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Zo is er al weer heel wat op touw gezet en werken we als 

bestuur hard om alles wat in de steigers staat ook in een 

definitief bouwwerk om te zetten.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam 

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven 

van dit bericht is één van die werkzaamheden, want 

de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door. 

Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een excursie in 

september. Op verschillende plekken zijn er momenteel 

tentoonstellingen met pop-up boeken; het bestuur heeft 

voor een bezoek aan Museum Meermanno in Den Haag 

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere 

bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten. 

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie 

op onze website. 

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen 

voorjaar hielden we een studiedag met als overkoepelend 

thema de biografie. Dat is goed bevallen, zodat we ook voor 

het najaar, om precies te zijn op 12 november, voor zo’n 

thema hebben gekozen: de uitgeverij in de negentiende 

eeuw. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling over 

uitgever I. de Haan in het Noord-Hollands Archief 

in Haarlem, die waarschijnlijk geopend wordt op die 

studiedag. Meer hierover in de volgende Berichten.

Zoals op de voorjaarsstudiedag al werd aangekaart, heeft 

de Stichting dringend meer donateurs nodig. Financieel is 

dat van groot belang in deze barre tijden, waarin op cultuur 

nogal wordt beknibbeld en bezuinigd. De penningmeester 

zegt er in zijn bericht hierna meer over. Daarom ook de 

bijgesloten nieuwe folder, die er volgens ons fris en helder 

uitziet en ook als zodanig is beoordeeld door de jongere 

garde. We hopen dat u in uw omgeving wilt nagaan aan 

wie u deze folder zou kunnen geven en wie u zou kunnen 

overhalen om tot ons gezelschap toe te treden. Daarmee 

kunt u het bestuur - tenslotte ook een team van vrijwilligers 

- een behoorlijke steun in de rug geven. De folder zal 

verder breed worden ingezet. Ook het Nieuwjaarsgeschenk 

staat inmiddels in de steigers. Het belooft weer een 

interessante uitgave te worden, maar meer mag ik u daar 

nu nog niet over vertellen. Traditie is nu eenmaal dat wij u 

aan het eind van het jaar graag verrassen.

juni 2011 no. 70

Bericht van de  
penningmeester

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van € 4750 aan 

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank 

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale 

bijdrage van € 25 overmaakten. Maar... onze 

uitgaven (zonder het symposium) bedroegen in dat 

jaar € 5486,78! Ruwweg: € 2500 voor de Berichten, 

€ 1250 voor het jaarboekje en € 1000 voor de 

studiedagen. Zoals in de laatste vergadering al is 

meegedeeld sloten we 2010 af met een verlies van 

ongeveer € 1000 - die we uit onze beperkte reserve 

konden dekken. Maar het financiële draagvlak is te 

gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De 

voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend 

behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop 

van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor 

de werving van nieuwe donateurs. Maar er is meer. 

Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van 

ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het 

dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen. 

Reden waarom u een herhaald betalingsverzoek bij 

deze Berichten ontvangt. Een betalingsverzoek dat 

uiteraard alleen gericht wordt aan de donateurs die 

nog geen donatie hebben overgemaakt. Vanwege 

de gecentraliseerde verzending door de drukker 

ontvangen helaas alle donateurs mijn herhaald 

betalingsverzoek. 

 

 Aernout Borms, penningmeester SGKJ

Van het bestuur

De afgelopen maanden kun je wat  betreft publica-
ties over (oude) kinderboeken behoorlijk vruchtbaar 
noemen. Er verschenen maar liefst drie interessante 
boeken op ons vakgebied! Onze najaarsstudiedag 
was aan één ervan gewijd: het handboek Kinderpren-
ten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten. Kort 
daarvoor was het rijk geïllustreerde De Verbeelders 
uitgekomen. De vele afbeeldingen in het boek zijn 
inherent aan het onderwerp: ‘Nederlandse boekillu-
stratie in de twintigste eeuw’. Deze publicatie wordt 
begeleid door tentoonstellingen in het Letterkundig 
Museum en Museum Meermanno. Logisch dus dat 
de voorjaarsexcursie op 27 februari, waaraan een 
groot aantal vrienden deelnam, daarheen ging, en ook 
een deel van de komende voorjaarsstudiedag zal aan 
dit onderwerp gewijd zijn. Die dag wordt op zater-
dag 18 april gehouden in Deventer bij de Stichting ’t 
Oude Kinderboek (StOK). De uitnodiging voor deze 
dag vindt u bij deze Berichten.

Als derde belangrijke uitgave verscheen begin dit 
jaar Een Land van Waan en Wijs: geschiedenis van 
de  Nederlandse jeugdliteratuur, het langverwachte 
handboek, dat bedoeld is als de opvolger van De hele 
Bibelebontse berg. We feliciteren redactie en medewer-
kers van dit boek van harte met deze kroon op hun ja-
renlange werk. En - hoe kan het anders - dit boek zal 

in het najaar centraal staan op onze studiedag, met 
daarnaast aandacht voor 150 jaar Alice in Wonderland. 
Zoals het er nu voor staat organiseren we die dag 
op 23 oktober in samenwerking met de universiteit 
van Tilburg, en de feestvreugde zal dan nog worden 
verhoogd met de uitreiking van de Hieronymus van 
Alphenprijs.

Wij vroegen u onlangs of u de Berichten voortaan 
digitaal, op papier of in allebei de vormen wilt ont-
vangen. Tachtig Vrienden hebben reeds gereageerd, 
maar we hebben nog niet van iedereen antwoord 
gekregen. Graag alsnog. Overigens kregen we tus-
sentijds ook nog een kleurige digitale Nieuwsbrief 
toegestuurd, met dank aan Jeannette Kok en Karin 
Vingerhoets die er weer een informatief geheel van 
hadden gemaakt.

Nu we het toch over digitale zaken hebben, Aernout 
Borms is druk bezig om onze website, www.hetou-
dekinderboek.nl, bij de tijd te brengen. Dat is een 
behoorlijke klus, dus een tussentijds dankwoordje is 
hier wel op zijn plaats.

Het Nieuwjaarsgeschenk van de afgelopen jaarwis-
seling is heel positief ontvangen, en er wordt alweer 
hard gewerkt aan dat van het komend jaar. Opnieuw 
over een interessant onderwerp. 

U ziet, er wordt achter de schermen nog steeds hard 
gewerkt om het doel van onze Stichting,  de bevor-
dering en verbreiding van de kennis van de geschie-
denis van de kinder- en jeugdliteratuur, gestalte te 
geven.

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

 Jant van der Weg, voorzitter
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SGKJ Nieuwsbericht
Eind januari verscheen het derde nummer van onze 
digitale Nieuwsbrief. Onderwerpen: activiteiten rond 
De Verbeelders; Alice in Wonderland verscheen 150 
jaar geleden en Piggelmee in het Letterkundig Mu-
seum; leestips voor De Boekenwereld en Een land 
van Waan en Wijs; een onderzoekstip, en webtips 
naar enkele websites. Hebt u deze Nieuwsbrief niet 
ontvangen? Neem dan contact op met Margreet van 
Wijk. 

Lijst met archieven

De SGKJ wil graag een lijst opstellen met bewaar-
plaatsen van archieven van auteurs, illustratoren 
en uitgevers van kinderboeken. Die lijst zal op de 
website geplaatst worden, zodat de informatie voor 
iedereen toegankelijk is. Het gaat om bewaarplaat-
sen van archieven van kinderboekenuitgevers, -illus-
tratoren, -auteurs, die bewaard worden op een min 
of meer openbare plaats, en die al dan niet volledig 
ontsloten zijn. Het gaat specifiek om archieven 

(originele tekeningen, manuscripten, correspon-
dentie, fondslijsten, enz.), niet om de kinderboeken 
zelf. Verzamelingen bij particulieren thuis die niet 
toegankelijk zijn, worden niet gezocht.

Kent u bewaarplaatsen van zulke archieven, wilt u 
deze dan doorgeven aan Karin Vingerhoets Karin.
Vingerhoets@kb.nl 

Zij ontvangt graag:

• Naam auteur / illustrator / uitgever van kinder-
boeken;

• Categorie [betreft het een archief van illustrator, 
auteur, of uitgever?];

• Locatie bewaarplaats en korte omschrijving 
toegankelijkheid;

• Eventueel contactpersoon/contactgegevens/
webpagina met meer informatie. 

Besprekingen van drie nieuwe 
standaardwerken

De redactie heeft enkele specialisten uit de eigen SGKJ-
kring gevraagd om beknopte recensies te schrijven van 
de drie recent verschenen werken op het gebied van de 
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur en cents-
prenten.

De Verbeelders: Nederlandse boek–
illustratie in de twintigste eeuw.

Door Saskia de Bodt, met medewerking van Jeroen 
Kapelle, Annemiek Overbeek, Annemiek Rens, Breg-
je Hofstede, Jacques Dane, Jozefien de Leest en Theo 
Gielen. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2014.

De Verbeelders is het eerste overzicht van meer dan 
een eeuw boekillustratie in Nederland, vanaf on-
geveer 1890 tot 2014. Dit resultaat van jarenlange  
studie is een enorme prestatie van Saskia de Bodt, die 
het boek schreef en samenstelde, en daarbij intensief 
samenwerkte met andere deskundigen. Aan de orde 
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komen bekende en minder bekende illustratoren, 
die op hun manier iets voor de geschiedenis van de 
illustratie betekend hebben. Daarbij gaat het uitdruk-
kelijk niet alleen om kinderboeken, maar vooral ook 
om uitgaven voor volwassenen, want een groot deel 
van de illustratoren werkte, zeker tot in de jaren zes-
tig en zeventig, in de eerste plaats voor volwassenen. 
Wat de tekst beschrijft, wordt direct verduidelijkt in 
de vele afbeeldingen. Voor die zorgvuldig uitgevoerde 
beeldredactie zorgde Annemieke Overbeek. Daarbij is 
het boek ook nog eens bijzonder mooi vormgegeven 
door Brigitte Slangen.

De Verbeelders is chronologisch opgezet, waarbij zes 
hoofdstukken steeds een periode belichten. Vanaf het 
idealisme en de vernieuwingen in de jaren rond 1900 
en de gouden tijd van de lange jaren twintig voert De 
Bodt de lezer via de crisis en de experimenten van de 
jaren dertig en veertig naar de vrolijke expressie van 
de jaren vijftig en zestig. Na de artistieke vrijheid van 
de jaren zeventig en tachtig wordt het boek afgesloten 
met de jaren negentig en de eerste jaren van de 21e 
eeuw, waarin de illustratoren ‘beeldmakers’ gewor-
den zijn. Elk tijdvak heeft dezelfde opbouw: De Bodt 
bespreekt eerst de boekproductie in brede zin, van 
bibliofiele uitgaven tot massaproducten. Dan komen 

eerst de ontwikkelingen van de illustraties voor vol-
wassenen aan de orde, met bijzondere projecten en 
daarna betreedt ze een breder terrein van boeken en 
literatuur voor volwassenen. Daarop volgen de ideeën 
over volksopvoeding en opvoeding van kinderen als 
inleiding op het illustreren van boeken voor kinde-
ren. Het idealisme van de kunstenaars rond 1900, 
die door middel van hun illustraties zoveel mogelijk 
mensen en kinderen in aanraking wilden brengen 
met kunstuitingen, is eigenlijk nooit weg geweest. 
Toch duurde het nog tot de jaren zeventig voordat de 
illustratoren daar werkelijk in slaagden. Daarna is het 
geïllustreerde boek voor volwassenen bijna verdwe-
nen maar voor de jeugd kwam het tot grote bloei. 
Door de artistieke vrijheid die de illustratoren van de 
auteurs en hun opdrachtgevers kregen (met daarbij 
de mogelijkheden van de moderne druktechnieken), 
zijn de mooiste prentenboeken ontstaan waarin tekst 
en tekeningen ook vaak van één hand zijn.

Met nadruk stelt De Bodt dat volledigheid niet is 
nagestreefd en het moet ongetwijfeld lastig geweest 
zijn om keuzes te maken bij het samenstellen van de 
illustratorenportretten bij de verschillende tijdvak-
ken. De portretten dienen om een bepaald aspect van 
de boekillustratie van hun tijd te benadrukken. Dat 
betekent dat niet per definitie de bekendste of produc-
tiefste illustratoren een portret hebben gekregen of 
met de meeste illustraties zijn vertegenwoordigd. Ze 
zijn wel zo gekozen dat ze samen een representatief 
beeld geven van de Nederlandse boekillustratie. Van 
de hand van De Bodt zelf zijn er onder meer portret-
ten van Willem Hussem en Kurt Löb, illustratoren, 
die alleen voor volwassenen werkten. Jeroen Kapelle 
portretteerde illustratoren uit verschillende tijdvak-
ken, o.a. Pol Dom en  Carol Voges. Annemiek Rens 
bespreekt het werk van Theo van Hoytema en Peter 
Vos. Bregje Hofstede stelde portretten samen van 
enkele hedendaagse illustratoren, waaronder die van 
Harry Geelen en Wouter van Reek. Van de hand van 
Jacques Dane zijn de portretten van Corn. Jetses en 
W.G. van der Hulst jr, terwijl Jozefien de Leest onder-
zoek deed naar Marietje Witteveen en Theo Gielen 
een beknopt stuk schreef over zijn uitgebreide studie 
naar het illustratorencollectief El Pintor.

In het boek is veel aandacht voor de vernieuwers, 
zoals Friso Henstra “misschien wel de grootste 
vernieuwer aller tijden” (p. 243), die eerst in Amerika 
erkenning kreeg en pas veel later in Nederland. Te 
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midden van de grote vernieuwers krijgen ook Anton 
Piek en Rien Poortvliet een plaats in het boek. De 
striptekenaars zijn onder meer vertegenwoordigd 
door Phiny Dick, die al in de jaren dertig haar eerste 
stripverhaal tekende en later verbonden was aan de 
Toonderstudio, die in de jaren vijftig en zestig de leer-
school van veel illustratoren was. In het slothoofdstuk 
komt even de graphic novel aan de orde en beschrijft  
het portret van de ‘beeldmaker’ Marlies Visser, hoe 
kunstenaars van nu werken met apps en interactieve 
prentenboeken. Het is moeilijk om over de heden-
daagse illustratoren met enige distantie te schrijven, 
maar het geheel is een prachtig, rijk en inspirerend 
boek geworden over De Verbeelders van de twintigste 
eeuw.

 Margreet van Wijk-Sluyterman

Een boek van groot gewicht over 
300 jaar populaire grafiek in de 
Nederlanden

Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs en Jo 
Thijssen, Kinderprenten Volksprenten Centsprenten 
Schoolprenten: Populaire grafiek in de Nederlanden 
1650-1950. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2014.

Voor mij op tafel ligt Kinderprenten Volksprenten 
Centsprenten Schoolprenten, een boek van groot 
gewicht, letterlijk en figuurlijk. Het is een standaard-
werk over 300 jaar populaire grafiek in de Nederlan-
den. Het boek weegt ruim 3 kilo, bevat 1004 pagina’s 
en ruim 500 fraaie illustraties en is het resultaat van 
jarenlang onderzoek van verzamelaars N. Boerma, A. 
Borms, A. Thijs en J. Thijssen.

Het moet een monnikenwerk zijn geweest om 
honderden prenten en hun tekenaars, drukkers en 
uitgevers te achterhalen, te ordenen, te beschrijven en 
historisch te plaatsen. Het was echter zeer de moeite 
waard, want het is een buitengewoon belangrijk en 
boeiend en zeer informatief standaardwerk gewor-
den, zeer verzorgd uitgegeven door Vantilt.

Het boek bestaat uit vier delen: 1. De prent als po-
pulaire grafiek; 2. Drukkers en uitgevers; 3. Thema’s 
en beelden; 4. Platenatlas. Er zijn vijf bijlagen met 
drukkers en uitgevers, thema’s en beelden, weder-

verkopers en hun uitgevers, houtsnijders, graveurs, 
en lithografische tekenaars en openbare collecties. 
Achterin vinden we bronnen, literatuur, drie samen-
vattingen, drie registers, auteursnamen per onderdeel 
en een illustratieverantwoording.

Zeer boeiende materie
Het is ondoenlijk om in kort bestek dit geweldige 
boek adequaat te bespreken, zodat ik volsta met 
wat indrukken en kritische opmerkingen. Keuze en 
benamingen worden goed verantwoord en eerdere re-
levante uitgaven als De Volks- en Kinderprent in de Ne-
derlanden van De Meyer worden behandeld. Duidelijk 
wordt gemaakt, hoe en waar de prenten vervaardigd 
werden en hoe en door wie verspreid en gebruikt. 
Bijzonder is dat dit soort prenten in de Nederlanden 
honderd jaar eerder dan elders in Europa werden 
uitgegeven. Dat kwam o.a. door de toen relatief 
hoge geletterdheid en welvaart in de Nederlanden. 
De houtblokken van de prenten werden vele malen 
gebruikt en verkocht. De prentjes ontstonden vaak 
naar voorbeeld van schilderijen en kopergravures. 
Ze waren meestal voor velen de eerste kennismaking 
met kleurbeelden en een doorlopend verhaal en be-
paalden veel later het moderne beeldverhaal. Al vanaf 
het begin was de diversiteit van de prenten groot en 
werden ze aan kinderen uitgereikt ter lering maar ook 
ter vermaak. Prenten over historie, folklore, natuur, 
techniek en vervoer e.d. waren uiteraard leerzaam, 
prenten met verhalen en satire vermaakten de jeugd. 
Toch was de kwaliteit van vele bestaande prenten voor 
het Nut aanleiding om meer verantwoorde prenten 
voor het onderwijs uit te geven, waarbij het vooral om 
kennis en deugdzaamheid ging.
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Enkele kritische kanttekeningen
De titel van het boek vind ik niet echt treffend en veel 
meer een ondertitel; bovendien past de term ‘cents  
prenten’ er strikt genomen niet in. Op p. 439 staat, 
dat nog niet is belicht, waarom Schenkman in zijn 
Sinterklaasboekje een Moorse page introduceerde. 
Dat is onjuist, want in publicaties van Jef de Jager 
(2001) en mij (2003) wordt de nodige aandacht aan 
deze vraag besteed. Ook kloppen sommige bijschrif-
ten niet. Zo wordt bij een prent van De Haan (p. 656) 
vermeld, dat er een dreigende Zwarte Piet op staat. 
We zien echter een strooiende dienaar met een kind-
vriendelijke tekst eronder. De tekst ernaast, onder een 
afgebeelde Sint Nicolaas, is juist wel bedreigend.

Maar dit is detailkritiek en laat onverlet, dat Kinder-
prenten Volksprenten enz. een prachtig en geweldig 
boeiend boek is, het aanschaffen zeker waard!

Frits Booy

Een nieuwe geschiedenis van de 
jeugdliteratuur

Een land van waan en wijs. Geschiedenis van de Ne-
derlandse jeugdliteratuur  Rita Ghesquiere, Vanessa 
Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer (red.) Atlas 
Contact,2015.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen De 
hele Bibelebontse berg – De geschiedenis vanhet kinder-
boek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen 
tot heden. Jarenlang was dit boek het belangrijkste 
naslagwerk voor de geschiedenis van de jeugdlitera-
tuur. Precies vijfentwintig jaar later verschijnt er een 
nieuwe geschiedenis die probeert tegemoet te komen 
aan de kritiek die het boek destijds kreeg en recht 
doet aan het onderzoek van de afgelopen jaren naar 
de geschiedenis van de jeugdliteratuur.

Waan en wijs voor kinderen
De titel van het nieuwe boek over de geschiedenis 
van de jeugdliteratuur is erg intrigerend. Een land 
van waan en wijs is ontleend aan het misschien wel 
meest bekende boek van Paul Biegel, De kleine kapi-
tein (1970). In de inleiding van het kloeke boek (575 
pagina’s) staat dat ‘waan’ verwijst naar ‘fantasiever-
halen (die) telkens weer de verbeelding van de jonge 

lezers prikkelen en meevoeren naar verre en vreemde 
werelden.’ ‘Wijs’ verwijst dan naar ‘verhalen (die) 
jonge lezers een herkenbare wereld bieden, terwijl ze 
tegelijkertijd subtiel de horizon verbreden en aan het 
denken zetten’.

De nieuwe geschiedenis wil aan enkele kritiekpunten 
op de Bibelebontse berg  uit 1989 tegemoet komen. 
Deze hadden vooral betrekking op het ontbreken van 
een theoretische onderbouwing en de verantwoording 
van de keuze van de besproken auteurs en illustrato-
ren. In Een land van waan en wijs wordt in de verant-
woording aan het slot van het boek ruim aandacht 
geschonken aan de uitgangspunten. De geschiedenis 
van de jeugdliteratuur moet volgens de redacteuren 
geplaatst worden in een culturele en maatschappe-
lijke context. En dan moet er ook over de grenzen 
gekeken worden, zeker naar de ontwikkelingen op dit 
gebied in Vlaanderen en Fryslân,  maar ook naar de 
vertaalde jeugdliteratuur. 

Genres als indeling
Na een gedegen inleiding waarin in vogelvlucht de 
geschiedenis van de jeugdliteratuur wordt gegeven, 
gerelateerd aan pedagogische en maatschappelijke 
denkbeelden, komen verschillende genres aan bod in 
afzonderlijke hoofdstukken. Genres zoals de ‘filoso-

Genres als indeling
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fische en religieuze kinderliteratuur’,  ‘fantasiever-
halen’,’informatieve jeugdliteratuur’, ‘historische 
jeugdboeken’ en ‘adolescentenliteratuur’.  In elk 
hoofdstuk wordt dan de geschiedenis van dat spe-
cifieke genre beschreven. Bij het ene genre gaat de 
auteur ver terug in de tijd, omdat het een genre is dat 
al lang bestaat, maar soms is dat niet het geval omdat 
het genre, bijvoorbeeld de ‘adolescentenliteratuur’, als 
genre pas een korte geschiedenis kent (ook al zijn er 
wel duidelijk al voorlopers vroeger te signaleren). Het 
gevaar van het kiezen voor een opzet met genres als 
indeling is dat de genres niet duidelijk genoeg af te 
bakenen zijn en er dus overlap tussen de hoofdstuk-
ken zal zijn. De auteurs van de verschillende hoofd-
stukken zijn zich hiervan bewust en geven ook aan 
dat sommige genres nogal veel overeenkomst hebben 
met andere genres. Zo kunnen bepaalde historische 
jeugdboeken ook onder het jongensboek gerangschikt 
worden. De redacteuren van het boek hebben dit ech-
ter goed in de gaten gehouden en er wordt regelmatig 
in een hoofdstuk verwezen naar andere hoofdstuk-
ken. Uiteraard kan niet helemaal voorkomen worden 
dat een bepaalde auteur of illustrator of een specifiek 
boek in meerdere hoofdstukken aan de orde komt.

In bijna alle hoofdstukken wordt het genre besproken 
in relatie tot ontwikkelingen binnen de geschiedenis 
van de literatuur voor volwassenen (vaak zijn ont-
wikkelingen daar een voorbode voor ontwikkelingen 
binnen de jeugdliteratuur). Ook komen de pedagogi-
sche en maatschappelijke aspecten die in de alge-
mene inleiding kort zijn besproken, en die specifiek 
zijn voor het genre, uitgebreid aan bod. De vele 
voorbeelden van boeken onderbouwen de historische 
ontwikkelingen binnen het genre. Binnen alle hoofd-
stukken wordt ook verwezen naar wetenschappelijk 
onderzoek. Bij de beschrijving van alle genres is de 
Vlaamse jeugdliteratuur, die in Nederland vaak nog 
te onbekend is en in de Bibelebontste berg amper, en 
zeker niet geïntegreerd, aandacht kreeg, ruimschoots 
aanwezig en dat geldt ook voor de Friese jeugdlitera-
tuur. Naast de meer bekende genres, komen ook an-
dere vormen van jeugdliteratuur aan de orde, zoals de 
jeugdtijdschriften, maar ook de strips, de verfilmde 
jeugdliteratuur en ‘games, apps en jeugdliteratuur’.  
Niet al deze hoofdstukken zijn even diepgaand. Het 
laatstgenoemde hoofdstuk is niet echt goed uitge-
werkt en dat komt voor een belangrijk deel omdat 
er nog te weinig onderzoek gedaan is naar de jonge 
geschiedenis van de games en apps en de relatie met 
de jeugdliteratuur. 

Wetenschappelijke benadering
De redacteuren (en dus ook de auteurs van de 
afzonderlijke hoofdstukken) hebben gekozen voor 
een wetenschappelijke benadering van de geschie-
denis van de jeugdliteratuur. Uitgangspunten zijn 
goed verantwoord en er is een gedegen register op 
persoonsnamen en titels en een uitgebreide bron-
nenlijst.  De wetenschappelijke benadering staat de 
leesbaarheid van het boek echter zeker niet in de weg. 
De hoofdstukken zijn zonder uitzondering prettig 
leesbaar en zullen bij menig lezer veel herinneringen 
aan bepaalde boeken oproepen. De hoofdstukken 
hoeven ook niet in de aangeboden volgorde gelezen te 
worden (ook al is het wel verstandig om te beginnen 
met het inleidend hoofdstuk). Het boek is op zich 
mooi uitgegeven. Een gebonden uitgave die bestand 
is tegen veelvuldig gebruik (zo’n boek waar je dan ook 
nog een leeslint bij verwacht). Er is sprake van een 
prettige bladspiegel, maar het boek is niet echt rijk 
geïllustreerd en de teksten bij de niet altijd even mooi 
afgedrukte zwart-wit illustraties, vaak van omslagen 
van boeken, leveren veelal geen extra informatie op. 
Misschien dat in een herdruk daar nog naar gekeken 
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kan worden. En wat jaartallen betreft heb ik in de 
tekst en registers enkele foutjes of inconsequenties 
ontdekt, die dan ook meegenomen kunnen worden. 
Maar we mogen ons, ondanks deze kleine kantteke-
ning, gelukkig prijzen met dit boek. Het vervangt niet 
de Bibelebontse berg uit 1989, maar is daar een heel 
goede aanvulling op en laat de geschiedenis vanuit 
een andere invalshoek zien. Een standaardwerk waar 
geen onderzoeker omheen kan. En natuurlijk zullen 
lezers specifieke auteurs, illustratoren of titels van 
boeken missen, maar dat zal altijd zo blijven want er 
moeten keuzes gemaakt worden en gekozen is voor 
een zo groot mogelijke representativiteit en niet voor 
volledigheid. Historisch onderzoek, dus ook dat naar 
de geschiedenis van de jeugdliteratuur, is altijd in 
ontwikkeling en over vijfentwintig jaar is er mis-
schien weer een nieuwe geschiedenis nodig. 

 Toin Duijx

Excursie naar De Verbeelders in 
Museum Meermanno

Een kleine vijftig belangstellenden, vrienden, introdu-
cés en enkele gasten kwamen op 27 februari – soms 
al in de loop van de ochtend – naar museum Meer-
manno voor de tentoonstelling over Nederlandse illu-
stratoren. Aanleiding voor de tentoonstelling was het 
verschijnen eind 2014 van het gelijknamige boek De 
Verbeelders: Nederlandse boekillustratie in de twintigste 
eeuw door Saskia de Bodt, met medewerking van Je-
roen Kapelle, Annemiek Overbeek, Annemiek Rens, 
Bregje Hofstede, Jacques Dane, Jozefien de Leest en 
Theo Gielen. Na de ontvangst met koffie en thee in 
de kantine ging het gezelschap door de Franse tuin 
naar het Koetshuis voor de inleiding van Saskia de 
Bodt en Jeroen Kapelle. Die maakten er een levendige 
duopresentatie van, waarbij ze tussendoor vragen uit 
het publiek beantwoordden. Saskia vertelde dat het 
idee aanvankelijk was om een boek samen te stellen 
over 100 illustratoren, maar dat er uiteindelijk is 
gekozen voor een historisch overzicht, ingedeeld in 
zes tijdvakken, vanaf ongeveer 1890 tot 2014. Elk 
hoofdstuk wordt gevolgd door een aantal portretten 
van illustratoren uit dat tijdvak. De historische hoofd-
stukken, waarin zoveel uiteenlopende onderwerpen 

aan de orde moesten komen, vond Saskia lastiger om 
te schrijven dan de portretten. Jeroen Kapelle schreef 
een groot aantal portretten van illustratoren van wie 
werk te zien is op de tentoonstelling, zoals L.W.R. 
Wenckebach, Joh. Braakensiek, Piet Worm, Wim 
Bijmoer, Bert Bouman, Phiny Dick en Max Velthuijs.
Zoals de auteurs al verwacht hadden, kwamen er veel 
reacties op de keuze van de besproken illustratoren 
en die voor de portretten. Bij het samenstellen van de 

tentoonstelling realiseerden ze zich dat de tekenaars 
al vanaf 1890 maar vooral in de jaren twintig met hun 
werk het grote publiek wilden bereiken. Toch zouden 
zij daarin pas echt slagen in de jaren zeventig. Tot 
die tijd is er bovendien veel geïllustreerd voor volwas-
senen, terwijl sindsdien het geïllustreerde boek voor 
volwassenen bijna is verdwenen. Trouwens, tijdens 
de hele twintigste eeuw waren er illustratoren werk-
zaam die zichzelf alleen als vakmensen beschouwden 
naast kunstenaars die ook boeken illustreerden. Er 
ontstond dan ook een discussie tussen de inleiders en 
de zaal over de vraag of een illustrator niet een (auto-
nome) kunstenaar is.Tijdens en ook na afloop van de 
presentatie kwamen er veel vragen uit het publiek. In 

tentoonstelling realiseerden ze zich dat de tekenaars 
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de zalen van Meermanno zijn niet alleen de geïllu-
streerde boeken tentoongesteld, maar ook originele 
tekeningen en proefdrukken uit de collecties van het 
Letterkundig Museum en van Museum Meermanno. 
De indeling van de zalen is gebaseerd op de hoofd-
stukken in het boek van Saskia. De bezoeker begint 
dan ook met de jaren rond 1900, met het werk van 
Theo van Hoytema, Jan Rinke en Jan Sluijters. Van 
Johan Braakensiek, de illustrator van Dik Trom, wor-
den ook karikaturen, waarmee hij in zijn tijd zo be-
kend werd, getoond. Vervolgens leidt de tentoonstel-
ling naar de jaren twintig, met onder meer originele 
tekeningen van Sijtje Aafjes en B. Midderigh-Bok-
horst. Saskia vestigde nog speciaal de aandacht op 
de zaal met de experimentelen uit de jaren dertig 
en veertig, met Lou Louber, Marietje Witteveen, El 
Pintor en Piet Worm. De zaal van het vierde tijdvak, 
de jaren vijftig en zestig, toont onder meer het werk 
van Phiny Dick (als eerste moderne striptekenaar), 
Wim Bijmoer en Max Velthuijs. De vernieuwer 
Friso Henstra was werkzaam in de jaren zeventig en 
tachtig, als tijdgenoot van de internationaal beroemd 
geworden Dick Bruna en Rien Poortvliet. Uit de jaren 
negentig en de eenentwintigste eeuw is onder andere 
werk te bewonderen van Annemarie van Haeringen, 
Harrie Geelen, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout 
en Wouter van Reek.Terwijl de belangstellenden de 
boeken en tekeningen aandachtig bekeken en onder-
ling bespraken, was er volop gelegenheid om vragen 
te stellen aan de inleiders. Zo werd het een boeiende 
en zeer geanimeerde middag!

 Margreet van Wijk

Het boek ‘De Verbeelders’ van Saskia de Bodt is een 
groot succes, mede door de vele druk bezochte evene-
menten die rondom het boek zijn georganiseerd: vier 
tentoonstellingen van Nederlandse illustraties uit de 20e 
eeuw, verschillende excursies, een symposium met een 
interessante keynote speaker en een forum geleid door 
Hedy d‘Ancona. Op 14 april volgt er nog een lezing in 
het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Alle 
bewondering voor de manier waarop Saskia de Bodt al 
die aandacht voor het onderwerp (en haar boek) heeft 
weten te genereren. Dat is toch bijna onmogelijk binnen 
die éne dag per week waarvoor zij aan de UvA bijzon-
der hoogleraar Illustratie is…? De waardering voor haar 
inzet heeft inmiddels ook al geresulteerd in een tweede 
druk van haar boek. Proficiat! 

Symposium De Verbeelders – 
verleden, heden, toekomst

Op vrijdag 6 maart werd in een uitverkochte aula 
van de KB in Den Haag het symposium over de 
Nederlandse Boekillustratie gehouden in Den Haag, 
gezamenlijk georganiseerd door de Koninklijke 
Bibliotheek, het Letterkundig Museum, Museum 
Meermanno en de RKD. ’s Morgens konden de 
tentoonstellingen in Museum Meermanno en het 
Letterkundig Museum worden bezocht. Ook in de 
hal van de KB was het een en ander in dit verband te 
zien: vier vitrines met werk van H.N. Werkman, Ma-
rietje Witteveen, Piet Worm en Rie Cramer, en aan de 
wand een fototentoonstelling met een dwarsdoorsne-
de van de Nederlandse illustratiekunst van de twin-
tigste eeuw. Thema’s van het symposium waren het 
vak van illustrator, de waardering van illustraties, het 
scala aan onderwerpen dat door illustratoren wordt 
uitgebeeld, en de relatie tussen vrije kunst en gebon-
den kunst. De vraag werd gesteld of deze brede kunst-
vorm in het huidige museumbestel en archiefwezen 
wel voldoende tot zijn recht komt. In Londen is in de 
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zomer van 2014 ‘The House of Illustration’ geopend, 
een initiatief van de Britse illustrator Quentin Blake. 
Is er in Nederland ook behoefte aan een ‘Huis van de 
Illustratie’ naar analogie van het Engelse voorbeeld? 
Een kunsthal annex museum en archief, waar door 
middel van tentoonstellingen en  presentaties inge-
speeld kan worden op actuele ontwikkelingen op het 
gebied van de illustratie? Een plaats waar archieven 
van illustratoren bewaard, ontsloten en geraadpleegd 
kunnen worden?

Els van Eijck van Heslinga (KB) leidde de bijeenkomst, 
waarbij veel studenten en illustratoren aanwezig 
waren.

Bijzonder Hoogleraar Illustratie Saskia de Bodt 
opende het symposium. Haar boek De Verbeelders 
omschreef ze als een monument voor Nederlandse 
illustratoren, maar een dat geen mausoleum mag 
worden: De Verbeelders is slechts een begin! Er 
bestaat veel meer aan illustratiekunst dan in dit boek 
kon worden opgenomen: ook bijvoorbeeld reclame 
(als spiegel van de tijd), spotprenten, illustraties in 
kranten, medische illustraties, en andere vormen 
verdienen nog aandacht. Illustraties hebben met com-
municatie te maken, ze hebben een narratief aspect, 
bevatten ideeën en brengen waarden en normen over.
Het begrip ‘illustratie’ is opgerekt, het is toegepast 
beeld. En die beelden moeten bereikbaar zijn. Terwijl 
autonome kunst in diverse musea wordt getoond, 
zijn tentoonstellingen van illustratiekunst slechts 

incidenteel en zeer verspreid te zien. Door de aard 
van het materiaal zijn  nalatenschappen van illustra-
toren moeilijk te bewaren en te documenteren. Er is 
speciale kennis nodig voor de soms zeer kwetsbare 
originele tekeningen en schilderingen. Hoe divers dat 
materiaal kan zijn werd getoond in een filmpje over 
een tijdelijk illustratiemuseum dat de afgelopen jaren 
was ingericht in het Utrechtse huis van William/
Dirkje Kuik.

Na deze lezing volgden een aantal korte presentaties: 
door Josefien de Leest (oud-student van Saskia) over 
Marietje Witteveen; door Rickey Tax van Museum 
Meermanno over Stichting De Roos; door Jeroen Ka-
pelle (RKD) over Piet Worm; en door Paul van Capel-
leveen (KB) over druksels voor De Blauwe Schuit van 
H.N. Werkman. Twee illustratoren sloten dit deel van 
de middag af: Harrie Geelen sprak over illustreren 
in het algemeen, en Tom Eyzenbach sprak over zijn 
werk voor zowel volwassenen als kinderen.

Na de theepauze was het woord aan keynote-speaker 
Colin McKenzie van ‘The House of Illustration’ in 
Londen. Hij omschreef die instelling als een ‘Home 
for the art of illustration in all his forms’. Naar 
aanleiding van een tentoonstelling van het werk van 
illustrator Quentin Blake in de National Gallery in 
2002 is men begonnen met het maken van plannen 
voor een dergelijk instituut. Dat was destijds een 
controversiële tentoonstelling omdat het ging om 
illustraties, terwijl exposities in musea gewoonlijk 
worden gemaakt door kunsthistorici. Men wilde een 
jong publiek bereiken en dat lukte prima: het werd 
een groot succes. The House of Illustration is volgens 
McKenzie de enige instelling geheel gewijd aan illu-
straties. De eerste tien jaar werd er vooral met andere 
musea samengewerkt en was het slechts een virtueel 
museum; pas in 2013 kon een eigen gebouw worden 
betrokken. Daarin worden sinds afgelopen zomer tij-
delijke exposities gehouden, evenementen georgani-
seerd, er is een ‘illustrator in residence’, een ‘illustra-
tion fair’ en in de kelder bevindt zich een ruimte voor 
educatie. Het instituut krijgt geen subsidie, er wordt 
gewerkt met (veertig) vrijwilligers, en om inkomsten 
te verwerven worden de ruimten verhuurd voor speci-
ale gelegenheden.

Colin McKenzie beschouwt illustraties heel breed als 
‘art with a job to do’, en ziet het begin al bij vroege 
rotstekeningen. The House of Illustration streeft naar 
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internationale erkenning van de illustratie als kunst-
vorm, wil de status van het vak van illustrator verho-
gen, werk van onbekende illustratoren tonen, binnen 
zijn muren plaats bieden aan een zo breed mogelijk 
scala aan vormen van illustraties, en - zodra er plaats 
voor is – een eigen collectie opbouwen. Momenteel is 
werk van de Franse karikaturist Honoré Daumier te 
zien, en Amerikaanse boekomslagen in ‘mad-men’-
stijl. In de herfst gaat een expositie van start met niet 
eerder getoond werk van E.H. Shepard, en in 2016 
volgt een tentoonstelling van Russische avant-garde 
kinderboeken uit de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw.

Na de enthousiaste toespraak - met veel illustraties 
- van Colin McKenzie begon de paneldiscussie over 
de vraag: ‘Een huis van de illustratie in Nederland?’ 
Panelleider was Hedy d’Ancona (voorzitter Fiep Wes-
tendorp Foundation), de leden van het panel waren 
Saskia de Bodt (UvA), Aad Meinderts (Letterkundig 
Museum), Ted van Lieshout (auteur/illustrator), Leo 
Jansen (Huygens ING), en Robert Verhoogt (Minis-
terie van OCW). Aan de orde kwam met name de 
haalbaarheid van Saskia’s droom over een illustratie-
museum naar het Engelse voorbeeld. Wat volgens de 

leden van het panel (en enkele sprekers uit de zaal) 
nodig is: een doelstelling formuleren; inventariseren 
waar wat nu is; plannen ontwikkelen, en financie-
ring zoeken. Enkele opmerkingen: Harrie Geelen en 
anderen vinden het Letterkundig Museum niet breed 
genoeg voor zoiets: daar worden alleen boek-gerela-
teerde illustraties beheerd. Bij de RKD worden wèl 
archieven van grafici bewaard, maar veel op dit gebied 
is nog in particulier bezit. Inhoudelijk en fysiek zijn 
illustraties andersoortig materiaal, waarvoor speciale 
deskundigheid nodig is. Er is een ‘vibrerend’ huis 
nodig, waar alles samenkomt. Tot nu bestaat er een 
kunstmatige scheiding tussen kunst en illustratie. 
De Verbeelders heeft in elk geval al veel bijgedragen 
aan meer acceptatie van de illustratie als zelfstandige 
kunstvorm. Ook Gert Gerrits van de BNO (Beroeps-
organisatie Nederlandse Ontwerpers) mengde zich 
actief in het debat. Alle panelleden zegden tenslotte 
hun medewerking toe aan het maken van verdere 
plannen voor een Huis van de Illustratie.

Bij de borrel werd geanimeerd nagepraat. We zullen 
beslist nog meer over dit initiatief gaan horen!

 Jeannette Kok

Symposium Diet Huber

Twee jaar geleden ontving Fries Historisch en Letter-
kundig Centrum Tresoar in Leeuwarden de literaire 
nalatenschap van Diet Huber. Diet Huber was een 
tweetalig dubbeltalent; ze schreef zowel in het Neder-
lands als in het Fries, en illustreerde zowel haar eigen 
werk als dat van anderen. De inventaris is nu geor-
dend en wordt in boekvorm gepubliceerd, aangevuld 
met inleidingen over haar werk en een bibliografie. 
De publicatie zal 30 april vanaf 14.00 uur worden 
gepresenteerd op een symposium in Tresoar. Vanuit 
verschillende invalshoeken zal er over het werk van 
Diet Huber gesproken worden door Siets Ypenga, 
Barteld de Vries, Bert Looper (boekverzorging) en 
Jant van der Weg. Na afloop van de lezingen zal het 
eerste exemplaar van het boek worden gepresenteerd.
Nadere informatie en aanmelden bij Jant van der 
Weg via s.weg@kpnmail.nl of via Barteld.deVries@
Tresoar.nl
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Schenkingen

Stichting ‘t Oude Kinderboek (StOK) in Deven-
ter ontving een schenking van het echtpaar Ha-
zeu-Coppens, met boeken van Johannes Hazeu 
Cornelisz. (1754-1835), A.D. Hildebrand (1907-1997) 
en Thera Coppens (1947). Ter gelegenheid daarvan 
organiseerde Bibliotheek Deventer op 19 februari een 
lezing over oude kinderboeken door de schenkers: 
Wim Hazeu en Thera Coppens. Janneke van der 
Veer, lid van het Comité van Aanbeveling van StOK, 
nam de schenking in ontvangst.

De Koninklijke Bibliotheek is bezig met het be-
schrijven van honderden boeken uit het geschonken 
archief van Uitgeverij A.W. Bruna. Naast de vele uit-
gaven voor volwassenen bevinden er zich in de schen-
king ook de nodige kinderboeken, waaronder boeken 
van Dick Bruna en zelfs meerdere exemplaren van de 
allereerste Nijntje-uitgave uit 1955 in goede staat! De 
KB heeft daarom via het landelijke doublettendepot 
een aantal andere openbare kinderboekencollecties 
met een exemplaar hiervan kunnen verblijden. Er 
staan nog meer geschonken Nijntjes op de plank te 
wachten om verwerkt te worden, o.a. buitenlandse 
vertalingen.

Mengelwerk

Het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht is ver-
huisd! De kantoren zijn al naar het prachtige pand De 
Holland gegaan, en naar verwachting kan het muse-
um in juni 2015 de deuren openen voor het publiek. 
Het museum is gevestigd aan de Burgemeester de 
Raadtsingel  97, op 5 minuten loopafstand van station 
Dordrecht.

De boeken uit collectie Buijnsters-Smets (ca. 1000 
kinderboeken) bij de bibliotheek van de Universiteit 
van Tilburg worden momenteel beschreven. Ze zijn 
in het CBK te vinden via zoeken op ’alle woorden’: 
Collectie Buijnsters-Smets. Op dit moment (begin 
maart) zijn 188 titels te vinden; naar verwachting 
zullen alle titels er deze zomer in staan.

De scripties van studenten van de Master Jeugdli-
teratuur in Tilburg zijn te vinden via de bibliotheek 
van de Universiteit van Tilburg. U kunt zoeken in 

de catalogus (https://libsearch.uvt.nl/nl/index.html) 
op trefwoord ‘jeugdliteratuur’; de zoekactie bovenin 
beperken met ‘Zoeken in bibliotheken’ en kiezen 
voor ‘Tilburg University Library’. Dan links ‘scriptie/
proefschrift’ aanvinken en rechts sorteren op ‘Datum 
nieuwste eerst’. Dat levert inmiddels al 172 titels op 
van digitale scripties, die met de knop ‘Nu bekijken’ 
ook gelezen kunnen worden. 

Het bestuur van de Stichting Kinderboek Cultuurbe-
zit in Winsum heeft op 19 januari de overdrachtsak-
te getekend voor het nieuwe onderkomen aan het 
Kerkpad: de aula naast de Obergumer kerk. Het pand 
wordt de komende maanden verbouwd tot Kinder-
boekenhuis. Tot nu toe zijn de meer dan 30.000 
kinder- en jeugdboeken van het SKC nog te bekijken 
in het voormalige gemeentehuis in de Hoofdstraat 
van Winsum.

Nijntje zestig jaar! In 1955 verscheen het eerste boek 
van Dick Bruna over Nijntje. Zij zag er toen heel 
anders uit dan nu; Bruna heeft haar beeld daarna 
gestroomlijnd. Dat jubileum wordt gevierd: PostNL 
brengt als hommage aan Dick Bruna een bijzondere 
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serie postzegels uit, elke maand verschijnt een nieuw 
velletje met vijf zegels. Het feest van Nijntje (oorspron-
kelijke druk 1970) verschijnt op XL-formaat (25 x 25 
cm) bij uitgever Mercis, en bij het Centraal Museum 
in Utrecht worden diverse activiteiten ontwikkeld, 
zoals een verjaardags-tentoonstelling (juni-septem-
ber), een concert, een tentoonstelling waarop zestig 
kunstenaars uit Nederland en Japan hun visie op 
Nijntje geven, en meer.

In 2015 is het 150 jaar geleden dat Alice in Won-
derland verscheen. Er gaat wereldwijd van alles 
gebeuren rondom deze viering: een conferentie in 
Cambridge, theaterproducties, diverse tentoonstellin-
gen met illustraties en kunst geïnspireerd op Alice, 
tea-party’s, galadiners en picknicks, ‘talks en lectu-
res’ en meer.In Nederland werd afgelopen jaar een 
nieuwe uitgave van Alice in Wonderland met omslag 
en illustraties van Floor Rieder door lezers van de 
Libris-boekhandels gekozen tot winnaar van het 
Mooiste Boekomslag van 2014.

Een film van Beertje Paddington is in februari in Ne-
derland uitgebracht. Het boek verscheen oorspronke-
lijk in 1958 als A Bear called Paddington, geschreven 
door Michael Bond en geïllustreerd door Peggy Fort-
num. Paddington kwam uit Peru, en reisde helemaal 
alleen naar Londen, waar hij op Paddington Station 
werd gevonden door de familie Brown. De film is een 
combinatie van live action en computeranimatie. 

Frits Booy laat weten dat de eerste editie van het 
boekje van Schenkman Sint Nikolaas en zijn knecht 
via Catawiki voor € 2700,- (exclusief veilingkosten) 
is verkocht aan een  Sinterklaasverzamelaar en –
tentoonstellingsmaker. Een (helaas zeer onvolledig) 
exemplaar van dit boek uit de collectie van de KB is 
te bekijken op de website van Het Geheugen van Ne-
derland. Meer dure aankopen: een originele tekening 
van Winnie de Poeh werd door Sotheby in Londen 
verkocht voor bijna 400.000 euro. Een tekening van 
Kuifje bracht meer dan een half miljoen euro op bij 
een veiling in Brussel en Parijs; het ging om een scè-
ne uit het Kuifje-album Le sceptre d’Ottokar, getekend 
door Hergé. En een pagina van de Franse strip Guust 
Flater ging voor meer dan 100.000 euro naar een 
nieuwe eigenaar.

In de theaters is de voorstelling Expeditie Peter Pan 
te zien. Theatergroep Het Laagland uit Sittard  heeft 
er een familievoorstelling van gemaakt waar het spel-
plezier van af spat (De Volkskrant 23-02-2015). 

Tentoonstellingen 
Naar aanleiding van het boek De Verbeelders van Sas-
kia de Bodt zijn vier tentoonstellingen ingericht:

Nog tot 30 april is in het Anton Pieckmuseum in 
Hattem de expositie De eeuw van Pieck te zien, met 
originele tekeningen van acht bekende illustratoren 
uit de laatste 100 jaar. Bij de 75 geëxposeerde werken 
gaat het om werk van het echtpaar Midderigh-Bok-
horst, Bernard Reith, Herman Ising, Jenny Da-
lenoord, Babs van Wely, Kurt Löb, Harry Geelen en 
Kees de Boer.

Tot 17 mei volgt Museum Meermanno in zes zalen de 
indeling van De Verbeelders van Saskia de Bodt met 
350 boeken, originele tekeningen en drukproeven. Er 
wordt aandacht besteed aan illustraties voor volwas-
senen en voor kinderen, van Karel Appel, Hermanus 
Berserik, Wim Bijmoer, Jenny Dalenoord, M.C. 
Escher, Carl Hollander, Theo van Hoytema, Lucebert, 
Anton Pieck, Jan Rinke, Thé Tjong-Khing en vele, 
vele anderen.

Tot en met 14 juni is hier ook – als onderdeel van de 
tentoonstelling ‘De Verbeelders’– een kleine presen-
tatie te zien van Sprookjes van Andersen getekend 
door Jan Jutte. 
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Met de originele schetsen met potlood, inkt en aqua-
rel van Jan Jutte (1953) voor de nieuwe uitgave van de 
sprookjes van H.C. Andersen, onlangs verschenen 
bij uitgeverij Lemniscaat. Jan Jutte is illustrator van 
vele (kinder-)boeken en drievoudig winnaar van het 
Gouden Penseel.

Ook tot 17 mei in het Letterkundig Museum Van 
Arendsoog tot Wiplala met circa 120 originele kin-
derboekillustraties uit de eigen collectie.

Tot 31 mei 2015: in het Drents Museum in Assen heeft 
conservator Annemiek Rens twee zalen ingericht 
naar aanleiding van De Verbeelders. Lang leve de 
illustratie! is de titel van een kleine expositie in het 
Boeken- en Prentenkabinet van de afdeling Kunst 
1885-1935. De vernieuwende boekillustraties van Van 
Hoytema, Wenckebach en Ben Wierink zijn te zien, 
evenals bijzondere tekeningen die Henricus maakte 
bij Dat Liedekin van Here Halewine. De originele 
illustraties van Gust van de Wall Perné en Nans van 
Leeuwen geven een kijkje achter de schermen van het 
ontwerpproces.

Tot en met 25 mei staat in het Stedelijk Museum in 
Zutphen de tentoonstelling Prenten, prenten, wát 
een prenten! over de kleurrijke prentenboeken van 
uitgeverij Lemniscaat die vijftig jaar bestaat. Naast 
afbeeldingen uit klassiekers als Babar, Max en de 
Maximonsters en Welterusten Kleine Beer is er origi-
neel werk te zien van onder anderen Charlotte Dema-
tons, Mies van Hout, Ingrid en Dieter Schubert, en 
Marije Tolman.

Publicaties

Bijna alle boeken die hieronder worden vermeld, zijn 
aanwezig bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
Mocht een bepaald boek daar niet zijn, dan kan men 
tamelijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in 
Nederland het wel aanwezig is. Voor de hier opgenomen 
titels in de E-Book Library hebt u een lenerspas van de 
KB nodig. De meeste verschijnen trouwens ook nog in 
een papieren versie; het ISBN daarvan is bij de titel 
aangegeven.

Nederland 

Aap-bis-zjwaam : een collectie leesplankjes in woord 
en beeld / Leonie Robroek ; fotografie: Leon van 
Dorp. - Heerlen : LVD-U, [2013?]. – 204 p.: ill.; 21 x 21 
cm. - ISBN 978-90-79226-13-9 (paperback). 2e druk 
2014.
  Overzicht in woord en vooral beeld van 185 leesplank-
jes, in het Nederlands en in diverse dialecten, vooral 
Limburgs en Brabants, uit de collectie van de auteur. 
Bij de kleurenillustraties van de plankjes zijn volgens 
een vast stramien bijzonderheden vermeld over vorm, 
methode, illustrator en uitgever.

Dutch Perspectives, 350 years of visual entertain-
ment / Willem Albert Wagenaar, Annet Duller and 
Margreet Wagenaar-Fischer. – London : The Magic 
Lantern Society, 2014. - 227 p.  : 600 ill., ; 24 cm. - 
ISBN-13: 978-0992962807 pbk. ; £39.50.
  Beschrijving van de invloed van de toverlantaarn en 
de toverlantaarnvoorstellingen vanaf 1659 toen hij door 
Christiaan Huygens werd uitgevonden, tot het eind van 
de 20e eeuw. De toverlantaarn kan worden beschouwd 
als het hoogtepunt onder de vele vormen van optisch 
vermaak. Daarom wordt in Dutch Perspectives ook 
een aantal ‘voorgangers’ beschreven, zoals kijkdozen 
en diafanorama’s. Het boek bevat ook een gedetail-
leerd overzicht van het voorkomen en het gebruik van 
toverlantaarns in boeken, centsprenten en kinderliedjes 
in Nederland. Gebaseerd op leven en werk van wijlen 
Professor Willem Albert Wagenaar(1941-2011) uit Zeist. 
Bevat zijn essays over lantaarns, plaatjes en het gebruik 
ervan, en geeft een indruk van zijn eigen toverlantaarn-
voorstellingen en zijn talenten als showman en entertai-
ner in zijn privé-theater Christiaan Huygens in Zeist.
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Buitenland

#E-Book library
Kinder- und Jugendliteraturforschung 2013/2014 
/ Dolle-Weinkauff, Bernd / Ewers, Hans-Heino / 
Pohlmann, Carola (Hrsg.). – Frankfurt am Main usw. 
: Peter Lang, 2014. - - 348 S., 2 s/w Abb. (Jahrbuch 
der Kinder- und Jugendliteraturforschung - Volume 
20). - ISBN 978-3-653-04956-5 (eBook)
  In dit 20e jaarboek bijdragen over Duitse en Franse 
jeugdliteratuur uit de Eerste Wereldoorlog, met een ver-
taling van een deel van ‘La guerre des enfants 1914-1918’  
van de Franse historicus Stéphane Audoin-Rouzeau. 
Verder artikelen over Jeanne-Marie Leprince de Beau-
mont, Pixi-boekjes, en sprookjes uit de Weimar-tijd.

“Wir spielen Krieg” : Patriotisch-militaristische 
Früherziehung in Bilderbuch und Spiel 1870-
1918 / Herausgegeben von Silja Geisler und Beatrix 
Mühlberg-Scholtz. - Mainz, 2014. – 120 p.: ill.; 21 
cm. - (Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt 
Mainz ; Band 61). (Pbk)
  Begeleidende publicatie bij de tentoonstelling met de-
zelfde titel die afgelopen zomer in Mainz te zien was in 
het kader van de herdenking van Honderd Jaar Eerste 
Wereldoorlog. Aan de hand van oude kinder-/prenten-
boeken en gezelschapsspellen wordt getoond hoe vanaf 
het begin van het Duitse Keizerrijk in 1871 de lectuur 
en het spel van kinderen was doortrokken van patriot-
tisme en militarisme. De conclusie na het zien van de 
tentoonstelling c.q. het lezen van deze publicatie kan 
alleen maar zijn: het Duitse kind was in 1914 - helaas - 
goed voorbereid op een oorlog! 

#E-Book library
Kinder- und Jugendliteratur der Romania : Impulse 
für ein neues romanistisches Forschungsfeld / Lud-
ger Scherer; Roland Issler. - Frankfurt : Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 
2014. – 442 p. - Print ISBN: 9783631649596.
  De jeugdliteratuur van de Romaanse landen is in het 
Duitstalige onderzoeksgebied nog niet systematisch be-
studeerd. In twintig bijdragen worden Franse, Italiaan-
se, Spaanse en Latijns-Amerikaanse werken behandeld.

#E-Book library
100 Jahre Biene Maja - Vom Kinderbuch zum Kas-
senschlager / Harald Weiß. - Heidelberg : Universi-
tä tsverlag Winter, 2014. – (Studien zur europä ischen 
Kinder- und Jugendliteratur/Studies in European 

Children’s and Young Adult Literature.) -  187 p. - 
Print ISBN: 9783825363789.
  ‘Biene Maja’ is een goed voorbeeld van multimedia-
lisering: honderd jaar oud en nog steeds bekend. Weiss 
zoekt naar een verklaring voor het succes van deze 
kinderboekfiguur, die ook als tekenfilm en computerani-
matie goed verkoopt. Wetenschappers uit verschillende 
vakgebieden geven inzage in de tot nu toe vrij onbekende 
mediageschiedenis van ‘Maja de bij’.

#E-Book library
Archetypen, Artefakte : komparatistische Beiträge 
zur kulturellen und literarischen Repräsentation 
von Tieren / Alena Diedrich, Julia Hoffmann, Niels 
Penke (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, cop. 
2013. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-3-631-62462-3.

.Hoe worden dieren in de literatuur voorgesteld? Welke 
functies hebben ze en hoe verschillen die in verschil-
lende media? Culturele en historische processen worden 
onderzocht aan de hand van bekende dierfiguren, van 
natuurkunde tot manga, van populaire kinder- en 
jeugdliteratuur tot canonieke teksten uit de wereldlitera-
tuur. Ook antropomorfisme wordt behandeld.

#E-Book library
The Representations of the Spanish Civil War in Eu-
ropean Children’s Literature (1975-2008). - Frank-
furt : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der 
Wissenschaften, 2014. - 1 online resource (310 p.)
  Analyse van de weergave van de Spaanse burgeroor-
log in Spaanse en Europese kinderboeken van 1975 
tot heden. De bijdragen behandelen verhalende boe-
ken waarin de oorlog wordt beschreven zoals ze werd 
beleefd, herinnerd en ernaar werd verwezen in de betere 
jeugdboeken. Onderzocht worden onderwerpen als 
genre, ideologie, gender, illustraties en intertekstualiteit. 
Bevat ook aanbevelingen voor vertalingen van Spaanse 
jeugdboeken.

#E-Book library
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#E-Book library 
Class, leisure and national identity in British 
children’s literature, 1918-1950 / Hazel Sheeky 
Bird. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New 
York : Palgrave Macmillan, 2014. - X, 208 p. ; 23 cm. 
-  (Critical approaches to children’s literature) . - ISBN 
978-1-137-40742-9 (hardback) 
  In de periode na de Eerste Wereldoorlog werd in Enge-
land vrije tijd gezien als een recht voor allen. Jeugdboe-
ken over wandeltochten, kamperen en zeilen waren dan 
ook populair. In deze uitgave bekijkt de auteur of het 
klopt dat de jeugdliteratuur in die periode voornamelijk 
bestond uit escapisme, en toont aan dat het belang van 
zeevarend Engeland bleef bestaan. De lezers krijgen in 
een breed scala van publicaties voorgeschoteld dat het 
platteland een plek van rust is en dat massatoerisme 
uit den boze is. De jeugdboeken bevatten boodschappen 
over het gebruik van vrije tijd, over klasse en nationale 
identiteit.

#E-Book library 
Chivalric Stories as Children’s Literature : Edwar-
dian Retellings in Words and Pictures. - Jeffer-
son : McFarland & Company, Inc., Publishers, 
2014. – 1 online resource (383 p.) . - Print ISBN: 
9780786496228. 
  Ridders, reuzen en draken, toernooien, gevechten en 
kruistochten zijn populaire thema’s in kinderboeken. In 
dit onderzoek wordt bekeken hoe van circa 1870 tot 1910 
middeleeuwse ridderverhalen als Beowolf, Arthur, Ga-
wain, Roeland en Robin Hood opnieuw werden verteld 
voor kinderen en volwassenen. Schoolboeken en vaak 
door beroemde illustratoren verluchte teksten werden in 
heel Engeland verspreid.

#E-Book library 
Representing Children in Chinese and U.S. 
Children’s Literature / Claudia Nelson; Rebecca 
Morris. - Farnham : Ashgate Publishing Ltd, 2014. – 
(Ashgate studies in childhood, 1700 to the present). 
-  eBoek, 251 p. - Print ISBN: 9781472424211 
  Wetenschappers uit China en de Verenigde Staten 
bekijken hoe en waarom kinderliteratuur meer inter-
nationaal circuleert dan andere vormen van literatuur. 
Inleiding in de doelen en het bereik van de zeer verschil-
lende verteltradities van beide landen.

#E-Book library 
Laura Ingalls Wilder : American writer on the prai-
rie / Sallie Ketcham. - New York : Routledge, Taylor 

and Francis, 2014. – (Routledge historical Ameri-
cans). - eBoek : 180 p.  - Print ISBN: 9780415820196. 
  Laura Ingalls Wilder schreef verhalen die voor genera-
ties lezers bepaalden hoe Amerika was. Haar beroemde 
reeks ‘The Little House on the Prairie’ was gebaseerd op 
haar jeugd in Wisconsin, Kansas, Minnesota, en South 
Dakota. Het daarin beschreven leven van een 19e-eeuws 
pioniersgezin bepaalt voor veel Amerikanen het beeld 
van hun geschiedenis. Deze biografie geeft met niet 
eerder gepubliceerd archiefmateriaal een fascinerende 
kijk op het Amerikaanse Westen, het huiselijk leven aan 
de grens, het conflict tussen de oorspronkelijke bewoners 
en de oprukkende witte bevolking, en het Wilde Westen 
in de populaire verbeelding.

#E-Book library 
True North : literary translation in the Nordic 
countries / B. J. Epstein. - Newcastle upon Tyne : 
Cambridge Scholars Pub., 2014. - Conferentie-uitga-
ve. – 314 p. Print ISBN: 9781443856928.  
  Eerste boek gewijd aan de steeds populairdere literaire 
vertalingen uit en in Scandinavische talen, ingedeeld 
in drie hoofdstukken: romans, jeugdboeken en andere 
genres (toneel, misdaadverhalen, kookboeken enz.). 
Behandelde auteurs zijn onder andere Selma Lagerlof, 
Astrid Lindgren, Mark Twain, Henrik Ibsen en Hen-
ning Mankell. Onderwerpen: vertaalproblemen, vertalen 
voor specifieke doelgroepen, het beïnvloeden van de lezer 
door de vertaling, hervertalingen, de functies van een 
vertaalde tekst en meer.

#E-Book library 
Children’s Literature, Domestication, and Social 
Foundation : Narratives of Civilization and Wil-
derness / Layla AbdelRahim. - Hoboken : Taylor 
and Francis, 2014. – (Routledge interdisciplinary 
perspectives on literature). – 275 p. - Print ISBN: 
9780415661102.  
  Deze studie overbrugt de kloof tussen jeugdliteratuur 
als wetenschap en als cultuur- en socialisatiemiddel, 
onderzoekt de relatie tussen fictie en werkelijkheid, en 
hoe verhalen over orde en chaos, beschaving en wilder-
nis mogelijkheden bieden om de wereld op verschillende 
manieren te ervaren. Personages als Winnie de Poeh 
worden vergeleken met figuren uit socialistische kinder-
boeken, en Tove Janssons boeken over de Moemins laten 
de harmonie van anarchie, chaos en wildheid zien.
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#E-Book library 
Ethics and Children’s Literature / Claudia Mills. - 
Farnham : Ashgate Publishing Ltd, 2014. – (Ashgate 
studies in childhood, 1700 to the present.) – 279 p. -. 
Print ISBN: 9781472440723. 
  Essays over de manier waarop teksten voor kinderen 
vragen stellen over waarden en normen, de morele 
ontwikkeling van de personages beschrijven en aan-
dacht besteden aan morele vooronderstellingen. Eerdere 
pogingen om onderliggende morele boodschappen te 
ontdekken, worden aan de orde gesteld: welk kindbeeld 
werd gebruikt en welke deugden werden aangemoedigd? 
Ethische onderwerpen in klassieke en hedendaagse boe-
ken worden onderzocht, zoals de relatie met niet-antro-
pomorfe dieren, de oorsprong van zondagsschoolboekjes 
en moraliserende fabels.

#E-Book library 
Feast or Famine? Food and Children’s Literature 
/ Jennifer Harding; Bridget Carrington. - Newcastle 
upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – 
279 p. -  Print ISBN: 9781443861427. 
  Weergave van lezingen op een conferentie in 2013 van 
de Britse IBBY-sectie met als thema voedsel in jeugd-
literatuur. De sprekers onderzochten het gebruik van 
voedsel van de 19e eeuw tot heden in een breed spectrum 
van genres: van antieke fabels tot 21e-eeuwse fantasy.  
Voedsel in literatuur weerspiegelde de maatschappij, de 
cultuur en de tijd waarin het werd klaargemaakt, en is 
ook veel gebruikt door schrijvers als een middel om jon-
geren iets te leren en morele boodschappen in te prenten.

#E-Book library 
Grimm Legacies : the Magic Spell of the Grimms’ 
Folk and Fairy Tales / Jack Zipes. - Princeton, NJ : 
Princeton University Press, 2015. – 286 p. -  Print 
ISBN: 9780691160580. 
  Onderzoek naar de erfenis van de gebroeders Grimm 
in Europa en Noord-Amerika, van de 19e eeuw tot 
heden. Zipes toont aan dat de Grimms een centrale 
en ongewone rol speelden in de ontwikkeling van de 
westerse folklore en in de geschiedenis van het belang-
rijkste genre in de wereld: het sprookje. Hij bekijkt de 
verandering van de sprookjes in kinderliteratuur, de 
veramerikanisering, de huidige sprookjes ‘naar Grimm’, 
en de utopische kanten van de sprookjes. Ook vroegere 
verzamelaars van volksverhalen worden belicht.

Disability, deformity, and disease in the Grimms’ 
fairy tales / Ann Schmiesing. - Detroit : Wayne State 

University Press, 2014. - XII, 225 p.: ill.; 23 cm. -  
(Series in fairy-tale studies) - ISBN 978-0-8143-3841-4 
(pbk.) 
  De sprookjes van Grimm worden hier in hun sociaal-
historische context onderzocht op het voorkomen van 
mensen met gebreken en afwijkingen. Schoonheid en 
gebrek worden in de verhalen gebruikt als tegenstellingen 
om karakters te duiden. Helden met gebreken overwin-
nen dat soms door een magische verandering. Soms 
worden gebreken toegevoegd: bij de zusters van Asse-
poester pikken duiven de ogen uit. Andere voorbeelden 
zijn: ‘Het meisje zonder handen’, ‘De kikkerkoning’ en 
‘Repelsteeltje’.

#E-Book library 
Lewis Carroll’s ‘Alice’s adventures in Wonderland’ 
and ‘Through the looking glass’: a publishing his-
tory / Zoe Jaques and Eugene Giddens. - Farnham : 
Ashgate, 2013. - XIII, 248 p.: ill.; 24 cm. - (Ashgate 
studies in publishing history : manuscript, print and 
digital). - ISBN 978-1-4094-1903-7 (gebonden) 
 Volgens het inleidend woord is de publicatiegeschiede-
nis van Carroll’s Alice-boeken bijna even magisch en 
mysterieus als de verhalen zelf. De auteurs geven een 
gedetailleerd en genuanceerd overzicht van de oorspron-
kelijke uitgaven van ‘Alice’s adventures in Wonderland’ 
en ‘Through the looking-glass’, en onderzoeken hoe de 
daarop volgende veranderingen in druk, illustratie, film, 
muziek en andere merchandising de receptie van deze 
klassieker hebben beïnvloed. Met 42 zwart-wit afbeeldin-
gen.

Learning how to feel : children’s literature and emo-
tional socialization, 1870-1970 / Ute Frevert [and 12 
others]. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - x, 
308 p.. : ill. (black and white). ; 24 cm. -  (Emotions in 
history). - ISBN 978-0-19-968499-1 (hardback) 
  Onderzoek naar de manier waarop kinderen en 
jongeren leren hun emoties hanteren en verwoorden. De 
auteurs gaan ervan uit dat leesmateriaal daarin een rol 
speelt. Ze gebruiken kinderboeken en adviesboeken om 
de opvoedingspraktijken en leerprocessen te achterhalen. 
Emotionele interacties tussen volwassenen en kinderen 
en tussen kinderen onderling worden behandeld. De stu-
die is internationaal georiënteerd en beslaat een breed 
spectrum van maatschappelijke, culturele en politieke 
milieus in Groot-Brittannië, Duitsland, India, Frank-
rijk, Canada en de Verenigde Staten.
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One hundred books famous in children’s literature 
/ curated by Chris Loker ; edited by Jill Shefrin ; with 
contributions by Brian Alderson, Nick Clark, Rachel 
Eley, Andrea Immel, Justin G. Schiller, Jill Shefrin 
and John Windle. - New York : The Grolier Club, 
2014. - 318 p. : ill. ; 29 cm. 
  Fraaie in blauw linnen gebonden en rijk geïllustreerde 
catalogus bij een tentoonstelling gehouden van 10 
december 2014 tot 7 februari 2015 in de prestigieuze 
Grolier Club in New York. Bevat essays van Justin 
Schiller over het verzamelen van zeldzame kinderboe-
ken, van Jill Shefrin over lezen, van Brian W. Alderson 
over negentiende-eeuwse uitgevers en van Nick Clark 
over twintigste-eeuwse prentenboeken. Dan volgt een 
overzicht met honderd topboeken uit de Engelstalige 
jeugdliteratuur, van de Orbis Pictus uit 1658 tot Harry 
Potter in 1997. Op de linkerpagina’s staat tekst, rechts 
een afbeelding. Slechts enkele anderstalige boeken zijn 
opgenomen, van Perrault, Grimm, Hoffmann en 
Andersen. Ter inzage in de leeszaal van Bijzondere Col-
lecties bij de KB.

L’image de l’enfant dans les conflits / sous la 
direction de Kodjo Attikpoé et Jean Foucault. - Paris 
: L’Harmattan, [2013], ©2013. - 270 p. : ill. ; 24 cm. 
-  (Références critiques en littérature d’enfance et de 
jeunesse). - ISBN 978-2-336-29372-1 (paperback) 
  Ook kinderen ontkomen niet aan oorlogsgeweld. In 
dit boek komen onderwerpen aan bod als: kindsoldaten 
en kind-slachtoffers in Afrika; kindbeelden in de Franse 
literatuur van de Eerste Wereldoorlog; idem in fascisti-
sche Italiaanse jeugdliteratuur over Ethiopië; en in de 
Spaanse burgeroorlog; kind-slachtoffers van de Shoah. 
Het boek sluit af met een algemene opvoedkundige aan-
pak. Voor een boek over ‘images’ bevat deze uitgave wel 
erg weinig beeld: slechts vijf zwart-wit afbeeldingen.

Lire et traduire la litterature de jeunesse : des contes 
de Perrault aux textes ludiques contemporains / Mu-
guraş Constantinescu. - Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 
2013. - 222 p. ; 22 cm. -  (Recherches comparatives 
sur les livres et le multimédia d’enfance, ISSN 1379-
5473 ; no. 6). - ISBN 978-2-87574-018-2 (paperback) 
  Kritische beschouwing van een uitgebreid bestand 
kinderliteratuur en de vertalingen ervan. Van Creoolse, 
Perzische en Roemeense sprookjes tot speelse eigentijdse 
teksten, met daartussen hoofdstukken over klassieke 
teksten van Charles Perrault; over Alice en Peter Pan; 
over Sneeuwwitje in Parijs; vertalingen van Pinokkio en 
‘Alleen op de wereld’ in het Roemeens, en meer.

En Guerre : French Illustrators and World War I / 
Neil Harris and Teri J. Edelstein. -  Chicago : Univer-
sity of Chicago Library, 2014. - 144 p.  : 140 kleurenill. 
- ISBN-13: 978-0943056425.  
  Ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van 
het begin van de Eerste Wereldoorlog samengestelde ca-
talogus over wat Franse illustratoren bijdroegen aan de 
oorlogsinspanningen. Met bijzondere vormgeving en veel 
kleurrijke illustraties, gekozen uit boeken, tijdschriften 
en affiches. Het resulteert in een breed panorama rond 
thema’s als patriottisme, nationalisme, propaganda, de 
ervaringen van de soldaten en de betrokkenheid van het 
Franse thuisfront zoals gezien via mode, muziek, hu-
mor en jeugdliteratuur. Het boek toont de rol van grafi-
sche kunst in dienst van politieke en militaire macht.

#E-Book library 
La Retraduction en litterature de jeunesse / Re-
translating Children’s Literature. -Virginie Douglas; 
Florence Cabaret. - Brüssel : P.I.E.-Peter Lang S.A, 
2014. – 364 p. - Print ISBN: 9782875741615.  
  Deze studie gaat over jeugdliteratuur èn over vertalen, 
en benadrukt zowel stijl als sociologie. Uitgangspunt 
vormen de sprookjes - van Perrault tot Shrek! - met 
daartussenin ‘Alice in Wonderland’, ‘Poil de Carotte’, 
en de Moemins van Tove Jansson, werken die internati-
onaal vertaald werden. Bevat vragen over veranderingen 
in de vertalingen, over het voorlezen en de muzikaliteit 
van de tekst, de invloed van de culturele context, de 
economie en de politiek in het land van de vertaling, en 
veranderingen in de verhouding tekst – illustratie.

Bijzondere uitgaven

Het koffietafelboek van The Tjong-Khing / Chris-
tian Ouwens ; ill. Thé Tjong-Khing. - Rotterdam : 
Christian Ouwens, 2014. - 128 p. : ill. ; 33 cm. - ISBN 
9789490291006 ;  € 75,00. 
  Overzichtsboek met zijn favoriete tekeningen en de 
schetsfasen ervan, verschenen in een beperkte oplage van 
450 exemplaren, genummerd en gesigneerd door Thé 
Tjong-Khing.

Wim Hofman maakte bij de Rothko-tentoonstel-
ling in het Haagse Gemeentemuseum het kinder-
kunstboek Puzemuze, of op weg naar Rothko. In dit 
boek staat het gebruik van kleur centraal. Het is het 
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twaalfde deel uit de serie kinderkunstboeken die het 
Gemeentemuseum Den Haag uitgeeft in samenwer-
king met Uitgeverij Leopold. € 14,99.

En omdat goed voorbeeld goed doet volgen, liet het 
Stedelijk Museum in Amsterdam Daan Remmerts 
de Vries de illustraties maken voor een kinderkunst-
boek bij een tentoonstelling  over de bevrijding van 
het eigen museum. In De bevrijding van het Stede-
lijk vertelt K. Schippers over zijn herinneringen als 
achtjarig kind aan de oorlog en de Bevrijdingsdag, en 
over zijn kennismaking met de kunstwerken van het 
Stedelijk Museum in mei 1945. Een uitgave van uitge-
verij Querido. € 14,99.

Uit de tijdschriften
Nederland

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 15, no. 5, dec. 
2014) bevat artikelen over Diet Kramer en Geertruida 
van Vladeracken. 

Boekenpost (jrg. 23, no. 135 en 136, jan/feb. en mrt/
april 2015). No. 135 bevat artikelen over een nieuw 
stripmuseum in Dordrecht,  illustrator Marit Törnq-
vist, en het leespubliek van Hans Christian Andersen 
(door Liselotte Campman). In no. 136 een artikel over 
Felix Timmermans.

De Boekenwereld (jrg. 30, no. 4, 2014) is gewijd aan 
‘Verbeelders’, met artikelen over het boek van Saskia 
de Bodt De Verbeelders, over illustrator André Vlaan-
deren, Dick-Bos tekenaar Maz, illustrator Bertram 
Weihs, het minder bekende werk van Hans Borre-
bach, een speurtocht naar de herkomst van illustra-
ties in De bewoners van ons vaderland van P. Parson, 
oorlogsprenten van Louis Raemaekers en Jan Sluij-
ters, oorlogspropaganda in prenten, en meer.

Lessen (jrg. 9, no. 2, 2015) is gewijd aan het nieuwe 
Onderwijsmuseum in Dordrecht, aan het bijzon-
dere gebouw, de collectie en het depot, en de vaste 
tentoonstelling. Verder artikelen over leren lezen, 
schrijven en rekenen in het verleden, over beroepson-
derwijs, en meer.

Literatuur zonder Leeftijd (no. 96, april 2015) belooft 
een interessant nummer te worden met artikelen over 

imagologie (een literatuurwetenschappelijk specialis-
me dat stereotiepe beeldvorming in  cultuuruitingen 
onderzoekt) en jeugdliteratuur. Met bijdragen over 
kinder- en jeugdboeken vanuit imagologisch per-
spectief: hoe de Zweedse identiteit in Duitsland en 
Nederland naar voren komt; hoe het socialistische 
Ons Blaadje en het katholieke De Engelbewaarder over 
andere culturen schreven; hoe clichés over Nederland 
zich via geïllustreerde kinderboeken verspreidden; 
over het beeld van Nederland als ‘heim’ in historische 

jeugdboeken; de vreemde wereld in het hart van het 
(post-)Victoriaanse Engeland; de wereld van verschil 
tussen Sinterklaas en Chanoeka; wij/zij-tegenstellin-
gen in Het Achterhuis en The Ghost Writer (van Philip 
Roth). Verder onder meer een artikel over de verschil-
lende gedaantes van de blauwharige Fee in bewerkin-
gen van Pinokkio.

Moensiana (no. 11, dec. 2014) bevat onder meer een 
artikel over de literaire vriendinnen van Petronella 
Moens.

Stripschrift (no. 442, maart 2015) bevat een bijdrage 
over Jean Dulieu.

Vooys (jrg. 32, no. 1, 2014) bevat o.a. een artikel over 
Aagje Deken en Betje Wolff.

Buitenland

Het aantal met name Engelstalige tijdschriften dat 
alleen nog digitaal verschijnt, groeit in rap tempo. Het 
grote voordeel hiervan is, dat u voor het inzien en lezen 
van die tijdschriften niet meer naar Den Haag hoeft, 
maar ze thuis op uw beeldscherm kunt oproepen – als 
u een lenerspas van de KB hebt. Hieronder een over-
zicht van digitale tijdschriften (#) die de volledige tekst 

jeugdboeken; de vreemde wereld in het hart van het 
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tonen; tijdschriften die een eigen website hebben (#) en 
variëren van het tonen van volledige tekst tot alleen de 
inhoudsopgaven. Daaronder staat een lijstje met papie-
ren tijdschriften.

Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl, 
klik op het okergele venster, op ‘Kies zoekbron’, dan op 
‘Naar de bronnenwijzer’ en klik dan rechtsboven in 
het lichtblauwe vakje op E-tijdschriften: toegang tot alle 
online tijdschriften. Zoek dan in de Alfabetische titellijst 
de hieronder genoemde tijdschriften.

Volledige tekst via een lenerspas van de KB: 
Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s Books; 
Children’s literature annual; Children’s Literature 
Association quarterly; Children’s literature in educati-
on; History of education & children’s literature; Horn 
Book Magazine; Jeunesse; Journal of the History of 
Childhood & Youth; The Lion and the unicorn; Mar-
vels & Tales.

#Bookbird (jrg. 53, no. 1, 2015) is een speciaal num-
mer over ‘posthumans’, dieren en monsters. Met 
artikelen over boeken van de Amerikaanse auteur 
Elizabeth Stuart Phelps (1844-1911), en over relaties 
tussen mensen en dieren.

#History of education & children’s literature (jrg. 9, 
no. 1 en 2, 2014). No. 1 bevat  artikelen over school-
boeken en morele opvoeding, en over Italiaanse 
jeugdtijdschriften.  In no. 2 diverse artikelen over 
eerste leesboekjes, geletterdheid en onderwijs in een 
aantal Europese landen in de 16e tot de 20e eeuw, 
met veel aandacht voor oude Russische taalboekjes, 
o.a. die van de tsaar. Bevat ook een artikel over natio-
naalsocialistische eerste leesboeken.

#The Lion and the Unicorn (jrg. 38, no. 3, sept. 2014) 
bevat bijdragen over Carroll, Thackeray en Stevenson, 
en over ethiek en eetbaarheid (‘Ethics and Edibility’) 
in Charlotte’s Web.

Tijdschriften via internet: 
Deze bevatten soms full-text artikelen, soms alleen 
inhoudsopgaven. Meestal moet men een abonnement 
nemen om de bijdragen te kunnen lezen, of betalen 
voor een los artikel. U kunt zoeken op Books for keeps, 
Buch & Maus, International Research in Childrens 

Literature, Kinder- und Jugendliteratur und Medien,  
New review of children’s literature and librarianship, La 
revue des livres pour enfants.

#International Research in Children’s Literature 
(jrg. 7, no. 2, 2014) bevat onder meer een artikel over 
de avonturen van Peter Rabbit in Roemenië.

#Kinder- und Jugendliteratur und Medien (2015, no. 
1) gaat over vernieuwingen in de kinder- en jeugdlite-
ratuur in de jaren zeventig.

#New review of Children’s Literature and librari-
anship (jrg. 21, no. 1, 2015) bevat een artikel over Alice 
in Wonderland en Through the Looking Glass: ‘Hetero-
cosm as a Mimetic Device’.

Papieren tijdschriften bij KB:  
Illustration: (no. 41 en 42, herfst 2014 en winter 
2014-15). No. 41 bevat artikelen over Carl Larsson, 
en over ‘Dark arts’ met William Morris, Edward 
Burne-Jones, Walter Crane en Gustave Doré. In no. 
42 artikelen over Harold Jones (1904-1992), over illu-
straties die in de periode 1920-1960 werden gemaakt 
voor publicaties van de BBC (school)radio, en over 
illustrator Ernest Griset (1844-1907). 

Studies in Illustration: (no. 58, winter 2014) bevat 
informatie over Gertrude Mittelmann (1915-1980) en 
een bibliografie van haar werk, met kleurenillustra-
ties. 

Verantwoording illustraties

De 150-ste verjaring van Alice in Wonderland heeft de 
keuze voor de afbeeldingen in dit nummer bepaald. 
Verschillende illustratoren zijn vertegenwoordigd: 
uiteraard John Tenniel, en verder Rie Cramer, Rooth-
civ, Simonne Baudoin, Walt Disney, Arthur Rackham 
en anderen.

Vragen 
Op de vragen in het vorige nummer naar het boek op de 
oude familiefoto, en naar het boek over de eekhoorns is 
helaas (nog) geen reactie gekomen.
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Anton van der Lem is bezig met de uitgave van een 
boek over Johan Huizinga (1872-1945). Hij is daar-
voor op zoek naar een ABC-boek waaraan Huizinga 
een herinnering heeft beschreven. Het gaat om een 
namen-abc, met afbeeldingen van allemaal brave 
kinderen, met één uitzondering: ‘T is Timotheus, 
ondeugend en dom / De maan wou hij krijgen daar 
huilt hij nu om’. Bij de Z stond de naam Zoë. Het 
boek zal vóór 1880 zijn verschenen. Anton van der 
Lem wil heel graag een afbeelding van Timotheus op-
nemen in zijn boek over Huizinga. Informatie graag 
naar:  G.A.C.van.der.Lem@library.leidenuniv.nl

Johan van Essen is al meer dan 10 jaar op zoek naar 
het favoriete boek van zijn oudste dochter. De titel 
is Een krokodilletje met een eigen willetje, geschreven 
door Hermann Altenburger en in 1981 uitgegeven 
door Casterman (België). Wie heeft dit boekje en is 
bereid dit (uiteraard tegen vergoeding) aan hem af te 
staan? Reacties graag naar jmjvanessen@filternet.nl of 
J. van Essen, Molentocht 15, 3461 JD Linschoten.




