
  

KinderboekenKinderboeken
vanvan

Simon VestdijkSimon Vestdijk



  

Verantwoording:
 
•Afbeeldingen uit kinderboeken in bruikleen van 
   mevrouw M. Vestdijk  en H.T.M. Van Vliet

•Teksten behorende bij de afbeeldingen, of:

•Teksten van Vestdijk uit Kind tusschen vier vrouwen (K4V) 
   bezorgd door H. T.M. Van Vliet



  

Illustratie bij het versje 
'Heididel, didel' – 

‘... als gezicht droegen zij 
groote, blauwe braadpannen en 
deksels, met scheeve oogen en 
monden, veel gelijkend op de 
halve, gele maan, die alles 
spookachtig bescheen, en 
waarover een koe met een s-
vormige staart sprong.' (K4V)



  

Het versjeHet versje  
‘‘Heididel, didel!’Heididel, didel!’

Andriessen, 1897Andriessen, 1897



  
‘‘Er hing een schilderij met vroolijke monniken, dat Er hing een schilderij met vroolijke monniken, dat 
hem juist heel ongevaarlijk voorkwam ...’ (K4V)hem juist heel ongevaarlijk voorkwam ...’ (K4V)



  



  
Uit het Kinderleven – Rijmpjes en vertelseltjes Uit het Kinderleven – Rijmpjes en vertelseltjes 
voor het kleine volkje voor het kleine volkje door P. Louwersedoor P. Louwerse



  

‘... dat er allerlei sprookjes uit het vuur sprongen ...’ 
(K4V) 
De twee middag-makers in Uit het Kinderleven van Louwerse



  Voor het jonge Volkje - Voor het jonge Volkje - P. LouwerseP. Louwerse



  Voor het jonge Volkje - Voor het jonge Volkje - P. LouwerseP. Louwerse



  

‘‘Deze prins liet Deze prins liet 
zich evenwel niet zich evenwel niet 
uit het veld uit het veld 
slaan ...’ (K4V)slaan ...’ (K4V)

De Schrandere De Schrandere 
prinsesprinses  uit 
Vertellingen van Vertellingen van 
Moeder de GansMoeder de Gans

Illustraties van Illustraties van 
Gustave DoréGustave Doré



  

..’. broeders die in 
zwanen veranderd 

waren ...’ (K4V)

het sprookje 
De Wilde zwanen 

(Goeverneur 1874) 



  

‘... een benauwd 
kijkend gezicht 
van een der 
hoofdpersonen 
midden in de 
groote D’ (K4V)

De zeven Zwaben



  

‘Kasteel, Koning, 
wildeman, markies: 
alles had men in de 
gewenschte situaties 
afgebeeld’ (K4V)

De gelaarsde kat



  

Lotgevallen 
van een GEIT

van 
Christine Doorman



  

‘...‘...dat sprookje, dat sprookje, 
  dat in dat in ZonnestralenZonnestralen  
stond, waarin een stond, waarin een 
meisje ook uit huis meisje ook uit huis 
wou, van haar wou, van haar 
bemoeizieke ouders bemoeizieke ouders 
weg ...’ (K4V)weg ...’ (K4V)



  

Lente. Vertellingen 
voor kinderen 
(ca. 1912-1913)

‘... maar zijn moeder 
vertelde hem, dat er 
toch nog een boek 
met verhalen van 
tante Nellie 
uitgegeven zou 
worden, waarnaar hij 
verder niet gevraagd 
had ....’ (K4V)



  

‘‘Maar die jongens Maar die jongens 
woonden toch in elk woonden toch in elk 
geval bij hun geval bij hun 
ouders; er werd ouders; er werd 
gemoraliseerd, er gemoraliseerd, er 
werden prijsjes werden prijsjes 
uitgedeeld!’ (K4V)uitgedeeld!’ (K4V)



  

Het Slot op den Hoef

van C. Joh. Kievit



  

Floris Floris 
de vijfdede vijfde

van E. Moltvan E. Molt



  

Floris de vijfde 
van E. Molt, 

illustratie van H.C. 
Louwerse 

‘... zijn hand uitstak naar 
den braven Melis Stoke, 

met een verschrikkelijken 
grijns, maar zo zeker van 
zich zelf, zóo hoofsch en 

smalend, dat aan zijn 
adeldom niet getwijfeld 

kon worden...‘ (K4V) 



  

Het leven en de 
lotgevallen 

van 
Robinson Crusoe

van Daniel Defoe



  



  

Vrienden en Vijanden 
uit het Dierenrijk

Beschreven voor oud en 
jong door

Dr. J.C. Rombouts



  

‘[Andriessen]... ook al 
op Napoleon geworpen, 
in vijf of zes delen 
liefst, met snorkende 
titels.’ (K4V)

De Tocht naar Rusland

(of Het Begin van den 
val van het Keizerrijk, 

1812)

van 
P.J. Andriessen



  

Eldorado 
en 

Het Monsterkanon van 
Staalstad 

en 
Meester Zacharias

van Jules Verne



  

Eldorado 
en 

Het Monsterkanon 
van Staalstad 

en 
Meester Zacharias

van Jules Verne



  

Uit 
Meester Zacharias 

van Jules Verne



  

In de ingewanden der 
Aarde

van 
Jules Verne



  

‘Weldra strandde het 
schip’ 

uit 
De kinderen van 
Captain Grant 
van Jules Verne



  

‘’ ... in Het Zwarte 
Goud vertoonde Silfax 

zich pas tegen het 
einde, niet tijdens de 
roof van Nell, zoals 
zijn vader het deed 

voorkomen ...’ (K4V)

Het Zwarte Goud 
van Jules Verne



  

‘.. die kwajongen, 
die in de torenhaan 
zat en de zon 
toewuifde!!’ (K4V)

Het leven van 
Michiel de Ruyter 

(1907) 

door 
Engelberts Gerrits 

Opnieuw verhaald 
door J. Stamperius



  

uit 
Het leven van 

Michiel de Ruyter

van 
G. Engelberts Gerrits



  

‘... en roeibootjes die op garnalen leken, de pootjes 
uitgestrekt ...’ (K4V)
‘Zeeslag bij Kijkduin – uit het leven van Michiel de Ruyter



  



  

‘... kenden op 
hun kostscholen 
tegelijk 
strengere tucht 
en grootere 
vrijheid.’ (K4V)

Dick en zijn 
vrienden

(1908) 
door Andrew 

Home 



  

‘Hola! Hola! Ho-o-o-la! 
gilden ze wanhopig’

uit
Dick en zijn vrienden 

van Andrew Home



  

‘Zou dat wat in die 
boeken beschreven 
stond op 
werkelijkheid kunnen 
berusten? ‘
(K4V)



  

‘ze sprongen er uit 
en zakten tot hun 
knieën in het water’

 
Door dik en dun
van Andrew Home 



  



  

Duisternis en licht, 

of de Zendeling 
John Paton en de 

Zuidzee-Eilanders
 



  
Aimard’s Indiaansche Verhalen 
De Zwervers op de grenzen



  Edelhart van Gustave Aimard



  uit De pelsjagers van de Arkansas: 
Tafereelen uit de wouden en prairien van Amerika van Gustave Aimard



  

‘Aimard was 
mijn man, ik 
kende hem 

door en door.’ 
(SV)

De Bijenjagers

van Gustave 
Aimard



  

De laatste 
der Mohikanen

van
James Fenimore Cooper 



  
Tekening van Simon Vestdijk



  

‘Togt in de 
Algerijnsche 

Sahara’

uit 
De aarde en haar 

volken

(Vestdijks 
novelle 

Fantasia) 



  

‘Kertassa’s een put te 
Wargia reinigende’

uit
De Aarde en haar 

Volken

(Vestdijks novelle 
Fantasia)



  

‘... en eindelijk gaf 
tante Lies hem nog 
boekjes van 
Rubens, Correggio, 
Van Dijck en 
Titiaan, waarin ook 
veel naakt stond ...’ 
(K4V)

The Masterpieces of 
Rubens


