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Expositie over Thijssens enige kinderboek gaat 15 september open
Nog steeds wordt Theo Thijssen geregeld
betiteld als kinderboekenschrijver. Goeddeels onjuist, want al spelen kinderen in
al zijn boeken een grote rol, hij schreef ze
bijna allemaal voor volwassenen. Op één
na: Jongensdagen (1909). Destijds trok
het zeer de aandacht, juist omdat Thijssen
al een naam had als scherp criticus van
de bestaande zemelende jeugdliteratuur.
Ruim een eeuw na dato geeft het boek
ons bovendien een boeiend beeld van
alledaags kinderleven in de Jordaan rond
1900. Dat boek belichten we nu.
De tentoonstelling wordt zondag 15
september om 14.00 uur geopend door
de populaire kinderboekenschrijver en
oud-onderwijzer Jacques Vriens.
Iedereen is hartelijk welkom!
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
bracht het Theo Thijssen Museum (in beperkte
oplage) een herdruk van Jongensdagen uit.
Die is in het museum voor € 14,90 te koop.
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Voor de inrichting van de nieuwe tentoonstelling is ons museum van 6 t/m
14 september gesloten. De expositie
De gelukkige klas (over het onderwijs in
Thijssens tijd) is dus nog te zien t/m donderdag 5 september (behalve op maan-,
dins- en woensdagen). Haast u!
Wel zult u het pand in de steigers aantreffen, want huisbaas Ymere gaat in september en oktober de gevel opknappen.

Jongensdagen (1909) volgt vier middenstandsjongens uit de Jordaan. Ko, zijn broertje
Henk en hun vriendjes Ay en Klaas spelen op
straat, helpen hun meester bij het schoonmaken
van hun school, en helpen af en toe hun ouders,
gaan naar het zwembad, vechten met ‘schooiers’ en verslinden avontuurlijke feuilletons. Niet
opzienbarend allemaal, wel ‘levensecht’. Veel
elementen zijn gebaseerd op Thijsens eigen
jeugd. Het boek geeft daarmee een uniek kijkje
in (een deel van) het doodgewone kinderbestaan in de Jordaan van de jaren 1890.
Jan Sluijters, die later een beroemd kunstschilder
zou worden, verzorgde de prachtige illustraties.

aan zijn klas, op papier. Uitgever Van Dishoeck
kreeg er lucht van en stelde voor om het te
publiceren: dat gebeurde in 1909.
Op 6 november 1909 droeg Thijssen een (waarschijnlijk net ontvangen) auteursexemplaar
op aan zijn nieuwe verloofde, handwerkonderwijzeres Geertje Dade. Zij was vriendin en collega
van zijn eerste vrouw Marie Zeegerman, die
eind 1908 op 29-jarige leeftijd overleed. Twaalf
dagen later trouwden Theo en Geertje.
Over de reacties op zijn boek had Thijssen niet
te klagen. Het Algemeen Handelsblad schreef
“dat het boek essentieel verschilt van de
massa der kinderboeken, omdat Theo Thijssen
essentieel verschilt van de massa der kinderboeken-schrijvers, daar hij een kunstenaar is”.
En Nienke van Hichtum, auteur van de bestseller Afke’s tiental, jubelde: “Alles is zóó goed
getypeerd, als bij ons nog nooit in eenig kinderboek geschiedde.” Ook de bekende pedagoog
Jan Ligthart, door Thijssen geregeld voor oude
zemelaar of “Haagse roomsoes” uitgekreten,
prees het boek sans rancune. Toen hij het zijn
klas voorlas, luisterden de kinderen ademloos,
meldde hij. Niet omdat het zo sensationeel was,
maar wél omdat zij zich zo goed konden inleven.

De broers Ko en Henk brengen boodschappen weg. Originele tekening
Jan Sluijters met handgeschreven commentaar van Thijssen. Bewaard in
Noord-Hollands Archief, Haarlem. mei 1916.

Thijssen schreef Jongensdagen als reactie op
een boze brief van kinderboekenschrijver J.G.
Kramer. Eerder had Thijssen diens historische
kinderroman Tot ridder geslagen volledig afgebrand. Vervolgens daagde Kramer de onderwijzer in een ingezonden brief uit om – als hij het
dan zo goed wist – zèlf maar eens een kinderboek te schrijven. En dat deed Thijssen. Hij zette
een verhaal dat hij al improviserend had verteld

Het Kostelooze Gemeentezwembad aan de Westerdoksdijk, zoals getekend door Jan Sluijters]

Een gigantisch verkoopsucces werd het boek
echter niet. De door ons uitgebrachte reprint
is sinds 1909 de elfde druk – afgezien van een
vertaling in het Indonesisch: Remadja Putera
(Djakarta, 1952).
Een reeks aspecten van het kinderleven in de
buurt komt aan bod in onze expositie. Al gaat
het, zoals de titel aangeeft, vooral over het
jongensleven. Het enige meisje dat in het boek
voorkomt is het kleine zusje van Ko en Henk.
(Thijssen zelf had overigens drie zussen, maar verhaaltechnisch had hij er zó veel niet nodig!) Ook
gaat het in het boek vooral over middenstandskinderen, al komen er ook luidruchtige ‘werkjongens’ in voor. In de expositie hebben we het
onder meer over rangen en standen, gezinsleven,
wonen-achter-de-winkel, buiten spelen, het
zwembad, schoolleven, jeugdige verzameldrift en
leesgenot, jongens naast meisjes, rokende kinderen, en gezagsdragers. Ook zetten we illustrator
Jan Sluijters ruim in het zonnetje, en hebben we
het over Thijssen als jeugdliteratuurcriticus.
De tentoonstelling werd samengesteld door
Tessel Dekker, Jack van Dongen, Trudy Franc en
Peter-Paul de Baar en werd vormgegeven door
Lisa Wiersma. Ze is te zien t/m 31 mei 2020.

WANDELINGEN

Voor dit seizoen staan nog drie wandelingen op
het programma.

Zondag 1 september, 13.00 uur
De Jordaan in de literatuur
Deze stevig geromantiseerde volksbuurt
figureert in het werk van heel wat romans- en
liedschrijvers. Behalve Thijssen ook Multatuli,
Jac. van Looy, Jan Ligthart, Israël Querido,
Louis Davids, A.M. de Jong, Lucebert,
Theun de Vries, Henvo, Simon Vinkenoog,
Eli Asser, Jan Kal, A.F.Th. van der Heijden en
Nicolaas Matsier. .
Gids is Peter-Paul de Baar. Startpunt is het standbeeld van Theo Thijssen, hoek Lindengracht/
Brouwersgracht.

Zondag 22 september &
13 oktober, 13.00 uur
Het decor van
Jongensdagen
Deze wandeling sluit direct aan op onze nieuwe
tijdelijke expositie! Thema zijn Thijssens prille
tienerjaren (1891-1894), kort na de dood van zijn
vader, toen zijn moeder een winkeltje had op de
Brouwersgracht.
O.l.v. Peter-Paul de Baar (27 sept.) en Tessel
Dekker (13 okt.) verkennen we het decor van zijn
verhalen. Startpunt is het Theo Thijssen Museum.

Zondag 13 oktober
De rode Jordaan
In Thijssens jeugd (zeg maar rond 1885) waren
de meeste Jordanezen ‘oranjegezind’, soms zelfs
uitzinnig. Tegelijk was de nog kleine socialistische
beweging relatief nergens sterker dan hier. Ook
Thijssens ouders deden mee.
Kenner-bij-uitstek Dennis Bos brengt al wandelend
hun gemeenschap in kaart. Startpunt is het Theo
Thijssen Museum.

Getergd door een lastige klant, gooit Ko haar een pakketje groene zeep
in het gezicht. Illustratie van Jan Sluijters.

Deelname kost € 8 p.p., incl. toegang tot het
museum. Voor Vrienden van Theo Thijssen
(donateurs) gratis. Reserveren noodzakelijk:
info@theothijssenmuseum.nl of 020-420 71 19.

Duitse ‘Kees’ verschenen
De eerder aangekondigde Duitse versie van Kees de
jongen is inmiddels verschenen, bij Wallstein Verlag in
Göttingen. Vertaler Rolf Erdorf koos uiteindelijk voor de
titel Ein Junge wie Kees. Het boek is onder meer te koop
in ons museum, voor € 24. Begin september krijgen we
bezoek van en groepje Duitse journalisten, meer willen
weten over de schrijver en het decor van het verhaal.
Hier alvast een klein voorproefje:
“Viele Leute scheinen Kees überhaupt nicht gekannt zu
haben, was eigentlich kaum zu verstehen ist. Ist er denn
nicht praktisch der bedeutendste Junge gewezen, den
es je gegeben hat? Nur durch einige unglückliche Zufälle
ist aus ihm kein berühmter Mann geworden, aber dafür
konnte es doch nichts! Jedenfalls ist es kein Grund, gleich
so zu tun, als hätte es ihn gar nicht gegeben.
Außerdem, Kees selbts mag zwar nie berühmt geworden
sein, aber er hat einen Sohn, und dem stehen ja noch alle
Chancen auf ein ruhmreiches Leben offen! Und sollte später
jemand das Leben dieses berühten Sohnes beschreiben,
wie bedauerlich wäre es denn für ihn, nicht beizeiten
schon den Vater – zu mindest ein wenig – als jemand anerkannt zu haben de auch kein x-Beliebiger war?”
Mopperen doen we alleen een beetje over het boekomslag: de hier afgebeelde jongen lijkt toch echt eerder
een achtjarige dan een twaalfjarige! Enfin.
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Dagelijkse rekstok
“Het was een mooie dag in ’t midden van mei
geweest. De avond viel en de gracht begon al
donker te worden.
Vier jongens liepen met de handen in de zakken
nog wat te kuieren over het houten bruggetje.
Uit gewoonte bleven ze staan bij het hekje dat
de brug afsloot voor rijtuigen; dat was hun dagelijkse rekstok. En eer dat Klaas, de kleinste, het
wist, zat hij al op de ijzeren staaf, en buitelde er
een paar keer omheen.”
(Het begin van Jongensdagen)
(Uitgeverij Van Dishoeck, Bussum 1909)

