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Van het bestuur
De afgelopen maanden waren er weer verschillende
activiteiten van onze Stichting. Vlak voor het nieuwe
jaar begon ontvingen onze Vrienden het traditionele Nieuwjaarsgeschenk met Tijl Uilenspiegel
als hoofdfiguur. De positieve reacties hierop inspireerden het bestuur om op zoek te gaan naar onderwerp en auteur van het boekje voor de jaarwisseling
2016-2017. Die zijn ondertussen gevonden, maar
zoals elk jaar houden we dat voorlopig geheim!
We zijn benieuwd naar het resultaat.
Op 11 februari toog een groep Vrienden naar het
Amsterdamse instituut Atria, het kennisinstituut
voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, voor een
excursie voorbereid door Joke van der Meer die daar
als vrijwilliger werkt. Uit de wandelgangen hebben
wij vernomen dat het een heel geslaagde excursie
was. U leest er meer over in het verslag van deze
middag verderop in dit nummer.
Een ander vast punt in de jaarplanning van de SGKJ
is altijd weer de voorjaarsstudiedag. Opnieuw was er
samenwerking met verwante instanties, deze keer
met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en
de dr. P.A.Tielestichting. Omdat het bestuur ernaar
streeft regelmatig met andere organisaties samen te
werken – u heeft daar in het verleden al het nodige
van kunnen merken - was ook deze keer hiervoor
gekozen. Op 15 april werd in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, onder auspiciën van de drie
genoemde organisaties, een symposium gehouden
met als thema ‘Bijzondere boekvormen’. Ook hierover leest u meer in deze Berichten.
Na dit eerste halfjaar met SGKJ-activiteiten richten
we ons nu op het tweede halfjaar. Zo wordt er na-

gedacht over datum en thema voor de najaarsstudiedag en over een collectie of tentoonstelling voor
de najaarsexcursie. Uiteraard hoort u daar binnenkort meer over.
Bij de programmering in de toekomst, nabij of iets
verder weg, stellen we ook prijs op de mening en
ideeën van onze Vrienden. Daarom nodigen wij
iedereen graag uit om wensen voor excursies en
thema’s voor studiedagen kenbaar te maken. Dat
kan via een e-mail of briefje aan onze secretaris. Het
bestuur bekijkt dan, eventueel samen met degene
die een suggestie heeft gedaan, of we in een of andere vorm met die suggestie aan de slag kunnen.
Bij deze gelegenheid feliciteren we Richard
Schoonderwoerd met de verschijning van zijn
nieuwe boek: De ware kindervreugd, een overzicht
van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de
protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd. Een korte bespreking van dit boek is in deze
Berichten opgenomen.

Van Calcar Nooit uitgekeken-1873.
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Rest mij de Vrienden met internet nogmaals op
onze uitgebreide website te attenderen.

Schijnbedriegers

Daarop zijn niet alleen actuele zaken te vinden,
maar ook een blog over onderwerpen die voor
menig Vriend van het oude kinderboek interessant
zal zijn, en nog veel meer. Het bekijken en lezen
waard!
Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Jant van der Weg, voorzitter

SGKJ Nieuwsbericht
Sinds nummer 85 van de Berichten is nummer 8
van de digitale SGKJ Nieuwsberichten verstuurd. In
dat nummer werden tips doorgegeven over nieuwe
blogs, interessante websites, jubilea, tentoonstellingen en ander nieuws. Ontvangt u deze Nieuwsbrief nog niet, stuur dan een mail naar Margreet
van Wijk (zie colofon).

Symposium bijzondere boekvormen
Op vrijdag 15 april vond het symposium bijzondere
boekvormen plaats, georganiseerd door onze stichting in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de dr. P.A. Tiele-stichting.
Een samenwerking die, zoals onze voorzitter Jant
van der Weg-Laverman vertelde in haar welkomstwoord, zeer bevallen is. En we waren te gast in de
aula van de Koninklijke Bibliotheek en dat de KB
een geweldige gastvrouw is mag wel eens extra vermeld worden. Het ochtendprogramma was ingevuld
door onze stichting, het middagprogramma door de
andere twee organisatoren. Jant sprak van een intrigerend thema waarbij vooral het uiterlijke, de vorm
van het boek centraal staat. Ook herinnerde zij aan
onze vorig jaar veel te vroeg overleden vriend Theo
Gielen, die als expert op dit gebied anders zeker een
lezing zou hebben gegeven.
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Op een enthousiaste wijze nam Nelleke Moser ons
mee naar haar ontdekking van een heel bijzonder
handgeschreven ABC-boekje uit 1779. Nelleke
Moser doet aan de Vrije Universiteit Amsterdam
onderzoek op het gebied van de (Nederlandse)
letterkunde van de Renaissance of Vroegmoderne
tijd. Aan de hand van een mooi opgezette Prezie
liet zij zien wat er met dit boekje aan de hand was.
Het bleek een boekje te zijn dat met pen en penseel
was nagetekend. Ook bestaat er nog een soortgelijk
boekje, in het bezit van de Zeeuwse Bibliotheek, uit
1782, maar dat is een ‘klakkeloze overschrijving’. In
het exemplaar van Cryn van Zuyderhoudt wordt aan
het ‘overgeschreven’ boekje eigen werk toegevoegd.
Niet alleen achterin met een aantal gekalligrafeerde
gedichten (die ook als los werk verschenen zijn),
maar ook aan de tekstpagina’s werd van alles toegevoegd (gewoon over de tekst heen). Op elke bladzijde is namelijk de tekst overschreven door beeld,
inclusief gevisualiseerde randjes en gaatjes, alsof
het beeld op een inlegvelletje staat. Het brilletje op
de eerste pagina geeft aan dat je vooral goed moet
kijken en minder moet lezen. Het is een ‘schijnbedrieger’ en er schijnen volgens veilingcatalogi nog
twee exemplaren te bestaan van dit genre, maar
die zijn in de loop van de geschiedenis verdwenen.
Elders in deze Berichten vertelt Nelleke Moser meer
over haar ontdekking. Het was mooi om te zien hoe
het publiek met haar mee ging op ontdekkingsreis
en zelfs aan bepaalde afbeeldingen een interpretatie
gaf. Een lezing waarvan ik veel geleerd heb.

Een Pop-up boek van twee bij drie meter

de APM terminals. Het zijn uiteindelijk vijf spreads
geworden. Aan de hand van een korte film liet
hij zien hoe het boek gemaakt is. Tussen neus en
lippen vertelde hij dat van de oplage van zeshonderd
exemplaren (cadeautje voor iedereen bij de opening)
er tien exemplaren naar koning Willem Alexander
gingen, een aantal dat hij toch wel erg hoog vond. In
hetzelfde jaar maakte hij een Pop-up boek voor een
promotiefilm van dertig seconden voor de Universiteit van Leuven. Erg boeiend was dat hij ook kritisch
naar zijn eigen werk keek en bijvoorbeeld bij dit
project aangaf dat het veel te druk was, maar dat je
soms concessies naar de opdrachtgever moet doen.
Van de voordracht van Kees Moerbeek geen samenvatting in deze Berichten. Dat zou ook een onmogelijkheid zijn, want het zijn de beelden die bekeken
moeten worden en gelukkig staan de besproken
projecten met filmpjes op zijn website: http://keesmoerbeek.com

Kees Moerbeek maakte de afgelopen dertig jaar
meer dan honderd Pop-up boeken. Als vierjarige
kreeg hij een uitvouwbaar boek over Assepoester,
met tekeningen van Joop Geesink in opdracht van
Douwe Egberts uitgegeven en van zijn tante Marie
gekregen.
Vanaf dat moment was hij verslaafd aan Pop-up
boeken en heeft hij daar als kunstenaar zijn beroep
van gemaakt. Tijdens zijn presentatie ging hij in op
een heel bijzonder Pop-up boek dat hij in 2010 in
opdracht van Pearle Opticien maakte. Een Pop-up
boek van twee bij drie meter dat deel zou uitmaken
van een commercial voor dit bedrijf. Een enorme
uitdaging. En een groot project want meer dan 45
mensen hebben er aan gewerkt. En dat voor slechts
dertig seconden durende televisiecommercials die
helaas alleen in België zijn uitgezonden (en waarvan
dus een Nederlands- en een Franstalige versie
gemaakt moest worden). Aan de sprankelende ogen
van de spreker was te zien met hoeveel plezier hij
over zijn werk vertelde. Ook liet hij nog even zien
dat er bij de commercials voor Pearl toch wel een
verschil is tussen die in België en Nederland. In
Nederland wordt iemand die een bril nodig heeft
toch eerder als een loser gezien en dat leverde heel
andere commercials op.
In 2015 kreeg Kees Moerbeek de opdracht voor een
Pop-up boek van zes spreads voor de opening van

Informatiemarkt
Tijdens de lunch kon iedereen alvast een kijkje
nemen op de informatiemarkt waar de verschillende organisatoren zich presenteerden. Een heel
geslaagd onderdeel van het gemeenschappelijke
symposium. Ik zag dat er veel folders werden verzameld en dat er ook veel boeken werden gekocht.
Ook ontstonden er levendige gesprekken tussen
de deelnemers van het symposium. Het informele
gedeelte van een symposium is altijd erg belangrijk.
Benieuwd of de enthousiaste wijze waarop onze
bestuursleden Margreet en Joke de gasten te woord
stonden nog nieuwe Vrienden heeft opgeleverd.
Ook werd de tentoonstelling heel goed bezocht en
leverde dat bij mensen die bepaalde boeken herkenden mooie discussies op.

Middagprogramma
Het middagprogramma werd geopend door de
voorzitter van de dr. P.A. Tiele-stichting, mw. Els
van Eijck van Heslinga. Zij sprak ook van een goede
samenwerking bij de organisatie van het symposium. ‘Dat smaakt naar meer’ volgens haar. De drie
sprekers in het middagprogramma zijn allemaal
werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek en voelden
zich dus helemaal thuis bij het symposium.
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Opkomst en ondergang van de bijzondere
boekvorm

capelleveen) die zeker de moeite waard is om te
volgen. Eind mei verschijnt van zijn hand: Artists &
Others. The imaginative French book, 2000-2015 from
the Koopman Collection. Deze collectie bevindt zich
in de Koninklijke Bibliotheek. Het boek begeleidt
een expositie van topstukken uit de Koopman-collectie in de prestigieuze Grolier Club in New York
van 1 juni tot 30 juli.

Bijzondere boekvormen in de KB-kinderboekencollectie

Paul van Capelleveen, collectiespecialist Boek- en
bibliotheekwetenschap en -geschiedenis, gaf een
boeiende voordracht over de ‘Opkomst en ondergang van de bijzondere boekvorm’. Met de
uitspraak ‘Heel Nederland leest’, een variant op
het veelbekeken televisieprogramma ‘Heel Nederland bakt’, opende hij zijn lezing en liet beelden
van ‘gebakken boeken’ zien. Ook boeken die als
sfeerverlichting dienen en zelfs een grafsteen in
de vorm van een boek. Het boek als symbool speelt
in de samenleving een belangrijke rol. Maar bij
‘bijzondere boekvormen’ ging zijn aandacht toch
naar iets anders uit. Het boek in de vorm van iets
anders, met specifieke aandacht voor formaat en
uitvoering. Hij liet zien hoe de bijzondere boekvorm
zich ontwikkelde uitgaande van de codexvorm (die
ontstond na de boekrol). Met een codex wordt een
gebonden boek uit de late oudheid of middeleeuwen
aangeduid, de vorm zoals we de meeste boeken
tegenwoordig kennen. Deze boeken kunnen van
formaat verschillen: van heel klein, zoals een miniboekje van de Nederlandse grafisch ontwerpster
Irma Boom, tot enorm groot, zoals een fotoboek
van Helmut Newton. Ook kunnen boeken enorm
dik zijn of juist heel dun. Bij leporello’s is er sprake
van nevenschikkende pagina’s. En bij kunstenaarsboeken bestaat er een spanningsveld tussen lezen
en kijken. ‘Je moet in een dergelijk boek willen
verdwalen’. Aan het slot van zijn bijdrage vroeg
de spreker zich af of in de toekomst misschien
wel het e-book de norm wordt en welke uitdaging
dat met zich meebrengt voor nieuwe bijzondere
boekvormen. Jammer genoeg geen samenvatting
door de spreker van de lezing in deze Berichten.
Paul van Capelleveen heeft echter een blog op de
website van de KB (http://blog.kb.nl/blogs/paul-van-
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Ons bestuurslid Karin Vingerhoets (conservator
kinderboeken Koninklijke Bibliotheek) liet aan de
hand van veel voorbeelden, die vaak een ‘oh, ja’
herinnering opriepen bij het publiek, verschillende
genres binnen de bijzondere boekvormen, boeken
die door hun vorm meer zijn dan twee platte pagina’s, de revue passeren. In de genrethesaurus is
sprake van vijfenzeventig verschillende genres voor
Bijzondere Boekvormen. Het zijn vaak heel kwetsbare boeken, zeker als het kinderboeken zijn, en
veel boeken zijn dan ook verloren gegaan. Het lukt
de KB gelukkig om via diverse bronnen de collectie
van deze boeken verder aan te vullen. Via het CBK
(Centraal Bestand Kinderboeken) zijn veel boeken
terug te vinden, ook al zijn zeker nog niet alle
boeken via genreaanduidingen terug te vinden. De
verleiding bestaat om hier alle genres te bespreken,
maar het is beter om te verwijzen naar een samenvatting van Karin in deze Berichten.

Ik neem jullie mee
Dat bijzondere boekvormen om een bijzondere
behandeling vragen bij het opbergen in de collectie
van de KB en om een weldoordachte presentatie bij
tentoonstellingen, waarbij aan veel voorwaarden

moet voldaan worden, liet Imke Neels (restaurateur
bij de KB) zien. ‘Ik neem jullie mee naar de magazijnen en ….’, zo begon zij haar presentatie, die veel
weg had van een excursie door de magazijnen langs
bijzondere boekvormen. Elke bijzondere boekvorm
vraagt om een bepaalde manier waarop het opgeborgen wordt. Zo vragen ‘eetbare boeken’ een heel
bijzondere behandeling, willen deze als bron voor
mogelijk ongedierte ook in de toekomst nog te be–
kijken zijn. Sommige boekvormen moeten liggend
bewaard worden, terwijl de meeste boeken staand
in de kasten staan. Soms zijn boeken in speciaal
ontworpen dozen opgeborgen. Ook liet zij met veel

een Pop-up boek als afstudeerproject te nemen en
ook over alle problemen die zij daarbij tegenkwam.
Toen Rens Top (collectiespecialist Boekbanden)
van de KB het boek zag en het boek voor de KB
wilde hebben, maar dan wel met een andere band,
begon de samenwerking met Benjamin Elbel.
Van het boek is een beperkte oplage van vijftig
exemplaren gemaakt door Moon, en de laatste tien
exemplaren mocht Benjamin onder zijn hoede
nemen. ‘A book is not a book untill it’s bind’ is zijn
uitgangspunt. Hij liet zien voor welke problemen je
bij een dergelijk boek gesteld wordt en wat er voor
mogelijke oplossingen zijn. Oplossingen die al snel
geen echte oplossing blijken te zijn en dan moet
er verder gezocht worden. Een boeiende zoektocht
naar een juiste vormgeving van een heel bijzonder
boek. Op de website van Moon Brouwer is het boek
te bekijken: www.moonbrouwer.nl.

Een heel geslaagde dag
voorbeelden zien wat er allemaal komt kijken om
een bijzondere boekvorm bij een tentoonstelling
zo te presenteren dat het boek van alle kanten goed
te bekijken is. Omdat het vaak om zeer kwetsbare
boeken gaat, moeten er allerlei presentatievormen
met de daarbij behorende materialen zelf bedacht
worden. Elk boek is wat dat betreft weer een uitdaging.

Boven Kamers
Na een korte pauze ging Moon Brouwer in op haar
afstudeerproject van de kunstacademie St. Joost
Breda. Het Pop-up boek Boven Kamers neemt je in
zes Pop-up spreads letterlijk mee door de verschillende hersengebieden en hersenfuncties van het
menselijk brein. Moon vertelde over haar inspiratie om

Aan het slot van de middag werd de Tiele Scriptieprijs 2016, de beste scriptie op het gebied van
de ‘boekwetenschap in de ruimste zin des woords’
uitgereikt en was er een gezellige nazit, met een
drankje en hapje. Een heel geslaagde dag met boeiende voordrachten, een studiedag die ook altijd iets
heeft van een halfjaarlijkse reünie met vrienden uit
het boekenvak. De organisatie was perfect en de
Koninklijke Bibliotheek een mooie instelling om
samen te komen. En een samenwerking met andere
organisaties bij de studiedagen van onze stichting
is een verrijking en smaakt naar meer. Aan het slot
van de bijeenkomst werden Karin Vingerhoets en
Roosmarijn de Groot in de bloemetjes gezet voor de
organisatie van deze dag.

Toin Duijx
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Lezen of kijken? Een handgeschreven
ABC-boekje met een dubbele bodem
uit 1779

Bij het symposium over bijzondere boekvormen op
15 april 2016 vertelde ik over een boekje dat bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek Leiden:
Een ABC Boeck seer bequaaum ende profytelyk voor
de Jonge Kinderen om te Leeren […] Tot Amsteldam.
Geschreven door Cryn van Zuyderhoudt, schrijft
met Pen en Penceel, op het Bikkers Eylands pleyn,
op de hoek bij de kerk, boven de Swaen. Anno 1779.
Oudt 74 Jaeren en 9 maenden (Leiden, Universiteitsbibliotheek, LTK 1889). Ik liet zien dat het – deels
onleesbare – boekje erop gericht is om betere lezers
te kweken, die om kunnen gaan met verschillende
lettertypen en verschillende media.
Op het eerste oog lijkt het een gedrukt abc-boekje.
Het bevat de gebruikelijke ingrediënten van abcboekjes of haneboekjes: een titelblad met een
afbeelding van een schoolklas en een rijmpje dat
moet aansporen tot leergierigheid (‘Men moet in
het A/B/C/ geoeffent wesen/ Eer men in eenige
Boecken yet kan lesen’); een afbeelding van een
haan, het alfabet in gotisch, romein en cursief,
een overzicht van klinkers, medeklinkers en lettergrepen, en een serie gebeden en religieuze teksten
om het lezen mee te oefenen.
De lezer wordt echter bedrogen: het boekje is niet
gedrukt, maar geheel met de hand geschreven. Dit
is op zichzelf niet ongebruikelijk. Ter vergelijking
toonde ik een ander handgeschreven abc-boekje dat
gemaakt was in Middelburg in 1782. Er is echter
een belangrijk verschil tussen het Middelburgse
boekje en dat van Zuyderhoudt: bij Zuyderhoudt
lijken er losse velletjes in het boekje te liggen: een
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fragment van een pagina uit een psalmboekje met
een gat erin, prentjes, knipwerkjes…
Opnieuw wordt de lezer bedrogen, want de ogenschijnlijk losse velletjes zijn in werkelijkheid geschilderd. De maker, de Amsterdamse schrijfmeester Cryn van Zuyderhoudt (1704-1784), heeft
namelijk op bijna elke bladzijde (behalve de titelpagina en de pagina met de haan) een afbeelding
over de door hemzelf geschreven tekst getekend,
compleet met schaduwen aan de randen van de
afbeeldingen. Het effect is dat het lijkt alsof er losse
blaadjes in het boekje liggen die de tekst afdekken.
Soms zit er een getekend gat in deze getekende
blaadjes, waardoor de onderliggende tekst toch nog
deels te zien is. Sommige afbeeldingen bevatten
op hun beurt zelf tekst, in romein of cursief. De
oorspronkelijke tekst van het abc-boekje is hiermee
volstrekt onleesbaar gemaakt. Na het abc-boekje
volgt nog een serie prenten met gekalligrafeerde gedichten, dit keer zonder gefingeerde prentjes eroverheen. Voorin het boek schilderde Zuyderhoudt een
levensgrote bril, als om de lezer te waarschuwen
zijn ogen goed te gebruiken.
Met deze visuele grapjes past het boekje
van Zuyderhoudt in de traditie van trompel’oeilvoorstellingen of schijnbedriegers, die al in de
zeventiende eeuw geliefd was maar in de tweede
helft van de achttiende eeuw nog aan populariteit won. We zien vergelijkbare schilder- en tekentechnieken terug in schijnbedriegers in alba
amicorum en in schilderijen van tijdgenoten. Ook
van Zuyderhoudt zelf zijn er verschillende trompel’oeilvoorstellingen op losse vellen bewaard (nu in
het Rijksmuseum en bij het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) waarin hij dezelfde
prentjes en efemeer drukwerk gebruikt als in dit
boekje.
Een schijnbedrieger in boekvorm is echter vrij
uniek. Uit veilingcatalogi blijkt dat Zuyderhoudt
meer van dergelijke boekjes gemaakt moet hebben,
maar die zijn niet overgeleverd. Er is wel een boekje
van de Amsterdamse schilder Josua Huneveldt uit
1735 bewaard gebleven dat op dezelfde manier is
samengesteld: een handgeschreven imitatie van
enkele balladen, met daaroverheen losse blaadjes
geschilderd. Dit exemplaar wordt bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Men kan zich afvragen waarom Zuyderhoudt dit
boekje maakte, en of het wel voor kinderen bedoeld
was. In het verleden is geopperd dat hij het maakte
als proeve van bekwaamheid, als reclame voor zijn
schrijfmeesterschap. Waarschijnlijker lijkt dat hij
deze boekjes in opdracht vervaardigde, tegen een
vergoeding. In elk geval is het opmerkelijk dat hij
in het boekje bewust lijkt te spelen met de spanning tussen handschrift en druk, gotisch en romein,
woord en beeld, lezen en kijken. Daarmee past
dit abc-boekje in een verlichte opvatting van leesonderwijs zoals die juist in de tweede helft van de
achttiende eeuw in opkomst was. Hierin werden
kinderen aangemoedigd om niet als papegaaien
woorden na te bauwen, maar zelf na te denken aan
de hand van afbeeldingen bij de lettergrepen.
Tevens werd kinderen niet langer alleen het gotische schrift aangeleerd (zoals sinds de zestiende
eeuw gebruikelijk was), maar ook de romein. Zuyderhoudt lijkt hierbij aan te sluiten door de gotische
teksten in het boekje te bedekken met teksten in
romein (in miniatuurschrift), en door het zien op
allerlei manieren te thematiseren: door de bril, maar
ook door een afbeelding van ‘La vue’ (een dame die
naar het portret van haar geliefde kijkt) en een illustratie van een schip met een oog in het zeil, door
transparante velletjes en door gaten in het papier
waardoor bijvoorbeeld het woord ‘verlicht’ nog net
te lezen valt. De gebruiker wordt steeds op het verkeerde been gezet, en geprikkeld om voortdurend
alert te blijven. Zo leert het boekje de aandachtige
beschouwer beter lezen, en de aandachtige lezer
beter kijken.
Voor wie meer over dit boekje wil weten:
Nelleke Moser, ‘Bedekte letters, betere lezers. Schijnbedriegers in boekvorm als vehikels voor verlichtingsdenken’. In: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 22 (2015), pp. 160-186.
Het beeldmateriaal dat bij de lezing gebruikt is:
https://prezi.com/zq_szlzfja_y/lezen-of-kijken/

Nelleke Moser

Bijzondere boekvormen in de
KB-kinderboekencollectie

Bijzondere boekvormen zijn boeken die door hun
vorm méér zijn dan twee platten met pagina’s ertussen. Ze wijken door hun vormgeving af van wat
gebruikelijk is, bijvoorbeeld omdat de pagina’s als
een harmonica zijn gevouwen of omdat een gedeelte
van een illustratie naar voren komt bij het openen
van het boek. Bijzondere boekvormen zijn doorgaans kwetsbare boeken, die door gebruik gemakkelijk kapot kunnen gaan of incompleet kunnen raken.
Zeker als het boeken voor kinderen betreft!
Er is lange tijd weinig onderzoek gedaan naar
bijzondere boekvormen in kinderboeken. Door
hun uiterlijk vallen ze een beetje tussen boek en
speelgoed, tussen wal en schip. Bijzondere boekvormen ontbraken vroeger meestal in studies naar
jeugdliteratuur. Ze werden niet echt verzameld door
bibliotheken en ze waren lastig te vinden in catalogi
tussen alle andere boeken. Bovendien waren er geen
eenduidige termen waarmee een bepaald type boek
werd aangeduid.
Tegenwoordig is het Centraal Bestand Kinderboeken
(CBK) een onmisbaar hulpmiddel om naar bijzondere kinderboeken te zoeken. De makers van de
boekbeschrijvingen gebruiken onder meer de genrethesaurus, die meer dan 475 termen bevat, zodat
soortgelijke boeken dezelfde term krijgen. De genrethesaurus is online beschikbaar op de KB-website
(gebruik de loep rechts bovenaan de openingspagina
om te zoeken). Op de SGKJ-website staat een geïllustreerd overzicht van bijzondere boekvormen met
termen uit de genrethesaurus.
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Bepaalde technische onderdelen als draaischijven,
flap- en vouwprenten bestonden al eeuwenlang
maar beweegbare delen werden bijna uitsluitend
toegepast in wetenschappelijke werken. Pas in de
19e eeuw werd het gangbaar voor kinderboeken.
De Londense uitgever Robert Sayer ging vanaf 1765
‘turn-up books’ of ‘harlequinades’ maken, speciaal
gericht op vermaak door de illustraties die mee
konden veranderen met het verhaal. Een andere
oude vorm zijn ‘aankleedpoppenboeken’. Aan het
begin van de negentiende eeuw verschenen de
eerste insteekboeken op de markt: deze boeken
hebben losse figuurtjes die in een gleufje in de
prenten van het boek gestoken kunnen worden.

De pop-ups van de Amerikaan Robert Sabuda zijn
op dit moment heel populair. Deze paper engineer
heeft drie keer de prestigieuze Meggendorfer Prijs
gewonnen van de Movable Book Society. Onder
de moderne kinderboeken zijn veel bijzondere
boekvormen te vinden.
Op de KB-site is een uitgebreide weergave van deze
presentatie inclusief foto’s te vinden. Ga op www.
kb.nl bovenaan naar ‘Thema’s’ en kies voor ‘Kinderboeken en strips’.

Karin Vingerhoets

Symposia en andere bijeenkomsten

Vanaf ongeveer 1840 gingen de ontwikkelingen op
het gebied van bijzondere boekvormen erg snel. De
nieuwe rijschool uit 1856 geldt als het eerste beweegbare Nederlandse kinderboek.
In de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw waren de
beweegbare kinderboeken op hun hoogtepunt.
Lothar Meggendorfer was een Duitse illustrator die
beroemd is om zijn bijzondere boekvormen. Hij
heeft zo’n 100 boeken gemaakt die vol vernuftige
technieken zitten.
Rond 1970 ontstaat een tweede bloeiperiode waarin
veel bijzondere boekvormen worden gemaakt. De
beweegbare prentenboeken van Vojtech Kubasta
werden in Praag geproduceerd voor het buitenland.
Zijn werk is 24 talen vertaald en er zijn meer dan 35
miljoen exemplaren verkocht.
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De studiemiddag van IBBY-Nederland op 11 maart
in de Koninklijke Bibliotheek was ook voor liefhebbers van het oude kinderboek interessant. Er werd
verslag gedaan door vier mensen over afgerond promotie-onderzoek en ‘research in progress’. Margreet
van Wijk gaf een lezing over het (kinder)boekenfonds van G.B. van Goor en zijn Zonen en Janneke
van der Veer verklaarde haar voorkeur voor Diet
Kramer als onderzoeksobject. Sara Van den Bossche besprak canoniseringsprocessen in het oeuvre
van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland en
Annette de Bruijn ging in op nonsenspoëzie voor
kinderen. Beiden promoveerden in 2015 op deze
onderwerpen. Na elke lezing werden vragen gesteld
door referenten en vond er een levendige discussie
plaats met het publiek. Tot slot werd de tweejaarlijkse Miep Diekmann-thesis prijs voor jeugdliterair
onderzoek uitgereikt.
Op 6 november 2016 wordt door de Werkgroep
Indische Letteren een symposium over Indische
jeugdboeken georganiseerd in Bronbeek in Velsen
(Arnhem). Wanneer het programma bekend is, zal
dit halverwege juni op de website www.indischeletteren.nl te vinden zijn.

Op excursie naar Atria in Amsterdam
Een bezoek op 11 februari aan Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
in Amsterdam, houdt een blik in op een wereld
waarin de meisjesboeken zich afspelen. Atria is
enkele jaren geleden ontstaan uit het samengaan
van enkele organisaties die zich richtten op de
vrouwenemancipatie en het sinds 1935 opgebouwde
Internationale Archief voor de Vrouwenbeweging
( IAV). Na deze integratie is het instituut gevestigd
in de Vijzelstraat in Amsterdam. Op het gebied van
de positie van vrouwen (in Nederland en internationaal) beheert Atria nu een grote collectie boeken en
tijdschriften, naast een collectie andere materialen
uit de rijke geschiedenis van de vrouwenbeweging.
Het is daarmee het belangrijkste documentatiecentrum op dit gebied. Voorbeelden zijn de vele egodocumenten die men kan raadplegen, evenals foto’s,
films en ook interviews met bijvoorbeeld de Dolle
Mina’s. Atria verzamelt en verspreidt niet alleen
historische, maar ook actuele informatie over emancipatie en de positie van vrouwen.
Joke van der Meer, die als vrijwilliger werkt voor de
afdeling Collecties van Atria, opende de middag met
een inleiding over meisjesboeken waarin de studie
en het beroep van de meisjes een rol spelen. De
voorbeelden kwamen uit de collectie meisjesboeken
van Atria. Deze collectie beslaat de periode van
halverwege de negentiende eeuw tot de jaren zestig
van de twintigste eeuw. In de meisjesboeken die
Joke voorstelde, studeren de hoofdpersonen of oefenen zij een beroep uit in een tijd waarin dat voor
vrouwen nog niet vanzelfsprekend was. Opvallend
was dat de boeken uit de negentiende eeuw vaak
vertaald zijn uit het Duits.
Een aantal schrijfsters en titels
van meisjesboeken passeerde
de revue. In Schoolidyllen van
Top Naeff uit 1900 krijgen de
meisjes een behoorlijke opleiding, maar een baan zoeken in
aansluiting op de opleiding is
er nog niet bij. Joke gaf aan dat
in de collectie meisjesboeken,
die zich vrijwel allemaal afspelen in de gegoede middenklasse, tot ongeveer

1920 bijna geen meisjes of vrouwen met een baan
voor komen. Als daarna de crisistijd aanbreekt,
moet er aangepakt worden. In de boeken uit die tijd
zien we meer werkende meisjes en vrouwen, maar
dit had een nieuw strijdpunt tot gevolg. Vrouwen
werden geweerd van de arbeidsmarkt, omdat ze
de plaats van een werkloze man zouden innemen.
Bovendien kregen meisjes in de crisistijd nauwelijks de gelegenheid om te studeren, want in grote
gezinnen gingen de jongens voor. Zij moesten
immers later een gezin onderhouden. Ondanks
deze drempels gingen de meisjes in de jaren twintig
steeds meer aan het werk en dat zien we ook in de
meisjesboeken die dan verschijnen. Beroepen als
onderwijzeres, verpleegster, apothekersassistente,
telefoniste, secretaresse en typiste komen we tegen
in de boeken. Mieke is apothekersassistente in
Miek’s moeilijkheden van Sanne van Havelte uit
1935. Een secretaresse is de hoofdpersoon in De
Kingford-School van Cissy van Marxveldt uit 1923 en
de hoofdpersonen in Het Geitenweitje, geschreven
door Emmy Belinfante-Belinfante, uit 1938 werken
als typistes.
De levendige discussie naar aanleiding van wat Joke
vertelde, ging onder meer over de oriëntatie op de
Duitstalige cultuur in de negentiende eeuw en de
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt vroeger
en nu. Joke betrok haar eigen ervaringen bij de
discussie. Jarenlang was bij wet geregeld dat een
overheidsbaan niet toegankelijk was voor gehuwde
vrouwen. Zelfs bij de KLM, het bedrijf waar ze bijna
haar hele werkzame leven heeft gewerkt, werd tot
in de jaren 1970 het gebruikelijke vijfjarige contract
van stewardessen verbroken, wanneer zij tussentijds
trouwden.
Evelien Rijsbosch en Paulien Schuurmans verzorgden aansluitend op de lezing op een erg enthousiaste wijze in twee groepen een rondleiding
door de bibliotheek en het depot. Daarbij vertelden
ze ook over Atria, de geschiedenis van het instituut
en de publieksactiviteiten. We kregen ook een beeld
van de documentatie die digitaal toegankelijk gemaakt is. Een paar honderd meisjesboeken vormen
één van de vele deelcollecties van de bibliotheek.
We mochten even grasduinen in het depot, waar de
boeken chronologisch geordend staan. Tijdens de
rondleiding kregen we ook een aantal bijzondere
stukken uit de collectie te zien, waaronder het pas-
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poort van Aletta Jacobs, een foto van haar bezoek
aan China en de voorzittershamer van Rosa Manus,
een van de oprichters van het IAV. Uit de kast met
objecten kwam ook een spandoek tevoorschijn
van de vrouwenbeweging en een bundel liederen,
speciaal gecomponeerd voor de strijd voor het vrouwenkiesrecht. In een van de lades lag een mooie
bevrijdingsrok uitgespreid, door vrouwen na de
Tweede Wereldoorlog gemaakt van restjes stof, als
symbool van de wederopbouw en het versterken van
het saamhorigheidsgevoel van vrouwen. Na de rondleidingen bleven de Vrienden nog even napraten
als afsluiting van een boeiende en geanimeerde
middag.
Margreet van Wijk-Sluyterman

De ware kindervreugd: een bespreking
Volgens het ‘vooraf’ wil het boekje ‘een kleine geschiedenis van de protestants-christelijke jeugdliteratuur, met speciale aandacht voor de glorietijd van
het genre, van het begin van de twintigste eeuw tot
ongeveer 1970’ geven.
In het eerste hoofdstuk wordt in acht pagina’s
aandacht geschonken aan de opkomst van het genre
(1845-1900). Uiteraard aandacht voor Jan de Liefde
en de kerst- en zondagschoolboekjes. De literatuur
voor kinderen werd in deze tijd gedomineerd door
opvoedkundige aspecten. Doel was evangelisatie
en er was dus sprake van een zuivere tendensliteratuur. In dit hoofdstuk een lijst van pseudoniemen
van veel publicerende protestants-christelijke
vrouwelijke auteurs. Op pagina 14 wordt een ‘pure
christelijke smartlap’ van Johannes de Heer gepresenteerd. De auteur zegt dan dat het ‘een op rijm
gezet zondagsschoolboekje uit de tijd zou kunnen
zijn.’ Ik vroeg me af waarom er dan geen voorbeeld
uit een dergelijk boekje wordt gegeven.
De bloeitijd (1900-1970) wordt in hoofdstuk twee
besproken. Volgens het ‘vooraf’ en de tekst op de
achterkant van het boek dus het hoofdthema van het
boek. In amper vier pagina’s tekst wordt deze bloeitijd beschreven (met illustraties erbij vijf pagina’s).
Het is jammer dat er niet een uitgebreidere, meer
gedegen analyse van deze bloeitijd wordt gegeven.
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De auteur concludeert dat de protestants-christelijke
jeugdliteratuur geen hoog literair gehalte had en
dat originaliteit ontbrak. Ik had dit graag iets meer
uitgewerkt gezien.
De meeste ruimte van het boekje wordt ingenomen
door informatieve portretten van ‘bekende auteurs’
en ‘befaamde illustratoren’. Opvallend is dat ook
auteurs besproken worden die eigenlijk niet tot
de bloeitijd van het genre behoren (zoals Eduard
Gerdes en Hesba Stretton). Waarschijnlijk zijn deze
opgenomen omdat enkele van hun boeken ook in
de twintigste eeuw nog herdrukt zijn. Soms had ik
een aspect iets meer uitgewerkt willen zien, zoals de
conflicten die Hoogenbirk had met De Standaard en
Ons tijdschrift. Johanna Breevoort wordt een ‘strijdbaar schrijfster’ genoemd, een schrijfster met ‘literaire aspiraties, die met een sociaal bewogen pen
schreef’, maar mij werd niet helemaal duidelijk hoe
dat uit haar werk te destilleren is. Bij verschillende
portretten worden korte fragmenten uit boeken in
kaders gegeven. Er wordt niet expliciet aangegeven
waarom specifiek voor deze fragmenten is gekozen.

In hoofdstuk vijf worden enkele belangrijke uitgevers besproken. Uitgeverijen als Callenbach,
Meinema en het Nederlands Bijbelgenootschap
passeren de revue. Ook wordt er in een hoofdstuk
nog aandacht geschonken aan de waardering voor
de protestants-christelijke jeugdliteratuur en in een
slothoofdstuk wordt ingegaan op de periode na de
bloeitijd (vanaf 1970). Erg handig is de index op
auteurs, illustratoren en uitgevers, waardoor snel
iets opgezocht kan worden.
Ondanks enkele kritische kanttekeningen is er
sprake van een informatieve aanvulling wat betreft
de protestants-christelijke jeugdliteratuur op de
al bestaande wetenschappelijke literatuur over dit
genre.
De ware kindervriend. Een overzicht van de auteurs,
illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd. Richard van
Schoonderwoerd den Bezemer. Uitg. Brevier. € 14,95.

De Verkiezing van het Belangrijkste Boek is een
van de grootste evenementen tijdens het Jaar van
het Boek 2016. Tot donderdag 22 september kunt
u via www.belangrijksteboek.nl stemmen op het
boek of de boeken die u het belangrijkst vindt. Tien
curatoren hebben alvast 100 belangrijke boeken op
een rij gezet: de Tip100. Dat zijn boeken die een
maatschappelijke impact hebben gehad en een rol
hebben gespeeld bij het vormen van onze cultuur
en identiteit. Er staan ook heel wat oudere jeugdboeken in de lijst en u kunt ook zelf uw favorieten
toevoegen.
Van directeur Greetje Nijburg-Datema van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit hoorden we dat ze
in twee dagen ongeveer 30.000 boeken en de rest
van de inventaris hebben overgebracht naar het
nieuwe onderkomen, het KinderBoekenHuis aan
het Kerkpad 2 in Winsum, dat op zaterdag 21 mei
wordt geopend.

Toin Duijx

Mengelwerk
Vorig jaar betreurden we het verdwijnen van het uitstekende Vlaamse tijdschrift over jeugdliteratuur De
Leeswelp. We zijn blij te kunnen melden dat er nu
een digitale versie is van De Leeswolf en De Leeswelp.
De redactie stelt zich als volgt voor: ‘Mappalibri
brengt kritische, deskundig geschreven recensies
van een brede selectie kwaliteitsliteratuur die in
Vlaanderen en Nederland verschijnt. De boeken
worden gekozen ongeacht het genre of de leeftijd
van de beoogde lezer, de inhoudelijke en vormelijke
kwaliteiten zijn bepalend. Volwassenen-, kinder- en
jeugdliteratuur, literaire en genreromans staan dus
naast elkaar. Behalve besprekingen van het actuele
aanbod bevat de website ook een uitgebreide selectie
van teksten die eerder in de tijdschriften De Leeswolf en De Leeswelp verschenen zijn en opgenomen
worden met de toestemming van de betrokken
recensenten. Mappalibri werkt volledig op basis van
vrijwillige medewerkers en ontvangt geen subsidie.’
Zie www.mappalibri.be

Hoe het ging met Piet Jan en Frits -1878

Zoals al gemeld in het SGKJ Nieuwbericht 8 zijn dit
jaar een aantal jubilea te vieren. Zo verschenen 75
jaar geleden de eerste strips met Tom Poes en Heer
Bommel en 65 jaar geleden die van Peanuts. Op 28
juli wordt gevierd dat Beatrix Potter (1866-1943) 150
jaar geleden werd geboren, op 13 december wordt de
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honderdste verjaardag van Roald Dahl (1916-1990)
herdacht en op 17 december die van Fiep Westendorp (1916-2004). Zie ook de rubriek Tentoonstellingen.
Vanwege de honderdste geboortedag van Fiep
Westendorp zijn de Kinderpostzegels dit jaar getooid met de door haar getekende figuren Jip &
Janneke, Pluk van de Petteflet, Pim & Pom en
Otje. Vanaf juni 2016 tot december 2017 zal de
speciale Fiepbus door Nederland rijden. De bus
kan gebruikt worden voor schoolprojecten of een
(zomer)festival. Zie voor meer informatie over seminars, theatervoorstellingen en tentoonstellingen:
www.100jaarfiepwestendorp.nl.

De prijs zal in september worden uitgereikt tijdens
een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig
Museum.
Er komt een derde film over Pietje Bell. Shooting
Star produceert Pietje Bell 3, die in 2018 in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Na het succes
van de vorige twee films zal Maria Peters weer het
scenario schrijven en de regie voeren.
In het theater is dit najaar een thriller-voorstelling
door Beumer & Drost te zien over stripfiguur Dick
Bos en zijn schepper Alfred Mazure. In het stuk
keert Dick Bos zich tegen zijn tekenaar en deze besluit zich van hem te ontdoen. De speurder laat zich
echter niet zomaar uitgommen en een nietsontziende jacht van de cartoonist op zijn held begint.
Op 4 februari werd een documentaire uitgezonden
over Astrid Lindgren. Regisseur Kristina Lindström
schetst een beeld ‘van een feministe tegen wil en
dank, die bij voorkeur over eenzame jongens en
sterke meisjes schreef.’ (NRC Handelsblad, 5 febr.
2016) De documentaire geeft een rijk beeld van
Lindgrens leven dankzij diverse dagboekfragmenten
en een grote hoeveelheid foto’s en films en biedt
ook een tijdsbeeld van Zweden in de eerste helft van
de twintigste eeuw.

Carre en Ter Braake Kinderland-1943

Een sprookjesboek van de gebroeders Grimm dat in
de jaren dertig eigendom was van Anne en Margot
Frank, komt 5 mei in New York onder de hamer.
Het te veilen sprookjesboek werd tijdens oorlog opgekocht door een boekhandelaar die pas in de jaren
zeventig erachter kwam dat het van Anne en Margot
Frank was geweest. Anne bleek haar eigen naam
en die van haar zus voor in het boek te hebben
gezet. Het handschrift is door experts als authentiek
beoordeeld. Volgens veilinghuis Swann Auction
Galleries vormde het sprookjesboek, dat in 1925 in
Wenen werd gedrukt, een van de inspiratiebronnen
van Anne om zelf te gaan schrijven.
Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor
Letterkunde heeft besloten de Max Velthuijs-prijs
2016 toe te kennen aan de 88-jarige Dick Bruna. De
jury bestond uit Annelies Fontijne (voorzitter), Carll
Cneut, Gert Gerrits, Wim Hofman en Gioia Smid.
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Illustrator William Heath Robinson (1872-1944)
heeft een eigen museum gekregen in West House
in Pinner Memorial Park in Londen. De William
Heath Robinson Trust werd in 1992 opgericht
door zijn dochter, Joan Brinsmead, om zijn werk
te beheren en tentoon te stellen. De collectie omvat
ongeveer 500 originelen, veel van zijn boeken, reclame-werk en brieven.
The Jungle Book, de klassieker van Rudyard Kipling, is opnieuw verfilmd door Walt Disney. Nu
minder zoet dan de vrolijke tekenfilm uit 1976 en
meer aansluitend bij de oorspronkelijke verhalen
uit 1894 en 1895 van koloniaal Kipling uit 1894 en
1895. Kennelijk was de tijd er rijp voor, want ook
Warner Brothers is bezig met een nieuwe versie die
eind 2018 uit zal komen.

Internet
De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (nu bij de KB ondergebracht) is
vernieuwd. Op www.dbnl.org kan nu ook op datum
of periode worden gezocht. Het was al mogelijk te
zoeken op auteurs, titels en woorden in teksten. De
Duizend Mooiste Kinderboeken staan er ook op,
maar ze zijn nog niet allemaal zichtbaar.
Voor de mensen die geregeld de digitale kranten
op Delpher raadplegen is er ook nieuws: kort geleden zijn drie miljoen nieuwe krantenpagina’s
toegevoegd. Die bestaan uit Algemeen Handelsblad
van 1875 tot 1970 en NRC Handelsblad van 1970 tot
1995 en ruim zeventig regionale titels, onder andere uit Twente, Brabant, Limburg en Groningen.
Ruim twintig krantentitels zijn geheel nieuw voor
Delpher, de rest bestaat uit aanvullende jaargangen
van titels die al in Delpher waren opgenomen.
Nieuw zijn ook 450 zogenaamde ‘overgangsbladen’,
kranten die vlak na de bevrijding in 1945 zijn verschenen.

Tentoonstellingen
Tot en met 19 juni wordt in Museum Meermanno de
65ste verjaardag van Peanuts gevierd met een tentoonstelling. De Amerikaanse strip van Charles M.
Schulz (1922-2000) verscheen dagelijks in 2.700
kranten in 75 landen. Een privécollectie vormt de
basis van deze expositie over Snoopy en Charlie
Brown, met vroege strips en andere uitgaven in vele
talen, bijzondere jubileum- en kunstenaarsboeken
en merchandise.
Tot en met 9 september 2016 is in het Nederlands
Stripmuseum in Groningen een tentoonstelling te
zien over Tom Poes 75 jaar. Tom Poes verscheen
op 16 maart 1941 voor het eerst in De Telegraaf. De
tentoonstelling besteedt aandacht aan het ontstaan
van de strip, de verschillende verschijningsvormen
en de wijze waarop de maatschappij in de verhalen
wordt weerspiegeld. Ook het productieproces van de
krantenstrip in het pre-digitale tijdperk wordt uitgelegd. Tenslotte staat de expositie stil bij de parodieën op Tom Poes en de toekomst van deze strip.

Brundage-The story of Katrina-1914.

Een grote collectie originele tekeningen van de Tom
Poes dag- en weekstrips, geïnkte tekeningen en niet
eerder getoonde potloodschetsen en opzetjes zijn te
bewonderen.
Tot en met 31 oktober 2016 is in het Muiderslot de
tentoonstelling Van Muiderslot tot Bommelstein.
Het is de aftrap van jubileumjaar ‘75 jaar Tom Poes’
en het themajaar ‘Wonen in de middeleeuwen’ op
het Muiderslot. De overeenkomsten met het oude
‘voorvaderlijk slot’ van heer Olivier B. Bommel, kasteel Bommelstein, zijn opvallend. Het is een coproductie van Rijksmuseum Muiderslot en de Toonder
Compagnie.

Publicaties
Nederland
Jan Terlouw: jeugdboekenheld op het Binnenhof /
Joep Boerboom. - Amsterdam: Boom, 2016. - 326
p., ISBN 978-90-8953-613-6; € 19,90.
In deze biografie vertellen - naast familieleden en collega-politici - ook zijn boeken het verhaal van Terlouws
leven. Hij blijkt treffende overeenkomsten te vertonen
met de onbevangen en verantwoordelijke helden uit zijn
boeken. ‘Hij leek de vleesgeworden versie van zijn eigen
jongensheld, de nuchtere probleemoplosser Stach in ‘Koning van Katoren’,’ aldus de Volkskrant. Hij verwerkte
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zijn herinneringen aan de oorlog in ‘Oorlogswinter’, en
in ‘Oosterschelde, windkracht tien’ pleitte hij voor een
milieuvriendelijke stormvloedkering.
Johanna E. Kuiper 1896-1956: gewaagd leven /
Johannes Jacobus Ferdinand van Melle.
- [Ouddorp] : Zorg voor perspectief, [2015]. - 428 p.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - ISBN
978-90-823314-0-0 (paperback)
Biografie van een zeer bijzondere, vrijgevochten vrouw:
domineesdochter en domineesvrouw, politiek links,
vroom met doopsgezinde wortels, streed voor vrouwenrechten, was een van de eerste Nederlandse bommoeders
en vele jaren maîtresse van de Amsterdamse stadsbestuurder Floor Wibaut. Ze schreef zo’n veertig kinderboeken en vertaalde er ook een aantal. Ze woonde met
haar man Klaas Abe Schipper jarenlang op de pastorie
van Etersheim, vlakbij het schooltje waar C. Johan
Kieviet les gaf. Het proefschrift is uitverkocht, maar
een handelseditie is in voorbereiding. Belangstellenden
kunnen het proefschrift via internet lezen: http://dare.
ubvu.vu.nl/handle/1871/53073.

sterdamse kooplieden- en makelaarsfamilie Van Wayenburg. Aan de hand van brieven, rekeningen en snuisterijen geeft Joke Linders een levendig beeld van deze
voltooid verleden tijd. Hoe kinderen werden opgevoed en
wat ze lazen is hier en daar ook onderwerp.
Het ABC van Annie MG: van de A van Abeltje tot de
Z van Ziezo / Joke Linders; met bijdragen van Wim
Brands en anderen. - Amsterdam : Meulenhoff,
2016. - 251 p. - ISBN 978-90-290-9086-5; € 29,99.
In dit uitermate mooi vormgegeven boek belichten verschillende auteurs aspecten uit het oeuvre, maar ook uit
het leven van Schmidt. Gekozen is voor een ABC, van
de A van ‘Abeltje’, via bijvoorbeeld de H van ‘Heerlijk
duurt het langst’ en de P van ‘Parool’ tot aan de Z van
‘Ziezo’. Elk lemma bevat niet meer dan tien pagina’s.
De bijdragen kunnen in willekeurige volgorde gelezen
worden, maar gewoon het ABC volgen geeft een extra
dimensie aan het beeld dat zo geschapen wordt van de
veelzijdige Schmidt. De teksten zijn bijna zonder uitzondering heel prettig leesbaar. Uiteraard is er wel eens
overlap en worden bepaalde citaten in verschillende lemma’s gebruikt, maar dat is niet helemaal te voorkomen.
Het kloeke boek is voorzien van veel beeldmateriaal, in
kleur en zwart-wit, zowel uit de boeken als van bijvoorbeeld theater- en televisieproducties of Annie M.G.
Schmidt zelf. Het register maakt het boek volledig.
België gestript / Geert De Weyer ; eindredactie:
Peter Motte, Tom Vanhoren, Kim Sanders. - Antwerpen: Dragonetti, 2015. - 342 p. - ISBN 978-946210-202-6 (gebonden); € 49,95.

Tussen ganzenveer en telefoon: drie voormoeders
uit Amsterdam / Joke Linders.
- Bloemendaal : Schaep 14, 2015, - 193 p. - ISBN
978-90-821771-4-5; € 20,--.
Biografieën van drie vrouwen uit de negentiende en
twintigste eeuw, die trouwden met leden van de Am-
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Overzicht over de Belgische strip, met thematisch
gerangschikte informatie over zowel Franstalige als
Vlaamse strips. Bevat biografieën van scenaristen en
tekenaars, bronnen van hun ideeën, de gang van zaken
op de redacties van stripbladen, pogingen tot censuur
door de katholieke kerk, rivaliteit tussen Vlaamse en
Waalse tekenaars, parodieën, racisme in de strip, taboes
en het doorbreken ervan. Met hoofdstukken als: ‘Vrouwtjes van papier, van onderdrukt tot oversekst’, en ‘Minderheden in de strips, holebi’s, zwarten en joden’.
Diet Huber, auteur en illustrator: inventaris van
het archief / Jant van der Weg en Barteld de Vries.
- Ljouwert : Tresoar, 2015. - 122 p. - Tekst in het
Nederlands en het Fries. - ISBN 978-90-74071-19-2
(paperback); € 17,50.

Diet Huber werd in 1924 geboren in Leeuwarden
en overleed in 2008 in Amsterdam. Haar kinderjaren
bracht ze door in Leeuwarden, Bolsward en Oranjewoud. Daarvan getuigen haar boeken ‘Nûmer alve’
(1988) dat zich in de Leeuwarder Koestraat afspeelt,
‘Rinske en de stoomtram’ (1986) en ‘Meisjes trouwen
toch (zei tante Dirkje)’ (1993) over haar jeugdjaren in
Oranjewoud. Met de inventarisatie van het archief van
Diet Huber is de belangrijkste bron voor onderzoek naar
deze veelzijdige en vernieuwende Friese auteur en illustrator toegankelijk gemaakt. In de eerste plaats zijn dat
de vele stukken van literaire aard: van manuscripten in
handschrift en typoscript, tot drukproeven, ontwerpen
van illustraties en boekbanden en recensies. Verder zijn
er correspondenties met uitgevers, literaire instellingen,
collega-auteurs en lezers, tot de jongste generatie toe. In
het archief bevinden zich ook stukken over bijdragen
aan diverse kranten en tijdschriften. Ook zijn er conceptteksten van de vele lezingen en voordrachten die zij
heeft gehouden alsmede materiaal over de exposities die
van haar werk zijn gehouden.

Oorlogsdagboek 1939-1945 / Astrid Lindgren ; vertaald [uit het Zweeds] door Janny Middelbeek-Oortgiesen. - Amsterdam : Ploegsma, 2015. - 265 p. ISBN 978-90-216-7502-2 (gebonden); € 24,90.

Van 1 september 1939 tot en met Oudejaarsavond
1945 houdt Astrid Lindgren een dagboek bij over het
leven van haar gezin in de Tweede Wereldoorlog in het
neutrale Zweden en wat haar opviel. Lindgren was van
beroep secretaresse en werd vanaf 1940 door de Zweedse
overheid ingezet bij de Postcensuur. In haar chronologische dagboek beschrijft ze vooral de gevolgen van
de oorlog voor haar gezin, de situatie in het neutrale
Zweden en in de andere, niet-neutrale Scandinavische
landen en gebruikt ze geregeld passages uit brieven
die ze op haar werk tegenkwam. In diezelfde tijd ontstonden de Pippi Langkous-verhalen, die ze vanaf 1941
vertelde aan haar dochter Karin. In 1945 verscheen
Pippi in druk.
Meisjesboeken van weleer. Wat Joop, Polly, Pitty,
Pat en Ann zo leuk maakt / Kristine Groenhart –
Amsterdam ; Querido, 2016. – 214 p. – ISBN 978
90 214 0227 7 (paperback); € 19,99.
Kristine Groenhart las vroeger heel veel meisjesboeken en vroeg zich onder meer af wat deze boeken
zo bijzonder maakt dat zij generaties lang door veel
meisjes gelezen zijn. Zij stelt: ‘Het lijkt of er een hele
generatie vrouwen, geboren tussen pakweg 1950 en 1975,
is opgegroeid met deze boeken, vol schoolavonturen,
warme gezinnen, gezellige vriendinnenclubjes en eerste
verliefdheden. De meisjes in deze bakvisromans waren
net iets gekker en durfden net iets meer dan wij.’ Zij
verzamelde de
boeken die zij
destijds las en
las ze opnieuw.
Op basis van de
boeken en haar
eigen leesverleden schetst ze
een tijdsbeeld
en probeert
ze erachter te
komen waaróm
die meisjeswereld van die
donderse Dolle
Tweeling toch
zo aantrekkelijk gevonden
werd. Het
begrip ‘meisjesboeken’ wordt erg ruim geïnterpreteerd.
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Buitenland
Kinder- und Jugendliteraturforschung international:
Ansichten und Aussichten: Festschrift für HansHeino Ewers / herausgegeben von Gabriele von
Glasenapp, Ute Dettmar und Bernd Dolle-Weinkauff. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition,
2014. - XIII, 474 p.- (Kinder- und Jugendkultur,
-literatur und -medien, ISSN 1435-4721 ; Band 93). ISBN 978-3-631-64614-4; € 79,95.
In deze gelegenheidsuitgave n.a.v. het afscheid van
Hans-Heino Ewers als hoogleraar jeugdliteratuur in
Frankfurt geven 32 auteurs uit verschillende landen
hun visie op onder meer de theorievorming rondom
jeugdliterair onderzoek, vertaal- en receptiegeschiedenis en kinder- en jeugdmedia. Ook worden genres en
thema’s uit de jeugdliteratuur uit heden en verleden
behandeld. Bevat onder andere bijdragen over de invloed
van de achttiende-eeuwse Duitse kinderliteratuur in
Denemarken, Duitse literatuur voor de Franse jeugd,
wereldbeelden in abc-boeken, prentenboeken over andere
landen, jeugdliteratuur in Spanje en in Hongarije.
Federkrieg: Kinder- und Jugendliteratur gegen den
Nationalsozialismus 1933-1945 / Julia Benner. Göttingen : Wallstein-Verlag, [2015]. - 414 p. Ook
verschenen als proefschrift Göttingen. - ISBN 9783-8353-1747-5; € 39,90.
Julia Benner geeft voor het eerst een breed beeld van
het nu veelal vergeten jeugdboek waarin auteurs zich
heftig verzetten tegen het nationaalsocialisme. Over het
kinderboek als ideologisch wapen, antifascistische jeugdliteratuur, de productie tussen 1933 en 1945, de exilliteratuur en uitgebreide analyses van werk van Maria
Gleit, Lisa Tetzner, Kurt Held en Fritz Rothgiesser. De
vraag staat centraal met welke middelen en onder welke
omstandigheden auteurs zich konden verzetten en hoe
de productie van het werk mogelijk was.
Puppen: Menschenbegleiter in Kinderwelten und
imaginären Räumen / Insa Fooken / Jana Mikota
(Hg.). - [Göttingen] : Vandenhoeck & Ruprecht,
[2014], - 343 p. - ISBN 978-3-525-40242-9; € 35,--.
Verzameling essays over de betekenis van de pop,
bezien vanuit verschillende wetenschapsgebieden. Met
bijdragen over poppenverhalen in boek en film, poppenfamilies in poppenhuizen, poppen in griezelverhalen,
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poppen in Oostenrijkse kinderboeken, het succes van een
poppenverhaal voor meisjes in de 19e eeuw, de pop als
slecht of juist braaf voorbeeld.

Olifant met mensen op rug-1911

Kinder- und Jugendliteratur - Sammeln und Erwerben / herausgegeben von Carola Pohlmann.
- Berlin : BibSpider, [2015]. - 215 p. - ISBN 978-3936960-88-4 (paperback); € 24,80
Bijdragen van specialisten over verzamelstrategieën
ten behoeve van kinderboekencollecties en de ingrijpende
veranderingen op de boekenmarkt. Bevat onder meer
collectieprofielen van de Internationale Jugendbibliothek
in München, de staatsbibliotheek Berlin en Universiteitsbibliotheek Oldenburg. Friedrich C. Heller schrijft
over vijf decennia verzamelen.
Topographien der Kindheit: literarische, mediale
und interdisziplinäre Perspektiven auf Orts- und
Raumkonstruktionen / Caroline Roeder (Hg.). Bielefeld : Transcript Verl., 2014. - 398 p. - ISBN
978-3-8376-2564-6; € 45,-Plaatsen en ruimten uit de kindertijd worden in
literaire en mediale ensceneringen herinnerd en vormgegeven. Interdisciplinaire bijdragen tasten topografisch
onderzoek op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur af. Daarnaast essays over fantasielanden, fantastische literatuur, luilekkerland, robinsonades en werken
van Jules Verne.

Agatha Asschepoester-1893

Inszenierungen des Essens in der Kinder- und
Jugendliteratur / Sonja Jäkel. - Frankfurt am Main :
Peter Lang Edition, 2015. - 336 p. - (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien, ISSN 1435-4721;
Band 94). - Ook verschenen als proefschrift. - ISBN
978-3-631-65481-1. € 59,99
Het thema voedsel is in de kinder- en jeugdliteratuur
alomtegenwoordig, maar nauwelijks bestudeerd. De auteur geeft voorbeelden uit de Verlichting, de Romantiek
en de Biedermeier-tijd: ‘Robinson der Jüngere’ van J.H.
Campe; de sprookjes van Grimm; ‘Nussknacker und
Mausekönig’ van E.T.A. Hoffmann; rijmen en liedjes;
‘Struwwelpeter’ van Heinrich Hoffmann; ‘Die kleine
Muck’ van Wilhelm Hauff. In de microkosmos van het
eten zijn maatschappelijke structuren en contemporaine
kindbeelden te ontdekken. Bevat helaas geen enkele
illustratie, terwijl die het thema toch zo mooi hadden
kunnen toelichten.
Wild things!: acts of mischief in children’s literature
/ Betsy Bird, Julie Danielson and Peter D. Sieruta. Somerville : Candlewick Press, 2014. - 277 p. - ISBN
978-0-7636-5150-3 (gebonden); € 24,94.

In recensies bejubelde uitgave van drie kinderboekspecialisten, die de lezer meenemen op een wilde rit door
de kinderliteratuur, met humoristische en smakelijke
verhalen en anekdotes over interessante trivia, (‘tales of
banned bunnies, drunken ducks, and gay penguins’) en
over geheime identiteiten van schrijvers voordat ze beroemd werden. Bovendien doen de auteurs hun best het
idee dat kinderliteratuur bestaat uit wollige konijnen en
potten vol honing te weerleggen. Klassieke kinderboeken
verschaffen kinderen juist hulpmiddelen om met problemen om te gaan door een wereld weer te geven die net
zo complex is als de wereld waarin volwassenen leven.
Bevat onder meer stukken over censuur, GLTB (gay,
lesbian, bisexual or transgender), beroemdheden die
kinderboeken gaan schrijven, syndicaat Stratemeyer.
Children and cultural memory in texts of childhood / edited by Heather Snell and Lorna Hutchison. - New York : Routledge, 2014. - xv, 236 p.
- (Children’s literature and culture). - ISBN 978-0415-70473-1; € 138,--.
Verzameling essays over de relatie tussen kinderen en
het cultureel geheugen in teksten voor en over kinderen.
De auteurs bekritiseren teksten uit verschillende landen
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waarin waarden en normen worden doorgegeven en
dragen bij aan de discussie over nationalisme en globalisatie. Onderwerpen onder meer: Canadese nationale
literatuur, nationalisme en nostalgie in Laura Ingalls
Wilder’s ‘Little House’, een Japans schoolboek en de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Children’s Literature and New York City / edited
by Pádraic Whyte and Keith O’Sullivan. - New York
: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. - XIII,
206 p. - (Children’s literature and culture) - ISBN
978-0-415-82302-9; € 138,--.
In deze bundel wordt onderzocht op welke manieren
New York als stadsruimte wordt voorgesteld in urbaan
realisme en in fantasie, als een plek met mogelijkheden
en andere verbindingen. De bijdragen gaan over dominante thema’s en motieven, en over de verschillende narratieve methoden die gebruikt worden om geschiedenis,
functie, structuur en weergave van New York te tonen.
Met een kritische benadering van werk van auteurs als
Margaret Wise Brown, Maurice Sendak, J. D. Salinger,
John Donovan, Shaun Tan, Elizabeth Enright.
Showcasing treasures: the Lu Rees Archives of
Australian Children’s Literature / Patricia Milne
and Belle Alderman. - [Canberra] : Lu Rees Archives
of Australian Children’s Literature, 2014. - 96 p. ISBN 978-0-9924436-0-3; $ 40,--.
Publicatie over een speciale collectie bij de University
of Canberra en over de mensen die haar in veertig jaar
tijd hebben opgebouwd. Het is een verzameling van
Australische boeken en vertalingen, en van bronnen
over auteurs, illustratoren, uitgevers en hun werk. De
collectie bevat 25.000 boeken in 53 talen, manuscripten
en originele illustraties. In oktober 2015 werd ‘the Lu
Rees Archives’ omgedoopt tot het ‘National Centre for
Australian Children’s Literature’.

Uit de tijdschriften
Nederland
Berichten van Moeder de Gans (jrg. 16, no. 3, dec.
2015) bevat foto’s van de verbouwing van het nieuwe
KinderBoekenHuis en artikelen over An Rutgers van
der Loeff en de meisjesboeken van Sanne van Havelte.
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Boekenpost (jrg. 23, no. 141, jan/feb. en no. 142,
mrt-apr. 2016) bevat artikelen over Jac. P. Thijsse en
de Verkade-albums en over het boekje Allerlei van
uitgeverij Vlieger. In no. 142 bijdragen over H.J. Nijnatten-Doffegnies en Jan Terlouw.
De Boekenwereld (jrg. 31, no. 4, 2015) bevat onder
meer artikelen over de Wonderboeken van Elise van
Calcar (door Karin Vingerhoets), over beweegbare
jeugdboeken in de 19e eeuw (door Frits Booy), over
de protestantse schrijfster Johannes (pseudoniem
van Ida Los-Bonten), over kwakzalver Tetjeroen die
op centsprenten figureert en over cartografisch werk
van Jan Wiegman.
Lessen (jrg. 10, no. 2, herfst/winter 2015) bevat artikelen over het nieuwe Onderwijsmuseum, schoolplaten over onderwijs tijdens Karel de Grote, appels
in schoolboeken en glasdia’s van Jessica’s eerste gebed
van Hesba Stretton.
Literatuur zonder leeftijd (no. 99, voorjaar 2016) is
geheel gewijd aan de jaren zeventig, met artikelen
over ideologiekritisch jeugdliteratuuronderzoek,
over criteria bij bekroningen en over de werkgroepen. Ook worden de illustraties in de jaren
zeventig en de liedjes van het Schrijverscollectief
aan de orde gesteld. Daarnaast aandacht voor werk
van auteurs zoals Guus Kuijer, Jan Terlouw, Imme
Dros, Wim Hofman, Thea Beckman, Paul Biegel,
Peter van Gestel en Henk Barnard.
Het Nieuw Letterkundig Magazijn (jrg. 23, no. 2,
2015) bevat een artikel over Hans Brinker, Holland
Mania en het boek Dutch fairy tales.
De Parelduiker (jrg. 20, no. 5) bevat een artikel over
de opmerkelijke familiegeschiedenis van Drs. P:
zijn grootmoeder was Nellie van Kol.
Stripnieuws (no. 62, feb. 2016) bevat artikelen over
de 70-jarige Daan Jippes.
Stripschrift (no. 445, dec. 2015 en 446, mrt 2016).
No. 445 bevat een uitgebreid artikel over het stripblad Heroic-Albums dat bestond van 1945 tot 1956.
In no. 446 artikelen over 70 jaar Blake en Mortimer
van Edgar P. Jacobs.

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 overzicht
van digitale tijdschriften die de volledige tekst tonen;
tijdschriften die een eigen website hebben en variëren
van het tonen van volledige tekst tot alleen de inhoudsopgaven, en nog enkele papieren tijdschriften die bij de
KB aanwezig zijn.

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, Kinder- und Jugendliteratur und Medien, New review of children’s
literature and librarianship, La revue des livres pour
enfants.
Kinder- und Jugendliteratur und Medien (2016, no.
1) gaat over de Deutsche Jugendliteraturpreis die 60
jaar geleden werd ingesteld.

Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl,
klik op het okergele venster, op ‘Kies zoekbron’, dan
op ‘Zie alle digitale bronnen’ en klik dan rechtsboven
in het blauwe vak op E-tijdschriften. Zoek dan naar
de hieronder genoemde tijdschriften of zoek op
artikelen.

New review of children’s literature and librarianship
(jrg. 22, no. 1, 2016) bevat onder andere een artikel
over Alice en Pinokkio.

Volledige tekst via een lenerspas van de KB:

Aus dem Antiquariat (no. 1, 2016) bevat artikelen
over Kriegsbilderbücher rond de Eerste Wereldoorlog, werk van Walter Trier in een filmblad en
prentenboeken als kunst.

Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s
Books; Children’s literature annual; Children’s Literature Association quarterly; Children’s literature in
education; History of education & children’s literature; Horn Book Magazine; International Research
in Children’s Literature; Jeunesse; Journal of the
History of Childhood & Youth; The Lion and the
unicorn; Marvels & Tales.
Bookbird (jrg. 53, no. 4, 2015) bevat onder meer
artikelen over kikkers en padden in Victoriaanse
sprookjesbewerkingen en over een tentoonstelling
over drie eeuwen kaarten in jeugdboeken.
Children’s Literature Association Quarterly (jrg. 40,
no. 4, winter 2015) bevat artikelen over familierelaties, onder andere in Frances Hodgson Burnett’s
Little Lord Fauntleroy.
International Research in Children’s Literature (jrg.
8, no. 2, 2015) bevat onder meer een artikel over
magie als metafoor in The Secret Garden.
The lion and the unicorn (jrg. 39, no. 3, 2015) bevat
artikelen over interdisciplinair lezen van Anne of
Green Gables, over Canadese robinsonades en over
een avonturenverhaal uit 1825 (Northern regions).

Papieren tijdschriften

Illustration (no. 46, winter 2015) bevat een artikel
waarin de oorsprong van het Peter Rabbit-verhaal
van Beatrix Potter wordt onthuld.
Studies in illustration (no. 60 en 61, zomer en
winter 2015) bevatten deel 2 en 3 van een bijdrage
over Harry Rountree.

Vragen
In het najaar organiseert het oudheidkundig museum van Ridderkerk een expositie van oude puzzels en spellen van uitgeverij Luctor (nu Koninklijke
Stadler & Sauerbier), gevestigd in Rotterdam. De
uitgeverij heeft ook kleurboeken, aankleedpoppen
en kinderboeken uitgegeven. Geert Bekkering
zoekt nog andere verzamelaars die puzzels, spellen
en boeken van Luctor bezitten en die mee zouden
willen exposeren. Graag contact opnemen met
Geert Bekkering, J.P. Coenstraat 24, 7541 BP Enschede, tel. 053-4300691, email g.h.bekkering@
home.nl
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Wie kent meer boeken
met deze bijzondere
omslag? De illustratie
siert een aantal sprookjesbewerkingen uit
vermoedelijk 1882, met
tekst van J.J.A. Goeverneur en illustraties naar
Carl Offterdinger. De
titels die we nu kennen
zijn De gelaarsde kat,
Oberon’s tooverhoorn en
De tooverfluit. Informatie aub naar de redactie.

Verantwoording foto’s en illustraties
We danken Jacqueline van der Kort, fotografe bij de
Koninklijke Bibliotheek, voor de mooie foto’s van de
studiedag van 15 april. Verder ziet u in dit nummer
voorbeelden van Bijzondere Boekvormen, het thema
van deze studiedag, met dank aan de KB.
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