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Voorwoord

W

at een jaar en wat een hoog bezoekcijfer:

Met de komst van een hoofd Collecties

101.014 om precies te zijn. Ruim 50 %

per 1 februari 2018 zullen deze plannen

meer dan het aantal bezoekers van vorig jaar.

voortvarend worden uitgevoerd. Het feit dat

Een geweldige prestatie, vooral ook omdat de

het museum nog altijd kampt met financiële

gemiddelde toename van het museumbezoek in

problemen als gevolg van de forse structurele

Nederland 8,7% bedroeg.

bezuinigingen in 2012 zullen we maar modieus
als een ‘uitdaging’ typeren.

Het is natuurlijk maar de vraag of deze

“Hoofd in de
wolken, voeten
op de grond!”

aantallen in 2018 geconsolideerd kunnen

De huisvesting ten slotte legde ook in het

worden. Daar zullen we niettemin hard aan

verslagjaar een groot beslag op de tijd.

werken. De cijfers zijn in ieder geval een

Bovendien frustreerde de onzekerheid op

bemoedigende steun in de rug om de ingeslagen

huisvestingsgebied de bedrijfsvoering in

weg te vervolgen. Zoals beschreven in het

hoge mate, met name op het gebied van

Activiteitenplan 2017-2020 wordt deze weg

investeringen in tentoonstellingen. Wetend

vooral bepaald door enerzijds versterking van

dat het Koninklijke Bibliotheek-complex

het Kinderboekenmuseum als het gaat om

binnen afzienbare tijd niet langer onderdak

fysieke exposities en anderzijds door uitbouw

kan bieden aan het museum is uitgezien naar

van het Literatuurmuseum via het gelijknamige

alternatieve huisvesting. Het oog is gevallen

online literair platform. Dat online platform

op een prachtig pand en de sterren staan

mocht zich verheugen in een hoog aantal

gunstig. In de eerste helft van 2018 zal duidelijk

bezoekers. In totaal konden er in 2017 150.000

worden of alle overwegingen, berekeningen en

bezoeken worden genoteerd. Niet eerder in de

beraadslagingen niet voor niets zijn geweest.

geschiedenis van het museum werd de collectie

Als de plannen door kunnen gaan, betekent

zo succesvol naar de ogen, oren en het hart van

dat overigens dat het museum niet eerder

het publiek gebracht.

dan in het eerste kwartaal van 2021 van adres
wijzigt. Dat is dan wel een droomadres. Die tijd

De organisatie is er ook in 2017 in geslaagd

is hard nodig om een geheel nieuw museaal

belangrijke schrijvers- en illustratoren

concept neer te zetten, niet alleen op basis van

archieven te verwerven, ondanks het ontbreken

spectaculaire plannen, maar ook gegrondvest

van een structureel aankoopbudget. Op

op een degelijk financieel-zakelijk fundament.

het gebied van het collectiebeheer werden

Hoofd in de wolken, voeten op de grond!

er diverse beleidsdocumenten voltooid,
zoals een digitaliseringsplan.

door Aad Meinderts,
directeur
5
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Archief
M

Aanwinsten

omvat. Van manuscripten tot liefdesbrieven,

Zo kwam het Nederlands Literatuurmuseum en

eer dan 7.000 schrijvers en illustratoren
huizen in het archief, dat ruim 6 strek

kende kilometer documenten en objecten
van familiekiekjes tot staatsieportretten en van
kinderboekenillustraties tot typemachines.
Alles is er te vinden. Afgelopen jaar groeide
deze collectie met een kleine 120 strekkende
meter, zo’n 30 strekkende meter meer dan de
prognose. Deze groei is niet alleen kwantitatief
indrukwekkend, maar ook kwalitatief.

Literatuurachief afgelopen jaar in het bezit van
het ‘pre-debuut’ van Gerard Reve: een bundel
met tien gedichten die hij op zestienjarige
leeftijd schreef voor zijn jeugdvriendin. Ze zijn
Reves oudst bewaarde geschriften. Reve tikte de
tien gedichten uit op gelinieerde velletjes van
een schoolschriftje. Hij schonk de bundel op
10 maart 1940 aan Christina (‘Stien’) Amende.
Dit meisje, dat net als Reve op het Vossius
Gymnasium zat, deed hij, zo het verhaal wil, een
schriftelijk huwelijksaanzoek, dat overigens
vriendelijk werd afgewezen.
Tien jaar na de dood van Aad Nuis verwierf het
museum diens literaire nalatenschap. Nuis
was dichter, literair criticus, wetenschappelijk
medewerker, columnist en in 1994-1998
staatssecretaris van het ministerie van OCW.
In het overgedragen archief bevinden zich
diverse dossiers, onder andere gewijd aan
Renate Rubinstein, Breyten Breytenbach en
Friedrich Weinreb, foto’s en gedichten, essays
en toespraken in handschrift of typoscript.
Naast privé-correspondentie met zijn ouders
en jeugdvrienden zijn er tal van brieven van
onder meer Jeroen Brouwers, Chris J. van
Geel, Maarten ’t Hart, Frans Kellendonk,
Anton Koolhaas, Renate Rubinstein en Elly de
Waard. Bijzonder zijn
de drie schetsportretjes
van de lange, bedacht
zame man die op het
ministerie de bijnaam had
‘twee meter twijfel’. Nuis
koesterde die bijnaam als
geuzennaam.

Handschrift van Anna Enquist.
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Boven: Aad Nuis.
Onder: Cahier van Gerard Reve.
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Boven: Remco Campert door
F. Harmsen van Beek, 1956.
Midden: Brieven van Hein Boeken
aan Willem Kloos.
Onder: Illustraties van Margriet
Heymans voor Annetje Lie in het
holst van de nacht

Op de avond van zijn derde sterfdag droeg de

A. Alberts was, zo schrijft Graa Boomsma in

Verder vonden in 2017 de literaire nalaten

Vroman Foundation het beeldende werk van

zijn recente biografie, ‘een groot schrijver en

schappen van onder meer Miep Diekmann,

Leo Vroman over aan het museum. Vroman

een bescheiden mens, die in ogenschijnlijk

Jaap Harten en Evert Hartman hun weg

was naast een van Nederlands bijzonderste

openhartige vraaggesprekken toch zijn tong

naar het Nederlands Literatuurmuseum en

en veelzijdigste dichters, ook bioloog,

achter zijn tanden hield’. Zijn oeuvre werd

Literatuurarchief en werden (delen) van de

joods, eigenzinnig, nieuwsgierig en geestig.

in het jaar van zijn overlijden bekroond met

literaire archieven van J.M.A Biesheuvel,

En begenadigd tekenaar. Het Nederlands

de P.C. Hooft-prijs. In het verslagjaar werd

Remco Campert, Judith Herzberg en Leon

Literatuurmuseum en Literatuurachief

aan de collectie van het museum Alberts’

de Winter aan de instelling overgedragen.

beheerde reeds zijn literaire archief. Op

nalatenschap toegevoegd, bestaande uit onder

De organisatie verwierf vele brieven en

Literatuurmuseum.nl was de aanwinst aan

andere handschriften, typoscripten, knipsels en

correspondenties, waaronder kladbriefjes van

leiding voor een nieuw verhaal over Vroman.

diverse oorkondes van literaire prijzen. Voorts

Menno ter Braak, brieven van Jan Engelman

In deze digitale presentatie is Vromans literair

vele losse (familie)foto’s en een fotoalbum.

aan Lucebert, en van Gerard Reve aan Aya

en beeldend archief in een thematische context

Zikken, correspondentie tussen Hein Boeken

geplaatst. Het prachtig geïllustreerde verhaal

Ook werd in 2017 de omvangrijke collectie

en Lodewijk van Deyssel en de zeer omvangrijke

is tot stand gekomen in samenwerking met

kinderboekenillustraties van de organisatie

en innige briefwisseling tussen Frans Coenen

Vromans biograaf Mirjam van Hengel en de

uitgebreid, soms met enkele illustraties van

en Clare Lennart. De iconografische collectie

Vroman Foundation.

bijvoorbeeld Fleur van der Weel of Rie Cramer,

werd uitgebreid met onder meer een portret

en soms met een heel archief. Zo droeg het

van Remco Campert door F. Harmsen van

Bijzonder is ook de literaire nalatenschap

koningspaar van het Nederlandse prentenboek,

Beek en S. Carmiggelt door Frank Lodeizen en

van Lotte Ruting. Zij was een kunstenaar die

Ingrid & Dieter Schubert, het overgrote deel

de instelling verwierf voorts fotoalbums van

onder andere boekomslagen voor De Bezige Bij

van hun indrukwekkende archief over aan het

Hans Lodeizen en het fotoarchief van Leo van

ontwierp en de aankleding van het Boekenbal

museum en ook Margriet Heymans, die in 1973

Velzen, dat prachtige schrijversportretten bevat

verzorgde; zij was een graag geziene gast op

de allereerste Gouden Penseel in ontvangst

van onder meer C. Buddingh’, Jules Deelder,

menig literair feest. Ook illustreerde zij Klein

mocht nemen voor Hollidee de circuspony en

Willem Frederik Hermans, Cees Nooteboom,

TerReurspel (1946) van Jan G. Elburg, met

later nog een voor Imme Dros’ Annetje Lie in het

Christine Otten, Elly de Waard en Jan Wolkers.

wie zij een jarenlange relatie onderhield. Tot

holst van de nacht, heeft haar gehele illustratie-

De collectie werd eveneens verrijkt met de

het schitterende archief van Ruting behoren

archief overgedragen aan het museum.

handgeschreven gedichten ‘Een Liefde’ en

jeugdtekeningen vanaf 1922 op losse bladen en

‘Zondagmorgen’ van Ed. Hoornik en een cahier

in tekencahiers en met aquarelverf ingekleurde

met het handschrift van ‘De gravin zonder neus’

ansichtkaarten uit circa 1925-1927. Voorts

door Hella S. Haasse;

tekencahiers, portrettekeningen, houtsneden

deze opera in twee

en etsen, ontwerpschetsen en illustraties voor

bedrijven werd in

boekomslagen voor werk van onder anderen

1937 opgevoerd

Jan G. Elburg, Harry Mulisch en S. Vestdijk.

in Tjimatjan en

Verder is het typoscript van Elburgs gedicht

Batavia.

‘Niet eens een hongertocht’ het vermelden
waard, evenals een typoscript met illustraties
over regen.
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Literatuurmuseum.nl

Literatuurmuseum.nl biedt ook een veelheid

zijn. Nieuw aangetrokken curator Maarten

aan artikelen, geschreven door schrijvers

van der Graaff verdiepte zich naar aanleiding

onder meer blikken koektrommeltjes met

Dwalen tussen schrijvers en verhalen. Het

als Mohammed Benzakour, Hanna Bervoets

van Double Play - de film naar Dubbelspel van

scènes uit de Camera Obscura en een bijzonder

kan op Literatuurmuseum.nl, het online

en Thomas Heerma van Voss. Gefascineerd

Frank Martinus Arion - in een eerdere poging

object uit de werkkamer van Paul van Loon.

platform over de Nederlandse literatuur en het

door bepaalde archiefstukken werpen zij in

tot verfilming, die strandde omdat Arion het

Alma Mathijsen schreef in een artikel op

literaire erfgoed dat de organisatie opzette in

prikkelende columns hun persoonlijke licht op

politieke karakter van zijn roman wilde terug

Literatuurmuseum.nl over dit voorwerp:

samenwerking met het Huygens Instituut voor

een veelal zelf gekozen verrassend document of

zien in de film. Zijn artikel ‘Dubbelspel is niet wit

Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Op dit

voorwerp uit de collectie. Soms beschrijvend en

te maken’ werd doorgeplaatst in het Antilliaans

platform voor liefhebbers, wetenschappers en

analyserend, soms verhalend. Zo blikte Alfred

Dagblad. Na de oorlog kwam de naam van Jo

het onderwijs worden grote en kleine verhalen

Birney in het verslagjaar in zijn artikel ‘Een

van Ammers-Küller wegens haar Duitsgezinde

uit de literatuurgeschiedenis tot leven gebracht

bijgelovige treiterkous’ terug op een bijzondere

houding in een slecht daglicht te staan.

Ook aan bijzondere parafernalia in 2017 geen
gebrek. Zo werd de collectie uitgebreid met

‘Ik weet het niet zeker, maar
het is net of hij me aankijkt,
door de zwarte glazen is dat
onmogelijk met zekerheid vast
te stellen. Toch voel ik zijn blik,
soms minuten lang, op me
inwerken. Het is of hij iets van
me afpakt, of hij elke avond met
zijn ogen, door die bril heen,
mijn schedel in kruipt en mijn
gedachten steelt.’

aan de hand van de schatten die de organisatie

vriendschap met

beheert. Het is de manier om de prachtige,

Rudy Kousbroek en

maar deels hoogdrempelige en weinig zichtbare

mijmert Ernest van

collectie op een inspirerende en prikkelende

der Kwast, kijkend

manier toegankelijk te maken voor een breed

naar de illustraties

publiek. Zowel middels persoonlijke artikelen

van ‘zijn’ illustrator

geschreven door hedendaagse schrijvers als in

Sieb Posthuma, over

langere, meer beschouwende verhalen. In 2017

de kracht van de

schreef zij verongelijkt. Alma Mathijsen wijdde

werd het online museum uitgebreid met tien

verbeelding, over

in 2017 een tweeluik aan de vrijwel vergeten

nieuwe verhalen. Van een ode aan de geestelijk

wat had kunnen

schrijfster.

‘De laster en de nyd zyn vuil
en kruipend ongedierte, dat
ontelbare koppen heeft en dat
nooit heelemaal doodslaat’,

vader van Kikker, Max Velthuijs, tot een verhaal
Dit is slechts een kleine selectie uit

over de louterende werking van muziek in het

opnieuw een rijk jaar. Een compleet

werk én leven van Anna Enquist. Aleid Truijens

overzicht van de aanwinsten is

nam in de digitale presentatie ‘Miljoenenvoudig

opgenomen in de bijlage.

gesplitst en toch een’ over Hella S. Haasse alvast
een voorschot op haar biografie en Eva Rovers
schreef een verhaal over Boudewijn Büch: ‘Een
wereld verzinnen om mezelf waar te maken’.

Boven: Maarten van der Graaff door
Rebecca Clarke.
Midden links: Brief van Rudy
Kousbroek aan Alfred Birney.
Midden rechts: Jo van Ammers-Küller.
Onder: Schetsen door Sieb Posthuma
voor De familie Lazuriet van Ernest
van der Kwast.
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Links: object van Paul van Loon.
Rechts: Koektrommeltjes met scènes uit
de Camera Obscura van Hildebrand.
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Onderzoek en wetenschap
Een slaapdagboek? Een weerdagboek? Een

Van liefdesbrieven tot manuscripten, van

onaniedagboek? Thomas Heerma van Voss

schrijversportretten tot kinderboeken

is verbaasd over de maniakale schrijfdrift

illustraties: alles wat te maken heeft met

van Lodewijk van Deyssel die elk facet

het werk en persoonlijk leven van schrijvers

van zijn leven vastlegde en schreef er een

en illustratoren is te vinden in de collectie

artikel over. De vele dagboeken van Van

van het Nederlands Literatuurmuseum en

Deyssel werden in 2017 ook onder handen

Literatuurarchief. Een ware schatkamer voor

genomen bij een ambitieus crowd sourcing-

de onderzoeker. Dat bleek bijvoorbeeld weer

project, waarin de organisatie met hulp van

toen bij onderzoek van de nalatenschap van

enthousiaste vrijwilligers dagboeken van

Lennaert Nijgh meer dan een dozijn onbekende

In het kader van de Boekenweek proefde Philip

schrijvers toegankelijk maakt. Niet alleen als

liedteksten van deze gevierde tekstschrijver

Huff een verboden vrucht: de destijds in beslag

mooie plaatjes, maar als goed doorzoekbare

opdoken. Inmiddels zijn de teksten door

onderzoek verricht, onder meer ten behoeve

genomen roman De liefde van Bob en Daphne van

documenten die niet alleen een licht werpen

bekende muzikanten als Frank Boeijen en

van biografieën over Jo Boer, P.C. Boutens,

Han B. Aalberse en Christiaan Weijts beschreef

op het leven en werk van een schrijver, maar

Han Kooreneef van muziek voorzien en

Willem Brakman, Remco Campert, Jacob

aan de hand van tekeningen van Peter van

ook een tijdperk oproepen. Daartoe moeten

werden ze ten gehore gebracht in de speciale

van Lennep, J.A. dèr Mouw, Martinus Nijhoff,

Straaten de 8 fasen van het Boekenbal. Van het

ze ontcijferd en overgetikt worden. Nadat in

theatervoorstelling Een tip van de sluier, die in

Leni Saris en Joost Zwagerman. En in totaal

bemachtigen van de kaartjes tot de kater erna.

2017 gestart is met het transcriberen van Van

2017 door het hele land toerde.

verschenen er in het verslagjaar 84 publicaties

‘Sluit een paar honderd figuren
bij elkaar op die het vertellen
van sterke verhalen als beroep
hebben, spoel er wat alcohol
doorheen en wacht af wat er
allemaal naar buiten komt.’

Boven: Dagboeken van Lodewijk van Deyssel.
Onder: Boekenbal-cartoons door Peter van Straaten.

Deyssels dagboeken, kunnen vrijwilligers

waarin gebruik gemaakt is van de collectie van

zich sinds begin 2018 ook vastbijten in de

In het verslagjaar heeft het museum zich als

het museum. Hiertoe behoren onder meer de

oorlogsdagboeken van schrijver, journalist en

partner aangesloten bij het Project Beeldbank

biografieën J.B.W.P. Het leven van Johan Polak

Couperus-biograaf Henri van Booven. Later

Nederlands-Indië (BBNI), een online platform

door Koen Hilberdink en Als een meeuw op de

in 2018 volgen de dagboeken van journalist,

waar historisch beeldmateriaal over Nederlands-

golven: Albert Verwey en zijn tijd door Madelon

criticus en dichter J. Greshoff. Bij elkaar gaat

Indië, afkomstig uit collecties van verschillende

de Keizer. In Het woord als gevoel bracht Klaas

het bij dit Dagboekproject om ruim 21.000

erfgoedinstellingen, gepresenteerd wordt aan

Driebergen de essays, lezingen, voorwoorden

gescande pagina’s. De crowdsourcing-functie

een zo breed mogelijk publiek. Het museum

en ingezonden brieven van Marten Toonder

stond eind april 2017 live; ze wist in een week

bezit namelijk een schat aan handschriften en

bijeen. Enkele stukken uit het boek zijn nooit

tijd – zonder dat er campagne werd gevoerd –

foto’s van Nederlands-Indische auteurs. Ook

eerder gepubliceerd. Ook voor deze publicatie

direct een dozijn vrijwilligers te realiseren. Aan

werd in de studiezaal veel literair-historisch

werd rijkelijk geput uit de collectie van de

het eind van dit verslagjaar waren dat er al 145.

organisatie. Daarnaast stelde het museum
in 2017 vele documenten, foto’s et cetera ter
beschikking aan redacties van kranten, websites
en tv-programma’s.
In het verslagjaar werd de studiezaal opnieuw
gesitueerd in het museum zelf, nadat de
instelling voor zijn studiezaalfunctie enige
jaren gastvrij onderdak had gevonden
bij het RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis.
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Publicaties

Bruiklenen

Erfgoedinspectie
en plannen

In 2017 verschenen er niet alleen diverse

In 2017 werd onder meer aandacht besteed aan

Ook in 2017 voerde de organisatie een ruim

Voor het eerst in zijn 63-jarige bestaan

publicaties op basis van het archief, de orga

het werk van Breyten Breytenbach, aan Hugo

hartig depotbeleid: collecties die langdurig

werd de instelling geïnspecteerd door

nisatie bracht zelf ook zeven uitgaven uit. Zoals

Claus, A. den Doolaard, C.O. Jellema, Lucebert

onderzoek vergen, werden op verzoek

de Erfgoedinspectie. Behoud, beheer,

het jaarverslag en vier afleveringen van het

en Cees Nooteboom. Het derde nummer, een

tijdelijk ondergebracht onder andere bij

bewaaromstandigheden, collectieadministratie

literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd,

themanummer, was geheel gewijd aan de

universiteitsbibliotheken om de reistijd voor

et cetera werden beoordeeld. De organisatie

dat uitgegeven wordt in samenwerking met

buitenlandse bemiddelaars die de Nederlandse

onderzoekers tot een minimum te beperken.

kreeg een voldoende voor zijn werkzaamheden

het Letterenhuis in Antwerpen. Het periodiek

literatuur in het buitenland mede hebben

Zo werden documenten met betrekking

op het gebied van het collectiebeheer, al werden

presenteert op een gedocumenteerde en

verspreid. Ook verschenen er in 2017 twee

tot Johan de Meester verplaatst naar de

er ook enkele verbeterpunten benoemd. In het

verrassende wijze nieuw onderzoek. In

afleveringen van Goede Papieren, met bijdragen

Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Daarnaast

licht van de bezuiniging van 25% die ze in 2012

documentaire beschouwingen bij allerlei

over o.a. J.C. Bloem, Andreas Burnier, Rie

gaf het museum delen van zijn collectie in

kreeg opgelegd, is de organisatie tevreden met

archivalia zoals foto’s, handschriften en

Cramer, Willem Frederik Hermans, Jan Hanlo,

bruikleen ten behoeve van tentoonstellingen

het inspectierapport, al blijft er uiteraard werk

drukproeven, komen niet alleen bekende

Uys Krige, Simon Vinkenoog en Jan Wolkers.

elders. Zoals voor de expositie De jonge virtuoos

aan de winkel. Zo beval de Erfgoedinspectie

auteurs en hun werk aan bod, maar krijgen ook

Peter Vos. In deze tentoonstelling van het

aan een digitaliserings- en een behoudsplan

vergeten schrijvers opnieuw aandacht.

Gemeentemuseum waren grafiek, tekeningen

op te stellen. De organisatie was hier al aan

en getekende brieven van de jonge Vos te

begonnen en rondde in het najaar van 2017

zien, deels uit de collectie van het museum.

het Digitaliseringsplan af. In dit plan wordt

Teylers Museum te Haarlem bracht met Werk

niet alleen gefocust op de digitalisering, maar

een eerbetoon aan Sieb Posthuma en toonde

ook op de digitale infrastructuur van het

hierin, deels aan de hand van illustraties uit

museum. Het biedt een concreet plan van

het Posthuma-archief, een onbekende kant

aanpak en beschrijft welke nationale rol het

van de illustrator. Naar aanleiding van de

museum kan spelen op het gebied van het

viering van honderd jaar De Stijl bruikleende

digitale literaire erfgoed en de wijze waarop

het Literatuurhuis in Utrecht handschriften

het museum deze rol op zich kan nemen. Het

van avant-gardist Theo van Doesburg en het

plan benadrukt de kansen die er voor het

Persmuseum toonde enkele literaire cartoons

museum zijn een centrale rol te spelen op het

van Peter van Straaten. Verder bruikleenden

digitaliseringsgebied van literaire archieven.

onder meer het Frans Hals Museum uit

Het nieuwe hoofd Collecties, Bertram Mourits,

Haarlem en Museum De Fundatie uit Zwolle

zal zich met name gaan richten op de verdere

diverse stukken uit de collectie.

digitalisering van de collectie, evenals op

Links: Portret van F. Harmsen van Beek door Peter Vos.
Rechts: Handschrift van Theo van Doesburg.

samenwerkingsprojecten met universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen.

Uit Goede Papieren: huurcontract van J.C. Bloem en portretten van
Uys Krige en Jan Hanlo door Iris Deppe.
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Tentoonstellingen

B E ZO EK E R S
Bezoekers in het
museum

2017

2016

101.014

66.685

H

Bezoekers tentoonstellingen elders

2.879

1.670

dat als prestatiedoelstelling (45.000) met het

Leerlingen

9.590

9.502

et Literatuurmuseum en Kinderboeken
museum begroetten in 2017 ruim 100.000

bezoekers. Ruim tweemaal het aantal bezoekers
ministerie van OCW was overeengekomen.

Vaste tentoonstellingen
‘Heee het @Kinderboekenmuseum!!
Max vraagt bijna elke dag “weer kikker
toe?”. Zo leuk’ en ‘Vandaag genoten in het
@kinderboekenmus Gezellig op bezoek bij
Kikker en zijn vriendjes :-)’. December 2016
opende in het Kinderboekenmuseum een
nieuwe, vaste tentoonstelling: Ik ben Kikker.
En dat was in 2017 goed te merken. Duizenden
kinderen trokken afgelopen verslagjaar een

Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum

rood-wit gestreept broekje aan en kropen zo
in de huid van het geliefde personage van de
internationaal vermaarde Max Velthuijs. Dat de
illustrator over de hele wereld bekend en geliefd
is, blijkt wel uit de vele bezoekers met diverse
achtergronden en nationaliteiten. De expositie
is de eerste tentoonstelling die ook Engelstalige
teksten bevat.

In Ik ben Kikker.
Foto’s: Sarah Dona.
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Wisseltentoonstellingen
Een gedicht ervaren in 360 graden, poëzie
beleven met je zintuigen. Het kon vanaf
29 januari in de innovatieve tentoonstelling
Als we in woorden voelen, een poëtische virtualreality-ervaring van dichter Micha Hamel en
kunstenaar Demian Albers. Hun installatie
‘Zonder Handen’ is het eerste literaire vr-werk
ter wereld, die nu voor het eerst museaal werd
gepresenteerd. De installatie is meer dan een
poëtische beleving, het is ook een experiment
Behalve Ik ben Kikker

Voor volwassenen biedt de instelling de

dat het medium virtual reality verkent,

telt de organisatie nog 5

overzichtstentoonstelling Het Pantheon. 100

onderzoekt en bevraagt. Hoe leven we eigenlijk

vaste tentoonstellingen.

schrijvers - 1000 jaar literatuur een ode aan

met technologie en hoe kunnen we verder?

Naast de Kikker-

schrijvers die het literaire landschap van de

Welke mogelijkheden biedt dit nieuwe medium

expositie is de speelse

Lage Landen hebben bepaald. De Nationale

de literatuur?

doe- en leertentoonstelling ABC met de dieren

Schrijversgalerij toont meer dan 500 geschil

mee gelegen. Hier ontdekken kinderen al

derde en gebeeldhouwde portretten van

klimmend en klauterend en aan

schrijvers van toen en nu. De foyer

de hand van bekende kinder

Boven: In Als we in woorden voelen. Foto: Pieter Kers.
Onder: Still uit de vr-installatie ‘Zonder handen’.

van de organisatie herbergt een van

Naar aanleiding van de verwerving van hun

boekenbeesten het alfabet. Onder

de belangrijkste collectiestukken:

literaire archief bracht het Kinderboeken

het motto ontdek, beleef en maak

‘Namiddag van een faun’ van

museum in het verslagjaar een ode aan Ingrid

de mooiste verhalen, gaat de jeugd

Lucebert. Het is de grootste en

& Dieter Schubert en exposeerde het een

meest literaire wandschildering

keuze uit de aanwinst. De bijna 80 originele

die Lucebert ooit maakte. De

illustraties uit onder meer klassiekers als

schildering is zoals Lucebert was:

Platvoetje, Monkie en Woeste Willem toonden de

extravagant, kleurrijk, opstandig en

ontwikkeling van deze twee begaafde tekenaars.

gepassioneerd.

Te zien was hoe ze van een zeer natuurgetrouwe

Ophef

Literatuur staat vaak niet los van de samenleving. Soms zet
maatschappelijk onrecht een schrijver aan tot het schrijven van
een boek; soms leidt literatuur tot maatschappelijke reuring.
In de opstelling Ophef 13 wordt een aantal fameuze kwesties

uitgediept. De rode vitrines bevatten elk een verhaal, dat
verteld wordt aan de hand van documenten die met de knoppen
tevoorschijn gehaald kunnen worden. Een ervan is de historie
van de ambtenaar Eduard Douwes Dekker (1820-1887) die in
Nederlands-Indië getroﬀen wordt door de uitbuiting van het
volk 14 . Zijn aanklacht hiertegen heeft een van de bekendste
boeken uit de Nederlandse literatuur opgeleverd: Max Havelaar,
geschreven onder zijn pseudoniem Multatuli. De titel van het
boek is in Nederland een synoniem geworden van eerlijke handel.
Erasmus (circa 1467-1536) 15 stelt in zijn meesterwerk De Lof der
Zotheid de vele misstanden in kerk en samenleving aan de orde.
Zijn satirische toon en kritiek spreken velen aan, maar irriteren
de traditionele kerkelijke autoriteiten. Zozeer dat zijn werk in de
tweede helft van de zestiende eeuw wordt gecensureerd en zelfs
verboden. Zijn naam wordt onleesbaar gemaakt, passages worden
doorgestreept of uitgesneden.

Ook uit de meest alledaagse voorwerpen spreekt de persoonlijkheid
van de schrijver. In de opstelling Biograﬁe 18 worden daarom ook
persoonlijke voorwerpen getoond die de wereld achter de schrijver
en zijn werk dichterbij brengen.
U ziet parafernalia 19 die dichter en scheepsarts J. Slauerhoﬀ
(1898-1936) meeneemt uit verre oorden. Slauerhoﬀ staat bekend
als een vitalistische romanticus en een poète maudit, een gekwelde
dichter. In zijn werk zijn de aantrekkingskracht van verre streken,
rusteloosheid en onvervulbaar verlangen sterk aanwezig. Verder
ziet u de trombone 20 van F.B. Hotz (1922-2000), die voorafgaand

aan zijn schrijverscarrière naam maakt als jazztrombonist. Muziek
speelt in zijn verhalen een grote rol. Ook de perskaart 21 van
Karel van het Reve (1921-1999) is tentoongesteld. Hij is in 19671968 correspondent in Moskou, zijn boek Met twee potten pindakaas
naar Moskou is de weerslag van dat jaar. Het roze pak 22 wordt
in 1910 op het carnaval van Nice gedragen door de internationaal
georiënteerde dandy Louis Couperus (1863-1923). De stofzuiger 23
is van de productieve schrijver S. Vestdijk (1898-1971); hij zette
deze aan om ongestoord te kunnen schrijven. Ontroerend zijn de
dropjes 24 die S. Carmiggelt (1913- 1987) geeft aan journalist en

(7+) in Papiria op avontuur met

een Slurper en de eigen fantasie.
Dolend door onder meer het

columniste Renate Rubinstein (1929-1990) met wie hij 10 jaar lang,
tot zijn dood, een geheime verhouding heeft. Rubinstein koestert de
dropjes en heeft ze altijd op haar bureau bewaard.

Diepe Denkersdal en de Dwarse

Biograﬁe

Aan het einde van Het Pantheon vindt u een van de bekendste
Middelnederlandse gedichten: het Egidius-lied 25 , een klaagzang
over een overleden vriend. Deze afsluiting is als het ware een
eerbetoon aan de honderd dode schrijvers van Het Pantheon.

Donderstenenravijn spelen ze

Achter literatuur gaan schrijvers schuil. We leren ze kennen uit
dagboeken en brieven. Zoals de befaamde schilder Vincent van
Gogh (1853-1890), die ook prachtige brieven schreef. In de met
fraaie schetsen geïllustreerde brief 16 aan zijn broer Theo is een

Verder en
dwalen
tussen schrijvers
interactieve spellen
maken
ze en
verhalen? Bezoek Literatuurmuseum.nl.

ontwikkeling in zijn kunstenaarschap te volgen: ‘Spitters, zaaiers,
ploegers, mannen & vrouwen moet ik nu onophoudelijk teekenen.
Al wat tot het boerenleven hoort onderzoeken & teekenen. Ik sta
nu niet meer zoo magteloos voor de natuur als vroeger.’

de held van hun eigen verhaal. Wie

Tijdens haar onderduikperiode houdt Anne Frank (1929-1945)
niet alleen haar dagboek bij, ze schrijft ook verhalen en verzamelt
mooie zinnen. Later wil ze schrijfster of journalist worden.
Wanneer ze in 1944 op Radio Oranje hoort van het plan om na de
bevrijding dagboeken en brieven uit de oorlogstijd in te zamelen,
herschrijft ze haar dagboek. De titel weet ze al: Het achterhuis.
Op 29 maart 1944 schrijft ze hierover in haar dagboek dat zij
Kitty noemt 17 .

Schrijvers, thema’s en gebeurtenissen komen hier
tot leven aan de hand van de literaire schatten
die het museum beheert. Via mooie verhalen én
persoonlijke artikelen van hedendaagse schrijvers.

klaar is, kan in het Verhalenlab aan
de slag in een creatieve workshop.
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Postbus 90515, 2509 LM Den Haag
telefoon 070 3339666

WWW.LITERATUURMUSEUM.NL

Boven links: In Papiria. Foto: Mike Bink.
Boven rechts: In ABC met de dieren mee.
Foto: Eveline van Egdom.
Onder: Details van Namiddag van een fauna
door Lucebert.

Het
Pantheon
100
schrijvers
1000 jaar
literatuur

manier van verbeelden overgaan naar
een meer gestileerde vorm
waarin de karakteristieken
van de personages eigenlijk
nog sterker naar voren
komen. Bijzonder zijn
de vele verwijzingen naar
beroemde kunstwerken
en andere visuele grapjes
in het werk van de twee.
Illustraties voor Ophelia,
De paraplu en Platvoetje
door Ingrid & Dieter Schubert.
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Educatie
Literaire actualiteit

Aansluitend bij het thema van de Kinderboeken

Verhalen ontdekken, beleven en maken;

week, Gruwelijk eng, toonde het Literatuur

de kracht van literatuur en literair erfgoed

Ook in 2017 bracht de organisatie weer een reeks

museum een keuze uit de spannende decors

voelbaar en inzichtelijk maken: educatie

kortlopende vitrinetentoonstellingen gewijd aan

die Carl Hollander illustreerde voor de 13delige

is sterk verankerd in het DNA van de

de literaire actualiteit. Zo werd in het kader van

tv-serie De vloek van Woestewolf (1974). Velen

organisatie. Ze heeft sterke banden met het

de Dachaulezing de in 1970 overleden dichter

herinneren zich de serie uit hun jeugd als

onderwijs en is een van de oprichters van het

Ed. Hoornik geëerd. Aan de hand van onder

griezelig. Behalve de muziek van Rogier van

Haagse Cultuurmenu, een bijzonder succesvol

meer brieven, portretfoto’s en familiekiekjes,

Otterloo en het verhaal maakten met name

educatief samenwerkingsverband van musea,

manuscripten en enkele zeldzame uitgaven gaf

ook de tekeningen van Hollander grote indruk

dat jaarlijks meer dan 29.000 leerlingen bereikt.

de expositie een beeld van het persoonlijke leven

op het toen jonge publiek. De serie is speciaal

Daarnaast biedt het Kinderboekenmuseum

en het dichterschap van Hoornik. Hoogtepunten

geschreven voor de tv door Paul Biegel en dankt

lessen aan via de Cultuurschakel; het museum

van de tentoonstelling waren de brieven die de

zijn bekendheid vooral aan een voor die tijd nog

blijkt hierbij zeer populair en staat met het

dichter vanuit Dachau aan zijn schoonmoeder

nieuwe filmtechniek, de zogenaamde Chroma-

Gemeentemuseum en het Museon in de top 3

schreef. Ontroerend is de brief van Hoornik

key techniek, waarbij acteurs in een lege, blauw

van meest geboekte musea in Den Haag.

aan zijn vrouw en dochters, voor de laatsten

geschilderde studio speelden; het blauw kon je

geschreven in goed leesbare blokletters:

er later uit filteren en vervangen door andere

In de diverse lesprogramma’s van het Kinder

aan bod komen in de Kikker-verhalen. Grote

beelden. Hollander tekende de achtergronden

boekenmuseum ervaren kinderen de kracht

gevoelens worden besproken én zelf uitgebeeld.

voor de verschillende scenes.

van verhalen en leren ze verbindingen te

In de les Wie is Kikker voor groep 3 staat het

‘Papa zou graag spoedig naar huis
komen, maar jullie moeten nog
maar een tijdje geduld hebben.’

maken naar hun eigen leven en naar de wereld

boek Kikker is Kikker centraal. Aan de hand van

Op 20 februari 2017 overleed Steye Raviez

om hen heen. Verhalen zijn voor kinderen

dit verhaal ontdekken de leerlingen wat Kikker

op 74-jarige leeftijd. Raviez fotografeerde

een springplank naar nieuwe werelden. Het

en zijn vriendjes kunnen, wat ze zelf kunnen

voor onder meer Haagse Post, Avenue, Vrij

is belangrijk om ze de handvatten te geven

en hoe belangrijk het eigenlijk is om tevreden

Nederland en HP/De Tijd veel schrijvers. Ter

om zich uit te drukken door verhalen te

met jezelf te zijn. De leerlingen bezoeken de

nagedachtenis aan deze fotograaf toonde de

horen, te lezen, te verbeelden of te schrijven.

tentoonstelling en worden geprikkeld na te

organisatie uit eigen collectie een selectie van

Daarbij leveren de museumlessen een bijdrage

denken over de eigen identiteit, zelfvertrouwen

Raviez’ schrijversportretten. Te zien waren

aan de taalverwerving en -ontwikkeling.

en de rol die kennis en vaardigheden daarbij

onder meer Godfried Bomans, Hella S. Haasse,

Vooral kinderen met een taalachterstand of

spelen. De docenten zijn zeer enthousiast

Harry Mulisch, Gerard Reve, Annie M.G.

die taalzwak zijn, profiteren hiervan. Alle

over de nieuwe lessen en laten weten dat de

Schmidt, Jan Wolkers en Joost Zwagerman.

educatieve programma’s van het Kinder

opdrachten die in de tentoonstelling aan bod

‘Zeergewaardeerde Kollega, Ik vind je de

boekenmuseum – 13 in totaal – zijn ontwikkeld

komen heel gevarieerd zijn en goed aansluiten

beste mensenfotograaf die ik ken, omdat je

in co-creatie met het onderwijs.

op de activiteiten die in de eerste drie groepen

op je fotoos ook het innerlijk van de persoon

Boven: Illustratie door Carl Hollander voor De vloek van Woestewolf.
Links: Ed. Hoornik.
Rechts: Gerard Reve door Steye Raviez.
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Les Blij, boos en bang met
Kikker. Foto: Sarah Dona.

van het primair onderwijs ondernomen

uitbeeldt,’ schreef Gerard Reve in een brief aan

In 2017 breidde het Kinderboekenmuseum

worden als voorbereiding op het leren lezen

zijn ‘huisfotograaf’.

zijn educatieve aanbod uit met twee nieuwe

en schrijven en op het ontwikkelen van de

lessen bij Ik ben Kikker. In de les Blij, boos en

literaire competenties. ‘Ontzettend goed voor

Ook exposeerde het museum enkele van zijn

bang met Kikker voor groep 1 / 2 ontdekken

ervaringsgericht de woordenschat leren’,

collectiestukken die de curatoren inspireerden

leerlingen in een interactieve museumles

zo liet een leerkracht weten. Zoals elk jaar

tot artikelen op Literatuurmuseum.nl. Te zien

allerlei emoties met Kikker en zijn vriendjes.

bood het Kinderboekenmuseum speciale

waren onder meer een schematische opzet in

Naast het bezoek aan de tentoonstelling gaan

Kinderboekenweeklessen aan, toegespitst op

handschrift van Thomas Rosenboom, de sabel

de leerlingen in de Kikker-educatieruimte aan

het thema van 2017, Gruwelijk eng.

van Martinus Nijhoff en het manuscript van

de slag met allerlei verschillende emoties die

De avonden.
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Als een pilot van het Cultuurmenu ontwik

Ook het Literatuurmuseum heeft educatieve

kelde het Kinderboekenmuseum in 2017

programma’s voor leerlingen van het voortgezet

speciaal voor het voortgezet onderwijs de

onderwijs. De museumles ‘Literatuur in

vakoverstijgende les Wat was er eerst? Het

anderhalf uur’ neemt leerlingen in het

woord of het beeld? Illustraties in kinderboeken

Literatuurmuseum op reis door onze literatuur.

zijn voor kinderen vaak de eerste kennismaking

Docenten kunnen een pakket van anderhalf

met beeldende kunst. Het museum hangt vol

uur samenstellen uit diverse onderdelen. Voor

met spannende, ontroerende en grappige

ROC’s en Pabo’s biedt het museum speciale

illustraties. In deze les kruipen leerlingen

rondleidingen die toekomstige leerkrachten

in de huid van de illustrator en gaan na welk

en onderwijsassistenten voorbereiden op

fragment uit een tekst in beeld gevangen is.

leesonderwijs op de basisschool.

Heeft de illustrator dit letterlijk gedaan of juist

Niet alleen in het museum, maar ook online

Op Literatuurmuseum.nl werden bij de

gebruikgemaakt van zijn fantasie? Hoe werken

In totaal ontving de instelling 9.590 leerlingen,

via Literatuurmuseum.nl biedt de organisatie

verhalen over J. Slauerhoff en Expeditie Nooit

schrijver en illustrator samen? Is er eerst tekst

ruim 1/3 boven de prestatiedoelstelling

educatieve pakketten voor het voortgezet

meer slapen al tien educatieve pakketten

en volgt daarbij een illustratie of andersom?

van 6.000 leerlingen. Daarnaast werden er

onderwijs. Deze geven docenten handvatten

aangeboden; bij acht andere verhalen,

In een afsluitende workshop bedenken de

rondleidingen gegeven voor leesclubs en andere

voor inspirerend onderwijs. De gratis lessen

waaronder die over Remco Campert, Willem

leerlingen hun eigen verhalen bij illustraties.

geïnteresseerden.

stimuleren leerlingen om schrijvers en

Elsschot en Marten Toonder, zijn pakketten

literaire thema’s te ontdekken en deze verder

ontwikkeld die sinds 2017 worden aangeboden.

te bestuderen. Net

Museumles Literatuur in anderhalf uur. Foto’s: Mike Bink.

Aantal
leerlingen
2017

Aantal
leerlingen
2016

Aantal
lessen
2017

Aantal
lessen
2016

Doelstelling
prestatie
afspraak 2017

7.526

6.101

313

265

4.000

769

1.312

24

34

1.000

WO/HBO/ROC

1.295

2.089

54

86

1.000

Totaal

9.590

9.502

391

385

6.000

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
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als het platform

Tevens breidde de instelling voor het

zelf presenteren

algemene publiek in 2017 haar educatieve

de gratis pakketten

Literaire Routes App uit. Deze gratis app voor

literatuur op een

smartphones is vol van verhalen en voert

eigentijdse en

wandelaars langs locaties uit het leven van

toegankelijke

schrijvers en dichters en hun boeken. Ter

manier, met

gelegenheid van haar 85ste verjaardag werd een

inachtneming

wandeling rondom Yvonne Keuls gelanceerd.

van de eisen van

Een schrijversleven op 3km². Deze wandeling

het curriculum.

voert langs de huizen waar Keuls opgroeide,

Leerlingen krijgen

de scholen waar ze in de klas zat, de plekken

handreikingen om

waar ze kattenkwaad uithaalde. De omgeving

verslag uit te kunnen brengen van hun literaire

waar ze de oorlog beleefde, waar haar Indische

ontwikkeling; literaire begrippen te leren

tantes rondstruinden, waar ze ten strijde trok

kennen en te hanteren en het gelezen werk in

tegen onrecht. Dit is de omgeving waar ze

historisch perspectief te plaatsen. Ook deze

inspiratie opdeed - en nog steeds doet - voor

lessen worden in co-creatie met scholen en

haar veelomvattende oeuvre van proza, toneel,

onderwijsexperts ontwikkeld.

columns, hoorspelen, televisiedrama en film.
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Evenementen
Op zondag 11 juni werd het museum

Ook tijdens de schoolvakanties bracht het

overspoeld met zeemeerminnen, piraten,

Kinderboekenmuseum vele extra activiteiten.

zeebonken en andere zeewaardige wezens.

De voorjaarsvakantie stond in het teken

Ruim 4.500 bezoekers trokken tijdens de

van vriendschap en tijdens de meivakantie

Kinderboekenparade de zeven zeeën rond.

konden kinderen koninklijke avonturen

Het gratis festival in en om het Kinder
boekenmuseum stond dit jaar namelijk in het
Voorleesontbijt met Erik van Muiswinkel. Foto: Eveline van Egdom.

teken van de zee. Jong en oud genoten van
optredens van onder meer Paul van Loon,

Van een masterclass over VR tot een groots

Tosca Menten, Vivian den Hollander en Selma

kinderboekenfestival. Ook in 2017 organiseerde

Noort, of gingen zelf aan de slag in een van de

het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

vele inspirerende workshops door o.a. Ingrid &

tal van evenementen. Zoals op woensdag 25

Dieter Schubert en Mylo Freeman. Bijzonder

januari het Nationale Voorleesontbijt. Dit

was de exclusieve masterclass door Thé Tjong-

jaar las Erik van Muiswinkel in het Kinder

Khing, waarin de meester-illustrator met

beleven. In de zomervakantie opende het

boekenmuseum voor uit het Prentenboek van

kinderen een reuze wandschildering vol

museum net als voorgaande jaren de deuren

het Jaar 2017: De kleine walvis van Benji Davies,

zeemonsters maakte. Reggie Naus gaf tips

van de Zomertekenschool, waar kinderen de

in de vertaling van Edward van de Vendel. En

over hoe je de schrik der zeven zeeën wordt

kans geboden werd de kunst af te kijken van

een paar dagen later organiseerde het museum

en Sanne te Loo maakte met veel enthousiaste

echte tekenaars. Dit jaar stonden Ingrid &

speciaal voor de Poëzieweek de Poëzieparade,

Kinderboekenparadegangers een enorme

Dieter Schubert centraal; het paar verzorgde

boordevol leuke workshops, mooie

stoeptekening vol zeemeerminnen.

twee exclusieve tekenworkshops. Aansluitend

Workshop door Ingrid & Dieter Schubert.

voordrachten en

bij het thema van de Kinderboekenweek stond

heerlijke gedichten.

het Kinderboekenmuseum de hele maand
oktober én november vol van spannende
activiteiten, zo bracht Vivian den Hollander de

De Kinderboekenparade werd
geopend door Kinderdirecteur
Eva Koning en Afke van Rijn (links).
Onder meer Thé Tjong-Khing,
Reggie Naus en Jacques Vriens
waren op de Kinderboekenparade.
Foto’s: Eveline van Egdom.

muzikale voorstelling Lekker nooit niet bang
en gaf Harmen van Straaten de tekenworkshop
Grote Griezels. Tosca Menten, Jozua Douglas
en Manon Sikkel kwamen langs met hun
voorstelling Gruwelijk Grappige Griezelverhalen
en Jacques Vriens sloot de huiveringwekkende
herfst af met een spannende vertelvoorstelling.
Het jaar werd afsloten met winterse activi
teiten. Het museum vierde de verjaardag
van Kleine IJsbeer met een interactieve
tekendemonstratie door diens geestelijk
vader, Hans de Beer; de
Verhalendame bracht
winterse verhalen en
Boven: De Verhalendame.
Foto: Eveline van Egdom.
Midden: Vivian den Hollander.
Onder: Jozua Douglas, Tosca Menten
en Manon Sikkel.
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in de workshopruimte
maakten kinderen een
winterwonderland
sneeuwbol.
25
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Boven: Rindert Kromhout houdt de Annie M.G. Schmidtlezing.
Midden: Hans & Monique Hagen en Aad Meinderts na de Annie M.G. Schmidtlezing.
Foto’s: Eveline van Egdom.

Kromhouts lezing vormde de basis voor een
petitie die hij aan het eind van het jaar aan de
Tweede Kamer aanbood.

Biografieën zijn in.
Niet alleen bij weten

Links: Adriaan van Dis.
Rosita Steenbeek en Abdelkader Benali (midden boven) en
Christine Otten en Cornald Maas (midden onder) tijdens de
uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 2017.
Rechts: Bas Heijne neemt de P.C. Hooft-prijs 2017 in ontvangst.
Foto’s: Mylène Siegers.

Ook het Literatuurmuseum

schappers, maar zeker

organiseerde in 2017 vele

ook bij het grote publiek.

happenings en evenementen.

Daarom bracht het Literatuurmuseum op

Op donderdag 9 maart bracht

zondag 23 april Adriaan van Dis presenteert:

Cornald Maas sprak hem toe en Wende

het Literatuurmuseum

Biograaf aan het werk. Vol ontboezemingen

Snijders en pianist Thomas Beijer omlijstten

samen met het Nederlands

en kijkjes achter de schermen. Tijdens een

de feestelijke uitreiking muzikaal. In samen

Dachau Comité de Dachau

feestelijk programma ging Van Dis in gesprek

werking met het museum vond op 22 januari,

lezing, die dit jaar geheel in

met de biografen van Remco Campert, F.

tijdens het Schrijversfeest in het Theater aan

het teken stond van oud-

Harmsen van Beek en Hella S. Haasse. Voor

het Spui, de uitreiking plaats van de literaire

Dachau gevangene, de

de drie biografen – respectievelijk Mirjam van

prijzen van de Jan Campert-Stichting. Onder

dichter Ed. Hoornik. De

Hengel, Maaike Meijer en Aleid Truijens –

meer Atte Jongstra en Kees ‘t Hart mochten uit

Het Kinderboekenmuseum organiseerde in

middag werd afgesloten door de volledige cast

bleek de collectie van het Literatuurmuseum

handen van wethouder Joris Wijsmuller een

2017 niet alleen activiteiten voor kinderen, maar

van de musicalhit Soldaat van Oranje met het

een ware goudmijn.

literaire prijs in ontvangst nemen. De Campert-

ook voor volwassenen die geïnteresseerd zijn in

lied ‘Als wij niets doen’. Enkele weken later

jeugdliteratuur. Onder het motto ‘Vol inspiratie

organiseerde het museum samen met het

Uiteraard organiseerde het Literatuurmuseum

Literatuurmuseum een boeiende middag over

het voorjaar in’ hield het museum voor docenten

Historisch Nieuwsblad, de Taalunie en

in het verslagjaar weer diverse prijsuitreikingen.

Literatuur op tv. Sprekers waren onder meer

van het primair onderwijs een middag met

uitgeverij Bert Bakker een collegedag

Bas Heijne nam op 18 mei in het museum

Adriaan van Dis, K. Schippers, Büch-biograaf Eva

lezingen en workshops door Rindert Kromhout,

Literatuur. Sprekers als Frits van Oostrom en

de P.C. Hooft-prijs 2017 in ontvangst.

Rovers en Connie Palmen.

Marijke Liefting, Janneke Schotveld en Jan

Herman Pleij namen het publiek mee op reis

Paul Schutten waarin lezen, het stimuleren

door onze literatuur. In de Boekenweek

van leesplezier en praten over kinderboeken

verzorgde Micha Hamel een mini-college over

centraal stond. Op woensdag 10 mei hield

Als we in woorden voelen.

Stichting organiseerde ook samen met het

Rindert Kromhout in het museum de Annie
M.G. Schmidtlezing 2017. De titel van zijn lezing
luidde: De rattenvanger van Weesp. Om de
strekking ervan te duiden, citeerde Kromhout
uit zijn jeugdroman Soldaten huilen niet:

‘Europa is geweldig, met al
zijn schrijvers en schilders en
componisten. Die zouden de
mensen achterna moeten lopen,
dat zouden de echte leiders
moeten zijn. Lees! Luister! Kijk!
En je zult veel beter begrijpen
waarom andere mensen doen en
denken zoals ze doen en denken.’

26

Hij ging in op de verleidelijkheid van VR en de
mogelijkheden die dit nieuwe medium de
literatuur biedt. Wie de tentoonstelling gemist
had, kon tijdens de Haagse Museumnacht in de
herkansing. Op het Plein kon men in het glazen

LiteratuurmuseumLab tijdens de
Museumnacht.

LiteratuurmuseumLab – omringd door
vuurkorven - alsnog de installatie ‘Zonder
handen’ beleven. Pure literatuur in 3D.
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Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum

Marketing en Publieksbereik
Op 29 december mocht het Literatuurmuseum

Ook op sociale media was de organisatie volop

Dat ook de kinderen zelf enthousiast zijn,

/ Kinderboekenmuseum de driejarige Pieter uit

in beeld. Vooral veel jonge ouders plaatsten

blijkt wel uit het feit het museum voor het

Den Haag als 100.000ste bezoeker verwelkomen.

enthousiaste berichten over hun bezoek aan het

zesde jaar op rij het keurmerk ‘Kidsproof’

De stichting kon 2017 afsluiten met een prachtig

Kinderboekenmuseum.

kreeg. Met een gemiddelde van 8,6 scoort

persbericht. ‘Met de meer dan 100.000 bezoekers
die dit jaar onze tentoonstellingen bezochten
en manifestaties bijwoonden, winnen we aan
belang, invloed en zichtbaarheid. Dat is mooi
voor ons museum, maar het is ook belangrijk
voor de positie van ( jeugd)literatuur.’ Zo liet
directeur Aad Meinderts weten in het 34e en
laatste persbericht dat de organisatie in 2017
verstuurde. Ook in het verslagjaar bedreef
de organisatie actief pr om belangwekkende
aanwinsten, tentoonstellingen, evenementen et
cetera onder de aandacht te brengen. Ze bewees
opnieuw goed in staat te zijn free publicity
te generen; de pr-inspanningen leverden
732 berichten in printmedia op (met een

het Kinderboekenmuseum hoog bij de

‘Kinder boeken museum geweest.
Wat was het leuk! #museum
#kids #vakantie #rustig #kinder
boekenmuseum #lief #zondag’.

museuminspecteurs van 4-12 jaar.

‘Children book museum again.
What else to do on a rainy
weekend?’
‘Mama, I want to live here!
#kinderboekenmuseum’.

advertentiewaarde van € 2.033.136) en
14 items op rtv.

Naast de pr-inspanningen bracht de organi

voor het Literatuurmuseum.nl. Eind 2017 had

satie zichzelf ook onder de aandacht door

het online platform een community van ruim

middel van (social) media-activiteiten,

19.000 volgers, die hier reageren op de verhalen

communicatie richting het onderwijs en

en artikelen. Ze vertellen over ontmoetingen

advertenties. Het Kinderboekenmuseum

met schrijvers, laten weten welke boeken

lanceerde in mei 2017 een nieuwe website,

hen geraakt hebben, geven leestips, delen

die meer dan de voormalige site veel betere

aanvullende informatie over onderwerpen en

mogelijkheden biedt het museum en al zijn

voeren discussies. Naar aanleiding van een

activiteiten op inspirerende wijze onder de

artikel over meester-illustrator Sieb Posthuma

aandacht te brengen van het brede publiek.

schreef een lezer:

Verder zette de instelling diverse online
campagnes in, zoals Facebook-campagnes om
de Kinderboekenparade en het vernieuwde
educatieve aanbod van het Literatuurmuseum.
nl te promoten. Ook om een continue stroom
aan bezoekers naar Literatuurmuseum.nl te
leiden, wordt gebruik gemaakt van Facebookadvertising. Dit platform is het kanaal waarop
interactie en engagement wordt gecreëerd

28

‘Tranen in mijn ogen… Schrijven,
tekenen, lezen en vertellen zijn
onontbeerlijk voor groei – begrijp
ik nu. Eigenlijk wist ik dat wel,
maar dit artikel compleet met foto
van Sieb maakt alles toch weer
duidelijker. Prachtig!’
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Literatuurmuseum en
Kinderboekenmuseum
De Verhalendame op het
Escampfestival en het
Ooievaarsfestival.

Meer traditionele middelen

van het Literatuurmuseum.

In het verslagjaar profileerde de instelling

zoals outdoor en print werden

nl werd een flyer ontwikkeld

zichzelf op diverse (culturele) evenementen

in 2017 beperkt ingezet. Voor

en verspreid, evenals fraai

zoals het Haags UITfestival. Vanuit de

diverse evenementen, zoals

vormgeven ansichten met

wens de doelgroep te verbreden en ook

de Annie M.G. Schmidtlezing

prikkelende quotes van

kinderen met een taalachterstand en/

en het symposium van de Jan

schrijvers, linnen tasjes met het

of met een niet-Westerse achtergrond te

logo van het Literatuurmuseum

informeren en enthousiasmeren over het

Campert-Stichting, werden
posters en/of flyers ontwikkeld die onder

en een prachtig moleskine-notitieboekje. Om

Kinderboekenmuseum, was de organisatie

meer verspreid werden onder bibliotheken, in

het online platform ook bij het voortgezet

niet alleen aanwezig bij evenementen gericht

(kinder)boekhandels, culturele instellingen

onderwijs voor het voetlicht te brengen,

op de welgestelde, hoger opgeleide, Westerse

in september op het

en cafés. Daarnaast werden voor onder meer

zijn speciale posters ontwikkeld, die zeer

kinderen, maar ook bijvoorbeeld tijdens het

jaarlijks ICLCM

Ik ben Kikker, de Kinderboekenparade en de

enthousiast werden ontvangen door docenten.

Escampfestival, het Ooievaarsfestival en op het

congres, dat dit

griezelige goede najaarsactiviteiten van het

Zo schreef een leerkracht:

Bevrijdingsfestival. Om het Literatuurmuseum

jaar in Kazantzajus

onder de aandacht te brengen bij het voortgezet

Museum (Kreta)

onderwijs stond de organisatie op de Dag van

plaatsvond.

Kinderboekenmuseum outdoorcampagnes

‘Ik heb vanmorgen prachtige
posters ontvangen van het
literatuurmuseum. Ware kunst
stukjes en zeer inspirerend.
Geen stoffige, oude mannen,
maar strak gestileerd. Zo
maken we lezen hip!!’

ingezet, waarbij op een aantal strategische
plaatsen in Den Haag en
omgeving A0 en A1-posters
te zien waren. Ter promotie

het Literatuuronderwijs. Tevens vertelde
de projectleider van het online platform

In 2017 zette de stichting ook diverse promoties

tijdens Digging’ the Archive van ARTtube

en acties in om zijn activiteiten in de kijker

Academie over de wijze waarop het museum

te spelen. Zo werd er een Museumkaartactie

een moeilijk ontoegankelijk archief omvormt

verbonden aan het mini-college van Micha

tot een laagdrempelige plek waar iedereen

Hamel en neemt het Kinderboekenmuseum al

virtueel in kan ronddwalen en hoe je een

sinds jaar en dag deel aan het Haagse project

Communicatie naar het primair onderwijs,

betrokken community opbouwt. De directeur

De Vakantiepas, bestemd voor leerlingen van

gebeurde deels via een educatiefolder die aan

sprak eveneens over Literatuurmuseum.nl,

het primair onderwijs.

het begin van het schooljaar naar scholen in
de regio werden verstuurd.

Virtueel bezoek

2017

2016

-

101.196

Bezoeken website Literatuurmuseum

149.831

158.367

Bezoeken website Kinderboekenmuseum

144.701

110.772

Totaal bezoeken websites

294.532

372.625*

Facebook likes

28.987

26.622

Twitter volgers

5.684

5.069

Instagram volgers

2.671

1.302

12.748

12.633

Bezoeken website Letterkundig Museum*

De meeste
mensen
houden
hun
paranoia
voor de
waarheid.
Willem Frederik
Hermans

De wereld
is een
verhaal dat
we onszelf
over de
wereld
vertellen.

De wijn is
drinkbaar
dankzij het
glas.

Als je
gelukkig
wilt zijn,
moet je af
en toe ook
ongelukkig
willen zijn.
Zo simpel
is het.

Hanna Bervoets

Harry Mulisch

Philip Huff

* per 1-11-2016 opgeheven

Abonnees digitale nieuwsbrieven
www.literatuurmuseum.nl

www.literatuurmuseum.nl

www.literatuurmuseum.nl

www.literatuurmuseum.nl

*In dit cijfer zijn ook bezoeken aan andere sites die het museum tot 2016 beheerde, opgenomen (bijvoorbeeld Papiria.nl)
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Samenwerking

H

et Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief werkte ook in 2017

bij vele projecten samen met een zeer groot
aantal organisaties, van het Nederlands Dachau
Comité tot de Stichting IBBY Nederland en

Foto: Eveline van Egdom.

van de Museumvereniging tot Kinderopvang
2Samen. De meeste samenwerkingsverbanden

partijen. De meeste van deze partnerschappen

betroffen communicatie, tentoonstellingen,

zijn inhoudelijk van aard, waarbij de partners

educatieprojecten en evenementen en waren

betrokken zijn bij de totstandkoming van

gericht op zichtbaarheid, het bereiken van

een verhaal. Dankzij uitgeverij Querido heeft

meer en/of nieuw publiek, een efficiëntere

Literatuurmuseum.nl de content van het online

bedrijfsvoering et cetera. Dankzij shared

Hella Haasse Museum ingebed in het verhaal

services met de Koninklijke Bibliotheek

over Haasse en dankzij de Vroman Foundation

(o.a. ict, bewaking , restauratieve voorzieningen

kon iets dergelijks worden bewerkstelligd bij

en veiligheid) waren ook in 2017 belangrijke

het verhaal over Leo Vroman. Structurele,

voorzieningen efficiënt en effectief

inhoudelijke samenwerking is verder

georganiseerd.

aangegaan met de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren (DBNL), onderdeel

Voor de organisatie zijn zowel Literatuur

van de Koninklijke Bibliotheek. De DBNL

museum.nl als de Kinderboekenparade een

beheert een site die duizenden literaire teksten,

hub aan samenwerkingsverbanden. Voor het

secundaire literatuur, studies en aanvullende

online platform geldt Huygens ING als de

informatie als biografieën en audiovisueel

belangrijkste partner. Daarnaast werkt de

materiaal bevat. Zo kunnen lezers van het

organisatie voor de site samen met vele andere

verhaal over M. Vasalis via een directe link
met de DBNL De lust tot lezen: Nederlandse
dichteressen en het literaire systeem van Maaike
Meijer lezen. De Koninklijke Bibliotheek
ondersteunt op het gebied van communicatie.
Zowel via Literatuurplein.nl als via de diverse
social media-kanalen van Bibliotheek.nl brengt
de KB regelmatig de artikelen en verhalen van
Literatuurmuseum.nl onder de aandacht.

In Ik ben Kikker.
Foto: Eveline van Egdom.
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Samenwerkingen

Boekverkoop op de Kinderboekenparade.
Foto: Eveline van Egdom.

lezen van ( jeugd)literatuur. Met de uitspraak
‘Goede literatuur bezit het vermogen ons
met andermans ogen te laten zien’ van Gerrit
Komrij als vertrekpunt ontwikkelde de

Organisatie

Leescoalitie in 2017 ‘Lees met andermans
ogen’, een campagne over diversiteit en de
verbindende kracht van (geschreven) verhalen.
Deze ging januari 2018 feestelijk van start.
Voor de Kinderboekenparade 2017 was
de CPNB de belangrijkste partner. Deze

Ook heeft de stichting in 2017 de handen

samenwerking kende vele voordelen, zo

ineengeslagen met De Schoolschrijver. De

profiteerde het festival bijvoorbeeld van

Schoolschrijver is een avontuurlijk taaltraject,

zowel de (lokale) bekendheid van het

waarbij kinderboekenauteurs zich een half

Kinderboekenmuseum als van het grote,

schooljaar aan een basisschool verbinden

landelijke communicatiebereik van de

om het leesplezier en de schrijfvaardigheid

Nederlandse Kinderjury. Daarnaast kende het

van kinderen te vergroten. Het programma is

gratis festival samenwerking met een aantal

speciaal ontwikkeld voor scholen met een hoog

lokale partners. Hierbij is kritisch gekeken

percentage taalzwakke kinderen. Inmiddels

naar de doelstellingen van de organisatie

nemen 50 basisscholen uit het hele land deel

en naar de betreffende achterban. Net als

aan het project. Het Kinderboekenmuseum

bij vorige edities leverden onder meer Art-

faciliteert per januari 2018 de Schoolschrijver

S-Cool en de Bibliotheek Den Haag een

in de regio groot Den Haag.

bijdrage door een inhoudelijke workshop te
verzorgen. Voor het eerst haakte het naast

Voorts maakte de organisatie ook in 2017 deel

het Kinderboekenmuseum gelegen Nationaal

uit van besturen van diverse letterkundige

Archief aan bij de Kinderboekenparade en

organisaties en was het belast met de

leverde het een inhoudelijke bijdrage die

activiteiten die het Willem Kloosfonds, de

aansloot bij zowel zijn VOC-tentoonstelling als

Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde

het thema van de Kinderboekenparade.

en de Jan Campert-Stichting ontplooiden.
Tevens bood de organisatie onderdak aan de

De organisatie kent ook veel samenwerkings

Schrijversvakschool.

verbanden op het gebied van educatie
en leesbevordering. Zo maakt het deel
uit van de Leescoalitie. Dit landelijke
samenwerkingsverband is opgericht in 2012 en
bestaat verder uit de CPNB, Stichting Lezen,
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB),
de Vereniging Openbare Bibliotheken en
Stichting Lezen & Schrijven. De Leescoalitie
zet zich in de leescultuur in al z’n facetten
te versterken: van het terugdringen van
laaggeletterdheid tot het stimuleren van het
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In Papiria.
Foto: Mike Bink.

Links: Aad Meinderts.
Rechts: Ingrid Verkiel.
Foto’s: Eveline van Egdom.

H

et Literatuurmuseum (inclusief
archief ) en het Kinderboekenmuseum

Personeel

vormen samen de Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en Literatuurarchief

De hoofden van de drie afdelingen vormen

(voorheen Nederlands Letterkundig Museum

samen met de directeur-bestuurder het

en Documentatiecentrum). Binnen de

managementteam. Na een dienstverband

organisatie is er qua personeel geen scheiding

van bijna veertig jaar nam Salma Chen

in entiteiten.

(hoofdconservator) in het verslagjaar afscheid
van het museum door gebruik te maken van

Collecties

Museumdocenten

Salma Chen, hoofdconservator

Laura Bijloo

na het vertrek van het hoofd Collecties heeft

Carina Brummel, conservator

Sanne Kappert

Toezicht en de directeur werd directeur-

zij als hoofdconservator een groot deel van

Daan Cartens, conservator

Leontine Lieffering

bestuurder. Vijf leden van het voormalige

diens taken overgenomen en deed dat op

Dick Welsink, conservator

Caja van der Poel

bestuur vormen de Raad van Toezicht.

voorbeeldige wijze. Dankbaarheid geldt

Nadine van Maanen, projectleider

Tamara van Sprundel

eveneens Annelies Flinterman (medewerker

Literatuurmuseum.nl

Mandy Teunissen

Collecties), die na 44 dienstjaren in 2017 de

Christie Hak, medewerker collecties

Gerjanne van Zuilen

pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Het

Jessica Brul, medewerker collecties

De Raad van Toezicht van de Stichting

vertrek van beide medewerkers, die zo lang

Madelon Monté, medewerker studiezaal

Workshopbegeleiders

Nederlands Literatuurmuseum en Literatuur

aan het museum verbonden zijn geweest en

Anita van Oostrom, medewerker studiezaal

Mitch Wind

achief bestond op 31 december 2017 uit:

die over een grote kennis van de collectie

In oktober van het verslagjaar werd de

de mogelijkheden die het prepensioen biedt.

bestuursstructuur gewijzigd. Het klassieke

Het museum is haar veel dank verschuldigd;

bestuur werd omgevormd tot een Raad van

Raad van Toezicht

Mirona Koelemeijer

beschikken, betekent een verlies voor de

Vrijwilligers

Koos van der Steenhoven, voorzitter

organisatie. Maud van Tongeren (coördinator

Niels Bokhove

Matthijs van der Meulen

Marita Mathijsen

Educatie), een gewaardeerde kracht, verliet

Sven Feenstra

Rosa Rupert

Jan Boerstoel 				

helaas het museum om in haar woonplaats aan

Leni Quann

Anne Kamps

Helma van Lierop-Debrauwer 		

de slag te gaan als educator bij Museum Gouda.

Rian van de Sande
Rudy Schreijnders

Assistenten

Het personeel bestond op 31 december 2017

Sandra de Vries

Marjolein van Heiningen

uit de hierna vermelde personen.

Ronald van Zoelen

Laura Bijloo

Martijn David			
Het voormalige bestuur vergaderde in
aanwezigheid van de directeur en de adjunctdirecteur in 2017 twee maal, de Raad van
Toezicht een maal. Daarnaast was er geregeld
bilateraal overleg tussen de directeur en de

Lysanne Plugge

Directie

Aad Meinderts, directeur-bestuurder

Vrijwilligers

Publiekszaken en
Tentoonstellingen

Aad van Onselen
Nanny Sabelis

voorzitter. In het verslagjaar is de Governance

Ingrid Verkiel, adjunct-directeur / hoofd

Code Cultuur toegepast. Het museum onder

Publiekszaken en Tentoonstellingen

Anouk van Dijk, coördinator educatie

Janine Vogelaar

schrijft de Code Culturele Diversiteit en zal

Inge Stikkelorum, directie-assistent

Maaike Kramer, pr en communicatie

Melinda Koopman

de implementatie daarvan verder ter hand

Astrid Oosterhof, coördinator evenementen

Joëlle Green

nemen.

Leonie Keyzer, assistent Publiekszaken en

Tineke Spiering

Tentoonstellingen
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Organisatie

Bedrijfsvoering

De directie informeert de medewerkers onder

Marian van Wissen, hoofd Bedrijfsvoering

meer tijdens de maandelijkse informele

Tom Asselman, medewerker Bedrijfsvoering

personeelsbijeenkomsten en middels een

Lucie Rietdijk, senior financiën

intern Informatiebulletin. Daarnaast kent de

Marieke van Wissen, medewerker

organisatie een personeelsvertegenwoordiging

personeelszaken / financiële administratie

(PVT). Deze PVT bestond aan het eind van
het verslagjaar uit Carina Brummel, Tom

Receptionisten

Asselman en Maaike Kramer; met hen zijn
alle drie de afdelingen vertegenwoordigd.

Marjet Brouwer

Zij vergaderde in het verslagjaar drie maal

Menthe de Kloe

met de directie.

Karina Lampe
Zeynep Polat

De organisatie heeft aan

Floor Strengers

het eind van het verslagjaar
Bertram Mourits (1969)

Eveline Groenewegen, weekendcoördinator/

aangetrokken als hoofd

beheer museumshop

Collecties. Mourits, toen
nog hoofdredacteur non-

De circa 30 vrijwilligers die zich hebben
ingezet tijdens het festival de Kinder
boekenparade worden in het bovenstaande

Bertram Mourits.
Foto: Jelmer de Haas.

fictie en poëzie bij uitgeverij
Atlas Contact, trad aan op 		
1 februari 2018.

overzicht niet vermeld, hetzelfde geldt voor
de 145 vrijwilligers die per 31 december 2017
bijdragen leveren aan het crowdsourcings
project van Literatuurmuseum.nl.

Financiën en
cultureel ondernemerschap
Tentoonstelling
Ingrid & Dieter Schubert - In Beeld.
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Financiën en cultureel
ondernemerschap

H

et Nederlands Literatuurmuseum en

De organisatie is behoedzaam en neemt geen

Literatuurarchief streeft als cultureel

risico’s in verband met een beperkt eigen

Ondernemerschap

bestaande huisvestingsbudget. Een geschikte
huisvesting is voorwaarde om de ambities

ondernemer naar een gezonde financiële

vermogen. Er wordt conservatief begroot.

Het resultaat van de organisatie is in 2017

van het museum te kunnen realiseren. Veel

situatie waarin risico’s worden gespreid,

Tegenvallende inkomsten kunnen opgevangen

verbeterd. Dit komt onder andere door

tijd en energie ging in 2017 dan ook naar de

kostenefficiënt en synergetisch wordt gewerkt

worden door de personeelskosten in dat

de hogere inkomsten uit entreegelden

toekomstige huisvesting, waarbij het museum

– onder andere door samenwerking met

geval terug te brengen, wat mogelijk is omdat

en winkelverkopen. Daarbij was ze het

zich allesbehalve afwachtend heeft opgesteld.

andere organisaties – en eigen inkomsten

relatief veel arbeidskrachten worden ingezet

afgelopen verslagjaar wederom succesvol

Het heeft diverse adviseurs ingeschakeld,

en bijdragen uit private middelen worden

op flexibele basis. De organisatie heeft in 2017

in fondsenwerving; van diverse fondsen

ook om zich te kunnen positioneren als

gestimuleerd. Extra uitgaven worden pas

verder gestalte gegeven aan een strategie voor

werden gelden ontvangen, ondermeer van: de

een volwaardig gesprekspartner van het

gedaan als daarvoor dekking is gevonden.

particuliere fondsenwerving.

Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Stichting

Rijksvastgoedbedrijf. Uiteraard wordt de

Dioraphte, Stichting Dorodarte, en Stichting

zoektocht naar een nieuw pand – ten behoeve

Weeshuis der Doopgezinden. Voorts kreeg

waarvan aan het eind van het verslagjaar

het museum financiële ondersteuning van

het Rijksvastgoedbedrijf ingeschakeld is –

zijn Vriendenstichting, de Steunstichting

in 2018 voortgezet, inclusief de oriëntatie

Letterkundig Museum, mevrouw

op horeca, zaalverhuur, museumshop en

M. Holsbergen-Blok en de heer R. Schreijnders.

fonds- en sponsorwerving om een gezonde

Een aantal Vrienden doneerde een veel

financieringsmix te realiseren.

Exploitatierekening 2017

2017
in €

Begroting
in €

2016
in €

BATEN
Publieksinkomsten

611.106

292.500

394.078

Overige directe opbrengsten

15.210

17.500

24.213

Indirecte inkomsten

31.488

33.000

35.290

413.586

200.500

502.042

1.071.390

543.500

955.623

2.771.065

2.719.136

2.119.329

664.791

140.000

815.835

Totale Subsidies/Bijdragen

3.435.856

2.859.136

2.935.164

TOTALE BATEN

4.507.246

3.402.636

3.890.787

Bijdragen uit private middelen
Totale Opbrengsten
Subsidie OCW
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen

hoger bedrag dan aan hun donateurschap
verbonden is. Het museum is de organisaties en
particulieren zeer dankbaar voor hun steun.
Helaas wordt de bedrijfsvoering bemoeilijkt
door de onzekere huisvestingssituatie waarin het
museum verkeert. Grote investeringen zijn in
deze omstandigheden namelijk niet verantwoord.

Prestatie
doelstellingen
Het Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief wordt door het ministerie
van OCW getoetst op het behalen van

LASTEN
Salarislasten

1.305.723

1.317.500

1.344.783

399.862

331.510

327.447

1.236.142

1.190.876

1.352.208

42.346

15.000

7.372

Overige lasten

1.239.403

547.750

1.079.799

TOTALE LASTEN

4.223.476

3.402.636

4.111.609

Afschrijvingen
Huisvesting
Aankopen

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

283.770

0

-220.822

267

0

5.812

Exploitatieresultaat

284.037

0

-215.010

Bestemmingsreserves/-fondsen

200.000

0

-215.010

84.037

0

0

Saldo rentebaten/-lasten

RESULTAAT
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Huisvesting

verschillende doelstellingen. Zoals hierboven
beschreven is met ruim 100.000 bezoekers de
bezoekersdoelstelling van 50.000 ruimschoots

Buiten zijn verantwoordelijkheid en invloeds

behaald. Ook op educatief gebied heeft

sfeer verkeert de instelling in een onzekere

de organisatie met 9.591 leerlingen een

huisvestingssituatie. Het Koninklijke

uitstekende prestatie geleverd; de doelstelling

Bibliotheek-complex waarin de organisatie

was 6.000. Daarnaast toetst het ministerie de

gehuisvest is, zal namelijk binnen afzienbare

organisatie op cultureel ondernemerschap.

tijd niet langer onderdak kunnen bieden aan

De indicator hiervoor, de eigen inkomsten

het museum. Om hoge kosten te vermijden

uitgedrukt in een percentage van de structurele

voor tijdelijke huisvesting, zal het museum een

subsidie, bedroeg 38,8%. De organisatie voldoet

nieuw, definitief huis moeten vinden, waarvan

hiermee ruimschoots aan de minimumnorm die

de kosten gefinancierd kunnen worden uit het

door het ministerie is vastgesteld (19,5%).
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Bijlagen
Aanwinsten
A
–– Gerrit Achterberg, diverse

Johan Everaers; typoscript

–– A. den Doolaard (ps. van

van het literair archief,

van ‘Kinderen een kwartje’.

C.J.G. Spoelstra), boeken

archivalia, waaronder

bevat o.a. aantekeningen,

correspondentie en andere

manuscripten en typo

documenten betreffende

scripten, illustraties,

Achterberg.

foto’s, persoonlijke

–– A. Alberts, literaire

met opdrachten aan Antonie

–– P.C. Boutens, handschrift
liefde’.

nalatenschap, met o.m.

documenten zoals een

brieven aan Kurt Lehmann.

stand.

aan mevrouw J.C. Nix-

–– Kathinka van Dorp, literaire

–– Menno ter Braak, (klad)

treksel van de burgerlijke

Judith Herzberg.
–– Elisabeth Eybers, brieven

Hansen.

van het gedicht ‘Wereldsche

als reactie op bundels van

Köffler.

–– Jaap Harten, correspon
dentie met Wim Hazeu;
literaire nalatenschap.
–– Evert Hartman, literaire

(dagboek)aantekeningen,

G

agenda’s, manuscripten en

–– Arie Gelderblom, brieven

nalatenschap, met o.m.

nalatenschap, bevat

cijferlijst, getuigschrift en

o.m. aantekeningen,

identiteitsbewijzen, boeken

(ps. van J.G. Jofriet), diverse

typoscripten, persoonlijke

aan Marianne Heestermans,

scripten van o.a. Het

manuscripten en typo

met opdracht van o.a. Arnon

archivalia, waaronder hand

documenten, en correspon

met gedichten als bijlage.

onzichtbare licht en

scripten, diverse oorkonden,

Grunberg en Abdelkader

geschreven gedichten,

dentie met o.a. Ed Leeflang,

–– Ida Gerhardt, brief aan Wim

documentatie van Graa

Benali, en correspondentie

divers drukwerk en corres

Prinses Irene en Elly de

Boomsma betreffende

met o.a. Prins Claus,

pondentie met o.a. C.J. Kelk

zijn biografie over Alberts,

Maarten ‘t Hart, Karel

en S. Vestdijk.

een portret door P.H.

van het Reve en Renate

Takes, foto’s, persoonlijke

Rubinstein.

documenten en brieven van

–– Willem Bilderdijk, brieven

Alberts aan zijn moeder.

aan o.a. Audenet Slinger;

–– L. Ali Cohen, diverse archi

handschrift van ‘Liedzang

–– Gerard den Brabander

divers drukwerk, en
correspondentie met o.a.
Thea Beckman.
–– Heere Heeresma, exemplaar
van Een jongen uit plan Zuid

–– Jos Brink, brieven aan

manuscripten, persoon

de AKO Literatuur Prijs

‘38-’46 met aantekeningen

mevrouw M. Postmus.

lijke documenten, divers

en Libris Literatuur Prijs,

en ingeplakte foto’s.

drukwerk, en correspon

met o.m. notulen, financiële

dentie met o.a. Johan de

administratie, toespraken

L.A.M. Lichtveld), bio

landing der Engelschen in

–– Remco Campert, deel

gedichten, en brieven

Noord-Holland’.
–– Alfred Birney, brieven door

Meester, Victor E. van

en correspondentie. Verder:

grafische informatie door

Vriesland, Elisabeth Zernike

foto’s van o.a. Hans Andreus,

Janneke Monshouwer.

bevat o.m. aantekeningen,

en familie.

Bernlef, Anna Blaman,

Hotel Atonaal.

van ‘De zingende soldaat’.

–– Albert Helman (ps. van

van het literair archief,
typoscripten en een vlag van

F. van den Bosch, typoscript
–– Hein Boeken, diverse

J. de Bruin.

Oorlog zonder vrienden,

–– Jef van Gool, archief van

ningen, typoscripten van

Nijhoff en familieleden.

Goris), correspondentie met

manuscripten en typo

met o.m. aantekeningen,

C

H. Marsman, Martinus

–– Marnix Gijsen (ps. van J.A.A.

deel literaire nalatenschap,

‘Polyfonisch Eroticum’.

door Bilderdijk bij den

Frans Coenen, Dirk Coster,

Waard.

van Osselen.

–– Jo van Dullemen-de Wit,

–– Jean Brüll, typoscript van

valia , waaronder aanteke

over/aan Cohen door o.a.

–– S. Carmiggelt, beeldje

E
–– Hans Edinga (ps. van H.

–– A. Hendriks-Kappelhoff,

A. den Doolaard, Willem

deel literair archief, bevat

Elsschot, Johan Fabricius,

o.m. manuscripten en

Hella S. Haasse, Maarten ‘t

typoscripten, plakboeken en

–– Lex Althoff, archivalia

archivalia uit het bezit van A.

als prijs uitgereikt aan

Heidstra), diverse archivalia,

Hart, Hubert Lampo, Marga

betreffende Althoff,

M. van Steen, waaronder een

Carmiggelt; portretje door

waaronder aantekeningen

Minco, F. Springer, Theo

F. Bordewijk en Albert

scriptie, divers drukwerk,

Frank Lodeizen.

en een kladje aan Kitty

Thijssen, Simon Vinkenoog

archivalia, waaronder

Helman, waaronder foto’s

correspondentie aan/over

Josselin de Jong.

en Gerard Walschap.

brieven aan zijn ouders

en brieven.

Boeken o.a. door Lodewijk

–– Elisabeth Andersen, aan
vulling op haar literair
archief.
–– Sera Anstadt, typoscript van
Landschap van een hart.

B
–– Nicolaas Beets, blikken
koektrommels met afbeel
dingen uit de Camera
Obscura.
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–– J.M.A. Biesheuvel, deel

van Deyssel.

–– Frans Coenen, correspon
dentie met Clare Lennnart.
–– Rie Cramer, illustratie
getiteld ‘Zevende dag’.

–– Jo Boer, diverse corres
pondentie; schilderij door
Boer.
–– Graa Boomsma, brieven

–– Jan Eijkelboom, brieven

–– Karel N.L. Grazell, diverse

aan Ton Delemarre, met
typoscripten als bijlage.

archivalia.
–– Hans Groenewegen, literaire

–– Jan Elburg, brieven aan

D

Lucebert.

–– Drukkerij De Dageraad,

–– Jan Emmens, boek met

nalatenschap.

–– Hella S. Haasse, cahier met

diverse affiches en

opdracht aan Judith

omslagontwerpen.

Herzberg. Blad met op beide

opera in twee bedrijven ‘De

zijden een aquarel getiteld

gravin zonder neus’; brief

‘Landschap met beemdgras’

aan niet nader geïdenti

Hoitsema-Eggers.
–– Mies Bouhuys, brief aan

–– Miep Diekman, aanvulling
op haar literair archief.

foto’s en bibliografische
aantekeningen.
–– Judith Herzberg, deel van
aantekeningen, financiële

en Joost Zwagerman.
boek met opdracht aan Mies

en aan Peter Kuyper,

literair archief, bevat o.m.

H

door A.F.Th. van der Heijden
–– Ina Boudier-Bakker, brief en

een koffertje.
–– P.M. Heringa, diverse

–– C.J.E. Dinaux, krijt- en

en ‘Ja en nee zeggen tegen

ficeerde ontvanger.

potloodtekeningen.

beemdgras’ door Emmens

–– Jacques Hamelink, uit

bescheiden, oorkondes,
divers drukwerk, en
correspondentie.
–– A.F.Th. van der Heijden,
boeken met opdrachten aan
Ronald Sales.
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Bijlagen

–– Margriet Heymans, illus

boek met opdracht aan

tratiearchief, met originele

Bas Kempe met toelichting.

–– Aad Nuis, literaire nalaten

op archief, bevat o.a. divers

schap, bevat o.m. manus

uitgeverij Meulenhoff;

–– Harry G.M. Prick, brieven en

correspondentie m.b.t.

illustraties voor o.m. Annetje

–– Gerrit Krol, diverse archi

drukwerk, opdrachten,

cripten en typoscripten

Lie. In het holst van de nacht,

valia, waaronder het typo

een dossier over Menno

van o.a. essays, gedichten,

Diep in het bos van Nergena,

script van De ongenode gast.

ter Braak, en brieven door

lezingen en toespraken,

bevat o.m. kopij, redactio

o.a. Pierre H. Dubois,

contracten, financiële

nele aantekeningen en

Thom Hoffman en Adriaan

bescheiden, persoonlijke

brieven van o.a. Hans

nalatenschap, bevat o.m.

Morriën.

documenten waaronder

Andreus, Ad den Besten,

typoscripten, divers

Hollidee de circuspony,
Jipsloop, Lieveling, boter

L

bloem en De prinses van de

–– Freddy Langeler, diverse

moestuin.
–– Ed. Hoornik, handschrift van

archivalia, waaronder
divers drukwerk, manuscript

‘Zondagmorgen’.

van het gedicht ‘Stoute

–– Leonard Huizinga, puzzel

Keetje’ en een brief van

van een illustratie ‘Het

Eva Kirez aan Fritzi ten

uit Adriaan en Olivier.

J
–– Kitty Josselin de Jong,

Harmsen van der Beek.
–– Alphonse, Joost en Marion

D.A.M. Binnendijk, C.

drukwerk waaronder

Buddingh’, Cola Debrot,

drukproeven, schetsen en

Morriën.

diverse dossiers, foto’s

Max Dendermonde, Chris J.

tekeningen, houtsneden

en correspondentie met

van Geel, Willem Frederik

en etsen, ontwerpen voor

o.a. Jeroen Brouwers,

Hermans, Gerrit Kouwenaar,

boekomslagen voor o.a.

Johan Fabricius, Dick

Hubert Lampo, Louis Th.

boeken van Jan G. Elburg,

Hillenius, Rutger

Lehmann, Hanny Michaelis,

Harry Mulisch en S. Vestdijk,

Kopland, Ed Leeflang,

Maurits Mok, Paul Rodenko,

typoscript van gedicht van

–– Paul van Loon, object uit de
werkkamer van Van Loon.

M
–– H. Marsman, diverse archi

Laudy, diverse archivalia,

valia, waaronder typoscript

G.A. van Oorschot, Renate

Koos Schuur en Hans

Elburg en correspondentie

waaronder aantekeningen,

van ‘Denkend aan Holland’

Rubinstein, Jan Siebelink,

Warren.

met uitgeverij Van Loghum

(variant op ‘Herinnering aan

Hans Sleutelaar, Jan

scripten, persoonlijke

Holland’) en brieven aan

Terlouw en Peter Vos (met

Q

onder typoscripten en

documenten, contracten,

W.A. Hofman.

tekeningen).

–– Uitgeverij Querido, aan

knipsels met gedichten.

divers drukwerk, foto’s en

handgeschreven afschriften
van gedichten van o.a.

–– Marie-Cécile Moerdijk,

O

onder een circulaire en

–– Adele Opzoomer (ps. van

Engelman, Albert Helman

correspondentie met

A.S.C. Wallis), diverse

en A. Roland Holst.

Michel van der Plas,

archivalia, waaronder

( jeugd)gedichten; boek met

o.a. Godfried Bomans, Jules

Marten Toonder en Willem

brieven aan Mary

inscriptie; brief aan Norbert

Deelder, Hella S. Haasse,

Wilmink.

Suermondt.

van den Berg; brieven aan

Judith Herzberg, Dick

–– Boeli van Leeuwen, aan
bevat o.m. typoscripten,

Hendrik Tollens en haar

divers drukwerk, persoon

dochter J.W.A. (Albertine)

lijke documenten en corre

K. Kehrer.

pondentie met o.a. Anton

N

Koolhaas en Jeanne van

–– Rob Nieuwenhuys, brief

Schaik-Willing.
–– Céline Leopold, illustratie

een boek met opdracht,

archief , bevat o.m. originele

divers drukwerk en foto’s.

illustraties voor Duimelijntje,

–– Ares Koopman, literaire
nalatenschap.
–– Rudy Kousbroek, correspon
dentie met Willem Cartigny;

drukwerk.

diverse archivalia, waar

Haar, Petronella Moens,

van Jean Brüll, waaronder

vulling op uitgeversarchief.

Lodewijk van Deyssel, Jan

vulling op literair archief,

menten uit de nalatenschap

Slaterus.
–– Jos Ruting, tekeningen en

correspondentie met o.a.

Rhijnvis Feith, Bernard ter

–– Pierre Kemp, diverse docu

Rubinstein.
–– Lotte Ruting, literaire

financiële bescheiden,

manuscripten en typo

–– Albertine Kehrer, cahier met

en een vriendenboek voor

medische gegevens,

diverse archivalia, waar

K

brievenboek, Mijn betere ik

een opdracht aan Ria Bos.
–– Proloog, redactiearchief,

albums, brief aan Adriaan

–– Hans Lodeizen, familie

schetsen en illustraties,

de gedichten ‘Een Liefde’ en

terras van Huize Korenvliet’
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–– Literaire Salon, aanvulling

Paula Gomes.

–– Adriaan Morriën, brief aan

Benda, brieven en foto’s van

Hillenius, Rutger Kopland

Roelof de Jong; archivalia

en Dolf Verroen.

onvoltooid typoscript

uit de nalatenschap van

‘Bacchus’.

Aya Zikken, waaronder

illustratiearchief, met

brieven aan Zikken en

voorstudies, schetsen en

aantekeningen.

originele illustraties voor/

P

H.M. van Randwijk over

–– Sieb Posthuma, illustratie

–– Cees Nooteboom, foto met

–– Gerard Reve, cahier met

H. Coebergh; brieven aan

van G.A. van Oorschot aan
Nieuwenhuys.

S
–– Anna van Schouwenburg-

van Anna Koppelman),

–– Ton van Oudwijk (ps.

Maartje Luccioni.

R

voor De Familie Lazuriet.
–– H. Posthumus Meyjes,

Het lelijke jonge eendje,

o.a. Nooteboom en Simon

diverse archivalia, waar

Leontien de kleine kameleon,

Vinkenoog gemaakt tijdens

onder typoscripten van

en correspondentie met Jetty

boekpresentatie van Koude

scheepvaartpoëzie van

Krever.

gedichten.

Posthumus Meyjes en Pieter

–– Tony de Ridder, boek met

–– Ingrid en Dieter Schubert,

van o.a. Er ligt een krokodil

ingeplakte brief, portretfoto

onder mijn bed, Mee met de

en opdracht.

paraplu, Ophelia, Platvoetje,

–– A. Roland Holst, uitgave met
handgeschreven gedicht.
–– Renate Rubinstein,
correspondentie met

Samen kunnen wij alles en
Woeste Willem.
–– J.W. Schulte Nordholt,
deel literair archief, bevat
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Bijlagen

o.m. aantekeningen,

–– Inge Tielman, literaire

–– Theun de Vries, brieven aan

drukwerk, en correspon

Aanwinsten in de vorm van

dentie met o.a. Gerrit

krantenknipsels, tijdschriften,

Komrij.

drukwerk, scripties, beeld- en

nalatenschap, bevat o.m.

Otten, Bert Schiebeek, Toon

Jan T. Bremer; archivalia

overdrukken met opdracht

opzetjes, manuscripten

Tellegen, Bob den Uyl, C.B.

uit bezit van Hans van Eijk,

van o.a. Ad den Besten,

en typoscripten van o.a.

Vaandrager, Leo Vroman,

waaronder brieven door

K. Heeroma en A. Roland

gedichten en opstellen,

Elly de Waard, Hans Warren

o.a. Wiel Kusters, Paul

traties voor Hallo en zeef

niet allemaal opgenomen in

Holst, en brieven van o.a.

divers drukwerk, persoon

en Jan Wolkers.

Nash, Paolo Ruffili, Wilma

druk voor Superguppie.

deze lijst.

Willem Barnard en Huub

lijke documenten zoals

Oosterhuis.

bio- en bibliografische

brieven aan Ed Vermeulen;

Vries; typoscripten van ‘De

gegevens, correspondentie

officiële documenten van de

boom-mens’, ‘Een god in

en gedichten van anderen

Faculteit van Letteren en

haar schoot’, ‘De trompet’

Wijsbegeerte te Nijmegen.

en openingswoord in de

–– Anke Servaes, zie: Rein
Valkhoff.
–– J. Slauerhoff, bieven van
notaris N. Ottema aan broer

onder wie Ellen Warmond.
–– Marten Toonder, brief en

–– Annie Romein-Verschoor,

Stockström en Theun de

–– Ger Verrips, literaire

–– Fleur van der Weel, illus

aan Edith Sont.
–– Willem Wilmink, brieven
aan Else Eimers-Wolff.
–– Leon de Winter, deel literair

nieuwe boekhandel ‘De

archief, bevat o.m. aan

boek met opdracht voor R.B.

nalatenschap, bevat o.m.

tribune’ te Maastricht, 1982

tekeningen, manuscripten

diens nalatenschap.

van de Wetering de Rooy.

aantekeningen, manus

van Theun de Vries.

en typoscripten van o.a.

cripten en typoscripten,

met opdracht voor Johan en

V

Paula Kuin-Roovers.

–– Rein Valkhoff en Anke

Hoffman’s honger en Zoeken

–– Leo Vroman, archief

boeken met opdracht,

beeldende werk ; doorslag

naar Eileen W., drukproeven

persoonlijke documenten

typoscript van Vromans

van o.a. Kaplan, en De (ver)

Servaes, literaire nalaten

zoals dagboeken, ge

gedichten ‘Een klein

wording van Hermann Dürer,

van D. Zijlstra), literaire

schappen, bevat o.m.

nealogische gegevens,

draadje’, ‘Scheppinkje’ en

jeugdwerk, divers drukwerk,

nalatenschap, bevat o.m.

typoscripten van gedichten,

foto’s, divers drukwerk,

‘Bloemen’.

en brieven van uitgeverij

correspondentie met o.a.

divers drukwerk, (familie)

correspondentie en diverse

Simon Carmiggelt, Han

foto’s, portret van Servaes

dossiers en documentatie.

G. Hoekstra, Ed. Hoornik,

door Jaap Min, portret van

Charlotte Köhler, A. Roland

Valkhoff en correspondentie

–– Eric van der Steen (ps.

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

G.A. van Oorschot.

w

–– H. Wolffenbuttel-van

–– Emo Waterland (ps. van

Rooyen, deel literaire

M. Bottema), literaire

nalatenschap, bevat

Holst, Wim Sonneveld, S.

met o.a. Jaap Boots.

–– Simon Vinkenoog, brief aan

nalatenschap, bevat

o.m. aantekeningen,

Vestdijk en Victor E. van

–– Max Velthuijs, diverse

de School voor de Jour

o.m. aantekeningen,

manuscripten en typo

archivalia, waaronder

nalistiek, met het typoscript

manuscripten en typo

scripten, contracten en

–– Lisetta Stembor, diverse

handgeschreven teksten,

‘Met schoppenaas op het

scripten, documentatie

correspondentie met diverse

archivalia waaronder

illustraties, omslagen, cd’s

boekenbal’.

over o.a. Anna Blaman,

uitgeverijen.

typoscript met correcties

met elektronische files van

Vriesland.

‘Gevecht met Moeder
en Vaderland’, dossier

vertalingen.
–– Leo van Velzen, deel

–– J.J. Voskuil, brief aan Jannie
Verheijen.
–– Mischa de Vreede, diverse

Adriaan van der Veen en
diverse onderwerpen; en

Z

correspondentie met o.a.

–– Aya Zikken, aanvulling op
literair archief.

‘Wiedza Powszechna’, en

van het fotoarchief, met

archivalia, waaronder

Benno Barnard, Heere

correspondentie met o.a

foto’s van o.a. J.M.A.

aantekeningen, een schets

Heeresma, Maurits Mok,

diverse uitgeverijen.

Biesheuvel, Remco

boekje, een gispen masker

Adriaan van der Veen en

archivalia, waaronder school

Campert, Jules Deelder,

door Metten Koornstra

Levi Weemoedt.

kranten met bijdragen van

Midas Dekkers, Judith

t.b.v. het Boekenbal, av-

Herzberg, Rudy Kousbroek,

materiaal, divers drukwerk

literaire nalatenschap,

o.a. van het gedicht ‘De

van J.C.M. Kruisinga),

Gerrit Kouwenaar, Tom

en correspondentie.

bevat o.m. manuscripten

argeloze hangmat’ en

typoscripten van gedichten.

Lanoye, Lucebert, Cees

en typoscripten, divers

brieven aan Iris Dik.

T
–– Christiaan Terpstra (ps.

geluidsopnamen en foto’s zijn

–– August Willemsen, brieven

en zus van Slauerhoff over
–– Gabriël Smit, brief en boek
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Nooteboom, Christine

typoscripten, boeken en

–– Jacques A. Waterman,

–– Joost Zwagerman, diverse

Zwagerman, typoscripten
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Bijlagen
Schenkers en bruikleengevers 2017
A

–– De heer P.J.J. Chabot,

–– Mevrouw Angeline van
Achterberg, Amsterdam

Vorden

Rotterdam
Amsterdam

Aerdenhout

–– De heer Coen Prinsen

–– Mevrouw Claar Lodeizen,

Henderson (VS)
–– De heer Bob Hartlooper,
–– De heer Theo C. Hartman,

–– De heer en mevrouw Kees en
Marja van Dam, Den Haag
–– De heer Ton Delemarre,

B

–– Mevrouw Iris Dik,

Hardegarijp
–– De heer Heere Heeresma jr.,

Amsterdam
Berg, Venray

–– De heer Max Dohle,
–– De heer Jan Hendrik van

Den Haag
Amsterdam

–– Mevrouw C. van Dullemen,

Amsterdam

Wieringermeer
–– Mevrouw Alma Brevé,

–– De heer Tjarda Eskes, Teuge
–– De heer Johan Everaers,
Noordgouwe
Banholt

F

Amsterdam

Viersen (Duitsland)
–– Mevrouw Titia Frieling-van
Osselen, Amsterdam
–– Mevrouw Joke Foeken,
Twello

K

Amsterdam

G
–– Jef van Gool, Rijswijk

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam
–– Mevrouw Edith Sont,

Amsterdam

Amsterdam
–– Mevrouw Marijke

–– Mevrouw Marie-Cécile
Moerman, Lommel-Kolonie

Spijkerboer, Rijswijk
–– De heer A.M. van Steen,

(België)
–– Mevrouw Janneke

Alkmaar
–– De heer Sietze Steinvoorte,

Monshouwer, Bussum

Almelo
–– De heer A.G. van der Steur,
Warmond

–– De heer Carl Nix, Breda

–– M. Stol, Leiden

–– De heer Jan Noorlandt,

–– De heer en mevrouw

Rhenen
–– Mevrouw Ellen Nuis-Beek,
Den Haag

Straathof, Breda

Amsterdam

T
–– Mevrouw Olga Tieman,

Oldenborgh, Reeuwijk

Utrecht
–– Mevrouw O. Troelstra-

Voorburg

Bakker, Muiderberg

–– De heer Guido Ouwerkerk,
Assen

P

Vermeer, Utrecht
–– Dolf Verroen, St. Nicolaasga
–– De heer R. van Vleuten,
Bergen
–– Mischa de Vreede,
Amsterdam

W
–– J. Wagemans, Eindhoven
–– De heer Ronald E.
Waterman, Delft
–– Fleur van der Weel,
Amsterdam
–– De heer Stefan van Weers,

Westenholz, Londen (Eng.)
–– R.B. van de Wetering de
Rooy, Cascais (Portugal)
–– Mevrouw Aaltje van
Wieringen-Verhoef,
Castricum
–– Mevrouw Inge de Wilde,
Bloemendaal

V

–– Leon de Winter,

–– Mevrouw Daniëlle

–– De heer J. Paardekooper,

–– Mevrouw Anne-Mieke

–– Mevrouw Caroline de
Theeuwen, Den Haag

–– De heer F.C.J.M. Ongering,

Amsterdam

Zutphen

–– Mevrouw Anne-Bé

O

Roovers, Amsterdam

–– Karel N.J. Grazell,

–– Singel Uitgeverijen,

–– De heer Ton Meijer,

–– De heer G. Kleis, Geesbrug

–– H.C.S. Kluwer, Joppe

Amsterdam

–– Uitgeverij Meulenhoff,

–– De heer J.K.W. Kehrer,

–– Mevrouw Paula Kuin-

Bilthoven

Velden, Eindhoven
–– Stichting Max Velthuijs,

–– Mevrouw Jannie Verheijen,

–– De heer J.W.D. van
Den Haag

Schouwenburg-Benda,

Amsterdam
–– Mevrouw Jelka van der

–– Ingrid en Dieter Schubert,

–– Mevrouw G.H. Janzing-

Den Haag

–– Mevrouw Anna van

–– Erven Nicoline Meiners,

N

–– De heer Leo Jansen,

Vlaardingen

–– De heer D. Makkink, Arnhem

–– De heer Roelof de Jong,

C

Utrecht

J

–– De heer Kees Schoenmaker,

–– Leo van Velzen, Delft

Houten, Haarlem

Gorna, Rijswijk

–– Remco Campert,
Amsterdam

–– Mevrouw Rineke van

–– De heer Leo Fiethen,

Zwanikken, Den Haag

–– De heer Willem Cartigny,

Den Bosch

–– Mevrouw Eva Veldhoen,

–– De heer Lucien Schram,

–– Margriet Heymans,

–– De heer Hans van Eijk,

Leiderdorp
–– Mevrouw F. Bijloos-

Amsterdam

Bergen (NH)
–– De heer Ben van Veen,

M

–– Judith Herzberg,

Beesel

Rotterdam
–– De heer Aart G. Broek,

Herberghs, Heerlen

–– De heer Rob Valkhoff,

Den Haag

S

Den Haag

Gouda

–– Mevrouw Hanneke Eggels,

Bruijn, Amsterdam
–– De heer Jan T. Bremer,

–– Mevrouw Maria C. van Loon,

–– De heer Titus Hofman,

E

Amsterdam
–– Mevrouw Martje Breedt

Den Haag

Geerligs, Oss

–– Paul van Loon, Drunen

–– De heer en mevrouw

Aerdenhout

–– Mevrouw A. Boezeman,
–– De heer Graa Boomsma,

Heestermans, Utrecht

Dorp, Rotterdam

–– De heer Alfred Birney,
–– Mevrouw Anne-Marie Boer,

–– Mevrouw Marianne

Oegstgeest

–– Maarten en Eva Biesheuvel,
Leiden

Hilversum

Amsterdam

–– De heer Charles van den

Amsterdam
–– Mevrouw Patricia Lodeizen,

–– De heer Wim Hazeu, Baarn

Dordrecht

–– De heer Robin Beekhuizen,
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–– Céline Leopold, Amsterdam

–– De heer Antonie Hansen,

Zoeterwoude

D

–– Mevrouw M.R.D. Althoff,
Amsterdam

–– Persmuseum, Amsterdam

–– De heer H.H.T.M. Coebergh,

–– De heer Reinoud Alberts,
–– Mevrouw Antien Aletrino,

H

L

Bloemendaal

Val-Bicker, Den Haag

Deventer
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Colofon

Beeld:

Dit Jaarverslag is een uitgave van de

Collectie NLL, Mike Bink, Sarah Dona

Stichting Nederlands Literatuurmuseum

Fotografie, Jelmer de Haas, Pieter Kers, Eveline

en Literatuurarchief.

van Egdom, Steye Raviez en Mylène Siegers.
Het portret van Maarten van der Graaff is

Tekst: Aad Meinderts, Maaike Kramer en

gemaakt door Rebecca Clarke, de foto’s van de

Ingrid Verkiel

archiefstukken zijn van Michiel Spijkers.

Vormgeving: Vlijt Ontwerp (Annelies Jansen)
Druk: Veenman+, Rotterdam
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# literatuurmuseum

# kinderboekenmuseum

