
 
 

Tentoonstelling  
Universiteitsbibliotheek 
‘400 jaar Zweden-Nederland  
– 100 jaar Tove Jansson’ 
 
In december 2013 verscheen Zweedse en Zweedstalige 
Finse auteurs in Nederlandse vertaling 1491 - 2007. 
Een bibliografie. / Svenska och finlandssvenska 
författare i nederländsk översättning 1491 - 2007. En 
bibliografi.  Deze vertaalbibliografie geeft een 
overzicht van de culturele contacten tussen Nederland 
en Zweden en vormde een mooie opmaat voor de 
viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland 
en Zweden in 2014. Op 5 april 1614 sloten Zweden en 
Nederland een verdrag en Nederland werd daarmee 
het eerste land waar Zweden een ambassade vestigde. 
 
De Zweedse vertaalbibliografie bevat ook een apart 
deel met vertalingen in het Nederlands van 
Zweedstalige Finse auteurs. Uit de bibliografie blijkt 
dat het werk van de auteur Tove Jansson (1914-2001) 
het vaakst werd vertaald in het Nederlands. Dit jaar 
werd in Finland en ver daarbuiten – vooral in Japan 
zijn haar boeken over de trolachtige Moemins populair 
– haar geboortejaar gevierd.  
 
 
In de Universiteitsbibliotheek Groningen (begin 
2015 ook 400 jaar oud) is vanaf 20 november een 
tentoonstelling te zien met werken die in de 
bibliografie beschreven en in de collectie van de UB 
aanwezig zijn. Tevens is er in deze tentoonstelling 
aandacht voor het werk van Tove Jansson. 
 
Stephanie Goossens en Petra Broomans selecteerden 
voor de tentoonstelling een aantal ‘8’ pareltjes. Het 
getal 8 is de bibliotheekcode voor de UB Groningen in 
de bibliografie waarmee de uit het Zweeds in het 
Nederlands vertaalde werken die in de UB in 
Groningen te vinden zijn, konden worden getraceerd. 
 
Het oudste werk in de UB is van Birgitta van Zweden 
uit 1618: “Den Wech der Volmaecktheyt van Godt 
ghethoont Aen de Heilige Birgitta”. Zij is de auteur van 
wie in 1491 de allereerste vertaling in het Nederlands 
gevonden werd en die daarom de omslag van de 
bibliografie siert.  
 
  



‘400 jaar Zweden-Nederland – 100 jaar Tove Jansson’ 
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