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drs. Toin Duijx. We zijn zeer
benieuwd wie de jury voor de
prijs zal voordragen. Dit najaar
wordt ook weer een excursie
georganiseerd. We zullen het
kinderboekenantiquariaat van Dik
Ramkema in Overveen bezoeken.
Ten hoogste 15 personen kunnen
deelnemen. Informatie vindt u op
de uitnodiging bij deze Berichten.
Ik wijs u nog even op de mooie
folder die bedoeld is om nieuwe
donateurs te werven. Wie weet is
er in uw familie- of vriendenkring
iemand die ook interesse voor het
oude kinderboek heeft. Nieuwe
donateurs zijn van harte welkom.
Heeft u geen folders meer: vraag
gerust exemplaren aan bij onze
secretaris.
Graag wens ik u, mede uit naam
van de overige bestuursleden, een
interessant nieuw seizoen.
Jant van der Weg, voorzitter

200 Jaar Grimm :
Sprookjes voor alle
generaties en van alle
tijden
In 2013 viert Nederland
tweehonderd jaar sprookjes
van Grimm. Een symposium
in maart in de Efteling in
Kaatsheuvel vormt de kick off
van een herdenkingsprogramma
van lezingen, exposities, nieuwe
publicaties en vertelevenementen.
Universiteiten, Koninklijke
Bibliotheek, Duitse Bibliotheek,
uitgeverij Lemniscaat, Efteling
en Duits Verkeersbureau werken
samen aan een programma dat
de overdracht van sprookjes als
cultureel erfgoed en grootouders,
ouders en (klein)kinderen centraal
stelt.
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In december 1812 verscheen in
Duitsland de eerste sprookjesbundel van de gebroeders Grimm
in druk. Amper acht jaar later
verscheen de eerste vertaling
in Nederland. Deze eerste druk
uit 1820 is in Nederland echter
helaas niet meer in openbaar
bezit aanwezig. Inmiddels wordt
de mogelijkheid onderzocht om
de eerste Nederlandse uitgave te
digitaliseren en tentoon te stellen:
besprekingen over een tijdelijk
bruikleen en de digitalisering van
het exemplaar uit een Berlijns
museum zijn gaande.
De sprookjes van Grimm zijn na
de bijbel de grootste bestseller
aller tijden. Meer dan een miljard
exemplaren zouden er, in 170
talen, wereldwijd van zijn gedrukt.
Daarnaast trekt de wereldberoemde
sprookjestuin van de Efteling
jaarlijks miljoenen bezoekers;
verkoopt uitgeverij Lemniscaat
nog altijd een bijzonder fraai
geïllustreerde uitgave van de
sprookjes (en brengt in 2013 een
nieuwe selectie van verhalen
uit); en gaven de afgelopen jaren
een sterke opleving van nieuwe
verfilmingen te zien.
Bovendien zijn sprookjes meer
en meer een onderwerp van
wetenschappelijk onderzoek
geworden. Op vrijdag 16 november
komt directeur Bernhard Lauer
van het Grimm Museum in
Kassel naar Den Haag voor een
lezing in de Duitse Internationale
school. Hij zal een andere kant
van de gebroeders Grimm
belichten, namelijk hun rol
als universiteitsprofessoren en
politieke dissidenten.
Een aparte herdenkingswebsite is
in de maak. Maar zie voor verdere
berichten ook de websites van
genoemde organisaties.
Ger Tielen, medewerker
Duitse Bibliotheek in Den Haag

Naschrift van de redactie:
Zie verder in dit nummer voor
activiteiten rond het Grimmjaar bij Symposia, Publicaties,
Bijzondere heruitgaven, en Uit de
tijdschriften (Leeswelp).

Symposia
Het DOC Volksverhaal, werkgroep
‘Homo Narrans’, organiseert
op vrijdag 26 oktober 2012
in het Meertens Instituut het
symposium Van kikvors tot
droomprins: de wording van het
sprookje. In de lezingen komen
ontstaansgeschiedenis, receptie
en voortbestaan van het sprookje
aan de orde. Onderwerpen van de
lezingen: het Latijnse sprookje van
de ezelprins; de sprookjesachtige
middeleeuwen; Madame d’Aulnoy
in Engeland; het Oosterse sprookje;
de bronnen van de gebroeders
Grimm; verhaalstructuren van
sprookjes; moderne bewerkingen.
Sprekers zullen zijn: Stijn
Praet, Ludo Jongen, Daphne
Hoogenboezem, Richard van
Leeuwen, Willem de Blecourt,
Theo Meder en Vanessa Joosen.
Zie: www.docvolksverhaal.nl.
Aanmelden vóór 20 oktober!
Een symposium aan de Newcastle
University in maart 2013 wordt
voorbereid. Het onderwerp zal
zijn: Approaching War: Childhood,
Culture and the First World War,
1880-1919.
Doel van de conferentie is het
maken van een website en het
publiceren van boeken om aan
leerkrachten, wetenschappers
en een geïnteresseerd publiek
een zo rijk en divers mogelijk
aanbod aan materiaal over de
kindertijd, kindercultuur en
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jeugdliteratuur uit de periode
1880-1919 te geven. Onderwerpen
op het symposium zijn: speelgoed,
spellen en efemeer materiaal;
kinderliteratuur vóór 1914 (speciaal
poëzie); kindergedichten over de
oorlog; materiaal geschreven door
kinderen; en de manier waarop het
onderwerp ‘kinderen en oorlog’ in
20e - en 21e-eeuwse kinderboeken
behandeld wordt. Zie: http://

sprookjesvertalingen in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sanne Parlevliet promoveerde
in 2010 op een onderzoek naar
kinderboekbewerkingen van
´klassiekers´ - gepubliceerd als
Meesterwerken met ezelsoren. We
kennen haar ook van het
Nieuwjaarsgeschenk van 2010:
Robinson voor kinderen in de periode
1850-1950.

research.ncl.ac.uk/fww-child/

Onderzoek
Twee jonge onderzoekers (met
intussen veel ervaring) Vanessa
Joosen en Sanne Parlevliet
hebben een VENI-beurs van NWO
gekregen en kunnen dus weer drie
jaar verder met hun onderzoek.
Dat is goed nieuws en we kunnen
dus weer veel interessants
tegemoet zien.
De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
biedt met een Venibeurs pas
gepromoveerde onderzoekers
de mogelijkheid om ideeën te
ontwikkelen en zich geheel te
wijden aan onderzoek.
Vanessa Joosen promoveerde
in 2008 op een proefschrift
over de wisselwerking tussen
sprookjestheorie en postmoderne
sprookjes in de periode 1970
tot 2005: Critical and Creative
Perspectives on Fairy Tales – An
intertextual Dialogue between FairyTale Scholarship and Postmodern
Retellings (uitgegeven bij Wayne
State University Press). We kennen
Vanessa ook van een lezing op een
studiedag in november 2010, toen
zij - in de prachtige Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience – voor onze
Stichting een lezing gaf over

Een arm Chineesje en
de Koning van Katoren
In het kader van onze onregelmatige
rubriek waarin donateurs hun
gedachten formuleren bij het herlezen
van oude kinderboeken, ontvingen we
onderstaande bijdrage van Hilda van
den Helm. Andere donateurs worden
hierdoor hopelijk geïnspireerd om ook
eens een bijdrage te leveren.

Aan het eind van dit jaar gaat de
film “Koning van Katoren” in
première, naar het succesvolle
jeugdboek van Jan Terlouw. Dat
was voor mij aanleiding om weer
eens te kijken naar een boek dat 76
jaar geleden uitkwam: Hoe een arm

Chineesje keizer werd (Meulenhoff,
1936) met prachtige illustraties van
W.A. van de Walle. Schrijver van
dit boek was A. van Oordt, die ook
publiceerde onder de namen Ada
van Oordt, Aad van Oordt en Ada
Hildebrand van Oordt.
In Hoe een arm Chineesje keizer
werd is onder meer sprake
van een vliegend toverpaard,
Bol-U-Kol, dat onder de naam
“Bollekol” ook voorkomt in het
boek Joessoef en het toverpaard
Bollekol (Rutgers, 1943), van de
bekende kinderboekenschrijver
A.D.Hildebrand. Het motief
van een vijand die veranderd is
in een muisje en in een kooitje
wordt meegevoerd, komt ook voor
in beide boeken. De schrijfstijl
van Hoe een arm Chineesje .. lijkt
trouwens ook sprekend op die van
A.D.Hildebrand.
Ada van Oordt was de eerste vrouw
van A.D.Hildebrand. Maar het lijkt
mij uitermate waarschijnlijk dat
A. van Oordt, Ada van Oordt, Aad
van Oordt, en Ada Hildebrand van
Oordt pseudoniemen zijn geweest
van A.D.Hildebrand zelf. De
Hildebrand-kenner Jan Grijze deelt
deze mening Hij meldde mij:
“Wat A. van Oordt betreft: ik ben
er net als u 100% van overtuigd dat
deze boeken grotendeels of misschien
wel helemaal door A.D. Hildebrand
zijn geschreven.”
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Maar met dat arme Chineesje is
meer aan de hand. De korte inhoud
is als volgt:
Om opvolger van de keizer
te mogen worden, moet een
eenvoudige jongen, Tsjang-Li,
zeven opdrachten vervullen.
1. een draak temmen.
Wanneer dit lukt, is de
burgemeester erg dankbaar.
2. een reus gevangen nemen.
Dit lukt; de reus blijkt een
betoverde jongen, die de vriend
wordt van Tsjang-Li.
3. witte beren in Gobi vangen.
Hij lokt ze in een valkuil, en de
burgemeester is erg blij.
4. Eskimo’s benaderen over
ontwikkelingshulp. Hij
overwint hun wantrouwen
als hij één van hen redt, en hij
vertelt ze hoe ze een beter
bestaan kunnen opbouwen.
5. een tovenaar in een berghol
gevangen nemen. Dit lukt
met een variant op wat er in De
Gelaarsde Kat gebeurt: de
jongen krijgt de tovenaar
zover dat deze zich in een
muisje verandert, dat dan wordt
meegevoerd in een kooitje.
6. de Ho-Ti-Ti’s (roverdwergen
die met giftige pijltjes schieten)
bekeren.
7. de Wondervogel Sinak 		
vangen. Dit lukt met behulp
van de hoftovenaar en het
vliegende toverpaard BolU-Kol. Sinak blijkt de betoverde
dochter van de keizer te zijn, en
de jongen trouwt later met
haar.
Bij het kroningsfeest worden
draagstoelen met de jongen en
zijn familie gedragen door zestien
edelen, uit alle hoeken van het rijk.
Dit doet natuurlijk sterk denken
aan Koning van Katoren (1971) van
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Jan Terlouw, waarin
Stach zeven proeven
moet afleggen om
de koning te kunnen
opvolgen. Aan het eind
helpen zes dankbare
burgemeesters de
jongen op de Stoel van
Stellingwoude, wat
hem uiteindelijk tot
koning maakt.
Zou Terlouw (1931)
in zijn jeugd het boek
van Van Oordt gelezen
kunnen hebben, en
herinneringen daaraan
bewust of onbewust
verwerkt hebben in Koning van
Katoren? Dat is natuurlijk heel
goed mogelijk.
Maar Koning van Katoren is
onvergelijkelijk veel beter dan Hoe
een arm Chineesje keizer werd. Bij
Terlouw zijn de proeven aangepast
aan de moderne tijd, zodat ze
parabels worden van huidige
problemen. Dat maakt het boek
zo krachtig en uniek. Ook is de
opbouw van het boek heel wat
hechter. En Jan Terlouw is een
rasverteller, met een voor de lezer
heel plezierige schrijfstijl. Dit in

tegenstelling tot de wat kneuterige
stijl van A.D.Hildebrand / A. van
Oordt.
Het zou natuurlijk ook kunnen
dat beide boeken dezelfde bron
hebben. Ik heb gekeken in
Chineesche legenden van Fritz
Rosenfeld, vertaald door A.B. [!]
Hildebrand (De Arbeiderspers,
1934), maar ik kon daarin niet
een dergelijk verhaal vinden. De
vertaler “A.B.Hildebrand” is
trouwens ongetwijfeld dezelfde als
“A.D.Hildebrand”, die onder het
pseudoniem Frank van Duin een
jaar eerder ook al een boek van
Rosenfeld had vertaald.
De meest voor de hand liggende
verklaring van de overeenkomsten
is natuurlijk, dat beide boeken,
onafhankelijk van elkaar, het zeer
vaak voorkomende motief laten
zien van een held die een aantal
proeven moet afleggen voor hij zijn
uiteindelijke doel kan bereiken.
In sprookjes is dat doel meestal:
met de mooie prinses trouwen en
koning worden. Ik vind zelf de
overeenkomsten te sterk om deze
verklaring als geheel afdoend te
aanvaarden.
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In elk geval heeft Terlouw
de thematiek op een unieke
wijze toegepast op deze tijd, en
verwerkt tot een spannend boek.
Geen wonder dat Koning van
Katoren zo’n geliefd jeugdboek is
geworden.
Hilda van den Helm
Naschrift van de redactie:
Na binnenkomst van het artikel
van Hilda van den Helm, hebben
we het ‘probleem’ dat zij aankaart,
voorgelegd aan Jan Terlouw. We
vroegen hem of hij het boek Hoe
een arm Chineesje keizer werd in
zijn kinderjaren heeft gekend: zelf
gelezen of voorgelezen gekregen.
En wat hij vindt van de door Hilda
aangeduide overeenkomsten
tussen beide boeken.
Bijna per omgaande mail kwam
zijn reactie die wij hier met zijn
toestemming volledig opnemen:
Geachte mevrouw Kok,
Mijn vrouw kende het boek ‘Hoe een
arm Chineesje keizer werd’, ik heb het
nooit gelezen. Bij de vele verhalen die
ik aan onze kinderen vertelde zat ook
ooit een lange serie over een jongen die
koning kon worden als hij opdrachten
tot een goed einde bracht, meer
ontleend aan de twaalf opdrachten
van Heracles. Maar ik herinner
me dat mijn vrouw het Chinese
jongetje noemde. Ik heb mijn jongetje
misschien wel dertig opdrachten laten
uitvoeren, iedere avond een.
Toen ik het boek schreef dacht ik:
waarom geen aan de werkelijkheid
ontleende opdrachten? (Want
ik switchte in die tijd net van
natuurkundig onderzoek naar
politiek.)
Met vriendelijke groet,
Jan Terlouw

In Memoriam
Op 7 september 2012 is Eugenie
Boer plotseling overleden. Ze
werd 65 jaar. Eugenie was
jarenlang conservator van het
Louis Couperus Museum. Wij
kennen haar vooral als gedreven
onderzoeker van de geschiedenis
van het Sinterklaasfeest,
die culmineerde in de grote
tentoonstelling St. Nicolaas op
bezoek in het Catharijneconvent in
Utrecht in 2009. In het Centraal
Bestand Kinderboeken staan 11
artikelen en boeken van haar hand
over dit onderwerp.

Wim van Overbeek (19152012)
Op 21 juli overleed in Overveen
Wim van Overbeek, bijna 97 jaar
oud. Op 13 augustus verscheen
in de rubriek Naschrift van het
dagblad Trouw een paginalange
necrologie van hem, met de
afbeelding van zijn zelfportret.1
Toch zal er bij niet veel lezers
meteen een lichtje gaan branden
bij het horen van zijn naam. Zijn
kinderboeken-oeuvre is dan ook
heel klein: niet meer dan twee door
hem geïllustreerde boeken zijn er
verschenen. Maar die twee worden
door de kenners wel hogelijk
gewaardeerd als voorbeelden
van kunstzinnige, door de
kinderboeken van de Russische
avant-garde geïnspireerde
prentenboeken: Okki Hoessah op
het station en Okki Hoessah op het
vliegveld, beide in 1939 voor het
eerst verschenen bij Van Goor
Zonen in Den Haag.
Maar ook al kent/hebt u deze
twee boeken, dan nog blijft het
zoeken naar de naam van Wim van
Overbeek daarin. De titelpagina

van allebei de boeken meldt
immers dat ze zijn “getekend en
verteld door Marco Oppers”. En
wie dat was, is nog niet zo lang
geleden onthuld door de student
Illustratie Henk van Viegen.2
Achter het pseudoniem blijken
twee mensen schuil te gaan:
Magda Tersteeg (1909-2008) die
de teksten schreef, en Wim van
Overbeek die de illustraties maakte.
Magda Tersteeg was in die tijd
secretaresse bij het reclamebureau
Co-op2 in Amsterdam en Wim
van Overbeek werkte na zijn
opleiding illustratietekenen aan de
Haagse Academie van Beeldende
Kunsten (1934-1938) sinds kort als
freelancer voor dat zelfde bureau.
Zij waren beide dus ‘co-op’-ers
– wat met het verzinnen van een
voornaam die eindigt op ‘–co’
makkelijk tot Marco Oppers werd.3
Mysterieus blijft wel waarom
Van Overbeek dan toch in allebei
de boeken de eerste plaat voluit
signeerde met ‘w.v.overbeek’…?
In 1941 trouwden de twee
overigens met elkaar, kregen drie
zonen en bleven meer dan 65
jaar bij elkaar – tot de dood hen
scheidde.
De twee boeken werden in 1941
of 19424 ongewijzigd herdrukt,
met alleen de toevoeging van het
K-nummer 198 - van drukkerij
Ellerman, Harms & Co. in
Amsterdam. Deze herdruk was iets
duurder: ƒ0,95 terwijl de eerdere
uitgave ƒ0,90 kostte, maar dat
is een schijntje van de prijs die u
tegenwoordig voor een exemplaar
moet betalen – als u er al een vindt.
Beide boeken zijn digitaal in zijn
geheel te bekijken op de website
van Het Geheugen van Nederland.
De aantrekkelijkheid van
beide boeken zit ‘m vooral in
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de illustraties. De teksten zijn
tamelijk houterig en traditioneel,
en hebben last van het ‘toontje’
van een volwassene die zich tot
het kind richt. Compositorisch
zijn de verhaaltjes ook niet sterk:
het negerjongetje Okki Hoessah
komt in beide verhalen ‘uit de
lucht vallen’. In Een dag op het
station (zoals de omslagtitel luidt)
wordt hij door een reiziger bij het
verlaten van de trein gevonden
in het bagagenet, achter diens
boekentas – en de man is niet
eens verbaasd dat het jongetje
hem niet is opgevallen toen hij
die boekentas daar neerlegde…!
In Een dag op het vliegveld komt
hij het verhaal binnenrijden,
hangend achter aan een (open)
autobus die passagiers naar het
vliegveld brengt. Wel opvallend is
dat het negerjongetje is afgebeeld
als een gewoon negerjongetje,
zonder de stereotypen die in de
jaren dertig bij het afbeelden
van zwarte kinderen nog heel
gebruikelijk waren. Hij spreekt
ook geen brabbeltaaltje en wordt
door iedereen als een normaal
kind behandeld en toegesproken.
In die neutraliteit met betrekking
tot zijn zwart-zijn is Okki Hoessah
een positieve uitzondering in de
kinderboekenwereld van zijn tijd.
Mogelijk dat de recensent van de
NSB-krant het Nationale Dagblad
(van 2 december 1939) dat ook
aanvoelde toen hij schreef: “Er
moeten trouwens niet te veel
negertjesboeken verschijnen!”.
De paginagrote platen daarentegen
zijn in alles heel modern,
experimenteel qua lay-out en
met hun grote kleurvlakken die
zonder scheidslijnen tegen elkaar
staan, heel vrolijk. De illustraties
nemen het kind veel serieuzer
dan de teksten. Qua stijl sluiten
de platen van Van Overbeek aan
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bij geestverwante illustratoren
als El Pintor, Marietje Witteveen,
Piet Worm, Johanna Bottema en
anderen die zich in die tijd lieten
inspireren door de prentenboeken
van de Russische avant-garde en
die van Père Castor in Frankrijk.
Ook qua thematiek doen ze aan
de Russische prentenboeken
denken: ook die kozen ervoor om
kinderen bekend te maken met
de mensen op de werkvloer en
met de producten van de moderne
techniek. In dit geval de treinen
(de eerste diesel- en elektrische
treinen) en de vliegtuigen. Door
veelvuldig gebruik van de toen
populaire diagonale opzet van
de illustraties, doen die vaak ook
denken aan affiches die reclame
maken voor de Nederlandse
Spoorwegen c.q. de KLM – wat niet
vreemd is gezien Van Overbeeks
opleiding tot reclametekenaar.
Het valt alleen maar te betreuren
dat Van Overbeek zich nadien
helemaal gericht heeft op
(anoniem) reclamewerk en zich
niet meer met het illustreren
van kinder(prenten)boeken heeft
beziggehouden. De oorlogssituatie
met z’n Kultuurkamer en
papierschaarste zal daar mede
debet aan zijn geweest.
Toch zijn er wel degelijk plannen
voor verdere prentenboeken
over Okki Hoessah geweest. Van
Viegen schrijft in een voetnoot
op pagina elf van zijn paper dat
in de familie nog de complete
tekst van een vervolgdeel Okki
Hoessah in de dierentuin aanwezig
is waarbij klaarblijkelijk nooit meer
illustraties zijn gemaakt.
En in een uitgeversarchief is een
ander, wèl volledig exemplaar
bewaard gebleven van de originele
illustraties, het omslagontwerp en
de tekst van een deel Okki Hoessah.

Een dag op de boerderij, dat nooit
verschenen is.
De onderwerpen van deze beide
titels zijn echter wel weer heel
traditioneel voor prentenboeken
– toen en nu; maar de prenten
van Een dag op de boerderij die ik
zag, waren even speciaal als die
van de twee wel verschenen OkkiHoessah-boeken.
En dat geeft het gevoel dat er
met Wim van Overbeek aan het
begin van de jaren veertig wel
een potentieel heel interessante
prentenboekenmaker aan de
reclame verloren is.
Theo Gielen

Internet
Kinderboeken die bij de
Koninklijke Bibliotheek zijn
ondergebracht bij Bijzondere
Collecties, kunnen nu online
aangevraagd worden. Dat was
al mogelijk voor kinderboeken
die in de Depot-collectie zijn
opgenomen. Dat is handig, want
nu kan men thuis de boeken al via
de KB-catalogus (niet via het CBK)
aanvragen voordat men afreist naar
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den Haag. U kunt die aanvragen
daar vervolgens inzien in de
leeszaal Bijzondere Collecties.
De website van de KB is onlangs
wat overzichtelijker ingedeeld.
E-books en e-tijdschriften zijn
nu - met KB-lenerspas - op de KBwebsite te vinden via www.kb.nl
Klik dan op: Catalogi & digitale
collecties: alle zoekdiensten,
e-tijdschriften en databases ; kies
voor: Volledige tekst en Beeld, en klik
(bijvoorbeeld) op Project Muse.
Project MUSE is de belangrijkste
aanbieder van digitaal beschikbare
informatie op het terrein
van humanitaire en sociale
wetenschappen, en richt zich
op onderzoekers, studenten en
bibliotheken wereldwijd. Muse
levert full-text afleveringen van
wetenschappelijke tijdschriften van

de belangrijkste universiteiten en
wetenschappelijke instituten. Het
is een non-profit samenwerking
tussen bibliotheken en
uitgeverijen.
In Project Muse zijn de volgende
e-tijdschriften op het gebied
van jeugdliteratuur in full-text
opgenomen:
Children’s Literature (Annual)
Aanwezig van jaargang 1 (1972)
tot nu. Dit is het gezamenlijke

jaarboek van de Modern Language
Association Division on Children’s
Literature en de Children’s Literature
Association. Het bevat acht tot tien
op theorie gebaseerde artikelen
over belangrijke onderwerpen
in de jeugdliteratuur, en een
aantal recensies. De uitgave
wordt internationaal uitstekend
beoordeeld.
Children’s Literature Association
Quarterly
Aanwezig van jaargang 1 (1976)
tot nu.
Tijdschrift met artikelen over
onderzoek naar jeugdliteratuur. De
nummers bevatten een inleiding,
diverse artikelen en recensies.
Beschikbaar voor leden van de
Children’s Literature Association –
en voor leden van de KB.
The Lion and the Unicorn
Aanwezig van jaargang 1 (1977) tot
nu.
Een internationaal tijdschrift dat
een serieuze discussie voert over
jeugdliteratuur. Bevat artikelen
over onderwerpen als: uitgeverijen,
regionale auteurs, vergelijkend
onderzoek naar belangrijke boeken
en genres, nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van theorie,
illustratiekunst, massamedia
en populaire cultuur. Bevat ook
interviews met auteurs, uitgevers
en andere medewerkers uit het
veld.
Marvels & Tales
Aanwezig van jaargang 15 (2001)
tot nu. Een internationaal,
wetenschappelijk en
multidisciplinair georiënteerd
tijdschrift op het gebied van
sprookjes. Het blad biedt
een centraal platform voor
sprookjesonderzoekers uit
vakgebieden als psychologie,
‘gender’, jeugdliteratuur, sociale
en culturele geschiedenis,
antropologie, film, etnisch

onderzoek, kunst- en
muziekgeschiedenis.
Via Project Muse kan men
bovenstaande tijdschriften
doorbladeren. Maar er kan ook
rechtstreeks op onderwerp worden
gezocht. Zoeken op “children’s
literature” (met aanhalingstekens!)
levert naast boeken ook artikelen
op uit andere tijdschriften.
Uiteraard kan op meer specifieke
trefwoorden worden gezocht, dat
levert een gerichter resultaat op.
Voorbeelden daarvan vindt u in
dit nummer, in de rubriek ‘ Uit de
tijdschriften’.
Dat deze nieuwe
zoekmogelijkheden veel
interessants te bieden hebben,
moge duidelijk zijn.
Andere aanbieders van
e-tijdschriften op het gebied van
jeugdliteratuur, ook te vinden via
de KB website, zijn:
Swetswise voor International
research in children’s literature en
The New review of children’s
literature and librarianship;
Metapress voor Children’s literature
in education;
Literature Online voor Bookbird;
De Gruyter voor Fabula.
Enkele tijdschriften geven
rechtstreekse toegang: Carousel en
Books for keeps.
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De website van “AchterDeRug”
(www.achterderug.nl) wordt steeds
vollediger. Deze site wil (met onder
andere zondagsschoolboekjes)
een bijdrage leveren om dat wat
“achter de rug is” weer “voor
de geest te halen”. Op de site
staan fondscatalogi van Berends,
Callenbach, Meinema, Milborn
en Voorhoeve, die in pdf-format
kunnen worden bekeken. Ook
zijn er boekbeoordelingen van
zondagsschoolboekjes van 1901 tot
2000 te vinden. Maar kijk ook eens
bij ‘Series’ naar het overzicht van
Meinema’s Mei-pockets, met (bijna
alle) omslagen van de 85 delen
in kleur. Dat geeft tegelijkertijd
een mooi beeld van protestantschristelijke illustratiekunst uit
de periode 1958-1970. Onze
complimenten voor de makers van
deze website!

Tentoonstellingen
Vanaf 10 oktober (tot 20
januari 2013) is in het Flipje
& Streekmuseum in Tiel een
tentoonstelling te zien met de
titel: Eelco en Freddie, ouders
van Flipje en nog veel meer.
Velen kennen het fruitfiguurtje
Flipje, door Eelco ten Harmsen
van der Beek en Freddie Langeler
gemaakt voor Maatschappij De
Betuwe in Tiel. Maar hun werk
houdt veel meer in: reclamewerk,
bijdragen aan tijdschriften en
kranten, posters, uitnodigingen en
natuurlijk boeken. Het werk is nog
niet geïnventariseerd, maar een
selectie eruit zal op deze expositie
al te zien zijn. Adres: Flipje &
Streekmuseum - Plein 48 - 4001 LJ
– Tiel. Tel. 0344-614416.
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Van 20 oktober t/m 24 november
is de tentoonstelling: Twee handen
aan éénzelfde teekening’; leven en
werk van het kunstenaarsechtpaar
Midderigh-Bokhorst te zien in de
Hollandia Galerie in Vlaardingen.
Adres: Oosthavenkade 42, 3134
NW Vlaardingen.
Zie ook de rubriek Publicaties.
Vanaf 12 oktober staat in het
Letterkundig Museum in Den Haag
een tentoonstelling over het leven
en werk van Marten Toonder. Er
zal ook een Schrijversprentenboek
over Toonder verschijnen,
uitgegeven door De Bezige
Bij in samenwerking met het
Letterkundig Museum.

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.

Nederland
Wit als sneeuw, zwart als inkt.
De sprookjes van Grimm in de
Nederlandse literatuur / Vanessa
Joosen. – Leuven : L 160 ; € 30,-.
De auteur, onderzoeker aan de
Universiteit van Tilburg, schreef een
boek over de sprookjes van Grimm
in het Nederlands taalgebied. Over
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de gebroeders Grimm bestaan veel
geromantiseerde verhalen: zo zouden
Jacob en Wilhelm Grimm het Duitse
platteland afgeschuimd hebben op
zoek naar authentieke volkssprookjes
om ze van de vergetelheid te redden.
Ook zouden ze die verhalen zonder
de minste ingreep weergegeven
hebben. Niet alleen ontkracht Joosen
in haar boek dit soort ‘sprookjes over
sprookjes’, ze gaat ook na waarom
de romantische beeldvorming over
de gebroeders Grimm zo hardnekkig
is. Daarnaast legt ze uit hoe het
komt dat de sprookjes van Grimm,
in tegenstelling tot die van Andersen,
in het Nederlands taalgebied
zo laat in de belangstelling zijn
gekomen. Pas tegen het eind van
de negentiende eeuw verwierven
de sprookjes van Grimm hun
vaste plaats in de Nederlandse en
Vlaamse kinderkamer, terwijl ze in
Denemarken en Groot-Brittannië
al decennia voordien waren
doorgebroken. Ook illustreert Vanessa
Joosen aan de hand van een ruime
selectie vertalingen, illustraties en
bewerkingen hoe de sprookjes van
Grimm telkens opnieuw aangepast
werden aan de veranderende
opvattingen over kinderen, opvoeding,
geloof en fantasie. Het bekende
sprookje ‘Sneeuwwitje’ loopt als een
rode draad door dit verhaal. (bron:
Vanessa Joosen)

verhaal van een geniale schepper en
verscheurd mens, en een tijdsbeeld
van het naoorlogse Nederland”.
Met talrijke ongepubliceerde foto’s,
afbeeldingen en documenten en met
veel nieuw materiaal, verzameld en
bewerkt uit onverwachte bronnen.
Phiny Dick : illustratrice en
schrijfster naast Marten Toonder
/ Eiso Toonder. – WBOOKS
en Museum Meermanno,
2012. – 64 p. : ill. ; 20 cm. ISBN9789040007910. - € 17,50.
Het levensverhaal van Phiny Dick
(1912-1990), opgetekend door haar
zoon Eiso Toonder. Met een selectie
uit de familiefoto’s, voorbeelden van

haar tekenwerk en het niet eerder
gepubliceerde verhaal “Schuimpje en
Zigzag”.
‘Twee handen aan éénzelfde
teekening’, leven en werk van het
kunstenaarsechtpaar MidderighBokhorst / door Ellen Boonstra - de
Jong en Erika Verloop.
In: Historisch Jaarboek Vlaardingen
2012. – Vlaardingen : Historische
Vereniging, 2012.
Het echtpaar Midderigh-Bokhorst
leefde meer dan twintig jaar in
Vlaardingen. In het rijkelijk in
kleur geïllustreerde artikel worden
allerlei feiten over hun leven en werk
bijeengebracht, gevonden in archieven

Paulus de Boskabouter of Het
dubbelleven van Jean Dulieu /
Dorinde van Oort. – Amsterdam
: Cossee. - 496 p. : 23 cm. - ISBN
978-90-5936-326-7 geb. ; € 34,90.
In november verschijnt de biografie
van Jean Dulieu ofwel Jan van Oort,
geschreven door zijn dochter, die
daarvoor alle nagelaten dagboeken,
brieven en notities heeft bestudeerd.
Het resultaat is volgens de uitgever
“een adembenemende biografie
met talloze onbekende details, het
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en gehoord van kleinkinderen.
Zowel Berhardina Johanna (Dien)
evenals haar man Jean Jacques
(Jan) Midderigh komen uitgebreid
aan bod. Hij was in Vlaardingen
werkzaam als tekenleraar aan
de Burgeravondschool. Ook het
gezamenlijke werk krijgt de nodige
aandacht. Belangstellenden voor het
artikel kunnen terecht op de website
www.hvv-vlaardingen.nl of mail
naar info@hvv-vlaardingen.nl.
Zie ook de rubriek Tentoonstellingen.

P. Nijgh o.a. het kindertijdschrift
Philarete uitgaf, over de fusie
met Van Ditmar in 1864 (vanaf
1870 onder de naam Nijgh & Van
Ditmar), met aandacht voor uitgaven
als Robinson (1863), Grimm’s
Volkssprookjes (1866) en veel meer.
In het CBK komen 409 titels van
kinderuitgaven van deze uitgever
voor! Het boek geeft een prachtig
overzicht van vormgeving van en
behandelde onderwerpen in het fonds
door de jaren heen.

Jaarboek van het Nederlands
Genootschap van Bibliofielen 2011

Bekend en Onbekend - Deel IV
/ Marjan Schuddeboom. – Free
Musketeers, 2012. – 176 p. ISBN:
978-90-484-2556-3 ; € 17,95.
Biografieën van bekende en minder
bekende auteurs van jeugdboeken als
Jan Feitsma, Jacob Faber, Jan Faber,
Hector Malot, Sanne van Havelte,

/ red Corinne van Schendel, e.a. Amsterdam : De Buitenkant, 2012.
– 208 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 978
94 90913 212 : € 35,-.
Bevat onder andere een bijdrage
van Gerard Jaspers waarin hij de
dertien Nederlandse vertalingen van
“Max & Moritz” van Wilhelm Busch
bespreekt. Ook de ruimere context
van dit bekende stel deugnieten komt
aan de orde.
Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 19, 2012 / red.
Goran Proot e.a. – Nijmegen :
Vantilt ; Leiden : Nederlandse
Boekhistorische Vereniging, 2012.
– 230 p. 23 cm.
Bevat onder meer een artikel over
papieren bandjes, voorlopers van de
uitgeversband die in 1840 ontstond,
met voorbeelden van kinderboeken.
175 jaar Nijgh & Van Ditmar :
Nimmer Dralend 1837-2012 /
C.J. Aarts en M.C. van Etten. –
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar,
2012. - 400 p., : ill. ; 24 cm. ISBN 9789038894805 ; € 45,-.
Uitvoerig geïllustreerd en dik
boek over de geschiedenis van deze
gerenommeerde uitgeverij, waarin het
fonds chronologisch wordt beschreven
en getoond. Te beginnen in 1839 toen
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Fenna Feenstra, Ruurd Feenstra en
Martine Letterie. Bevat tevens een
hoofdstuk over het verzamelen van
gegevens en het verwerken ervan.

Buitenland
The Alice Behind Wonderland /
by Simon Winchester. - New York:
Oxford University Press, 2011.
– 110 p. ; 21 cm. – ISBN 978-0-19539619-5 ; £ 10,-.
Bescheiden onderzoek naar de
achtergrond van de beroemde foto van
de zesjarige Alice Liddell, gekleed als
bedelmeisje, gemaakt in de zomer van
1858.
Children’s fiction, 1765-1808 :
John Carey, Margaret King Moore,
Lady Mount Cashell, Henry Brooke
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/ Anne Markey; John Carey. Dublin, Ireland ; Portland, OR :
Four Courts Press, 2011. – 190 p
; ills. - ISBN: 978-1-84682-287-2 ;
€ 45,-.
Een baanbrekende selectie van
verhalen voor kinderen door Ierse
schrijvers zoals gepubliceerd tussen
1765 en 1808. Door zijn aanbod
aan variatie in inhoud, genre en
stijl, is het boek enerzijds zowel een
aanvulling op als een complicerende
factor bij de bestaande kritische
benaderingen van fictie voor kinderen;
anderzijds is het ook een pleidooi
voor het belang van kinderboeken
voor eenieder die betrokken is bij de
literatuur van de lange achttiende
eeuw.
Stranger magic : charmed states
and the Arabian nights / by Marina
Warner. - London : Chatto &
Windus, 2012. - 540 p., [16] p. of
col. plates ; 24 cm. - ISBN 978-07011-7331-9: £ 20.00.
Een wetenschappelijke ontleding van
de Sprookjes van 1001 Nacht, met een
verkenning van de bronnen van deze
verhalen, het magisch denken en de
verbeeldingskracht, en de invloed op
het Westen. Vertalingen verschenen in
het Engels en Frans ten tijde van de
Verlichting; het werden bestsellers bij
de intellectuelen vanwege het poëtische
karakter en de aantrekkingskracht
van het exotische. Marina Warner
onderzoekt motieven als de tovenaar,
de djins, gedaanteverandering van
dieren, en vliegende tapijten. Bevat
hervertellingen van enkele van deze
wonderbaarlijke verhalen.
Balzac, Grandville, and the rise of
book illustration / Keri Yousif. –
Ashgate Pub Co., 200 p. ; ill. : 23
cm. – ISBN 978-1409418085.
De auteur onderzoekt de complexe
literaire en artistieke relatie tussen
romanschrijver Honoré de Balzac

en illustrator J.J. Grandville in
de periode 1830-1848. Het boek
vormt een bijdrage in de kennis
over literatuur, kunst en de relaties
ertussen, en de opkomst van de
boekillustratie tegenover de hegemonie
van de tekst. Dit in een nieuwe
uitgeversmarkt in de 19e eeuw, een
periode van verandering die van de
Romantiek leidt tot het Realisme.
in E Book Library
The child in British literature :
literary constructions of childhood,
medieval to contemporary /
Adrienne E Gavin. - New York, NY
: Palgrave Macmillan, 2012. – 281
P. – ISBN 9780230348271.
Een vijftiental oorspronkelijke
bijdragen waarin kritisch wordt
gekeken naar de manier waarop het

kind-zijn is behandeld in de Engelse
literatuur vanaf de Middeleeuwen tot
nu.
De bundel brengt de expertise
over dit thema bij elkaar van een
internationaal gezelschap geleerden,
en zij bevestigen, of ondergraven
juist de traditionele kijk op het kind
in de literatuur. Daarmee geven ze
een fascinerende nieuwe kijk op, en
overtuigende bewijzen voor het feit
dat kindsheid meer dan 800 jaar
een levendig element in de Engelse
literatuur is geweest.
in E Book Library
Children’s literature, popular
culture and Robinson Crusoe /
Andrew O’Malley. New York : Palgrave Macmillan,
2012. – 195 p. : 23 cm. – ISBN 978-
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0-230-27270-5.
Een studie naar het langdurig
voortleven van de Robinson Crusoë,
met name in kinderboeken en
populaire literatuur. Biedt niet alleen
nieuwe inzichten in de voortdurende
populariteit en relevantie van het
verhaal, maar ook in hoe moderne
opvattingen over kindsheid zijn
gebaseerd op nostalgie en op ‘wat
de mensen willen’. Door te kijken
naar het brede scala aan aangepaste
en gezuiverde versies van het boek,
inclusief ingekorte edities voor
kinderen, naar ‘Robinsonades’,
volksliedjes, toneelstukjes,
speelgoed, spellen, en diverse
consumentenartikelen, biedt dit boek
een frisse kijk op de plaats die Crusoë
nu al bijna drie eeuwen binnen onze
cultuur inneemt.
in E Book Library
Empire in British girls’ literature
and culture : imperial girls, 18801915 / Michelle J Smith. - Palgrave
Macmillan Ltd., 2011. - 221 p. –
ISBN 9780230272866.
Een studie naar de manier waarop
meisjesjaren behandeld worden in
de jeugdliteratuur van het Britse
rijk tussen 1880 en 1915. Het biedt
zowel een nieuwe kijk op bekende
meisjesboeken als die van Nesbit en
Hodgson Burnett of de ‘Girl’s Own
Paper’, als ook een eerste gedetailleerd
onderzoek naar minder bekende
verhalen als meisjes-robinsonades,
de boeken van Bessie Marchant en
Angela Brazil. Het onderzoek laat
niet alleen zien hoe de belangen
van het Britse rijk bijdroegen aan
de manier waarop meisjes werden
voorgesteld als moeders en opvoeders
thuis in Groot-Brittannië, maar
ook hoe zij werden beschreven
als kolonisten, verpleegsters en
ontdekkingsreizigers van wie de
toekomst van het rijk afhing.
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in E Book Library
Colonial India in children’s
literature / Supriya Goswami.
- New York ; London :
Routledge, 2012. – 215 p. - ISBN
9780415886369.
Het resultaat van een
onderzoek naar het raakvlak van
kinderliteratuur en momenten uit
de geschiedenis van koloniaal India
die beeldbepalend zijn geweest. Zich
baserend op belangrijke theoretische
literatuur over kolonialisme,
overheersing en marginalisering
in kinderliteratuur, verdedigt de
auteur de hypothese dat de Engelse,
de Engelstalige Indiase, en de
Bengaalse kinderboeken de volgende
vijf historische gebeurtenissen
als essentieel beschouwen: de
zendelingsdebatten die vooraf gingen
aan de Charter Act van 1813; de
nederlaag van Tipu Sultan; de
Muiterij van 1857; het ontstaan
van het Indiase nationalisme; en de
Swadeshi beweging die voortvloeien
uit de verdeling van Bengalen in
1905.
Door het werk van Mary Sherwood
(1775-1851), Barbara Hofland (17701844), Sara Jeanette Duncan (18611922), Rudyard Kipling (1865-1936),
Upendrakishore Ray (1863-1915),
en Sukumar Ray (1887-1923) te
bestuderen, onderzoekt de auteur hoe
kinderliteratuur schippert met maar
ook drager is van deze belangrijke
historische krachten die de ambities
van Groot-Brittannië als wereldrijk
onzeker hebben gemaakt in India.
in E Book Library
Children’s literature in context /
Fiona McCulloch. – London ; New
York : Continuum ; 2011. – 193 p. ISBN 9781847064875.
Een beknopte en toegankelijke
inleiding in kinderboeken in een
brede context. Na de introductie van
kernbegrippen bij het bestuderen

van kinderboeken in hun sociale,
culturele en literaire context, volgen
gedetailleerde leesverslagen van
de meestal bestudeerde teksten,
bijvoorbeeld Carroll’s Alice boeken,
The Wonderful Wizard of Oz, The
Lion, the Witch and the Wardrobe,
en de Harry Potter boeken. Daarin
worden de belangrijkste onderwerpen
en de manieren waarop kinderboeken
gelezen kunnen worden, voor
het voetlicht gebracht. Verdere
hoofdstukken gaan bijvoorbeeld over
het langdurig succes en de aangepaste
versies van zulke klassiekers; en over
de belangrijkste kritische interpretaties
van die boeken met betrekking tot
aspecten als kinderlijke onschuld,
‘gender’, fantasie, psychoanalyse en
ideologie.

Bijzondere
(her)uitgaven
Het grote Grimm boek : 16
sprookjes van de gebroeders
Grimm / met ill. van Tom Schamp
e.a. ; vert. uit het Duits Kristien
Dreesen. – Vert. gebaseerd
op: Kinder- und Hausmärchen
- Göttingen : Verlag der
Dieterichschen Buchhandlung,
1857. - Met een voorwoord van
Vanessa Joosen. - Tielt : Lannoo,
2012. - 137 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN
978-94-0140169-2 geb.
Ter gelegenheid van de
tweehonderdste verjaardag van de
eerste uitgave van de sprookjes van
Grimm verschenen prachtuitgave,
met 16 sprookjes, variërend van de
meest geliefde tot enkele veel minder
bekende sprookjes, door illustratoren
van nu voorzien van nieuwe platen.
Het boek geeft een staalkaart van
hedendaagse illustratiekunst, met heel
verschillende technieken en stijlen,
grappig en griezelig, in sierlijke lijnen
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en grove vlakken, vervreemdend en
vertrouwd - bijzonder!
Uitgeverij De Meulder heeft
het Het Winterboek van Paulus
uit 1948 opnieuw uitgegeven
als het Paulus Winterboek. Het
toont Paulus en zijn vrienden en
vijanden in een oerversie, met veel
zwart-wit tekeningen en een aantal
kleurenillustraties. Niet in de
boekhandel: te bestellen via www.
demeulder.nl voor € 19,90. Naast
een handelseditie verschijnt een
beurseditie, in een beperkte oplage
van 150 exemplaren die alleen
verkrijgbaar is op verzamelaars- en
boekenbeurzen. De bijlage van de
beurseditie biedt een kijkje achter
de schermen van een beginnend
kunstenaar: over vijf pagina’s
verdeeld staan alle studieaquarellen
die Dulieu schilderde voordat
hij aan de illustraties voor het
Winterboek begon.
Beide edities worden gepresenteerd
tijdens het Stripfestival Breda, op
8 en 9 september van dit jaar (zie
ook www.stripfestivalbreda.nl).

Goede Boek 80 jaar (door Richard
van Schoonderwoerd); en een
fraai geïllustreerd artikel over het
boek Kijkjes in de plantenwereld met
tekeningen van Wenckebach (door
Janneke van der Veer).
De Boekenwereld (jrg. 28, no. 4,
2012) bevat een artikel van Louis
Saalmink over het volksboek in
de 19e eeuw, met de wervende
titel: “Voor burgers en buitenlui,
voor jongens en meisjes : de oude
klassieken voor een kwartje.”
In Fryslân (uitgave van het
Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur, 18e
jrg, nr.1, januari 2012) staat een
artikel over het boek Wij met ons

vijven in Rome van Tine Cool.
De Leeswelp
Het Vlaamse blad De Leeswelp
is een aanrader. Op internet kan
men zien wat de nieuwe nummers
aan wetenswaardigs bieden, in
papieren vorm is het bij de KB
ter inzage. Het is een uitgave van
Vlabin-vbc , in samenwerking
met Bibnet, het voormalige
Vlaams Centrum voor Openbare
Bibliotheken (VCOB), De Stichting
Lezen en de Nederlandse
organisatie NBD/Biblion. Over De
Leeswelp zeggen ze zelf op www.
deleeswelp.be:
“De Leeswelp is het is het enige
tijdschrift in Vlaanderen dat
zich volledig wijdt aan boeken

Uit de tijdschriften
Het aanbod aan tijdschriften
binnen de KB is het afgelopen jaar
sterk gewijzigd. Van de papieren
bladen is nog maar weinig ter
inzage; van de digitale via internet
steeds meer.

Nederland
Boekenpost (no. 120, juli/
aug. 2012 en no. 121, sep/
okt. 2012) bevat artikelen over
Willy Schermelé (door Joost
Groeneboer); Roodkapje in de
eerste Nederlandse vertaling (door
Peter Cuijpers); uitgeverij Het
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voor jonge mensen, van peuters
tot adolescenten. Met kritische
recensies, thematische artikels
en auteursportretten brengt De
Leeswelp maandelijks in kaart wat
nieuw en belangwekkend is op de
jeugdboekenmarkt. De Leeswelp
geeft een breed, toegankelijk maar
goed gestoffeerd overzicht en
vertrekt steeds van een ‘volwassen’,
kritisch perspectief, dat ervan
uitgaat dat een jeugdboek net even
veel - of even weinig - kan wegen
als een boek voor volwassenen.”
No. 1 van 2012 heeft op de omslag
een fraai portret van de gebroeders
Grimm, en ook de inhoud is
grotendeels aan hen gewijd, met
een overzicht van Grimm-uitgaven
in dit Grimm-jaar; artikelen over
sprookjesillustraties; het levend
houden van sprookjes; en de
sprookjesillustraties van The
Tjong-Khing. Verder bijdragen
over Tomi Ungerer, en over Annie
Schmidt naar het Engels vertaald.
No. 2 bevat stukken over het
vertalen en bewerken van
sprookjes; sprookjes als motief
in de hedendaagse literatuur;
dierenverhalen en dierenboeken
van nu; bijbel bewerkingen van
Karel Eykman en Ceceli Josephus
Jitta.
No. 3 heeft artikelen over Chinese
sprookjes, het symposium Helden,
idolen en iconen, en over het
kindbeeld in prentenboeken.
No. 4 bevat informatie over
Bologna en over de ALMA prijs
die Guus Kuyer heeft gekregen.
No. 5 heeft stukken over Maurice
Sendak; over het fantastische
in de jeugdliteratuur; en over
sciencefiction.
Lessen (tijdschrift van het
Nationaal Onderwijsmuseum,
jrg. 7, no. 1, aug. 2012) bevat
onder meer een artikel over een
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verzameling van prentbriefkaarten
met daarop afgebeelde
dierenschooltjes. Bevat ook foto’s
van de verhuizing van de enorme
collectie van het museum naar
Dordrecht.
Lexicon van de jeugdliteratuur
(aanvulling 89, juni 2012) bevat
onder meer lemma’s over Trix
Bakker en illustrator Pieter van
Geldorp (beide door Janneke van
der Veer), over Gouden boekjes
(door Joke Linders), en over
J.W. Ooms (door Richard van
Schoonderwoerd).
Literatuur zonder Leeftijd (zomer
2012) staat in het teken van de
vorig jaar overleden Peter van
den Hoven, met artikelen over
zijn werk op het gebied van
jeugdliteratuur en jeugdtheater,
zijn publicaties over sprookjes,
auteurs van kinderboeken, en over
de kritiek. De drie kinderboeken
die Van den Hoven zelf schreef
worden door Sanne Parlevliet
besproken.

een digitaal tijdschrift gaat.
Hoe vindt u de e-tijdschriften?
In het Centraal Bestand
Kinderboeken staan ze bij elkaar.
Zet de 2e keuzebalk op ‘trefwoord’,
tik in de lege balk ‘e-tijdschriften’,en
klik op de button ‘Publicaties over
kinderboeken’ .Of zoek rechtstreeks
in Project Muse, zoals bij de rubriek
Internet is aangegeven.
Eerst een aantal voorbeelden van
artikelen in diverse tijdschriften
die normaal niet met publicaties
over oude kinderboeken worden
geassocieerd, maar die we bij het
zoeken in Project Muse vonden:
# English literature in Translation,
1880=1920 (Volume 55, no. 1,
2012): Laura Eidam: Reexamining

Illustration’s Role in Treasure
Island: Do Images Pirate Texts?
(Volume 55, Number 2, 2012):
Ralph Crane and Lisa Fletcher:

Picturing the Empire in India:
Illustrating Henty en U. C.
Knoepflmacher: Kipling for “NonEssentialists”.

Spiegel der Letteren (jrg. 54, no.
2, 2012) bevat een artikel van
Roeland Harms over “Populaire
literatuur in een nieuw jasje:
adaptatiestrategieën in narratieve
centsprenten.”

# ESQ: A Journal of the American
Renaissance, Volume 57, Number
1-2, 2011 (Nos. 222-223 O.S.), pp.
107-132: Laura Dassow Walls: The

Buitenland

# Frontiers: A Journal of Women
Studies (Volume 32, Number 3,
2011): Holly Blackford: Chasing

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 is met ‘#’ voor de titel van
het tijdschrift aangegeven dat het om

Cosmopolitical Project of Louisa
May Alcott.

Amy: Mephistopheles, the Laurence
Boy, and Louisa May Alcott’s
Punishment of female ambition.
# Sewanee Review (Volume 119,
Number 3, Summer 2011): Laura C.
Stevenson: Literary Ladders in the
Golden Age of Children’s Books.
# Victorian Studies (Volume 54,
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Number 1, Autumn 2011): John
McBratney: Kipling’s children’s
literature: Language, identity, and
constructions of childhood (review).

artikelen over E.T.A. Hoffmann’s
Notenkraker en muizenkoning;
over Peter Pan’s bestaan
als toneelfiguur; en over de
toneelbewerking van Little Women.

# Western American Literature

(Volume 47, Number 1, Spring
2012): Michael Boyden en Liselotte
Vandenbussche: Translating the
American West into English: The
case of Hendrik Conscience’s ‘Het
Goudland’.
*****************
Aus dem Antiquariat (jrg. 10, no.
3/4, 2012) bevat een artikel over
de schrijver Antony Buckeridge,
vertaald in het Duits. In het
Nederlands kennen we zijn reeks
boeken over Jennings die begin
jaren ’60 verschenen bij Het
Spectrum.
# Children & Libraries
(Winternummer 2011) bevat een
overzicht van digitale collecties
kinderboeken, en een kijkje in de
De Grummond collectie.
#Children’s literature association
quarterly (jrg. 37, no. 3, herfst
2012) bevat artikelen over de
rol van poppen in Italiaanse
kinderliteratuur; en over het werk
van Maria Edgeworth (1767 - 1849).
Eselsohr is dit jaar samengegaan
met Bulletin Jugend und Literatur.
Dit laatste wordt in een aantal
nummers als apart katern
bij Eselsohr ingevoegd. Het is
thematisch georganiseerd en bevat
onderwerpen als de Buchmesse
in Latijns Amerika, E-books en
Apps, Politiek en geschiedenis en
toekomst.
#The lion and the unicorn (jrg.
36, no. 2, april 2012) bevat

Movable Stationary (jrg. 20, no. 3,
aug. 2012) bevat het tweede deel
van een artikel over tunnelboeken
ofwel kijkdoosboeken.
Paedagogica Historica ( jrg. 48, no.
4, aug. 2012) bevat een artikel van
Sanne Parlevliet:
Foxing the child: the cultural
transmission of pedagogical norms
and values in Dutch rewritings of
literary classics for children 18501950.
Studies in Illustration (no.
51, zomer 2012) bevat een In
memoriam voor Maurice Sendak;
en een gids met bronnen voor
onderzoekers van de jaren 1860.

Amsterdam bewaard. Hij maakte
daarnaast muurschilderingen,
affiches, boekillustraties
en politieke prenten. In de
jaren twintig en dertig kreeg
hij veel opdrachten van de
sociaaldemocratische vakbeweging.
Andere illustraties in dit nummer
zijn van Eelco ten Harmsen
van der Beek, uit Vertellingen uit
Zweden (1923). De aanleiding is
een tentoonstelling in Tiel.

Vragen
Op de vragen naar onbekende
kinderboekjes in het vorige
nummer is geen reactie gekomen.
Daarom laten we u deze keer
afbeeldingen uit de boekjes zien,
in de hoop dat die herinneringen
aan het complete boek zullen
oproepen.

Verantwoording illustraties
Enkele illustraties in dit nummer
zijn - aansluitend op het stuk van
Hilda van den Helm over Het
Chineesje - gekozen uit boeken
die geïllustreerd zijn door W.A.
van de Walle (1906-1995), onder
andere uit Valko de Vos van A.D.
Hildebrand.
De techniek die Van de Walle heeft
gebruikt in de boeken over Valko
Vos is vermoedelijk schraapbord
(het lijkt soms op houtsnede, maar
dan zou er meer nerf zichtbaar
moeten zijn). Willem Albertus
van de Walle is vooral bekend
als glaskunstenaar. Ontwerpen
voor glas-in-loodramen in
vakbondsgebouwen uit de periode
1927-1940 worden bij het IISG in

vraag 1: abc-boekje

1.Een abc-boekje zonder omslag:
een heel aardig namen-abc. Het
boekje is in elk geval verschenen
ná 1839, want bij de S staat een
afbeelding van het station d’
Eenhonderd Roe, vanwaar destijds
de eerste treinen van Amsterdam
naar Haarlem vertrokken. De
eerste teksten luiden: ‘Albert
schudt een appelboom’ / ‘Betje
breidt een beurs voor oom’ / ‘Chris
verkleedt zich als Chinees’ / ‘Doris
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damt met neefje Kees’. Informatie
graag naar Karin.vingerhoets@
kb.nl.
2.Een gedichtenbundeltje, zonder
kaft en titelpagina, iets meer dan
14 cm hoog met 60 pagina’s.
Er staan kleine handgekleurde
gravures in. Het bevat gedichten
met titels als: Eensgezindheid; De
katoenteelt (‘Maar moge nimmer

visch; Gebed na het eten; Een rustuur;
De kat; De hommelbij. Aanwezig
zijn de pagina’s 17 tot en met 20,
en 29 tot en met 64. Herkent u
het? Dan graag informatie naar
Karin.vingerhoets@kb.nl.

Colofon
Berichten uit de wereld van het oudekinderboek. Mededelingen-bulletin
van de Stichting Geschiedenis kinderen jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)

www.hetoudekinderboek.nl
Bestuur:
Jant van der Weg-Laverman
(voorzitter) s.weg@kpnmail.nl
Margreet van Wijk-Sluyterman
(secretaris)

hetoudekinderboek@gmail.com
Aernout Borms (penningmeester,
beheerder website)

agborms@xs4all.nl
vraag 2: eensgezindheid

Joke van der Meer (lid)

jokevdmeer@kpnplanet.nl
slavenbloed / Aan één katoenvlok
kleven’); Hoepelen; Groenvrouwtje
spelen, enz.; als laatste De twee
poppen. Informatie graag naar

Karin.vingerhoets@kb.nl
3. Een vroeg negentiendeeeuws gedichtenbundeltje, ook
alweer zonder kaft en met veel
ontbrekende pagina’s. Omdat
de versjes en de handgekleurde
gravures heel aardig zijn, is het

Aanmelden als donateur kan bij

Margreet van Wijk-Sluyterman,
Klaarwaterboslaan 1,
3881 LR Putten of via

hetoudekinderboek@gmail.com
Donaties (minimaal vijfentwintig
euro per jaar) naar gironummer
2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur,
Voorburg.
Donateurs van de Stichting ontvangen uitnodigingen voor studiedagen en excursies, een jaarboekje en
regelmatig de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek.

Samenstelling Berichten:
Jeannette Kok en Theo Gielen.
vraag 3: roosje

opname in de collectie waard. Het
boekje is 14,5 cm. hoog en het
bevat versjes met de titels: Het
roosje; De hond; Het beekje; De
ooijevaar; Gebed voor het eten; De
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Informatie kan men sturen aan:
Jeannette Kok
Oudeschans 36n
1011 LB Amsterdam
tel. 020 - 62 51 915
e-mail: jeannettekok@planet.nl

