

Ostaijen en Gaston Burssens. Verder besteedde

laten beleven in de wereld van de ruimtevaart.

Zacht Lawijd in 2018 onder meer aandacht

e

Voor de expositie Hugo Claus.

aan Hendrik Conscience, E. du Perron en

Con amore werd eveneens

Joost Zwagerman. Naast het Jaarverslag 2017

geput uit de collectie van het

verscheen er één editie van Goede Papieren. Dit

museum. Deze tentoonstelling,

relatiemagazine bevatte bijdragen over o.a. F.

die eerst in Bozar te Brussel

Bordewijk, Mary Dorna, Rutger Kopland en de

en daarna in de Kunsthal

schrijvershut van Frederik van Eeden.

Rotterdam te zien was, toonde
Claus in al zijn facetten.
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In de Kinderboekenambassade.
Foto: Eveline van Egdom.

Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum
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Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum

Boven: In de Nationale Schrijversgalerij. Foto: Lodewijk Duijvesteijn (PAR31).
Midden: Detail van Namiddag van een faun door Lucebert.
Onder: In Het Pantheon. Foto: Lodewijk Duijvesteijn (PAR31).

Tentoonstellingen
Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum
trok in 2018 112.059 bezoekers, ruim tweemaal
de prestatiedoelstelling die met het ministerie
van OCW was overeengekomen. Vooral families,
maar ook scholen weten het museum steeds
beter te vinden.
Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum
heeft zes vaste tentoonstellingen. Volwassenen
staan in de Nationale Schrijversgalerij oog in
oog met 500 geschilderde en gebeeldhouwde
portretten van Nederlandse schrijvers en
dichters, en Het Pantheon belicht onder meer
het schrijfproces en toont de maatschappelijke
relevantie van literatuur. Verrassend is de
extravagante wandschildering van Lucebert
die de foyer siert. In zijn enorme kunstwerk
verwerkte de dichter en schilder vele citaten
uit de Nederlandse literatuur, waardoor het
een kleine bloemlezing van de Nederlandse
poëzie bevat.

Bezoekers in het museum

Scholieren

Bezoekers tentoonstellingen elders

120.000

12.000

3.000

100.000

112.059

10.000

101.014

11.415
9.590

8.000

80.000

2.000
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40.000

4.000

1.000

20.000

2.000

500

66.685

0
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1.846

1.670

0
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Boven: Het Pantheon
Onder: Schrijversgalerij
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9.502

6.000

60.000

2.879

2.500

2017

2016

2018

2017

2016

Links: In ABC met de dieren mee.
Onder: In Ik ben Kikker.
Foto’s: Eveline van Egdom.

In Papiria draait het niet alleen om jeugd
literatuur, het is zelf ook jeugdliteratuur
geworden. Rindert Kromhout bundelde in
2018 de avonturen
van Erge Ellie en Nare
Nellie en in een van
die verhalen spelen
het Kinderboeken
museum én Papiria
een belangrijke rol.
Kromhout bezocht de
Voor de jongste

tentoonstelling om er

doelgroep (0-6 jaar)

zeker van te zijn dat zijn

is de tweede etage

verhaal accuraat is.

een waar paradijs.
In ABC met de dieren mee ontmoeten

In 2018 breidde het museum zijn tentoon

kinderen al klauterend en spelend de leukste

stellingsaanbod uit met diverse wissel

kinderboekenbeesten, zoals Rupsje Nooit

tentoonstellingen. Zoals de Kinderboeken

genoeg en Dikkie Dik. Tegelijkertijd ontdekken

ambassade. Deze werd op 10 juni geopend door

ze letters, klanken en het plezier van (voor-)

de Haagse burgemeester Pauline Krikke en

lezen. In Ik ben Kikker leren ze aan de hand

Kinderdirecteur Sarah van Pruissen (12),

van de verhalen van Max Velthuijs over grote

in aanwezigheid van Kinderboekenambassa

emoties als liefde, verdriet en vriendschap.

deurs Hans & Monique Hagen en diverse

Oudere kinderen (7+) gaan op de begane

collega-ambassadeurs, onder wie die van

grond op een avontuurlijke ontdekkingstocht

Israël, Oekraïne en de Filipijnen. In de Kinder

door het literaire luilekkerland Papiria.

boekenambassade kan iedereen ambassadeur

Spelenderwijs maken ze kennis met schrijvers,

worden van zijn lievelingsboek door in een kort

illustratoren en personages en ontdekken ze

filmpje te vertellen waarom dat ene boek zo

hoe je verhalen maakt. In het naastgelegen

bijzonder is. De klassieke ruimte is magisch, vol

Verhalenlab kunnen ze vervolgens aan de slag

subtiele verwijzingen naar echte ambassades én

in een creatieve workshop.

knipogen naar de wereld van het kinderboek.

In Papiria. Foto: Mike Bink

De opening van de Kinderboekenambassade met v.l.n.r.:
burgemeester Pauline Krikke, Kinderdirecteur Sarah van Pruisen,
Tyche van Bommel en de Kinderboekenambassadeurs Hans &
Monique Hagen. Foto: Eveline van Egdom.
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Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum

Zo hangen centraal in de ruimte twee manshoge

Op 18 januari 2018 opende de illustratie

staatsieportretten van het koningspaar van het

tentoonstelling Charlotte Dematons – In beeld,

Nederlandse kinderboek: Paul Biegel en Annie

met prachtige tekeningen uit o.a. Alleen op

M.G. Schmidt. De bezoekers zijn positief: ‘De

de wereld en Grimm. Duidelijk werd dat de

Kinderboekenambassade is een geweldig idee

illustrator met haar penselen hele verhalen op

om de kinderen zelf reclame te laten maken

papier tovert. Charlotte Dematons – In beeld

voor lezen en leesplezier.’ En: ‘Er kan niet

werd begeleid door een vitrinetentoonstelling

genoeg gedaan worden om het kinderboek

over Dematons bestseller Nederland. In juli

onder de aandacht te brengen, een mooi

volgde Thé Tjong-Khing – In beeld, gewijd

initiatief!’

aan de meester-illustrator die in 2018 85 jaar
werd. De tentoonstelling toonde in circa 200
illustraties hoogtepunten uit zijn rijke oeuvre.
Ook Thé’s favorieten - sprookjes en Griekse
mythen - ontbraken niet. Deze In beeldexpo werd geflankeerd door een vitrine
tentoonstelling over het 20-jarige jubileum van
Vos en Haas, het populaire duo uit de boeken
van Thé en Sylvia Vanden Heede.

‘De Kinderboekenambassade is
een geweldig idee om de kinderen
zelf reclame te laten maken voor
lezen en leesplezier.’
Aanhakend bij Feest aan Zee, de campagne
ter ere van 200 jaar badplaats Scheveningen,
opende het Literatuurmuseum in mei
een expositie over dichter en scheepsarts
J. Slauerhoff. De aantrekkingskracht van de
zee en het onvervulbare verlangen zijn in zijn
werk altijd sterk aanwezig. Het museum toonde
in Een scheepskist vol verlangen schatten uit
de kist die Slauerhoff steevast meenam op zijn
reizen en waarin hij zijn aantekeningen, (liefdes)
brieven en tal van snuisterijen uit verre landen,
bewaarde.
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Links: In de Kinderboekenambassade. Foto: Eveline van Egdom.
Rechts: Illustratie van Charlotte Dematons voor Grimm.
Onder: Scheepskist van J. Slauerhoff.

Achtergrond: Handschrift van De
avonden van Gerard Reve.
Illustraties van Thé Tjong-Khing
voor De Griekse mythen en Het
tweede dikke boek van Vos en
Haas (rechts).

Daarnaast wijdde het Literatuurmuseum in
2018 vitrinetentoonstellingen aan recente
aanwinsten, zoals het in 2017 verworven
archief van illustrator Margriet Heymans en de
correspondentie van dichter en uitgever Theo
Sontrop en tekenaar Peter Vos. Duidelijk werd
dat het een voorrecht was post te ontvangen
van Vos, want de brieven die hij schreef,
illustreerde hij vaak tot echte kunstwerken.
De Herman Gorter-bijeenkomst, op 21 oktober
in het museum, was aanleiding om topstukken
te tonen uit de collectie van de dichter,
theoreticus, sportman, begenadigd spreker
én vrouwenliefhebber. Uiteraard ontbrak het
handschrift van Mei niet.

‘Ik kan ernaar kijken.
Ik kan het aanraken. Ik kan
het ruiken. Ik kan het niet
geloven.’
Verder werden in 2018 diverse collectiestukken
getoond waarover curatoren vol enthousiasme
op Literatuurmuseum.nl geschreven hadden.
Zoals de helm van Jan Hanlo, een illustratie van
Sieb Posthuma, liefdesbrieven van Lucebert
en het handschrift van De avonden van Gerard
Reve, waarover Mohammed Benzakour schreef:
‘Ik kan ernaar kijken. Ik kan het aanraken.
Ik kan het ruiken. Ik kan het niet geloven.’
Achtergrond: Handschrift van Mei van Herman Gorter.
Boven: Helm van Jan Hanlo.
Onder: Illustratie van Sieb Posthuma voor De familie
Lazuriet van Ernest van der Kwast.
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Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum

Literatuurmuseum.nl
Onder het motto ‘Kom dwalen tussen schrijvers

Eenzaam avontuur en de controverse die

en verhalen’ en aan de hand van documenten

de roman bij verschijnen opriep. Ook de

en objecten uit de museumcollectie kunnen

controversiële roman Mystiek lichaam was

literatuurliefhebbers en het onderwijs zich op

onderwerp voor een verhaal. Frans Kellendonk.

Literatuurmuseum.nl verdiepen in grote en

Heilige haast toont dat het boek niet alleen

kleine verhalen over de Nederlandse literatuur.

vol staat met maatschappijkritiek, maar ook

De site heeft zich sinds de lancering in 2016

sporen laat zien van Kellendonks gevecht

ontwikkeld tot een community over literatuur,

met ziekte en dood. Ter gelegenheid van zijn

en is geen statische verzameling van verhalen,

85e verjaardag lanceerde het museum een

maar een steeds groeiend online museum.

rijkelijk geïllustreerd verhaal over Thé Tjong-

Dag en nacht te bezoeken!

Khing, waarbij vrijwel alle facetten van zijn
kunstenaarschap aan bod

De basis van Literatuurmuseum.nl wordt

komen.

gevormd door een rijkdom aan verhalen;
digitale tentoonstellingen waarbij de collectie
op verrassende wijze in een maatschappelijke
en culturele context wordt geplaatst.
De documenten zijn niet langer beschreven
vellen papier, maar vertellen een verhaal.
Niet alleen over een individuele schrijver,
maar ook over onze (cultuur)geschiedenis.
In 2018 werd Literatuurmuseum.nl uit
gebreid met vier online tentoonstellingen,
waaronder een over Anna Blamans

Illustraties door
Thé Tjong-Khing.
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Anna Blaman door Paul Citroen.

Naast de digitale tentoonstellingen publiceerde
Literatuurmuseum.nl in het verslagjaar ook
vele artikelen, geschreven door schrijvers
als Mohammed Benzakour, Alma Mathijsen
en Christiaan Weijts. Gefascineerd door
archiefstukken wierpen zij een persoonlijk
licht op een document of voorwerp uit de
collectie. Het meest gelezen artikel van 2018
was ‘Moordenaar met een maar’ van Yannick
In december 2018 presenteerde Literatuur

Dangre, over de ‘moord’ van Hein Boeken op

museum.nl zijn 25e online tentoonstelling:

zijn vrouw. Boeken werd in 1916 vrijgesproken,

Alles gaat verloren en alles blijft bewaard,

omdat de rechter oordeelde dat zijn daad

over Bernlef. Verdwijningen, witte plekken,

hem ‘niet kan worden toegerekend’. Was hij

gaten, ruïnes, een tanend geheugen – het zijn

desondanks toch een ‘wurger’ en een ‘geile

belangrijke elementen in zijn proza, poëzie en

viespeuk’, zoals hij vele jaren later werd

essays. Centraal in dit verhaal staat dan ook het

neergezet door Boudewijn Büch? Dangre boog

thema verdwijnen.

zich als een ware detective over deze cold case.

Archivalia van
Hein Boeken.

TOP 5 meest gelezen artikelen
1. Moordenaar met een maar - Yannick Dangre
2. En eindeloos ruist de regen langs de ruiten - Peter de Bruijn (Huygens ING)
3. Heb ik je werkelijk Gerard genoemd? - Alma Mathijsen
4. Antiheld - Yannick Dangre
5. Dansen om het drama - Philip Huff
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Nieuwe curatoren

Laura van der Haar

Sander Kok

John-Alexander Janssen

Illustraties door Rebecca Clarke.

‘Literatuur is geen laxeermiddel noch een

dagboeken van Lodewijk van Deyssel, waren in

luiermand’, zo noteerde journalist, criticus en

2018 die van J. Greshoff en Henri van Booven

dichter J. Greshoff in een van zijn dagboeken.

aan de beurt. Bij elkaar gaat het om ruim

Met het idee het publiek ook bij zijn collectie

21.000 gescande pagina’s die stuk voor stuk

en de ontsluiting van literair erfgoed te

ontcijferd, overgetikt en ingevoerd worden,

betrekken, startte het museum in 2017 het

zodat ze toegankelijk worden gemaakt. Niet

project Schrijversdagboeken. Vrijwilligers

alleen als mooie plaatjes, maar tevens als goed

werd gevraagd waar of wanneer ze maar wilden

doorzoekbare documenten die niet slechts

de boeiende egodocumenten van schrijvers

een licht werpen op het leven en werk van een

te ontcijferen. Nadat was begonnen met de

schrijver, maar ook een tijdsbeeld schetsen.

Dagboeken van
Henri van Booven.
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Artikel over het project Schrijversdagboeken in Trouw.
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Educatie
Op dinsdag 20 november verwelkomde het
museum zijn 100.000e bezoeker. Wie van de
leerlingen van de Shri Vishnu-school uit de
Haagse Schilderswijk precies de gelukkige
was, was onduidelijk, maar dat mocht de pret
niet drukken. Jaarlijks bezoeken circa 10.000
leerlingen in schoolverband het museum,
waardoor het veel kinderen ontvangt met een
migrantenachtergrond en uit de lage sociale
welstandsklassen. In het verslagjaar ontving
het museum 11.415 leerlingen, ver boven de met
het ministerie van OCW afgesproken 6.500
leerlingen.			

werelden. Het is belangrijk om kinderen te
helpen zich uit te drukken door verhalen te

In de lesprogramma’s van het Kinderboeken

horen, te lezen, te verbeelden of te schrijven.

museum ervaren kinderen de kracht van

Daarbij leveren de museumlessen een bijdrage

literatuur en leren ze wat verhalen voor hen

aan de taalverwerving en -ontwikkeling.

en hun omgeving betekenen. Verhalen zijn

Vooral kinderen met een taalachterstand of

voor kinderen een springplank naar nieuwe

die taalzwak zijn, profiteren hiervan.

Foto: Eveline van Egdom.
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Voor de bovenbouw
van het voortgezet
onderwijs biedt het
Literatuurmuseum
de verdiepende les
Literatuur in anderhalf
uur. Niet alleen in het
museum, maar ook online via Literatuur
museum.nl heeft het museum educatieve
programma’s voor het voortgezet onderwijs.
De lessen stimuleren leerlingen schrijvers en
literaire thema’s te ontdekken en deze verder
te bestuderen. Ze leren literaire begrippen
kennen en hanteren, en krijgen handreikingen
het gelezen werk in historisch perspectief
te plaatsen. In 2018 heeft het museum de
In Ik ben Kikker (boven) en de Kinderboekenambassade.
Foto’s: Eveline van Egdom.

educatiepagina’s op Literatuurmuseum.nl
geoptimaliseerd en verrijkt met een inleidend

Het Kinderboekenmuseum heeft een uit

filmpje waarin Alma Mathijsen – een van de

gebreid educatief aanbod voor het primair

curatoren van het online platform – kort en

onderwijs en de brugklas. Dit aanbod werd in

krachtig uiteenzet wat het Literatuurmuseum

2018 opnieuw uitgebouwd. Zoals elk jaar bood

is en wat de waarde van het archief is.

het museum speciale Kinderboekenweeklessen
aan, toegespitst op het thema van 2018:
vriendschap. Met de Bibliotheek Den Haag
maakte het museum de les De koffer van Kikker.
Nadat op school de prentenboeken door Max
Velthuijs over Kikker en zijn vriendjes worden
gelezen, brengen de klassen aan het eind
van de leesperiode een verdiepend bezoek
aan Ik ben Kikker. Per 2018 biedt het museum
scholen de mogelijkheid de les uit te breiden met
een bezoek aan de Kinderboekenambassade.
Docenten kunnen hierin met hun klas op school
een bijzonder boek kiezen, waarna een paar
leerlingen in de ambassade er een enthousias
merend filmpje over maken. Zo worden leer
lingen uitgedaagd een persoonlijke en onder
bouwde mening over boeken te vormen en deze
onder woorden te brengen.

Museumles Literatuur in anderhalf uur. Foto’s: Mike Bink.
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Lesmateriaal op
Literatuurmuseum.nl.

Voor het algemene publiek heeft het museum
de educatieve Literaire Routes App. De zeven
literaire wandelingen in deze gratis app voor
smartphones zijn vol verhalen. Aan de hand
van onder meer anekdotes, citaten uit leven
en werk, en bijzondere beelden voeren de
wandelingen langs de plekken die het decor
vormen voor het leven en werk van schrijvers.
De app werd in 2018 in een geheel nieuw jasje
gestoken. Hoewel ze primair ontwikkeld is voor
literatuurliefhebbers, wordt ze ook gebruikt

Artikel over de Literataire Routes App in De Posthoorn.

door het onderwijs, zoals blijkt uit een tweet

Aanhakend bij de Boekenweek ontwikkelde het

van Lisanne Snelders:

museum voor literatuurliefhebbers een speciale
rondleiding over literatuur en de natuur. Hierin
kwamen J.C. Bloems bekende dichtregels
‘Natuur is voor tevredenen en legen. / En dan
wat is natuur nog in dit land? / Een stukje bos,
ter grootte van een krant, / een heuvel met wat
villaatjes ertegen’ voorbij, en werd stil gestaan
bij Willem Kloos en de aan hem toegeschreven
wijsheid dat de natuur mooi is, maar dat je er
wel wat bij te drinken moet hebben.

Aad Meinderts.
Foto: Jessica Swinkels.

‘Natuur is voor tevredenen en legen.
En dan wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
een heuvel met wat villaatjes ertegen’
- J.C. Bloem
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V.l.n.r. Harriët van Reek, Ingrid Verkiel, Aad Meinderts, Prinses Akishino,
Marjolijn Hof, Helma van Lierop en Annette de Bruijn. Foto: Evelline van Egdom.

Evenementen
Van een middag over Herman Gorter en
de activistische poëzie en een Happy Art
Masterclass tot een kinderboekenfestival dat
6.000 bezoekers trok. In 2018 organiseerde het
Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum 81
evenementen.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien
trapte 24 januari in het museum de Nationale
Voorleesdagen af met het Voorleesontbijt. De
prinses las voor uit Ssst! De tijger slaapt, het
Prentenboek van het Jaar 2018.

Aad Meinderts en Prinses Akishino. Foto: Eveline van Egdom.

Voorleesontbijt met Prinses Laurentien. Foto: Eveline van Egdom.

‘We vinden het een eer dat Hare
Keizerlijke Hoogheid er voor heeft
gekozen het Kinderboekenmuseum
te bezoeken. Voor mij een teken
dat de Nederlandse jeugdliteratuur
mondiaal aanzien geniet.’

Opnieuw hoog bezoek toen het Kinderboeken

Ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke

museum op 27 oktober Hare Keizerlijke

bezocht het museum. Op Instagram vertelde ze

Hoogheid Prinses Akishino van Japan mocht

hierover: ‘Alsof je een boek instapt, dat gevoel

ontvangen. Na een rondleiding door het

kreeg ik toen ik door ‘t Kinderboekenmuseum

museum sprak de prinses met enkele vertegen

liep. Kinderen, jong en oud, kunnen hier

woordigers van de jeugdliteratuur, onder wie

al spelend kennismaken met de werelden

Marjolijn Hof en Harriët van Reek. ‘We vinden

van Kikker, de Griezelbus en andere mooie

het een eer dat Hare Keizerlijke Hoogheid er

kinderverhalen. Hopelijk blijven de kinderen

voor heeft gekozen het Kinderboekenmuseum

de verhalen zo leuk vinden, dat ze later zelf

te bezoeken. Voor mij een teken dat de Neder

ook volop gaan lezen.’ Ze bezocht eveneens

landse jeugdliteratuur mondiaal aanzien

het depot, waar ze originele handschriften van

geniet’, zei directeur Aad Meinderts.

Louis Couperus kreeg te zien: ‘Ik vond het heel
bijzonder om het werk van een van Nederlands
grootste schrijvers van zo dichtbij te bekijken. ’
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‘Het is juist fijn om anders te
zijn. Gewoon is zo gewoon,’
- Paul van Loon

Onder anderen Stine
Jensen, Ted van Lieshout,
burgemeester Pauline
Krikke, Dolfje Weerwolfje
en Niki Smit waren op de
Kinderboekenparade.
Foto’s: Eveline van Egdom.

‘Het is juist fijn
om anders te zijn.
Gewoon is zo
gewoon,’ schrijft
Paul van Loon. De Kinderboekenparade –
gehouden op 10 juni – stond in 2018 in het
teken van verhalen die laten zien hoe bijzonder

Er waren bijzondere workshops door o.a. Mylo

gewoon is en hoe gewoon bijzonder. Het

Freeman en Marije Tolman, Niki Smit gaf 100%

museum sloot hiermee op speelse wijze aan

eigenwijze fashiontips en Stine Jensen leerde

bij Lees met andermans ogen, een landelijke

filosoferen. De Kinderboekenparade trok een

campagne van de Leescoalitie over diversiteit

recordaantal bezoekers; circa 6.000 kinderen en

en de verbindende kracht van verhalen. Tijdens

hun (groot)ouders bezochten het gratis festival.

het gratis festival genoten kinderen van
wonderlijke gedichten van Ted van Lieshout

Tijdens de schoolvakanties bracht het Kinder

en doken ze met Sjoerd Kuyper in nieuwe

boekenmuseum vele extra activiteiten. In de

werelden. Tosca Menten trakteerde op een

voorjaarsvakantie stonden Charlotte Dematons

knotsgek optreden en Milja Praagman vertelde

en haar illustraties centraal en tijdens de mei

over het lammetje dat eigenlijk een varken is.

vakantie draaide het museum om de zee.

Workshop door Charlotte Dematons.
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Links: Workshop door Thé Tjong-Khing.
Rechts: Pim & Pom-voorstelling Het Feestelijke
Fiepboek van De Toren van Geluid.
Midden: Photobooth op de Harry Potter Dag.

De Zomerteken

Ook voor volwassenen organiseerde het

school opende in

Kinderboekenmuseum activiteiten. Onder

juli en augustus

het motto ‘Vol inspiratie het voorjaar in’

zijn deuren. Wie

bracht het museum voor docenten van het

tips en trucs wilde

primair onderwijs een middag met lezingen en

van echte tekenaars

workshops door Charlotte Dematons, Hans &

kon aanschuiven bij

Monique Hagen, Stine Jensen en Selma Noort.

diverse tekenmasterclasses, alle geïnspireerd

Op 16 mei hield Anna Woltz in het museum de

op het werk Thé Tjong-Khing. Ook Thé zelf gaf

Annie M.G. Schmidtlezing. In een persoonlijk

tweemaal een tekenworkshop. Aansluitend bij

verhaal gaf ze voor een uitverkochte zaal haar

het thema van de Kinderboekenweek stond

visie op de kinder- en jeugdliteratuur.

het Kinderboekenmuseum de hele maand

‘Dat doen goede schrij

oktober in het teken van vrienden, met onder

vers. Ze poetsen de

meer een Harry Potter Dag, over de magische

werkelijkheid voor je op.

kracht van vriendschap, en een Pim & Pom Dag

Na het lezen van een

rondom de twee ondeugende vrienden uit de

echt goed boek glanst

boeken van Mies Bouhuys en Fiep Westendorp.

je eigen leven iets meer

Rond de kerst beleefden kinderen een echte
schoolvakantie in het Kinderboekenmuseum,
waar de leukste meesters en juffen te vinden

dan daarvoor,’ aldus
Anna Woltz.
Foto: Eveline van Egdom.

Anna Woltz. Net na
de zomervakantie gaf

waren. Annet Schaap, die de Meester Jaap-

illustrator Marenthe Otten in het museum

en Supperjuffie-boeken illustreert, gaf een

een Happy Art Masterclass voor volwassenen.

tekenworkshop en Mirjam Oldenhave en Rick

Bijzonder was ook de viering van de 90e

de Haas een Mees Kees-verteloptreden.

verjaardag Dolf Verroen. In aanwezigheid van
tout kinderboekenland, onder wie Charlotte

Ook in 2018 sloot het museum aan bij diverse

Dematons, Rindert Kromhout, Paul van Loon

landelijke initiatieven. Tijdens de Poëzieweek

en Gideon Samson, presenteerde de schrijver

trakteerde de Poëziedame op mooie poëzie en

bij die gelegenheid zijn nieuwe boek Droomopa.

ook de Kikkertiendaagse werd gevierd in het
museum. Het museum vierde in de Week van
de Alfabetisering de kracht van taal met diverse
workshops en activiteiten. De week werd
afgesloten met een interactieve voorstelling
waarin Roodkapje en Curt Fortin, bekend van
Z@pp, met het publiek gedichten maakten.
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Een jarige Dolf Verroen te midden van (kinderboeken)schrijvers
en illustratoren, onder wie Jet Boeke, Vivian den Hollander
Yvonne Keuls, Rindert Kromhout,Paul van Loon, Selma
Noort en Ingrid & Dieter Schubert.

Edward van de Vendel, Bibi Dumon Tak en Jan Paul Schutten tijdens
de uitreiking van de Theo Thijssen-prijs 2018. Foto: Mylène Siegers.

Jacques Dohmen, Joke van
Leeuwen en Toon Tellegen
tijdens de uitreiking van de
Theo Thijssen-prijs 2018.
Foto: Mylène Siegers.

Ook het Literatuurmuseum
organiseerde in 2018 een aantal
evenementen. Zo bracht het

Cees Nooteboom en Aad Meinderts tijdens
de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 2018.
Foto: Mylène Siegers.

met de Jan Campert-Stichting

haar geleerd dat je enkel

en De Gids een middag over

moet schrijven wat zich met

Herman Gorter, zijn poëzie

vurigheid aandient en dat er

en zijn drang de wereld te ver

geen grens moet zijn aan wat

beteren. Wetenschappers en

je voor een boek doet, zolang

dichters betraden het podium en als afsluiting

het dat boek beter maakt.‘ In samenwerking

beleed Erik van Muiswinkel in alle toonaarden

met het museum vond op 21 januari, tijdens

zijn liefde voor de dichter van de Mei. Om de

het Schrijversfeest in het Theater aan het Spui,

vrijwilligers van het crowdscourcingsproject

de uitreiking plaats van de literaire prijzen van

Schrijversdagboeken te bedanken voor hun

de Jan Campert-Stichting. De Nederlandse

inspanningen organiseerde het museum

literatuur werd gevierd en onder anderen Annet

een bijeenkomst waarbij Annemiek Recourt

Schaap en Hans Tentije kregen uit handen van

geïnterviewd werd over haar biografie over

wethouder Joris Wijsmuller een literaire prijs.

J. Greshoff.
Het museum was ook gastheer voor evene
Uiteraard organiseerde het Literatuurmuseum

menten van anderen. Zo werd in het museum

weer diverse prijsuitreikingen. Nachoem

het boek Mussenlust gepresenteerd in aan

M. Wijnberg nam op 24 mei de P.C. Hooft-

wezigheid van vele dichters die aan deze

prijs in ontvangst. ‘Wijnberg houdt niet van

bloemlezing hun medewerking gaven en

poëticale verhevenheden. Zijn gedichten zijn

naar aanleiding van de opening van de

onderzoeken, hij wil verhalen vertellen en is

Kinderboekenambassade in juni koos de

niet per se op zoek naar schoonheid. Hij stelt

Israëlische ambassadeur het museum als

zichzelf en de lezer vragen, ’ aldus de jury. Op

plek voor een boekpresentatie over 70

25 september werd de Theo Thijssen-prijs

jaar Israël. Mylo Freeman gebruikte het

uitgereikt aan Bibi Dumon Tak. Edward van

Kinderboekenmuseum als locatie voor

de Vendel zei in zijn laudatio: ‘Ik heb van

haar cursus Prentenboeken maken.

Nachoem M. Wijnberg
tijdens de uitreiking van
de P.C. Hooft-prijs 2018.
Foto’s: Mylène Siegers.

‘Wijnberg houdt niet van poëticale verhevenheden. Zijn gedichten
zijn onderzoeken, hij wil verhalen vertellen en is niet per se op
zoek naar schoonheid. Hij stelt zichzelf en de lezer vragen’
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Marketing &
communicatie

Het is niet onopgemerkt gebleven… Ook in 2018

In het kader van de 55e geboortedag van

was het museum volop in de media aanwezig.

Joost Zwagerman besteedden diverse tv-

Zo was er op 24 januari veel aandacht voor

programma’s rond 18 november aandacht aan

het voorlezen van Prinses Laurentien tijdens

de in 2015 overleden schrijver, waarbij gebruikt

het Nationale Voorleesontbijt, waarbij het

werd gemaakt van de museumcollectie. Ook

tv-programma Goedemorgen Nederland live

de vernieuwing van de Literaire Routes App

verslag deed van de voorbereidingen. Dezelfde

kon op belangstelling rekenen, zo was die

dag was het museum te zien in het NOS-

onder meer onderwerp in het radioprogramma

journaal in een item over het (behoud van

Taalstaat.

het) handschrift. Christiaan Weijts las in het
museum ‘Ultra mare’ van J. Slauerhoff, voor
de mini-documentaire Zeegezichten die TV
West maakte ter gelegenheid van de campagne
Feest aan Zee. TV West deed ook verslag van de
opening van de Kinderboekenambassade. Niet
als enige, ook op Radio1 was daar aandacht voor.
Het Jeugdjournaal wijdde er niet alleen een
item aan, maar ook de Stelling van de Dag: ‘Als
iemand enthousiast is over een boek wil ik het
lezen’.
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Links: Item over de Kinderboekenambassade in het Jeugdjournaal.
Rechts: Christiaan Weijts en Aad Meinderts worden gefilmd door
Omroep West.

Digitaal bezoek

Prestatieafspraken OCW

2018

2017

Bezoeken website Literatuurmuseum

176.243

149.831

Bezoeken website Kinderboekenmuseum

117.100

144.701

Totaal bezoeken websites

293.343

294.532

330.000

Totaal unieke bezoekers websites

191.920

195.991

255.000

Facebook likes

33.298

28.987

Twitter volgers

6.243

5.684

Instagram volgers

3.464

2.671

12.818

12.748

Abonnees digitale nieuwsbrieven

Het museum bedreef in het verslagjaar actief

Het gros van de communicatie vond online

pr om opmerkelijke aanwinsten, tentoon

plaats. Om een continue stroom aan bezoekers

stellingen, evenementen et cetera onder de

naar Literatuurmuseum.nl te leiden, werd

aandacht te brengen. Deze inspanningen

gebruik gemaakt van Facebook-advertising.

leidden tot 1.112 berichten in printmedia

Daarnaast werden Facebook-campagnes

en online, met een advertentiewaarde van

ingezet om onder meer de Kinderboekenparade

€ 3.447.225. Er was onder meer veel aandacht

en de crowdfunding-campagne voor de Kinder

voor de verwerving van het archief van de

boekenambassade te promoten. Kinder

Toonder Studio’s en ook de tentoonstelling

boekenambassadeurs Hans & Monique Hagen

Thé Tjong-Khing – In beeld zorgde voor een piek

leverden een belangrijke bijdrage aan de

in de berichtgeving. Het museum verscheen in

promotie van de Kinderboekenambassade.

onder meer Spoor en in landelijke en regionale

Zij zorgden niet alleen vooraf, maar ook na

kranten, waaronder Het Parool, Algemeen

de opening van ‘hun’ ambassade via hun site

Dagblad, Limburgs Dagblad en Kidsweek.

en socials voor reuring. Zo werden wekelijks
Boekfilmpjes gepost van schrijvers als Jacques
Vriens en Anna Woltz, illustratoren als Philip
Hopman en Annette Fienieg, en anderen, onder
wie Job Cohen.
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Uit onderzoek blijkt dat veel bezoekers het

Kinderboekenambassade werd een dergelijke

museum kennen van posters en flyers. Vandaar

actie ingezet. Onder het motto ‘Altijd prijs met

dat voor diverse evenementen en voor de

een Museumkaart’ werden zowel de expositie

vernieuwde Literaire Routes App posters en/of

als de Harry Potter-winactie onder de aandacht

flyers werden ontwikkeld die verspreid werden

gebracht. Iedereen die in de actieperiode

onder bibliotheken, in (kinder)boekhandels,

het museum bezocht, ontving een speciaal

culturele instellingen en cafés. Voor de Kinder

Kinderboekenmuseum-memoblokje.

boekenparade en de Zomertekenschool werden
bovendien outdoorcampagnes ingezet.

Het museum richtte zich in 2018 ook speciaal
tot het onderwijs. Na de optimalisering van de

28

Daarnaast zette het museum promoties

educatiepagina zette het Literatuurmuseum

in. Zoals de grote Harry Potter-winactie,

via Facebook een fraai vormgegeven promotie

waarbij iedereen die tussen 18 september

campagne in om de gratis lespakketten bij

en 28 oktober een Boekfilmpje opnam in de

docenten bekend te maken. Ook werd er een

Kinderboekenambassade kans maakte op

e-mailing verstuurd. Samen met ICLON (het

een reis naar de Harry Potter Experience

Interfacultair centrum voor lerarenopleiding,

in Engeland. De actie werd gewonnen door

onderwijsontwikkeling en nascholing van de

de 10-jarige Emma. ‘Zij trok ons met haar

Universiteit Leiden) organiseerde het museum

zachte, bezwerende stem mee naar de geheim

een nascholingsbijeenkomst voor leraren

zinnige wereld van Harry Potter,’ aldus de

Nederlands. Centraal stond de vraag hoe je

jury, Kinderboekenambassadeurs Hans &

literatuurgeschiedenis in de klas tot leven kan

Monique Hagen. Samen met de Museumkaart

brengen. Verder was het museum te vinden

bracht het museum een actie rond Charlotte

op de Dag van het Literatuuronderwijs en op

Dematons – In beeld, waarbij houders van

het door de Internationale Vereniging voor

een Museumkidskaart een door Dematons

Neerlandistiek georganiseerde Colloquium

geïllustreerde poster kregen. Ook rondom de

Neerlandicum te Leuven.

Samenwerking
Hans & Monique Hagen.
Foto: Eveline van Egdom.
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Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

De in 2018 gerealiseerde

werkte in 2018 samen met een groot aantal

Kinderboekenambassade

organisaties, van de Museumvereniging en Den

was het resultaat van

Haag Marketing tot de CPNB en Kinderopvang

een samenwerking met

2Samen. De samenwerkingsverbanden

Kinderboekenambassa

waren divers van aard en gericht op inhoud,

deurs Hans & Monique

zichtbaarheid, het bereiken van meer en/of

Hagen en Stichting Lezen.

nieuw publiek, een efficiëntere bedrijfsvoering

De partners bundelden

et cetera. Dankzij shared services met de

de krachten zowel

Koninklijke Bibliotheek waren ook in 2018

inhoudelijk als op het gebied van onder meer

belangrijke voorzieningen efficiënt en effectief

communicatie. Ook participeerde het museum

georganiseerd. Ook heeft het museum in

in andere projecten die leesbevordering ten

het verslagjaar diverse andere (structurele)

doel hebben. Zoals Lees met andermans ogen

samenwerkingsprojecten opgestart in het kader

een landelijke campagne van de Leescoalitie

van archief, wetenschap en digitalisering.

over diversiteit en de verbindende kracht van
(geschreven) verhalen. Belangrijk onderdeel

De site Literatuurmuseum.nl en het festival

was de Mensenbieb: een bibliotheek vol levende

de Kinderboekenparade zijn twee structurele

boeken. Hier kunnen mensen met elkaar in

projecten die vele partners bijeenbrengen.

gesprek gaan en op die manier voor even in

Ook in 2018. Voor het kinderboekenfestival

de belevingswereld van een ander stappen.

werd samengewerkt met onder meer de

Lodewijk Asscher over de Mensenbieb: ‘Ik heb

Bibliotheek Den Haag, het Gemeentemuseum

twee heel waardevolle gesprekken gehad met

en Kinderboekwinkel Alice in Wonderland,

twee mensen, onder wie een man die uit Zuid-

met uitgevers als ROSE stories heel veel

Soedan is gevlucht en daar nu gedichten over

schrijvers en illustratoren en met de CPNB.

schrijft. De wereld die hij mij beschreef ken ik

Voor Literatuurmuseum.nl waren de samen

alleen uit literatuur, en dat is precies wat het

werkingspartners onder meer de diverse

lezen van boeken zo waardevol maakt.’

curatoren, Huygens ING en Bibliotheek.nl
(vallend onder de Koninklijke Bibliotheek).

Mede dankzij het Kinderboekenmuseum
startte De Schoolschrijver in 2018 in de regio
Den Haag. Kinderboekenschrijvers verbinden
zich aan een basisschool om het leesplezier en
de schrijfvaardigheid van kinderen te vergroten.
Het programma is speciaal ontwikkeld voor
scholen met een hoog percentage taalzwakke
kinderen. ‘Het Kinderboekenmuseum staat
voor leesbevordering en het stimuleren
van de eigen talenten en creativiteit, en
De Schoolschrijver sluit daar perfect bij aan,’
aldus directeur Aad Meinderts.

Start van De Schoolschrijver met Ineke Mahieu.
Foto: Eveline van Egdom.
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Het Kinderboekenmuseum
vierde Feest aan zee.
Foto: Eveline van Egdom.

Workshop door het
Gemeentemuseum op de
Kinderboekenparade.
Foto: Eveline van Egdom.

Het museum werkt

tentoonstellingen en activiteiten. Ook het

onder meer samen

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

op het gebied van

haakte aan bij deze campagne die geïnitieerd

educatie. Het is een van

werd door Den Haag Marketing. Zo organi

de oprichters van het

seerde het Kinderboekenmuseum in de

Haagse Cultuurmenu,

meivakantie zee gerelateerde activiteiten en

een succesvol educatief

bracht het Literatuurmuseum de tentoon

samenwerkings

stelling J. Slauerhoff. Een scheepskist vol

verband van musea,

verlangen. Tijdens de zomermaanden

dat jaarlijks circa 30.000 leerlingen

was op de Scheveningse boulevard een

bereikt. Daarnaast is het een van de samen

openluchttentoonstelling te zien met daarin

werkingspartners van de Cultuurschakel, de

ook aandacht voor deze Slauerhoff-expositie.

expertise- en bemiddelingsorganisatie voor
cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in

Het museum kent enkele internationale

Den Haag. Het museum draagt bij aan de

partners. Sinds jaar en dag vindt er met

ontwikkeling van de doorgaande leerlijn

het Letterenhuis in Antwerpen onderlinge

literatuur die de Cultuurschakel in het kader

uitwisseling plaats op het gebied van kennis en

van het landelijke programma Cultuureducatie

expertise; daarbij maken beide organisaties het

met Kwaliteit creëert. Daarnaast biedt het

literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd. Het

Kinderboekenmuseum lessen aan via de

museum is ook actief lid van het International

Cultuurschakel; het museum blijkt hierbij zeer

Committee for Literary Museums van het

populair en staat met het Gemeentemuseum

ICOM. Tot slot voerde het museum in 2018 met

hoog in de lijst van meest geboekte musea.

onder andere de Shakespeare Birthplace Trust
en Marbach oriënterende gesprekken over een

Den Haag stond in 2018 in het teken van 200

samenwerking op het gebied van het online

jaar badplaats Scheveningen en vierde Feest

presenteren van literaire collecties.

aan Zee. Diverse musea pakten groots uit met

Openluchttentoonstelling
Feest aan Zee.
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Diversiteit
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Tijdens de Kinderboekenparade.
Foto’s: Eveline van Egdom.

Dit thema werd
speels en vooral
niet te belerend
vertaald. Zo was er
een interactieve
vertelvoorstelling
over het eerste
Wie leest, bekijkt de wereld door de ogen

Nederlandse transgender-prentenboek,

van een ander. Hij of zij kruipt in de huid

Het varkentje dat een lammetje was, was

van personages, die soms een heel andere

Maryam Hassouni van de partij met haar

achtergrond of levensstijl hebben. Het horen

boek Hoekjes van geluk over de Marokkaans-

van een verhaal of het lezen van een boek

Nederlandse Sam die door magische werelden

biedt nieuwe ervaringen en inzichten, waarbij

reist, konden bezoekers aan de hand van een

de lezer vaak niet alleen verschillen leert

optreden van een finalist van de Nationale

kennen, maar ook overeenkomsten ziet. Het

LeesVertelwedstrijd ervaren hoe je een

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

verhaal vertelt als je doof bent, en stond er

is van mening dat literatuur bij uitstek een

een workshop geprogrammeerd rondom het

kunstvorm is die op het gebied van diversiteit

boek Brieven van Mia. Dit gaat over een in een

een bijdrage kan leveren. Het onderschrijft

asielzoekerscentrum wonend Syrisch meisje,

de Code Culturele Diversiteit en streeft naar

dat de correspondentie vindt van twee Joodse

een inclusief beleid op alle niveaus van de

geliefden die elkaar uit het oog verloren tijdens

organisatie en op alle gebieden: Programma,

de Tweede Wereldoorlog. Het debuut van Astrid

Personeel, Publiek en Partners.

Sy toont de verschillen en overeenkomsten
tussen de vluchtende Joden destijds en de

Hoewel het museum in zijn activiteitenbeleid al

vluchtelingen uit landen als Syrië anno nu.

langer rekening houdt met diversiteit, koos het
er in 2018 bewust voor de Kinderboekenparade

Niet alleen op het punt van programma werd

diversiteit als thema mee te geven. Niet alleen

aandacht besteed aan diversiteit, dit gebeurde

op het gebied van bijvoorbeeld etniciteit,

ook met de andere drie P’s. Zo was ROSE

nationaliteit en sociale klasse, maar ook

stories een van de inhoudelijke partners van

qua gender, seksuele geaardheid et cetera.

het festival. Deze uitgeverij en producent heeft
tot doel ‘verhalen vertellen die de heden
daagse samenleving in al haar diversiteit
representeren. Met aandacht voor meer
culturele diversiteit en een betere representatie
van vrouw’. Ook op personeelsgebied was
diversiteit aandachtspunt, bijvoorbeeld bij de
keuze van de moderatoren. De op- en afbouw
van het festival werd verzorgd door Ap’s
verhuur, een leerwerkbedrijf voor jongens
met een afstand tot de arbeidsmark. Met het
festival wilde het museum bovendien een breed

Maryam Hassouni op de Kinderboekenparade.
Foto: Eveline van Egdom.
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Diversiteit

In Papiria. Foto: Mike Bink.

op de twee P’s publiek en programma van
de Code Culturele Diversiteit. Het museum
had bovendien kinderboekenschrijfster en
illustrator Mylo Freeman gevraagd aansluitend
een lezing te verzorgen. Freeman is onder meer
bekend van haar prentenboekenreeks over het
donkere prinsesje Arabella.
en cultureel divers publiek trekken. Uit het

Niet alleen tijdens de Kinderboekenparade,

publieksonderzoek gehouden tijdens het

maar ook in het algemeen streeft het museum

festival bleek het percentage van respondenten

er sinds jaar en dag naar een breed en divers

met een niet-Nederlandse nationaliteit te zijn

publiek over de vloer te krijgen. Den Haag kent

gestegen: 22% ten opzichte van 18.1% in 2017.

veel inwoners met een migrantenachtergrond

Het festival werd bezocht door mensen met

en uit de lage sociale welstandsklasse; via het

roots in o.a. Soedan, Marokko, Argentinië,

onderwijs bereikt het museum veel van deze

India, China en Rusland. Alle bezoekers waar

kinderen. De ervaring leert dat veel kinderen

deerden het zeer dat er op een positieve en

die met school het museum bezoeken,

feestelijke manier aandacht werd besteed aan

later terugkomen met hun families. Ook het

diversiteit. Het project leerde de organisatie

speciaal onderwijs weet het museum te vinden.

bewuster met heterogeniteit om te gaan.

In het educatieve aanbod wordt rekening

Respondenten met een
niet-Nederlandse nationaliteit

gehouden met grote niveauverschillen en
diverse leerstijlen. Steeds meer scholen kennen
een Plusklas (Leonardogroep of kangoeroeklas)
waarin hoogbegaafde leerlingen extra worden
uitgedaagd. Daarnaast bestaan er de taalzwakke
klassen die juist weer op een wat lager niveau

22%

18,1%

instappen. Het Kinderboekenmuseum biedt
voor al deze specifieke leerlingen een passend
programma. Het museum verbreedt zijn
publiek ook door te participeren in projecten
als De Schoolschrijver en een speciaal

2018

2017

NT2-project, waarbij moeders met een
migrantenachtergrond tijdens hun cursus het

Tijdens het Museumcongres van de Neder

Kinderboekenmuseum bezoeken. Dit werkt

landse Museumvereniging organiseerde het

drempelverlagend en heeft vaak herhaalbezoek

museum een expertmeeting waarbij werd

tot gevolg. Verder biedt het museum gratis

ingezoomd op de manier hoe tijdens de

toegang voor mensen met een Ooievaarspas

Kinderboekenparade diversiteit als leidraad

(een gratis kortingspas voor Hagenaars met een

was genomen. Directeur Aad Meinderts en

laag inkomen).

de projectleider van het festival gingen in
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NT2-les in ABC met de dieren mee.
Foto’s: Eveline van Egdom.

Is diversiteit reeds een uitgangspunt bij
het evenementenbeleid, de komende
jaren wil het museum die meer integreren
in het tentoonstellingsaanbod en voor
Literatuurmuseum.nl. Bij de keuze van
Voor mensen met een mobiliteitsbeperking

de curatoren is rekening gehouden met

heeft het museum lichtgewicht en opvouwbare

diversiteit, wat invloed heeft op de artikelen.

krukjes die te verkrijgen zijn bij de receptie.

Het museum probeert op de site een breed

Er zijn mindervalidentoiletten en aangezien

scala aan onderwerpen te presenteren, zo

het museum drempelloos is en er liften in het

is er een online tentoonstelling over de

gebouw zijn, is het museum voor rolstoelen

Nederlands-Surinaamse schrijver Albert

toegankelijk.

Helman, en Omdat ik iets te zeggen had over
vrouwelijke schrijvers uit de 19e eeuw. Dit

De Code Culturele Diversiteit heeft eveneens

is echter een uitdaging aangezien de site de

betrekking op personeel. Het museum kent

collectie als leidraad heeft – en die weerspiegelt

weinig verloop in personeel, waardoor het

onontkoombaar het verleden, waarin literatuur

moeilijk is de code hier actief toe te passen.

voor een onevenredig groot deel een zaak

Bij het aannemen van medewerkers voor

leek te zijn van witte mannen. Het museum

de receptie en de publieksbegeleiders zijn

is zich hiervan bewust en heeft recentelijk de

op dit gebied al wel stappen gezet. Hier

aandacht voor de toenmalige literaire periferie

zijn medewerkers aangesteld, deels met

geïntensiveerd. Voor de website is het een

een bi-culturele achtergrond die, vanuit

speerpunt om die periferie, waar mogelijk,

verscheidenheid in afkomst en achtergrond,

centraal te stellen. Het museum gaat dus actief

een verscheidenheid aan talenten met zich

op zoek naar aanleidingen om ook schrijvers

meebrengen. In 2018 participeerde het

die buiten de mainstreamliteratuur vallen

museum bovendien in het inburgeringstraject

voor het voetlicht te halen. Ook bij de lopende

SamenHaags, in het kader waarvan een

digitaliseringsprojecten wordt gekeken naar

Syrische vrouw stage liep in het museum. Via de

diversiteit. Zo staan in het in 2018 gestarte

gesubsidieerde STiP-banen voor Hagenaars die

Metamorfoze-digitaliseringsproject Brieven en

al geruime tijd een bijstandsuitkering krijgen,

dagboeken 1885-1940 documenten centraal van

werd in 2018 een medewerker aangesteld.

vrouwelijke schrijvers.
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Organisatie
Foto: Cristel Toet-Lavies.
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Raad van Toezicht

Personeel

De Raad van Toezicht van de Stichting NLL

Het personeel bestond op 31 december 2018

bestond op 31 december 2018 uit: 			

uit de hieronder vermelde personen, waarvan

			

23 in loondienst (19,9 fte).

Koos van der Steenhoven, voorzitter
Marita Mathijsen-Verkooijen			

Managementteam

Jan Boerstoel 					Aad Meinderts, directeur

Martijn David					Bertram Mourits, hoofd collecties
Birgit Büchner 			

Ingrid Verkiel, adjunct-directeur /
hoofd publiekszaken en tentoonstellingen

In 2018 werd Helma van Lierop opgevolgd

Marian van Wissen, hoofd bedrijfsvoering

Birgit Büchner, directeur van het museum

Inge Stikkelorum, directie-asstistent

Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Met
haar heeft de Raad een lid dat bekend is met de
museumwereld en vertrouwd met de artistieke
en educatieve aspecten van het museumbeleid.

Collecties

Jessica Brul, medewerker collecties
Carina Brummel, conservator

In het verslagjaar is de Governance Code

Daan Cartens, conservator

Cultuur toegepast. Het museum onder

Christie Hak, medewerker collecties

schrijft de Code Culturele Diversiteit en zal

Madelon Monté, medewerker studiezaal

de implementatie daarvan verder ter hand

Anita van Oostrom, medewerker studiezaal

nemen.

Dick Welsink, conservator
Nina Wolff, medewerker collecties

De Raad van Toezicht vergaderde in aanwezig
heid van de directeur en de adjunct-directeur
in 2018 vier maal. Daarnaast was er geregeld
bilateraal overleg tussen de directeur en de
voorzitter.

Publiekszaken

Anouk van Dijk, coördinator educatie
Jef van Gool, redacteur Literatuurmuseum.nl
Maaike Kramer, pr en communicatie
Renate van Lamsweerde,
tentoonstellingsmaker
Nadine van Maanen, projectleider
Literatuurmuseum.nl
Astrid Oosterhof, coördinator evenementen
Faye Visser, assistent publiekszaken en
tentoonstellingen
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Bedrijfsvoering

Tom Asselman, medewerker bedrijfsvoering
Rob van Goudzwaard, medewerker
bedrijfsvoering
Eveline Groenewegen, weekendcoördinator/
beheer museumshop
Lucie Rietdijk, senior financiën
Marieke van Wissen, medewerker
personeelszaken/financiën

Receptionisten
Jillian Hehanussa
Menthe de Kloe

Museumdocenten en
publieksbegeleiders

Karina Lampe

Laura Bijloo

Tara Pinkster

Zeynep Polat

Lola Beekink

Lysanne Plugge

Eva Straver

Roos Bugter

Caja van der Poel

Marjolein van Heiningen

Tamara van Sprundel

Anne Kamps

Mandy Teunissen

Sanne Kappert

Mitch Wind

Niels Bokhove, medewerker collecties

Mirona Koelemeijer

Rakhi Wind

Annelies Dirkse, medewerker collecties

Iris Langenberg

Gerjanne van Zuilen

Mitch Glasbergen, medewerker educatie

Matthijs van der Meulen

Vrijwilligers

Rita Gircour, medewerker collecties
Sven Feenstra, medewerker collecties

De circa 30 vrijwilligers die zich hebben

Liesbeth ten Houten, medewerker collecties

ingezet tijdens de Kinderboekenparade

Melinda Koopman, medewerker educatie

worden in het bovenstaande overzicht

Miki Koster, medewerker collecties

niet vermeld, hetzelfde geldt voor de

Aad van Onselen, medewerker educatie

87 zeer actieve vrijwilligers die in 2018

Leni Quann, medewerker collecties

een bijdrage leverden aan het Dagboeken-

Ton van Rijn, medewerker collecties

crowdsourcingsproject.

Nanny Sabelis, medewerker educatie
Rian van de Sande, medewerker studiezaal
Inge Schouten, medewerker educatie
Rudy Schreijnders, medewerker collecties
Tineke Spiering, medewerker educatie
Corline Verloop, medewerker educatie
Alexandra de Vries, medewerker collecties

Museummedewerkers tijdens diverse evenementen.
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Financiën en
cultureel ondernemerschap

Handschrift van Mystiek lichaam
van Frans Kellendonk.

Financiën en cultureel
ondernemerschap

Philip Hopman met de portretten van Paul Biegel en Annie M.G.
Schmidt die hij voor de Kinderboekenambassade maakte.

Het museum streeft als cultureel ondernemer
naar een gezonde financiële situatie waarin
risico’s worden gespreid, kostenefficiënt en
synergetisch wordt gewerkt – onder andere
door samenwerking met andere organisaties
– en eigen inkomsten en bijdragen uit
private middelen worden gestimuleerd.
Extra uitgaven worden pas gedaan als
daarvoor dekking is gevonden. De organisatie
is behoedzaam en neemt geen risico’s in
verband met een bescheiden eigen vermogen.
Er wordt conservatief begroot. Tegenvallende
inkomsten kunnen opgevangen worden door
variabele, te beïnvloeden kosten.

Exploitatierekening 2018

2018

Begroting

2017

678.495

302.500

611.106

27.573

17.500

15.210

in €

in €

in €

BATEN
Publieksinkomsten
Overige directe opbrengsten
Indirecte inkomsten

103.066

33.000

31.488

Bijdragen uit private middelen

415.409

200.500

413.586

Totale Opbrengsten

1.224.543

553.500

1.071.390

Subsidie OCW

2.830.102

2.771.065

2.771.065

665.725

140.000

664.791

Totale Subsidies/Bijdragen

Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen

3.495.827

2.911.065

3.435.856

TOTALE BATEN

4.720.370

3.464.565

4.507.246

1.437.914

1.352.503

1.305.723

399.582

331.510

399.862

1.334.515

1.207.721

1.236.142

44.945

15.000

42.346

LASTEN
Salarislasten
Afschrijvingen
Huisvesting
Aankopen
Overige lasten
TOTALE LASTEN
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten/-lasten
Exploitatieresultaat
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1.078.941

557.831

1.239.403

4.295.897

3.464.565

4.223.476

424.473

0

283.770

84

0

267

424.557

0

284.037

Bestemmingsreserves/-fondsen

191.366

0

251.263

RESULTAAT

233.191

0

32.774

Ondernemerschap
Het resultaat van de organisatie is in
2018 sterk verbeterd, onder meer door
de hogere inkomsten uit entreegelden en
winkelverkopen, en het succesvol verwerven
van private gelden van Fonds 1818, Hendrik
Mullerfonds, De Versterking en Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden en diverse
particulieren. Ook de Gemeente Den Haag
steunde het museum financieel. Het museum
is deze partners veel dank verschuldigd.
Daarnaast experimenteerde het museum in het
verslagjaar met nieuwe mogelijkheden voor
particuliere fondsenwerving. Zo startte het
museum voor de Kinderboekenambassade
een crowdfundingcampagne op Voordekunst.
nl, toegespitst op de realisatie van schilderijen
door Philip Hopman. De campagne was
zeer succesvol waarbij 107 % (€ 14.455) van
het gevraagde bedrag bijeen werd gebracht.
Donateurs gaven als motivatie: ‘Prachtige
schilderijen trekken de aandacht naar deze
mooie en belangrijke ruimte: een plek die laat
zien hoe leuk lezen is!’ En: ‘Lezen is geluk
vinden in werelden die nieuw voor je zijn en
alle projecten en ieder die daarvoor werkt
verdienen onze sympathie.’
Op Literatuurmuseum.nl en Kinder
boekenmuseum.nl werden donatiepagina’s
opgezet. Hoewel er nog geen actieve
campagnes zijn gevoerd deze onder de
aandacht te brengen, zijn de eerste donaties
binnen. Zo schonk een bezoeker € 500
aan het Kinderboekenmuseum met als
motivatie: ‘Mijn kinderen genieten van
dit museum.’ In 2019 zal het museum
verder experimenteren met particuliere
fondsenwerving.

Huisvesting
Ondernemerschap blijkt ook uit hoe
het museum handelt ten opzichte van
zijn huisvestingssituatie. Het heeft –
naast de hechte samenwerking met het
Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de

huidige en toekomstige huisvesting – in de
afgelopen jaren met een zelf aangezocht
bureau een Programma van Eisen en een
business case opgesteld, met een makelaar
een pand gezocht, overleg gehad met de
gemeente Den Haag en is in gesprek met de
geemeenten Utrecht en Rotterdam. In de
loop van 2018 werd duidelijk dat het pand
dat het museum op het oog had, Lange
Voorhout 7, verkocht werd aan een belegger
van kantoorpanden. De zoektocht naar nieuwe
huisvesting kent dus nog geen einde en ook
in 2018 heeft het museum zich georiënteerd
op nieuwe mogelijkheden. De bovenstaande
onzekere huisvestingssituatie is in zoverre
veranderd dat het museum zeer recent van het
Rijksvastgoedbedrijf te horen heeft gekregen
dat het zeker tot 2026 in het huidige pand kan
blijven. Op basis hiervan heeft het museum
gekozen een tweesporen beleid te voeren. Het
gaat weer investeren op de huidige locatie en
zet tevens de zoektocht naar een nieuwe locatie
voort. Het investeren in de huidige locatie zal
in fasen gebeuren, zodat de koers verlegd kan
worden als er een nieuw pand gevonden is, of
daarop reëel uitzicht is.

Prestatie
doelstellingen
Het museum wordt door het ministerie
van OCW getoetst op het behalen van
verschillende doelstellingen. Zoals hierboven
beschreven is met 112.000 bezoekers de
bezoekersdoelstelling van 55.000 ruimschoots
behaald. Ook op educatief gebied heeft de
organisatie met ruim 11.000 leerlingen een
uitstekende prestatie geleverd; de doelstelling
was 6.500. Daarnaast toetst het ministerie de
organisatie op cultureel ondernemerschap.
De indicator hiervoor, de eigen inkomsten
uitgedrukt in een percentage van de struc
turele subsidie, bedroeg 43,3%. De organi
satie voldoet hiermee ruimschoots aan de
minimumnorm die door het ministerie is
vastgesteld (19,5%).
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Bijlagen
Aanwinsten 2018
A

–– Bernadet Boorsma, por

–– L. Ali Cohen, diverse

C
–– Simon Carmiggelt, bonzen

archivalia, waaronder

Abdolah, Bernlef, Hanna

kop door Hetty Heyster;

manuscripten, correspon

Bervoets, Nico Dijkshoorn,

bronzen beeld door onbe

dentie, financiële bescheiden

Ronald Giphart en Maartje

kende; brief aan Simone

en een testament.

Wortel.

Buré.

–– Clara Asscher-Pinkhof,

–– Mies Bouhuys, deel literaire

–– J.B. Charles (ps. van W.H.

typoscript van ‘De roep van

nalatenschap, bevat o.m.

Nagel), interview door Klaas

de dode kinderen’.

gedichten, dossier m.b.t.

Heeres en Hans Grolleman.

De dag dat Tommy drie werd,

B
–– Thea Beckmann,
gesigneerde briefkaart.
–– Belcampo (ps. van H.P.
Schönfeld Wichers), foto’s.
–– Martien Beversluis,
handschrift van ‘De ballade
van de vleermuis’, met op

foto’s, uitgeverscontracten

D

en brieven van o.a. Gertie

–– Charlotte Dematons, kaart

Evenhuis, Ed. Hoornik en A.
Roland Holst.
–– Menno ter Braak, diverse
manuscripten; conceptbrief
aan Konrad Merz.
–– Jeroen Brouwers, corres

aan Annelie Grob.
–– Gerda Dendooven, illustratie
voor Het verhaal van Slimme
Krol en hoe hij aan de dood
ontsnapte.
–– Adriaan van Dis, aanvulling

dracht en brief aan Harry

pondentie met Niels

op het literair archief,

Weissenberg.

Bokhove.

met o.m. manuscripten en

–– J.M.A. Biesheuvel, diverse
documenten.
–– Herman Pieter de Boer, brief
aan mevrouw Ongering.
–– Jan Willem de Boer, aan
vulling op literair archief,
bevat o.m. manuscripten
en typoscripten, divers
drukwerk en corres
pondentie.
–– Jo Boer, boek met opdracht

–– Jean Brüll, aanvulling op de
literaire nalatenschap.
–– M.J. Brusse, exemplaar

typoscripten, typoscripten
van anderen waaronder
De ommegang van Connie

van Boefje met in potlood

Palmen en Om te vlieg

getekende titelpagina door

van Breyten Breytenbach,

Brusse.

persoonlijke documenten,

–– Boudewijn Büch, archivalia

map m.b.t. Boudewijn

met betrekking tot zijn

Büch, diverse voorwerpen

ouders.

waaronder een sigaar,

–– Gerd Busse, drukproeven

gerookt en gesigneerd

van en/of correspondentie

door Cees Nooteboom, en

aan de heer en mevrouw

m.b.t. Duitse vertalingen

correspondentie met o.a.

Ongering.

door Busse van werk van

Simon Carmiggelt, Renate

o.a. Gerbrand Bakker,

Dorrestein, G.L. Durlacher,

archivalia, waaronder

Paulien Cornelisse, Willem

Maarten ‘t Hart, Willem

manuscripten van het

Elsschot, Karel van het

Frederik Hermans, A.F.Th.

sprookje ‘Roodkapje’ en het

Reve, J.J. Voskuil en Frank

van der Heijden, Frans

gedicht ‘Ik wou dat ik twee

Westerman.

Kellendonk, Harry Mulisch,

–– Godfried Bomans, diverse

hondjes was’, persoonlijke

Charlotte Mutsaers, Connie

documenten en brieven aan

Palmen, Renate Rubinstein

o.a. Tjalie Robinson, Gabriël

en Marten Toonder.

Smit en Carol Voges.
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tretten van o.a. Kader

–– A. den Doolaard (ps. van

–– Maarten Embrechts,

–– Herman Gordijn, portretten

C.B. Spoelstra), diverse

olieverfportretten van

van Menno ter Braak, Jac.

archivalia, waaronder

Connie Palmen en Simon

van Hattum en Gerrit

aantekeningen,

Vinkenoog.

Komrij; etsen met gedichten.

manuscripten waaronder

–– Lidy van Eijsselsteijn,

het oermanuscript van

rijmprent van ‘De ballade

De druivenplukkers,

van de kerkklok’.

persoonlijke documenten

documenten.
–– Karel N.L. Grazell, portret
door J.G. Notenboom, met

waaronder schoolwerk en

F

adressenboekje, en een brief

–– Hans Faverey, literaire

op achterzijde een gedicht
nalatenschap, met o.m.

van Willem Kloos.

–– Hermine de Graaf, diverse

door Grazell.
–– J. Greshoff, brief aan

aantekeningen, manus

Kurt Lehmann; diverse

nalatenschap, met o.a.

cripten en typoscripten,

documenten waaronder

aantekeningen, jeugdwerk,

persoonlijke documenten

aantekeningen, manus

dummies, een diploma,

waaronder schoolrapporten,

cripten en typoscripten en

voorwerpen waaronder een

dossier betreffende zijn

persoonlijke documenten.

pen voor signeersessies

vader, foto’s, boeken met

tijdens een Amerikaanse

opdrachten door o.a. Hugo

H

tournee en foto’s.

Claus en Gerrit Kouwenaar,

–– Hella S. Haasse, brief

–– Renate Dorrestein, literaire

en correspondentie met

aan Marijke van Dorst;

albumblad met tekening en

o.a. Bernlef, Jan Brokken,

opzet in handschrift voor

vers door Dragt.

Maria van Daalen, Jacques

toneelbewerking van Alleen

Hamelink, Hans Tentije,

op de wereld van Hector

Willem van Toorn en Lela

Malot voor de Amsterdamse

–– Tonke Dragt, poesie

–– Serge van Duijnhoven, por
tret door Fredie Beckmans.

Zečković.

E

–– Camila Fialkowski,

–– Els van Egeraat, illustratie
voor De omzwervingen
van Odysseus van Simone
Kramer.

Montessorischool.
–– Annemarie van Haeringen,

illustratie voor Griezellige

illustratie voor Wat dansen

bosavonturen van Het

we heerlijk van Toon

Griezelgenootschap.
–– Annette Fienieg, illustraties

Tellegen.
–– Dolf Hamming, boeken

voor Voel je wat ik voel van

met opdrachten van o.a.

m.b.t. de biografie van

Jan van Coillie en voor

Frank Martinus Arion,

Frederik van Eeden door Jan

Verdriet is drie sokken van

Remco Campert, Gerard

Fontijn; brief van Simone en

Koos Meinderts.

Reve en Bert Schierbeek,

–– Hanneke Eggels, typoscript

Pierre H. Dubois.
–– Eduard Elias, literaire
nalatenschap, met o.m.

en correspondentie met o.a.

G

Jeroen Brouwers, Willem

–– Ida Gerhardt, brieven aan

typoscripten, drukwerk,

Marianne Kaas; gedichten

foto’s en brieven van o.a.

voor Kaas en Meia Albardaa.

Pierre H. Dubois, Annie

Frederik Hermans en Harry
Mulisch.
–– Jan Hanlo, portret door
Cock van de Pavoordt.

Salomons en Adriaan van
der Veen.
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Bijlagen

–– F. Harmsen van Beek,

–– Ed. Hoornik, deel literaire
nalatenschap, bevat o.m.

aanvulling op de literaire

aantekeningen, manus

voor Het goud van de ver

nalatenschap, met o.m.

cripten en typoscripten van

borgen stad van Reggie Naus

persoonlijke notities,

gepubliceerde en onge

en In het spoor van de rode

manuscripten, tekeningen

publiceerde gedichten,

leeuw van Bert Kouwenberg

en brieven aan o.a. Peter Vos.

adressenboekje, foto’s,

–– François HaverSchmidt,

documenten m.b.t. verzet,

–– Mark Janssen, illustraties

en An van ’t Oosten.
–– Kitty de Josselin de Jong,

schilderij door Johannnes

concentratiekampen en

diverse archivalia, waar

Gijsbert Vogel met op

gevangenschap in Dachau,

onder manuscripten en

achterzijde een gedicht.

en brieven van o.a. Gerrit

typoscripten, drukwerk en

–– Wim Hazeu, aanvulling op

Achterberg, Anna Blaman,

dagboekfragmenten.

het literair archief, bevat

Jan Engelman, Adriaan

o.m. een brief van Gerrit

Morriën, Nico Rost, S.

Een bos vol tover van Sjoerd

Kamphuis aan Ed. Hoornik,

Vestdijk, Hendrik de Vries

Kuyper en Van mij en van jou

en correspondentie van

en Victor E. van Vriesland.

van Hans & Monique Hagen.

Hazeu met o.a. Willem

–– Philip Hopman, illustratie

–– Jan Jutte, illustraties voor

Barnard, Sybren Polet,

voor Soms zie ik 1000

K

Jan Terlouw en Simon

lichtjes van Nannie Kuiper;

–– Hans P. Keuning, corres

Vinkenoog.

schilderijen t.b.v. de Kinder

–– J.A. Henry, diverse archivalia
waaronder boeken met

pondentie met Gerrit van
Dijk.

boekenambassade.
–– Mies van Hout, illustratie

–– Willem Kloos, handschrift

opdracht van o.a. Antoon

voor Feestliedjes van ons

van ‘Ja, Christus moest de

Coolen, Josepha Mendels

allemaal.

God der Vreugde heeten!’.

en Arthur van Schendel,

–– Jan Hulsker, familie

en brieven van o.a. Midas

correspondentie.

Dekkers.

archivalia, waaronder bio-

exemplaar van Homme’s

en bibliografische infor

hoest met opdracht voor

matie, foto’s, condoleanc

Ernst Nagel, met bijgevoegd

brieven van o.a. P.C. Boutens,

een brief.

Lodewijk van Deyssel en

–– Coby Hol, illustraties.
–– Wil den Hollander, manus
cript (in fotokopie) van
Johanna; brief aan Betty
Veldwachter; foto’s.
–– Alice Hoogstad, illustraties
voor Moord in de jungle
van Anna van Praag en
Lieverkoekjes van Hans
Kuyper.

–– Sandra Klaassen, illustratie
voor Robin en God van Sjoerd
Kuyper.

–– Gerard van Hulzen, diverse

–– Willem Frederik Hermans,
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J

portret door Joke Sterk;

Jeanne Reyneke van Stuwe.

I

–– Kees van Kooten, brief aan
Miriam Dart.
–– Tony Kurpershoek-Scherft,
literaire nalatenschap.

L
–– Joke van Leeuwen,
illustraties voor Kukel en
Kweenie.
–– Lisette Lewin, portret door
Willeke van Tijn.

N

P

manuscripten, typoscripten,

–– Aad Nuis, foto’s.

–– P.A.N., archief.

drukproeven en/of corres

–– Uitgeverij Nijgh &

–– Lidia Postma, illustratie voor

–– Libertinage, archief met

De gestolen spiegel.

pondentie van o.a. A. Alberts,

Van Ditmar, diverse

C. Buddingh’, Jan Hanlo,

archivalia waaronder

Albert Helman, M. Nijhoff,

contracten van Louis

nalatenschap en archief

A.L. Schneiders en

Couperus en corres

van Parade der Profeten,

M. Vasalis.

pondentie met Nescio.

bevat o.m. manuscripten en

–– M. Nijhoff, diverse docu

typoscripten, persoonlijke

–– Ted van Lieshout, foto’s door
Van Lieshout.

–– Jan Praas, literaire

menten waaronder sinter

documenten, officiële

klaasverzen, foto’s en

documenten, foto’s en

op literair archief, met o.a.

brieven aan o.a. Josine

correspondentie met o.a.

manuscripten, drukwerk en

van Dam van Isselt en S.

Theo van Baaren en Ad den

foto’s.

Vestdijk.

Besten.

–– Hans Lodeizen, aanvulling

–– Sanne te Loo, illustraties

–– Apie Prins, correspondentie

voor Gewoon Fien en Ping Li

O

en zijn vlieger.

–– G.A. van Oorschot, exem

M
–– Merlyn, archief, bevat o.m.
manuscripten, typoscripten
en/of correspondentie van

met Elizabeth van Stappen,
met bijgevoegd een typo

plaar van Van het westelijk
Front geen nieuws van

script over Sonja Prins.
–– Sonja Prins, diverse

Erich Maria Remarque met

archivalia, waaronder

inscriptie.

aantekeningen en brieven

–– Mary Ophoff, diverse archi

aan Joris Duytschaever.

o.a. H.C. ten Berge, Herman

valia waaronder illustraties

–– René Pullens, illustratie voor

de Coninck, Jan Cremer, F.

voor o.a. boeken en ansicht

Raven in de lucht van Hans

ten Harmsen van der Beek,

kaarten, plakboeken en

Petermeijer.

Willem Frederik Hermans,

foto’s.

Lucebert en Pierre Kemp, en

–– Ton van Oudwijk (ps. van

Q
–– Uitgeverij Querido, foto’s

(transcripten van) inter

A. Oudwijk-Koppelman),

views met o.a. Louis Paul

blad ter verwelkoming

door Philip Mechanicus

Boon, Hugo Claus, Harry

als lid van de Vereniging

van o.a. Inez van Dullemen,

Mulisch, Gerard Reve, S.

van Letterkundigen met

Annemie en Margriet

Vestdijk, Leo Vroman en Jan

handtekeningen van o.a.

Heijmans, Willem Jan Otten,

Wolkers.

Gabriël Smit en Aar van de

Helga Ruebsamen en Bob

Werfhorst.

den Uyl.

–– Henk Romijn Meijer, brief
aan J.G. Kepler.
–– Marga Minco, brief aan
Miriam Dart.

–– Georgien Overwater, illus
traties voor Kat in ‘t bakkie,

R

rijmen is een makkie van

–– Gerard Reve, brief aan G.C.

Hans Kuyper, Herrie: een

Langereis; geluidsopname;

klein voorleesboek van

portret door Julius Winter

Ted van Lieshout en Op en

mans; notitie in exemplaar

Dekker), portret door Fredie

top Fien! van Harmen van

van Bezorgde ouders.

Beckmans.

Straaten.

–– Adriaan Morriën, brief aan
Maartje Luccioni.
–– Multatuli (ps. van E. Douwes
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Bijlagen

–– B. Roest Crollius, schilderij.
–– Juul Roggeveen, literaire
nalatenschap, met o.m.

–– Jan en Gertrude Starink,

pondentie met Jürgen Born.

literair archief, met o.m.

–– Roelof van der Schans,

aantekeningen, manus

illustratie voor Jehanne van

cripten en typoscripten,

pondentie met o.a. Josepha

Simone van der Vlugt.

diverse dossiers en corres

Mendels, Herman Robbers

–– Gerardus Schoorl, brieven

typoscripten en corres

en Leonard Roggeveen.
–– A. Roland Holst, diverse

Daalen, Tonnus Oosterhoff,

Montijn, Adriaan Morriën,

Johan Polak en Leo Vroman.

Gerard Reve, Wim

en correspondentie met

Sonneveld en Victor E. van

Bomans, Jan Engelman,

Vriesland.
pondentie met Gerrit

Gerrit Rietveld, Henriëtte

Kouwenaar en Simon

en Hendrik de Vries.
–– R.N. Roland Holst, portret
door Roland Holst.
–– Renate Rubinstein, brief van
Willem Wittkampf; brieven

–– Jos Steegstra, deel literaire
nalatenschap.
–– Jan Stegeman, fotoarchief,

–– Erik Slagter, corres

Charlotte van Pallandt,
Roland Holst, Bert Voeten

pondentie met o.a. Maria van

van o.a. Wim Kan, Ileen

archivalia waaronder foto’s
o.a. J.C. Bloem, Godfried

voornamelijk bestaande uit
schrijversportretten.
–– Harmen van Straaten,

Vinkenoog.

illustraties voor De gelaarsde

–– Wilfred Smit, diverse

kat, De nieuwe kleren van de

archivalia waaronder
scripties over Smit, geluids

keizer en Super Jan.
–– Peter van Straaten, portret

opnamen en een portret.

door Marjan de Glopper;

–– Theo Sontrop, diverse

schetsboek.

en gedichten van Dick

archivalia waaronder werk

Hillenius.

van en/of correspondentie

T

met o.a. Johnny van

–– Thé Tjong-Khing, diverse

–– Helga Ruebsamen, literaire
nalatenschap, bevat onder

Doorn, Anna Enquist,

illustraties, o.a. voor de

meer manuscripten en

Maarten ’t Hart, Anton

reeks Vos en Haas van Sylvia

typoscripten van o.a. Het lied

Korteweg, Ed Leeflang,

Vanden Heede en De dag

en de waarheid.

Nelleke Noordervliet, Cees

dat de zee weg was van Anne

Nooteboom, Ethel Portnoy,

Prins.

S

Jean-Pierre Rawie, Peter Vos

–– Ewoud Sanders, corres

en Joost Zwagerman.

–– Oscar Timmers (ps. van
J. Ritzerfeld), literaire

pondentie met o.a. Midas

–– Gitte Spee, illustratie voor

Dekkers, Adriaan van Dis,

Meneer Big gaat naar de

aantekeningen, typo

haaien.

scripten, foto’s en corres

Maarten ‘t Hart, Rudy Kous
broek, Lisette Lewin en
Frank Westerman; diverse
archivalia waaronder een
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–– Aimé van Santen, corres

–– Koos Speenhoff, portret
door onbekende kunstenaar.
–– Dagmar Stam, illustratie

nalatenschap, met o.m.

pondentie met o.a. Hugo
Claus, Ivo Michiels en
Monika van Paemel.

kaart van Wiel Kusters aan

voor Heksensoep en Griezel

–– Marije Tolman, illustratie

Jacques Klöters en een

taart van Maureen Du Toit.

voor Gewone bijzondere

typoscript van lezing door

dagen van Sjeffie en Giraffe

Guus Kuijer.

van Lambert Fortuin.

–– Wouter Tulp, illustraties

–– Theun de Vries, brief aan

voor Boris van Jaap ter Haar

Jan Arendse; handschrift

en Piet en de Piraten van

van de titelpagina van De

Tjibbe Veldkamp.

schellenboom; brief aan

X
Y

–– Murat Tuncel, diverse

J. Duytschaever; brieven

Z

archivalia, waaronder

aan o.a. Freddie en Truus

–– Lela Zečković, literaire

manuscripten in het Turks,

Oversteegen; boeken met

nalatenschap, bevat

bibliografische gegevens,

opdracht.

o.m. aantekeningen,

typoscript voor ‘Turkse
literatuur in Nederland’;
audiovisueel materiaal en
foto’s.

–– Leo Vroman, brief aan VPRO
radio.

W
–– Elly de Waard, illustraties

U

manuscripten en typo
scripten, tekeningen,
financiële bescheiden en
correspondentie o.a. m.b.t.
haar man Hans Faverey.

door Marietine Birnie voor

V

dichtbundel De catwalk van

Aanwinsten in de vorm van

de deining; foto’s.

krantenknipsels, tijdschriften,

–– Fleur van der Weel, illustra

drukwerk, scripties, beeld- en

ties voor Elegast van Agave

tie voor Bibi’s Bijzondere

geluidsopnamen en foto’s zijn

Kruijssen en Tjibbe Tjabbes’

Beestenboek van Bibi Dumon

niet allemaal opgenomen in

wereldreis van Harm de

Tak en een illustratie voor

deze lijst.

Jonge.

De groeten van Superguppie

–– Fiel van der Veen, illustra

–– Willem Vermeer, diverse
archivalia waaronder een

van Edward van de Vendel.
–– Fiep Westendorp,

verslag van een vakantie

gordijnstof met afbeelding

tocht.

van Dikkertje Dap van Annie

–– S. Vestdijk, aanvulling op
de literaire nalatenschap,

M.G. Schmidt.
–– L.H. Wiener, manuscripten

met o.a. aantekeningen,

en typoscripten, docu

manuscripten, oorkondes,

menten m.b.t. Willem

een sinterklaasgedicht voor

Frederik Hermans.

Mieke Vestdijk, agenda’s en
correspondentie.

–– Henriëtte Willebeek le Mair,
illustraties.

–– A. Viruly, correspondentie

–– Alex de Wolf, illustraties

met J.P.D. Baas-van Dijk.

voor In een land hier

–– Mischa de Vreede, aan

ver vandaan van Arend

vulling op literair archief,

van Dam en Help! Een

met o.m. typoscripten,

gobbelgobbelmonster van

reclamedrukwerk en een

Paul van Loon.

foto.
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Bijlagen
Schenkers en bruikleengevers 2018
A

–– Lucy Coenen-Schellart,

–– Antien Aletrino, Amsterdam
–– Ilja Arendse, Alzonne
(Frankrijk)

Den Haag

Voorschoten

–– Paul J.D. Baas, Heemstede

Isselt, Amsterdam
–– R. Dekker, Velserbroek

–– Mieke de Bie-van

–– Charlotte Dematons,

Heerikhuizen, Velp

Haarlem
–– Gerda Dendooven,

–– Marietine van LeeuwenBirnie, Amsterdam
Rotterdam

–– Erica Devilee, Vellberg

Amsterdam

–– De heer P. Bijleveld,
Voorschoten

C

–– Maarten Embrechts,
Turnhout (België)
–– Joyce Engelhard,
Amsterdam

Den Haag
–– Gerard Cappers, Haren
–– Yung Carmiggelt,
Amsterdam
–– Paul Casparie, Den Haag

–– Alice Hoogstad, Bergen (NH)
–– Mies van Hout, Zeegse
–– Edward Houting, Groningen

I
J
–– Mark Janssen, Valkenburg

F

a/d Geul

–– Camila Fialkowski, Breda

–– De heer H.U. Jessurun

–– Emile Fallaux, Amsterdam

d’Oliveira, Amsterdam

–– Annette Fienieg, Utrecht

–– Cécile de Jonge

–– Leo Fiethen, Viersen

–– Arendo Joustra, Amsterdam

(Duitsland)

–– Paul van Cappelleveen,
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Hoogenboom, Amsterdam

–– Hanneke Eggels, Beesel

–– Mevrouw J.E. Broeze,

–– De heer F.W.M. Hol, Gouda
–– De heer T.F.A.M.

Zoom

–– De heer J.T. Bremer,

(Duitsland)

de Hoef

Antwerpen (België)
–– Gerrit van Dijk, Middelburg

–– Els van Egeraat, Bergen op

–– Gerd Busse, Dortmund

Amsterdam
–– Philip Hofman, Egmond aan

–– Niels Bokhove, Utrecht

Westzaan

–– Judith Herzberg,
–– Hetty Heyster, Amsterdam

–– Piet Bogaards, Den Haag

Wieringerwaard

Voorhout

–– Joris Duytschaever,

E

Dordrecht

–– De heer J.A. Henry,

–– Adriaan van Dis, Eefde

–– De heer Boerboom, Gorssel

–– Bernadet Boorsma,

Den Haag
–– Wim Hazeu, Baarn

(Duitsland)

Amstelveen
–– Maarten de Boer,

Amsterdam
–– Mevrouw A.L.M. Hamming,

Amandsberg (België)

–– De heer A.M. de Boer,
–– De heer J. de Boer,

Monsma, Krommenie
–– Annemarie van Haeringen,

–– Miriam Dart, Naarden

–– Ellen Beek, Den Haag

–– Eva Biesheuvel (†), Leiden

H
–– Mevrouw M. Habich-

–– Henriëtte R. van Dam van

–– Fredie Beckmans,
Amsterdam

–– Ted de Graaf, Buinen
–– Annelie Grob, Amsterdam

D
–– De heer E.J. Daalder,

B

–– Jef van Gool, Rijswijk

G

–– Jan Jutte, Arnhem

K

–– Marjan de Glopper, Egmond
aan Zee
–– Joycelyn Godden, Londen
(Engeland)

–– Marianne Kaas, Slochteren
–– Bibliotheek Theologische
Universiteit Kampen
–– Marita Keilson, Laren

–– De heer J.W.M. Kessels,
Amsterdam

–– Lidia Postma, Ees
–– De heer M. Praas, Utrecht

–– Sandra Klaassen, Schijndel

–– Gaby Proper, Alkmaar

–– De heer/mevrouw J.L.

–– Rogier Proper, Amsterdam

Kuipéri, Diemen
–– Marcel Kurpershoek,
Amsterdam
–– Roos Kwakernaak-Zweep,

–– Lia Pullens, Gemert

Q

L

Amsterdam
–– Harm Stumpel, Hoorn

T
–– Thé Tjong-Khing, Haarlem

–– Uitgeverij Querido,
Amsterdam

Heveadorp

Wayenburg, Utrecht
–– Erica Stigter-Hoornik,

–– Anne Tieleman, Den Haag
–– Marije Tolman, Den Haag
–– Simone Toole, Fareham

R

(Engeland)

–– Ted van Lieshout, Amsterdam –– Emilie van de Raa,

–– Vrouwkje Tuinman, Utrecht

–– Martijn van der Linden,

–– Wouter Tulp, Rotterdam

Rotterdam

Amsterdam
–– Mevrouw Nives Rebernak,

–– Maartje Luccioni,

Zagreb (Kroatië)

Montfermeil (Frankrijk)

–– Marja Roete, Bodegraven

–– Patricia Lodeizen, Den Haag

–– Mevrouw H. van Rooijen-

–– Sanne te Loo, Utrecht

M
–– Elze Noor Meijer-van Hulzen,
Wassenaar
–– Boris van der Möhlen,
Amsterdam

Dijkman, Den Haag
–– De heer S. de Rijk, Oosthuizen

–– Murat Tuncel, Den Haag
–– Willeke van Tijn, Amsterdam

U
V
–– Gé Vaartjes, Boskoop

S

–– Fiel van der Veen, Haarlem

–– Ewoud Sanders, Haarlem

–– Dick Vestdijk, Amersfoort

–– Roelof van der Schans,

–– Mevrouw E.E. Viersma,

Pieterburen

Amsterdam

–– Ingrid Moor, Kwintsheul

–– Ina Schermer, Amsterdam

–– Frank van de Voordt,

–– Yvonne Mulder, Son &

–– Mieke Schoorl-Bouwman,

Capelle a/d IJssel

Breugel
–– Winfried H.A.M. van den
Muijsenbergh, Rotterdam

Amsterdam
–– Roelof Siegers, Eefde
–– Mevrouw C. Slot-Hulsker,
Hilversum

N

–– Mevrouw M. Smeding,

–– Janneke Nederpelt,
Eindhoven
–– Marjan Notenboom,
Amsterdam

O
–– De heer F.C.J.M. Ongering,
Den Haag
–– Georgien Overwater,
Amsterdam

Zumikon (Zwitserland)

–– Mischa de Vreede, Amsterdam
–– Sandra de Vries, Amsterdam

W
–– Martina Wagner-Mohr, Velp
–– Fleur van der Weel,
Amsterdam

–– Gitte Spee, Laren
–– Aart Spitz, Amsterdam

–– De heer R.B. van de Wetering
de Rooy, Cascais (Portugal)

–– Dagmar Stam, Laren
–– Magda van der Ster, Tholen

–– Annet Wigman, Beverwijk

–– Muriël Steegstra, Den Haag

–– Rob Willebeek le Mair, Doorn

–– Melitta Steenhuis,

–– Alex de Wolf, Amsterdam

Wageningen
–– Joke Stegeman, Wassenaar
–– De heer A.G. van der Steur,
Warmond

P

–– Diny Stolte, Delft

–– Marjolein Palma, Kampen

–– De heer J.G. Stomps, Bergen

X
Y
Z

–– Maud Peereboom, Amsterdam –– Reinder Storm, Den Haag

–– Piet Zegers, Heibloem

–– Mevrouw S.J.J. Pfeiffer,

–– Juul en Heleen Zwennes,

Den Haag
–– John Portielje, Bergen
–– Anneke Posch, Laren

–– Hans Straver, Zaltbommel
–– Harmen van Straaten,

Den Haag

Amsterdam
–– Laura Starink, Amsterdam

–– Hessel Posthuma, Nieuwegein –– Mevrouw ter Steeg-van
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Colofon

Dit Jaarverslag is een uitgave
van de Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en
Literatuurarchief.
Tekst: Aad Meinderts, Maaike
Kramer en Ingrid Verkiel
Vormgeving: Vlijt Ontwerp
Druk: Veenman+, Rotterdam
Beeld:
Beeld: Collectie NLL, Mike Bink,
Lodewijk Duijvesteijn (PAR31),
Titia Hahne, Eveline van Egdom,
Mylène Siegers, Jessica Swinkels
en Cristel Toet-Lavies.
De portretten van de nieuwe
curatoren zijn gemaakt door
Rebecca Clarke, die van Joost
Zwagerman door Gijs Kast. De
foto’s van de archiefstukken zijn
van Michiel Spijkers.
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# literatuurmuseum

# kinderboekenmuseum

Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en
Literatuurarchief
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Postbus 90515, 2509 LM Den Haag
telefoon 070 333 9666

Op de hoogte blijven? Volg ons:
@litmuseum en/of
@kinderboekenmus

www.literatuurmuseum.nl
www.kinderboekenmuseum.nl

