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Sinterklaas
Bij discussies over Sinterklaas en Zwarte Piet kunt u dankzij onderstaande linkjes en online
artikelen beter voorbereid uw zegje doen.
Stads- en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) heeft een prachtige collectie boeken en
parafernalia mogen ontvangen over het Sinterklaasfeest van Eugenie Boer (1947-2012). Via
de digitale etalage zijn artikelen van Frits Booy te lezen over bijzondere sinterklaasboeken:
Sint Nikolaas en zijn knecht (Amsterdam 1850) van Jan Schenkman en Mee in den zak van
Oom Abraham (Amsterdam 1915). Verder kunt u Lina’s boek Het feest van Sint Nicolaas
bekijken; een college op video volgen; een verkennend en inventariserend onderzoek naar een
toekomstbestendige sinterklaasviering lezen; en een pleidooi uit 1963 voor witte knechten
doornemen. Een filmpje over een sinterklaasintocht in de Jordaan in de jaren twintig,
sinterklaasliedjes en een artikel van Henk van Benthum besluiten het geheel.

In Moensiana (no. 12, najaar 2015) schrijft Frits Booy over de relatie tussen Moens en de
goedheiligman.
In het digitale Nieuwsbericht Meertens Instituut staat een stuk van Nico Boerma over ‘Een
voorloper van Jan Schenkman: een Kerstman met een zwarte knecht (1803)’.

Wilt u nog meer sinterklazen en zwartepieten? Kijk dan op de
website van de KB met onderaan de tekst heel veel fraaie
afbeeldingen uit sinterklaasboeken. U ziet er in dit Nieuwsbericht
een aantal voorbeelden van.
Moens en jeugdliteratuur
Sinterklaas is niet het enige onderwerp in Moensiana 12 dat voor
kinderboekenliefhebbers van belang is. Het nummer is geheel
gewijd aan Petronella Moens en de jeugdliteratuur, met artikelen
over de pokkeninenting in een kinderboekje van Moens, de band
tussen Moens en haar Friese achterban (door Jant van der Weg);
en Moens als representante van de Reformatorische Verlichting.
Pocketboeken
De Pocketboekverzamelaar is een ‘online museum voor genummerde reeksen pocketboeken’
met onder meer lijsten van de Kern pockets, Biggles pockets, Junior Jongensboeken en de
Heldenserie. De meeste met afbeelding van omslag, bibliografische gegevens en inhoud zoals
vermeld op de omslag van het boek. Een leuke website om rustig in te grasduinen, al zitten er
hier en daar reclame-addertjes onder het gras…
Toverlantaarns
De Luikerwaal is een mooi vormgegeven website met héél veel informatie over
toverlantaarns. U kunt er steeds verder in verdwalen en terechtkomen bij vroege bewegende
beelden, phenakistoscopen en filmboekjes, panoramatheatertjes en Christiaan Huijgens. Bij de
rubriek Thema’s/Series staan verhalen als Robinson Crusoë, Jan Klaassen en Katrijn,
sprookjes, Alice in Wonderland, De negerhut van Oom Tom, The water-babies en verhalen
van Wilhelm Busch. Alle met informatie en veel illustraties. Afbeeldingen van toverlantaarns
in werking, onder meer uit kinderboeken en centsprenten, zijn te vinden bij Diversen: prenten.
De website is gemaakt door Henc R.A. de Roo.
KB collectiespecialist kinderboeken
Leesplein, een website van de Openbare Bibliotheken, heeft een rubriek
met interviews waar iedere maand een deskundige op het gebied van
media voor kinderen iets over zijn of haar werk vertelt. In november
verscheen een interview met Karin Vingerhoets.
DBNL in Delpher
Al jaren lang is de Digitale Bibliotheek van Nederlandse Letteren
(DBNL) een belangrijke bron voor digitale teksten uit de Nederlandse
cultuurgeschiedenis met o.a. duizenden literaire teksten en secondaire
literatuur. Onlangs zijn de boeken uit DBNL opgenomen in de zoekmachine van Delpher. Dat
betekent dat u in één moeite Delpher én DBNL (boeken) doorzoekt. De tijdschriften in DBNL
worden later door de KB toegevoegd aan Delpher.

Het SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek. Het Nieuwsbericht wordt verzorgd door Jeannette Kok en Karin
Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het komende nummer
kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.com

