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SGKJ-Studiedag en excursie
Over de studiedag op 6 oktober in het Openluchtmuseum in
Arnhem staat een uitgebreid verslag op de website. Het was een
feestelijke dag!
Er staat ook een verslag over de najaarsexcursie op vrijdag 23
november naar Museum Meermanno in Den Haag. De originele
werken van Quentin Blake werden uitgebreid bekeken en twee
inleidingen werden verzorgd; Karin Vingerhoets sprak over
leven en werk van Quentin Blake en Andrea Langendoen gaf
een kijkje achter de schermen van de tentoonstelling. De
tentoonstelling is nog t/m 3 maart te zien, wellicht leuk als uitje
in de kerstvakantie?

Blogs
Op de SGKJ-website een blog over Unilever en haar Nederlandse wortels: wat waren ze trots
op de wijze waarop Blue Band werd geproduceerd. Lees daar meer over Victory!
Lees ook een interessante blog op de KB-website over
een onbekend Sinterklaasboek, waarvan de illustrator
zijn grafische kwaliteiten niet alleen gewijd blijkt te
hebben aan Sinterklaas-illustraties maar ook aan
fietsaffiches en valse bankbiljetten. Een mooie vondst
van Kees Hagen van kringloop Reeuwijk, die het
boekje ook nog eens netjes restaureerde voordat hij het
aan de KB aanbood.

Publiek Domeindag
De KB organiseert op 3 januari een Publiek Domeindag in Den Haag. In Nederland geldt dat
het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker afloopt, steeds op 1 januari. Op deze dag
komen dus elk jaar veel werken beschikbaar die niet meer auteursrechtelijk beschermd
worden. Op 3 januari 2019 wordt aandacht besteed aan de makers die in 1948 overleden zijn
en hun werken die in het publieke domein terecht zijn gekomen. Van de tien lezingen zijn er
twee gewijd aan kinder- en jeugdliteratuur: Monica Soeting (biografe) spreekt over Cissy
van Marxveldt, en Karin Vingerhoets (collectiespecialist kinderboeken KB) over Freddie
Langeler. Aanmelden voor deze gratis dag kan via de genoemde website.
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Bioscooptip (of niet?)
Becoming Astrid is een film gewijd aan het leven van
Astrid Lindgren tot 1944, vóór haar schrijverscarrière
begon. Zie hier een voorproefje. Op de SGKJ-Facebook
kwamen wisselende reacties op deze film: de film bevat
boeiende passages maar toont een interpretatie van
belangrijke gebeurtenissen in het leven van de jonge
Astrid, die wellicht niet helemaal overeenkomen met hoe
de werkelijkheid was.

Toonderarchief
Het archief van de Toonder Studio’s gaat naar het
Literatuurmuseum in Den Haag en naar Filmmuseum
Eye. Het Literatuurmuseum gaat 25.000 stripstroken van
Panda, Kappie en Koning Hollewijn beheren, en ook
werk van andere medewerkers van de Toonder Studio’s:
Dick Matena, Hans G. Kresse, Jan Kruis en Thé TjongKhing. Het persoonlijk archief van Marten Toonder met
Ollie B. Bommel en Tom Poes was al bij het Literatuurmuseum aanwezig.

Adri Alindo
Richard van Schoonderwoerd maakte ons attent
op een digitaal boek over een bekende
illustrator uit de eerste helft van de twintigste
eeuw: Adri Alindo, al haar werk, 1905-2001.
De auteur, Ad de la Mar, is een familielid van
haar. Het is een uitgebreid naslagwerk
geworden met afbeeldingen in kleur van vrijwel
alles wat Adri Alindo getekend heeft. Het bevat
biografische informatie, herinneringen,
registers en secundaire literatuur.
Ad de la Mar licht het project toe: “Ik heb de
voorbije drie jaar gewerkt aan de ‘Complete
Works’ van Adri Alindo, een oudtante van mij.
Zij heeft veel meer getekend dan ik dacht en het
is een boek geworden van zo’n 400 bladzijden.
Van elk geïllustreerd boek (zo’n 250) zijn
minstens twee afbeeldingen opgenomen, er is
een biografie en er wordt aandacht besteed aan
alles dat ze nog meer tekende. Er is bovendien
veel werk toegevoegd uit privébezit. Ieder die
het boek wil, kan ik een digitaal exemplaar
toesturen. Wat moet u doen? U maakt een gift
over op mijn bankrekening NL80INGB 0001342224 en stuurt mij een mailtje, zodat ik weet
waar ik heen moet mailen. Uw gift is bestemd voor voedsel en medicijnen voor het
Kindertehuis Welcome Home in Jinja Oeganda.”
Ad de la Mar, Emmastraat 75, 6882 MK Velp (GLD), telefoon 026 7024 815
addelamar@gmail.com
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Hans Brinker
De Hans Brinker tentoonstelling in Lelystad is
verlengd tot en met zondag 27 januari. Tip voor de
kerstvakantie!
Kort geleden verscheen Wereldgeschiedenis van
Nederland door Lex Heerma van Voss e.a. In 116
hoofdstukken wordt de internationale dimensie van
de Nederlandse geschiedenis getoond en een van die
stukken is gewijd aan Hans Brinker.

Vakliteratuur: bakerrijmen
En weg was haar neus : bakerrijmpjes / vertaald en toegelicht door Robbert-Jan Henkes.
Van Oorschot, 352 p., € 25,- Henkes bracht 264 teksten van Engelse bakerrijmen:
slaapliedjes, raadselspelletjes, aftelrijmpjes, kolderrijmpjes bijeen en vertaalde ze. Zijn bron is
de Oxford Nursery Rhyme Book van Iona en Peter Opie uit 1955.
Natuurlijk werden er al eerder Engelse bakerrijmen vertaald voor Nederlandse kinderen. In
het Centraal Bestand Kinderboeken zijn er een aantal te vinden op deze manier:

(twv = taal waaruit vertaald). Het levert 40 treffers op, waarbij ook herdrukken.
Tine van Berken schreef onder meer Kleine
tante Letje, een bewerking van Old Mother
Hubbard. (Becht, 1898)
In Voor snoezige wichtjes (Vlieger , ca. 1870)
een door een kind gekleurde versie van ‘Hey
diddle diddle / The cat played the fiddle / The
cow jumped over the moon’.

Tijdschriften
De Boekenwereld (jrg. 34, no. 3, 2018) is dit keer gemaakt in samenwerking met Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, waarbij ook aandacht is voor kinderboeken,
zoals de collectie van Hendrik van Tichelen. Het nummer bevat ook bijdragen over
neuzenprenten, over De avonturen van Spekkie en Blekkie van Otto Dicke en Kees Buddingh,
en over de geschiedenis van uitgever C.P.J. van der Peet.
In een zeer lezenswaardig artikel in het Tijdschrift voor Geschiedenis (jrg. 131, no. 4, p. 551575) publiceert Elisabeth Koning haar onderzoek naar de knecht van Sinterklaas: Zwarte Piet,
een blackfacepersonage : Een eeuw aan blackfacevermaak in Nederland.
Volgens de auteur is het uiterlijk van Zwarte Piet wel degelijk mede gebaseerd op de
racistische blackface minstrels die in de 19de eeuw populair waren in met name het zuiden
van de Verenigde Staten.
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Drs. Elisabeth Koning (1989) studeerde Geschiedenis (traject Amerikanistiek) en American
Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Emory University (Atlanta, Georgia) en
behaalde een diploma in American Studies aan Smith College (Northampton, Massachusetts).
Zij werkt bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Dit jaar werd zij verkozen tot Jonge
Historicus van het Jaar en Jonge Archivaris van het Jaar.

Onderzoek
Zwarte Piet
In deze tijden met veel wild geraas kunnen we bekijken wat in een masterscriptie uit 2015 aan
de orde wordt gesteld: De invloed van de 'Pietengate' op gender en diversiteit in Nederlandse
sinterklaasverhalen; op zoek naar een nieuwe invulling van Zwarte Piet in jeugdliteratuur.
Tine Van den Poel De Clippeleire van de Universiteit in Gent deed onderzoek in het kader
van een Masterstudie gender en diversiteit.
Rolpatronen
In de jaren zeventig en tachtig werden stereotype rolpatronen in kinderboeken bekritiseerd
door verschillende werkgroepen. Het onderwerp staat momenteel weer in de belangstelling:
op Radio 1 sprak Judi Mesman (hoogleraar in Leiden) over het gevaar van man-vrouw
stereotypen in kinderboeken. Eén van haar studenten heeft er een bachelorscriptie over
geschreven en een promovenda gaat aan de slag met etnische representatie en stereotypen in
kinderboeken. De bedoeling is dat dat onderzoek gepubliceerd gaat worden, maar dat kan nog
wel even duren liet mevrouw Mesman desgevraagd weten.
Andere scripties en onderzoeken over dit onderwerp:
Annika Meijer onderzoekt in 'Tiffany Dop, bats veur de kop'
(2014) het stereotype beeld van meisjes in prijswinnende
kinderboeken vanaf 1980.
Vera Haket beschrijft in: Mama snijdt een komkommer, papa
leest de krant (2015) hoe rolpatronen in veel gelezen recente
kinderboeken worden weergegeven.
C.H. van Bergen onderzoekt in Baas in eigen boek (2016) de
invloed van de tweede feministische golf op genderstereotypering in Nederlandse jeugdliteratuur van 1960-1990.
Kim Blackburn schreef over Genderstereotiep en sekse
rolbevestigend beeld- en tekstmateriaal in kinderboeken. De
bachelorthesis uit 2011 kan via het blog opgevraagd worden.

SGKJ op Facebook
De Facebookpagina van de SGKJ heeft circa 400 volgers en er staan bijna dagelijks mooie
afbeeldingen uit oude kinderboeken en centsprenten op! Wilt u de SGKJ ook volgen? Zie
https://www.facebook.com/stichtingGKJ/

Dit onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de SGKJBerichten. 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.nl
U heeft -op een eerder moment- aangegeven nieuws vanuit de SGKJ op prijs te stellen. Wilt u zich
toch afmelden voor de nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar: StichtingGKJ@gmail.com
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