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Van het bestuur

Zo is er al weer heel wat op touw gezet en werken we als
bestuur hard om alles wat in de steigers staat ook in een

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam

definitief bouwwerk om te zetten.

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven
van dit bericht is één van die werkzaamheden, want

Jant van der Weg, voorzitter

de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door.
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naam en adres. Alvast mijn hartelijke dank!

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere
bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten.

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van a 4750 aan

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank

op onze website.

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen

bijdrage van a 25 overmaakten. Maar... onze

Margreet van Wijk-Sluyterman, secretaris.
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Bericht van de penningmeester
De financiële positie van onze Stichting is nog gezond, maar er dreigt
een structureel tekort te ontstaan. Met name de gestegen kosten voor
de productie van de Berichten, de toegenomen portokosten en de btwverhoging zijn in de toekomst niet meer uit de ontvangsten van donaties
van onze 180 donateurs op te brengen.
Het bestuur heeft besloten om de Berichten met ingang van 2013 drie
keer per jaar uit te geven. Het is zich ervan bewust dat dit een pijnlijke
bezuinigingsmaatregel is.
Om u zoveel mogelijk toch van actuele of dringende informatie te
voorzien, zal deze zo nodig in de vorm van een nieuwsbrief per post of
email worden verzonden.
Daarom roepen wij u op uw emailadres door te geven aan onze secretaris
Margreet van Wijk-Sluyterman (hetoudekinderboek@gmail.com)

Excursie naar het
Antiquariaat Kinder- en
Prentenboeken
Dik Ramkema
Voordat de bezoekers van de
excursie op 17 oktober aanbelden
in Overveen, bewonderden ze
eerst de buitenkant van het mooie
Art Nouveau pand waarin het
antiquariaat van Dik Ramkema
gevestigd is. Voor de veertien
donateurs werd het een boeiende
middag.
Dik vertelde over zijn bijna
veertigjarige ervaring als
antiquaar. Meer dan 18 jaar heeft
Dik in de moderne boekhandel
gewerkt. In die periode was
hij vier jaar (van 1973 tot 1977)
werkzaam in Engeland, waar hij
begon met het verzamelen van
Engelse geïllustreerde boeken en
kinderboeken. Toen begon hij ook
al in oude en tweedehands boeken
te handelen, op een weekmarkt
in Hampstead Heath. Na een
tour door heel Europa startte
hij hier zijn eigen boekhandel,
met speciale aandacht voor de
antiquariaatsafdeling.
Vanuit het huidige pand in
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Overveen begon hij een zelfstandig
antiquariaat in kinderboeken
en -prenten. Op alle grote
boekenmarkten in Nederland is hij
present.
De deelnemers konden van alles
vragen over de ervaringen van
Dik als antiquaar en ze wisselden
daarbij ervaringen uit over hun
eigen verzamelingen. Heel
voorzichtig mochten de bezoekers
ook in de boekenkasten kijken.
Een paar donateurs waren blij dat
ze die middag een bijzonder boek
konden kopen waar ze al langer
naar op zoek waren.
Dik en Marion ontvingen de
donateurs bijzonder hartelijk en
gastvrij en hadden daarmee een
belangrijk aandeel in het welslagen
van deze gezellige en informatieve
middag.
Margreet van WijkSluyterman

Studiedag
De najaarsstudiedag op vrijdag 16
november in het Meertens Instituut
trok weer veel bezoekers. Een selectie
uit de eigen collectie boeken met
sprookjes en volksverhalen van het
Instituut - een van de onderwerpen
van het ochtendprogramma - was
speciaal voor de gelegenheid uitgelegd
in de vitrines in de aankomsthal.
Het programma bestond uit vier
lezingen met halverwege een door
het Meertens Instituut verzorgde
lunch. Het middagprogramma
stond vervolgens in het teken van de
sprookjes van de gebroeders Grimm.
De middag werd afgesloten met een
korte huishoudelijke vergadering
waarin de jubileum-studiedag werd
aangekondigd die op zaterdag 25
mei 2013 in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam zal worden gehouden.
Hieronder volgen samenvattingen van
de lezingen van 16 november.

Collecties, volksverhalen en sprookjes aan
het Meertens Instituut
Het Meertens Instituut in
Amsterdam maakt deel uit
van de KNAW (de Koninklijke
Nederlandse Academie van
Wetenschappen) en houdt
zich bezig met onderzoek
naar en documentatie van de
Nederlandse taal en cultuur. Het
volksverhaalonderzoek dat aan
het Meertens Instituut wordt
verricht, vindt plaats op de afdeling
etnologie (vroeger: volkskunde).
Lange tijd ging de belangstelling
bij dit soort onderzoek vooral uit
naar de mondelinge overlevering,
waarbij oude (en liefst nog
analfabete) boeren en vissers

december 2012 - no. 76

als de belangrijkste dragers van
de traditie werden gezien. De
focus lag dus op volwassenen en
op mondelinge overlevering, en
nadrukkelijk niet op kinderen,
schriftelijke overlevering en al
helemaal niet op letterkunde.
Tot in de jaren negentig van de
twintigste eeuw is er binnen
het Meertens Instituut niet
gecollectioneerd op het gebied van
kinderboeken en literatuur – zelfs
de schrijver van kunstsprookjes
Hans Christian Andersen gold als
suspect. Inmiddels is het besef
doorgebroken dat boeken, en met
name ook kinderboeken, evengoed
invloed hebben uitgeoefend op de
overlevering van volksverhalen, en
in feite in steeds sterkere mate.
Op het gebied van volksverhalen
(de overkoepelende term voor
alle mondeling overgeleverde
vertellingen als sagen, legenden,
moppen e.d.) en sprookjes
kunnen we drie soorten collecties
onderscheiden op het Meertens: 1.
de bibliotheek, 2. het archief en 3.
de database. Het is ondoenlijk om
alles de revue te laten passeren wat
het Meertens in huis heeft, dus de
bespreking van de verschillende
collecties gebeurt enigszins
exemplarisch.
Om te beginnen
heeft het Meertens een grote
bibliotheekcollectie met
volksverhalen: het gaat hier om
vele strekkende meters aan boeken
met sprookjes, sagen, legenden,
moppen, broodje-aapverhalen
etc. uit Nederland en uit andere
culturen. Eén bijzonder boek uit
de collectie - als voorbeeld - is
Het boek van Trijntje Soldaats, in
1928 uitgegeven door mevrouw
E.J. Huizenga-Onnekes. Die
uitgave is echter gebaseerd
op een schriftje uit 1804. De
11-jarige Gerrit Arendsz Arends

uit Ezinge (Groningen) heeft toen
de sprookjes opgeschreven die
hij en zijn broer Klaas hadden
gehoord van de oude naaister
Trijntje Wijbrands, bijgenaamd
Trijntje Soldaats (omdat haar
eerste echtgenoot een soldaat
was geweest). In deze editie
is de optekening in kinderstijl
van Gerrit geheel gehandhaafd,
inclusief spelfouten en gebrek aan
interpunctie. Wat deze collectie uit
1804 bijzonder maakt is, dat er nog
geen invloed kan zijn geweest van
de gebroeders Grimm, die pas voor
het eerst in 1812 publiceerden.
Hoewel het Meertens nooit echt
actief gecollectioneerd heeft
op het gebied van kinder- en
jeugdliteratuur, komt er via legaten
toch af en toe wel wat binnen. Met
de nalatenschap van de fervente
sprookjesboekenverzamelaarster
Lai Fan Kwik (1942-2008) kwamen
bijvoorbeeld ook de nodige

kinderboeken mee.
Op het gebied van de volksverhalen
heeft het Meertens sinds de jaren
negentig uit erfenissen collecties
gekregen van Maartje Draak
(sprookjesboeken en studies),
Frans Foppe (volksverhalen en
archief), Sjef van den Bosch
(beeldjes), Helma van den Hoek
(kabouterkaarten) en J.R.W.
Sinninghe (kaartsysteem,
geluidsopnames, documentatie).
Van wat het Meertens op het
gebied van volksverhalen in zijn
archieven heeft, dateert het oudste
materiaal van rond 1900. Dit
materiaal stamt uit de collectie
van neerlandicus Gerrit Jacob
Boekenoogen (1868-1930) die op
zijn beurt weer veel materiaal te
danken had aan huisarts Cornelis
Bakker (1863-1933) uit Broek
in Waterland. Bakker stuurde
Boekenoogen vele brieven met
uit de mondelinge overlevering
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van boeren, knechten en vissers
opgetekende sprookjes en sagen,
soms met een tekeningetje erbij.
Aangezien de bijdragen van dokter
Bakker zo substantieel waren, zijn
diens bijdragen door het Meertens
uitgegeven als Vertelcultuur in
Waterland.
Uit de collectie Boekenoogen
stamt ook een kleine collectie
centsprenten van Schuitemaker
uit Purmerend, onder andere
de serie “Spookhistoriën” uit
het “Prenten-Magazijn voor de
Jeugd”. Deze prenten werden
uitgegeven in samenwerking met
de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen, en op de prenten wordt
telkens weer duidelijk gemaakt dat
spoken niet bestaan.
Uit dezelfde collectie stamt ook een
reeks knipsels over “kindercultuur”
waarvoor Boekenoogen zelf in
tijdschriften (ook Franse en Duitse)
heeft zitten knippen.
Hij plaatste ook oproepen in
kranten en tijdschriften om hem
volksverhalen uit de mondelinge
overlevering toe te zenden, en
al wat hij op die manier wist te
verzamelen is uitgegeven in de
recente publicatie Vertelcultuur in
Nederland.
Een tweede belangrijke
collectie volksverhalen in het
Meertensarchief is het gevolg
van (wat ik maar noem) het
Amsterdamse verzameloffensief in
de jaren zestig en zeventig van de
twintigste eeuw, onder leiding van
J.J. Voskuil (1926-2008). In die
periode hebben 24 verzamelaars in
Nederland bij elkaar zo’n 32.000
verhalen opgetekend en naar het
Meertens opgestuurd. De meest
succesvolle verzamelaar in die
tijd was de Friese hulppredikant
A.A. Jaarsma, die alleen al zo’n
16.000 verhalen verzamelde,
waaronder ruim 300 sprookjes.
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Hij opereerde in de Friese
Wouden en een verspreidingskaart
van zijn activiteiten laat goed
zien welke plaatsen hij met
de fiets wist te bereiken. Voor
elke vertelsessie werd een heel
formulier ingevuld, en alle
verhalen werden uitgeschreven (ze
werden toen nog altijd niet op band
opgenomen – Voskuil zei tegen
zijn verzamelaars: “U doet maar of
u een bandrecorder bent”).
Daarmee komen we aan
bij de database met volksverhalen,
de Nederlandse Volksverhalenbank, waaraan in 1994 begonnen

belang. Het gaat dan om variatie
in tijd en ruimte: hoe verandert
een verhaal van de middeleeuwen
tot nu, of hoe varieert een verhaal
in Europa? Andere belangrijke
aspecten betreffen onderzoek
naar de voordracht (performance),
naar (individuele en collectieve)
repertoires, of de toeëigening
van volksverhalen door bepaalde
plaatsen. Tot de belangrijke
publicaties behoren in dit verband
boeken als Van Aladdin tot Zwaan
Kleef Aan: Lexicon van Sprookjes en
Verhalen van Stad en Streek: Sagen
en Legenden in Nederland.

is en die sinds 2004 online staat:

Meest recent wordt er aan het
Meertens ook weer aandacht
besteed aan verhaalstructuren:
bestaat er zoiets als een
verhaalgrammatica en hoe ziet die
er dan precies uit?

www.verhalenbank.nl.
Deze database bevat
inmiddels ruim 42.000 volksverhalen, gebaseerd op materiaal
uit de bibliotheek en het archief
van het Meertens, maar ook op
nieuw veldwerk en op digitally born
verhalen: bijvoorbeeld moppen
en sagen die op internet geplaatst
worden.
Wat betreft het volksverhaalonderzoek richt men zich binnen
het Meertens Instituut vooral op
de functie en betekenis(-geving)
van mondeling overgeleverde
verhalen. In het comparatieve
onderzoek is daarnaast de
variabiliteit van volksverhalen van

Theo Meder, onderzoeker
van het Meertens Instituut

Een kijkje in de kinderboekenkast van kasteel
Twickel
Op kasteel Twickel bij Delden
in Twente wordt een bijzondere
collectie kinderboeken bewaard.
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Het zijn de boeken van de drie
kinderen Van Heeckeren van
Wassenaer: Marie (1855), George
(1856) en Rodolphe (1858). De ene
keer was het boek een geschenk ter
gelegenheid van een verjaardag,
dan weer een beloning voor
goede vorderingen, zo blijkt uit
de opdrachten voorin de boekjes.
Ze geven een heel aardig beeld
van wat er in het midden van
de 19e eeuw aan leesstof werd
aangeboden aan kinderen uit
adellijke en welgestelde kringen.
De kinderen Van Heeckeren van
Wassenaer werden alle drie in
Den Haag geboren, op het Lange
Voorhout nr.13. Bij boekhandels
als Couvee, Bakhuyzen, en
Thierry & Mensink werden
zowel Nederlandse, Franse als
Engelstalige boekjes voor hen
besteld. In dit verhaal zal ik slechts
een beperkt aantal Engelse en
Nederlandse kinderboeken uit de
prille jeugd van de drie kinderen
belichten.
Omdat er in die tijd in Nederland
belangstelling bestond voor
Engelstalige kinderboeken - en
vertalingen of bewerkingen ervan
- hadden Haagse boekverkopers
goede contacten met Engelse
uitgevers. Mooie voorbeelden
van zo’n belangstelling zijn in de
boekenkast van Twickel te vinden.
Bijvoorbeeld het prachtige Het
nieuwe huis (1862), een beweegbaar
prentenboek van uitgever P.J. Trap
in Leiden, en de Nederlandstalige
uitgave van The History of how Ned
Nimble built his new Cottage’ (1861)
van de Londense uitgever Dean &
Son.
Van dezelfde uitgever is op
Twickel Dean’s New Moveable
Book of the Boys Own Royal Acting
Punch and Judy (1861) en ook de
Nederlandse versie daarvan: De
groote Poppenkast van Jan Klaassen

en Katrijn die een jaar later door
H. Nijgh in Rotterdam werd
uitgegeven. Beide boeken komen
in grote mate overeen, maar in
tegenstelling tot de Engelse Punch
zingt de Nederlandse Jan Klaasen
allerlei liedjes waaronder ‘Alle
eendjes zwemmen in het water’en
‘Schep vreugde in het leven’.
Uiteindelijk zingt hij zelfs uit volle
borst ‘Wien Neerlands Bloed’.
In 1863 kregen de
kinderen Van Heeckeren een
Engelse gouvernante, Miss
Cooper. Vanaf dat moment - tot
haar vertrek vier jaar later - is
er een flink aantal grappige en
kleurrijke boekjes in het Engels
voor de kinderen aangeschaft.
Deze populaire en goedkope
Victoriaanse prentenboekjes
hadden vaak eenvoudig gedrukte
en slordig gekleurde prentjes. Het
papier werd op linnen geplakt
en van een waslaagje voorzien.
Vervolgens werd het boekje
aangeprezen als ‘untearable and
indestructable’. Op de achterzijde
is vaak veel informatie te vinden,
bijvoorbeeld dat het boekje ‘Free
from vulgarism and objectionable
matter’ is, of er staan hele series
(ABC-)boekjes op vermeld,
waaronder het Alphabet of
Londoners - dat ook in de kast van
de kinderen Van Heeckeren staat.
De ABC-boekjes zitten vol leuke
rijmelarijen en alliteraties. Een
opvallend boekje met knalgele kaft
en grappige illustraties is The comic
adventures of Old mother Hubbard
and her dog door Sarah Martin. Het
zit vol humor en gekkigheid en
is bovendien een verhaal zonder
moralistisch gepreek. Het werd
in 1805 voor het eerst uitgegeven,
door John Harris, en had de hele
19e eeuw veel succes.
De drie kinderen Van Heeckeren
verbleven met hun ouders en

gouvernante een aantal maanden
per jaar op kasteel Twickel. Het
hele huishouden verplaatste zich
daarvoor van Den Haag naar
Twickel terwijl op het kasteel
de lessen van de gouvernante
gewoon verdergingen. Bovendien
kwam enkele keren per week de
plaatselijke onderwijzer naar het
kasteel om aanvullend onderwijs te
geven. En ook op Twickel kregen
de kinderen bij gelegenheid van
hun verjaardag of een andere
speciale gelegenheid boekjes
cadeau. In totaal omvat de collectie
67 Nederlandstalige, 65 Franstalige
en 45 Engelstalige kinderboeken.
Onder de Nederlandse
boeken bevinden zich enkele
Struwwelpetriades, navolgingen
van de Struwwelpeter van Heinrich
Hoffmann (1809 - 1894). In
Een nieuw aardig prentenboek
door W.P. Razoux moet een
ondeugende muurbekladder
het bezuren: hij wordt voor straf
eerst flink aan de oren getrokken
en daarna van top tot teen door
de schilder groen geverfd. En in
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Het kluchtige Prentenboek komt
Ietje Mietje die als kind maar
niet rechtop wil lopen, tenslotte
in een martelwerktuig te liggen
om opgerekt te worden. Stoute
kinderen voor Zoete kinderen
probeert kinderen ervan af te
houden om luistervink te spelen
of om oude tantes te plagen.
Dan geldt: Boontje komt om zijn
loontje!, billenkoek en zonder eten
naar bed. Sinterklaas was voor
de kinderen Van Heeckeren ook
geen onbekende. Zij lazen het
boek Sint Nikolaas en zijn knecht
van Jan Schenkman. En ze vierden
ook werkelijk sinterklaas, maakten
surprises voor het personeel en
speelden voor zwarte Piet met hun
vader als Sinterklaas.
Na de komst in juli 1867
van Miss Muller, de Zwitserse
gouvernante, worden er andere
boeken aangeschaft. De kinderen
worden ouder en lezen onder haar
leiding bijvoorbeeld boeken van
Jules Verne, De Negerhut van oom
Tom (in het Frans) en verhalen
over de ontdekking van Amerika.
Miss Muller liet de kinderen ook
opstellen schrijven naar aanleiding
van haar lessen. Deze opstellen
geven een prachtig kijkje in de
jeugd van dit Twickelse drietal.
In deze periode is ook de invloed
van onderwijzers merkbaar. Zo
bracht onderwijzer Roest de
kinderen liefde voor de vaderlandse
geschiedenis bij en hij stimuleerde
die ook door hen boekjes van
bekende auteurs als Gerdes en
Andriessen ten geschenke te
geven.
Wilt u meer weten over de jeugd
van deze drie kinderen, kijk dan op

www.jonkerinde19eeeuw.nl
Christine Sinninghe
Damsté
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De sprookjes van Grimm zijn
vandaag de dag niet meer weg
te denken uit de jeugdliteratuur,
maar toen ze in 1820 voor het eerst
in een Nederlandse vertaling verschenen, waren de reacties niet

Vooral als literatuur voor kinderen
riepen de sprookjes bovendien
veel weerstand op. De Nederlandse vertaler van Sprookjes-boek voor
kinderen heeft, in tegenstelling
tot veel van zijn latere collega’s,
niet ingegrepen in de verhalen,
en heeft ook een selectie gemaakt
die niet specifiek afgestemd was
op kinderen. Zo bevat het boek
een vertaling van “De ondankbare
zoon,” waarin een jongeman zijn
eten niet wil delen met zijn vader.
Als straf komt er een pad op zijn
gezicht zitten, die hij voortaan
moet voeden als hij wil voorkomen

bepaald laaiend. Een anonieme
recensent verweet de vertaler van
Sprookjes-boek voor kinderen niet
alleen slecht werk afgeleverd te
hebben, de sprookjes van Grimm
kregen ook kritiek als kinderliteratuur. Terwijl de romantiek in
Duitsland een herwaardering had
meegebracht voor volksliteratuur,
liet de recensent duidelijk zijn
afkeer blijken voor de “Nieder-zwehrense boerin” die de Gebroeders
Grimm allerlei “rarigheden” op de
mouw had gespeld. Bedoeld werd
de later beroemde Dorothea Viehmann, die de Gebroeders Grimm
vol trots naar voren hadden geschoven als een volkse vertelster in wie
een schat aan verhalen bewaard
was gebleven.

dat ze aan zijn aangezicht begint
te vreten. In een tijd waarin de Nederlandse jeugdliteratuur nog sterk
onder Filantropijnse invloed stond
en vooral nuttig moest zijn, waren
dergelijke griezelige fantasieverhaaltjes uit den boze.
Het succes van de
sprookjes van Grimm kwam
er pas in de tweede helft van
de negentiende eeuw. Tegen
dan hadden de Gebroeders
Grimm naam gemaakt in allerlei
wetenschapstakken, en werden
hun verdiensten als verzamelaars
van volksverhalen stilaan naar
waarde geschat (in de eerste plaats
in Vlaanderen en Friesland).
Bovendien had het sprookje met
de meer literaire verhalen van

Liefde op het tweede
gezicht: De sprookjes
van Grimm in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van de negentiende eeuw
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Hans Christian Andersen aan
waardering gewonnen. Met de
opkomst van het romantisch
kindbeeld werd fantasie ook
meer acceptabel voor jonge
lezers. Enkele toonaangevende
auteurs van het midden van
de negentiende eeuw namen
het ook op voor sprookjes als
jeugdliteratuur. Nicolaas Beets,
of Hildebrand, herinnerde
zich bijvoorbeeld nog levendig
hoezeer hij als kind genoten had
van de sprookjes van Moeder
de Gans (de roepnaam van de
sprookjesverzameling van Charles
Perrault) en hij riep dan ook
om kinderen niet alleen te laten
kennismaken met nuttige en
realistische kinderboeken.
Ook de vertalers en illustratoren
speelden een belangrijke rol in
de doorbraak van Grimm. Door
aanpassingen in vorm en inhoud
maakten zij de sprookjes geschikt
voor het doelpubliek van hun tijd.
Ik beschouw de vertalingen dan
ook als een vorm van “schriftliche
Folklore” (naar een term van
Aleida Assmann), waarbij de
vertalers net als een verteller te
werk gaan. De Grimms hebben
hun rol als “auteurs” van hun
sprookjes geminimaliseerd. Ze
traden naar eigen zeggen op
als spreekbuis voor een grotere,
collectieve vertelschat. Daardoor
hebben hun sprookjes dan ook
niet de autoriteit van een auteur
die over hun inhoud waakt: ze
zijn gemeengoed. Vertalers voelen
dan ook weinig schroom om de
verhalen aan te passen, net zoals
een verhalenverteller kijkt wie er in
zijn of haar publiek zit en daarmee
rekening houdt.
Eind negentiende eeuw en begin
twintigste eeuw valt op hoezeer
de vertalers bijvoorbeeld de rol

van de moeder van Sneeuwwitje
uitbreiden. Die figuur had bij
de Grimms al een hele evolutie
ondergaan. In de manuscriptversie
en de eerste druk van de
Kinder- und Hausmärchen komt
bijvoorbeeld nog geen stiefmoeder
voor. Het is de moeder van
Sneeuwwitje zelf die haar probeert
te doden. Met de introductie van
de stiefmoeder in 1819 konden de
Grimms het ideaalbeeld van de
liefhebbende moeder vrijwaren,
ook al moest zij dan kort na het
begin van het verhaal sterven.
Sommige vertalers gaan nog een
stapje verder in het idealiseren van
die moederfiguur en benadrukken
de tragedie van een vrouw die pas
na lang wachten een kind krijgt en
er dan onmiddellijk afscheid van
moet nemen. Sommige vertalers
maken van de openingsscène
van het sprookje dan ook een
echte “tearjerker” en zetten zo
het contrast tussen de goede,
gelovige moeder en de boze,
goddeloze stiefmoeder extra dik
aan. Niet alleen vertalers geven
zo een bepaalde, eigen draai aan
het sprookje, ook illustratoren
doen dat. Maar de beelden zijn
niet altijd gemakkelijk te lezen.
Zo is de arabesk die circa 1861
bij Goeverneurs versie van
Sneeuwwitje verscheen (in Oude
sprookjes) erg intrigerend. We
zien hier diverse scènes uit het
sprookje verbeeld, ook het einde
van Grimm, waarbij de boze
stiefmoeder zich moet dooddansen
in gloeiend hete schoentjes. Maar
op de prent lijkt de vrouw die danst
meer op Sneeuwwitje dan op haar
stiefmoeder. Heeft de illustrator
zich vergist, of stelt hij zich op als
een rebel, die de teneur van de
tekst tegenwerkt?
De meeste illustratoren stellen

zich in elk geval meer dienend
op, en versterken net als de
vertalers de gelukkige scènes
uit “Sneeuwwitje.” Je kunt
stellen dat het sprookje door alle
kindvriendelijke ingrepen veel
van zijn ziel en diepgang verloren
heeft. De verhaaltjes worden braver
en zoeter. Maar die aanpassingen
waren blijkbaar nodig om de
sprookjes aanvaardbaar te maken
voor een breed publiek. Zonder
de vertalers en de illustratoren
had vandaag de dag misschien
niemand nog van Grimm gehoord.
Voor de onderzoeker zijn hun
aanpassingen en interpretaties
in elk geval interessant
studiemateriaal, want ze geven
een beeld van de opvattingen die
de vertalers volgden om te voldoen
aan de verwachtingen van een goed
kinderboek in hun tijd. Daarbij
evolueerden de opvattingen over
sprookjes van Grimm van volkse,
griezelige “rarigheden” tot de
mooiste en meest tijdloze verhalen
uit de kinderliteratuur.
Vanessa Joosen

Grimm in de (Friese)
praktijk, Mearkes fan
Grimm, een verzameling Friese Grimmsprookjes
Op 30 november is de grootste
verzameling Friestalige Grimmsprookjes tot dusverre verschenen,
in vertaling van ondergetekende.
De eerste stappen om tot dit boek
te komen heb ik gezet in 2010,
vrij vlot na het verschijnen van
mijn Friese vertaling van Tolkien’s
The Hobbit (2009). Ik had me
eerder op The Hobbit gestort,
omdat dat een boek was dat – ook
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na 75 jaar nog altijd – de oudere
jeugd sterk aanspreekt, en dat is
een leeftijdscategorie die mijn
speciale aandacht heeft. Voor
kinderen tot ongeveer 10 jaar zijn
er voldoende leuke boeken in het
Fries te krijgen, maar het aanbod
zakt sterk in kwantiteit en kwaliteit
voor de groep 10-18 jaar. Dat is
des te schrijnender omdat juist
in die leeftijdsfase de massale
ontlezing in het Fries plaatsvindt.
Als bovendien werk wordt vertaald
dat ook de ouders – vaak degenen
die de boeken aanschaffen –
aanspreekt, omdat ze het zelf
kennen of anders weten dat het
boek kwalitatief de moeite waard
is, vergroot men de kans dat het
boek de doelgroep bereikt. En als
het dan ook nog om een erkende
klassieker gaat, wordt bovendien de
‘Friese bibliotheek’ met een mooie
titel verrijkt.
Deze overwegingen
hebben mij ook tot de keuze voor
Grimm’s Märchen gebracht. Al is de
aantrekkingskracht tot de oudere
jeugd anders dan in het geval van
The Hobbit, wel geldt – in nog
sterkere mate – dat dit een titel is
die (groot)ouders zal aanspreken
en via hen ook jongere generaties
zal kunnen bereiken. Bovendien,
elke zichzelf respecterende taal
met een schriftelijke traditie dient
natuurlijk over een vertaling
van de sprookjes van Grimm
te beschikken. De titel werd
Mearkes fan Grimm – niet De
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Mearkes fan Grimm, want ik zag
me genoodzaakt een bloemlezing
te vervaardigen. Gelukkig kon ik
mij hierbij laten leiden door de
selectie van vijftig sprookjes die
de gebroeders zelf maakten voor
hun succesvolle ‘Kleine Ausgabe’
(1825). Ik gebruikte als brontekst
een latere uitgave van het volledige
werk (Insel Taschenbuch 829
(1984), die in ultimo teruggaat
op de ‘Ausgabe letzter Hand’
van 1857), waarin ook de mooie
illustraties van Otto Ubbelohde
(1906-1909) waren opgenomen.
Begin 2012 heb ik
contact gezocht met een bevriend
kunstenaar, die ik uit mijn
studententijd kende: Peter
Boersma – net als ik een Fries
in Groningen. Hij ging voor de
illustraties een samenwerking aan
met illustrator Hilda Groenesteyn.
Via een procedé van scheuren en
plakken met cellotape herschikte
Boersma zowel de brontekst met
de beroemde, honderd jaar oude
illustraties van Ubbelohde als de
nieuwvervaardigde mangaësque,
iconische tekeningen van
Groenesteyn. Zo ontstonden
nieuwe, zeer gelaagde en sterk
feeërieke illustraties, die recht
doen aan de tweehonderd jaar oude
traditie van de Grimm-sprookjes.
De moderne tekeningen zullen
hopelijk kinderen aanspreken,
terwijl oudere lezers zich middels
de collages op ontdekkingstocht
door de Grimm-traditie kunnen

begeven. De vijftig illustraties
zullen overigens in een reizende
expositie vanaf 30 november 2012
tot medio 2013 in de grotere Friese
bibliotheken te zien zijn.
Een vermeldenswaardig extraatje
betreft het sprookje Fan ’e fisker
en syn frou (Van de visser en zijn
vrouw). Dit sprookje werd door de
gebroeders Grimm opgetekend
in het Pommers, een Nederduits
dialect dat aan de Oostzeekust rond
de tegenwoordige Duits-Poolse
grens werd gesproken. Ik heb
een expert op het gebied van het
Hindeloopers (Gosse Blom) bereid
gevonden mijn Friese vertaling
om te zetten in dit – zeer kleine
en sterk bedreigde – Friese dialect.
Aangezien Hindeloopen vanouds
als visserstadje geldt, leent het
zich uitstekend om als equivalent
van het ‘Oostzeenederduits’ te
dienen. De ‘gewone’ Friese versie
is overigens als appendix ook
opgenomen. Natuurlijk is Mearkes
fan Grimm niet het eerste Friese
sprookjesboek – vooral het werk
van Ype Poortinga spreekt wat dat
betreft letterlijk boekdelen. Ook
is het niet de eerste verzameling
Grimm-verhalen; in 2003 werd,
bijvoorbeeld, Nynke van Hichtum’s
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Nederlandstalige Oude bekenden,
dat 25 verhalen bevat, al verfriest.
Maar het is wel voor het eerst dat
zo’n grote verzameling Grimmverhalen in een Friese versie wordt
aangeboden. Ik hoop van ganser
harte dat de verhalen een breed
Fries publiek – en de illustraties
wellicht ook niet-Fries publiek –
zullen bereiken.
Mearkes fan Grimm.
Vertaling: Anne Tjerk Popkema.
Illustraties: Peter Boersma & Hilda
Groenesteyn. Bornmeer, Gorredijk,
2012. ISBN: 978-90-5615-288-8.
Prijs: € 27,50.
Te bestellen via www.bornmeer.nl.
Anne Tjerk Popkema

Symposia
Op de universiteit van Norrköping
in Zweden vond eind september
een congres plaats over
Avantgarde en jeugdliteratuur.
Internationale sprekers van
verschillende disciplines bogen
zich over de invloed van de
twintigste-eeuwse Avantgarde en
wat die betekend heeft voor de
ontwikkeling van de kinder- en
jeugdliteratuur.
De lezingen gingen onder andere
over modernistische Nederlandse
prentenboeken in de eerste helft
van de 20e eeuw (door Saskia de
Bodt), over de invloed van het
Bauhaus, over de illustrator Einar
Nerman, over de pedagogische
ideeën van Walter Benjamin,
de vormexperimenten van
Tom Seidmann-Freud, vroege
prentenboeken in de Sovjet Unie,
modernisme in vroege Zweedse
en Noorse prentenboeken,
kinderboeken en de ‘nieuwe
vrouw’ in de jaren ’30, de invloed

van Karel Appel op Bruna’s Nijntje,
surrealisme voor kinderen, en nog
veel meer.
Het is maar te hopen dat er een
mooi samenvattend boek over het
thema uit voortkomt….!

Onderzoek
Janneke van der Veer is begonnen
aan een promotieonderzoek over
de auteur Diet Kramer, die vooral
bekend is geworden door haar
meisjesromans. Behalve voor
jongeren schreef Diet Kramer
ook voor jonge kinderen en
voor volwassenen. Door haar
medewerking aan tijdschriften als
Opwaartsche Wegen en De Vriend
des Huizes, en het lidmaatschap
van het Verbond van Christelijke
Letterkundige Kringen profileerde
ze zich aanvankelijk als christelijk
schrijfster. Hoewel ze hiervan
op zeker moment afstand heeft
genomen, is toch ook in haar
laatste boeken nog duidelijk sprake
van een christelijk perspectief.
In vergelijking met de
meisjesboeken van veel van
haar tijdgenoten werd Kramers
werk over het algemeen gunstig
beoordeeld. En die waardering
geldt nog steeds: in vakliteratuur
over kinder- en jeugdboeken wordt
Diet Kramer getypeerd als iemand
die haar publiek, in het bijzonder
jongeren, iets te zeggen had.
Van het leven van Diet Kramer
is niet zoveel bekend. Ook is
haar schrijverschap nog nooit
in zijn literaire, culturele en
maatschappelijke context
geplaatst. Zij behoort tot de
groep vrouwelijke auteurs van
de twintigste eeuw die populaire
(jeugd)romans schreven maar
nooit zijn doorgedrongen tot de

officiële letterkunde, een lot dat
zij deelt met andere veelgelezen
schrijfsters van haar tijd als Willy
Corsari en Cissy van Marxveldt.
Met het beschrijven van het leven
en werk van Diet Kramer en het
preciseren van haar betekenis
voor de Nederlandse (jeugd)
literatuur wil Janneke van der Veer
bijdragen aan een completer beeld
van de contemporaine literairculturele ontwikkelingen, in het
bijzonder de rol van schrijfsters
die in hun tijd bekend waren maar
later veelal in de marge terecht
zijn gekomen. Hebt u interessante
informatie over deze auteur,
neem dan a.u.b. contact op via
Jannekevanderveer@kpnmail.nl.

Mengelwerk

Zonder Familie
In 2010 verscheen, na uitgebreid
onderzoek van beide auteurs, De
Nederlandstalige uitgaven van Hector
Malot : een bibliografische catalogus,
door Leon Monné en Frits Roest.
Hierin werd ook aandacht besteed
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aan de ‘mythische’ allereerste
uitgave van Sans Famille in Nederland: een vertaling door Horsa, die
in 1880 zou zijn uitgekomen bij J.
Bergé in Rotterdam onder de titel
Zonder familie. Volgens informatie
in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 1880 zou deze uitgave
al zijn verschenen vóórdat de vertaling van Gerard Keller onder de
titel Alleen op de wereld uitkwam.
Uit een ander bericht in datzelfde
Nieuwsblad blijkt dat Zonder familie
door de leden van de Vereeniging
ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels geboycot diende te
worden, omdat de vertaling door
Keller eerder bij die Vereniging
was aangemeld. Dat was toen allemaal streng gereglementeerd!
Zo ontstond een ‘mythe’ rond
die eerste Nederlandse vertaling.
Niemand had het boek Zonder
familie ooit gezien en het was in
geen enkele bibliotheek aanwezig.
Totdat er een fragment van het
titelblad opdook, door een binder
gebruikt ter versteviging van de rug
van een ander boek. Zonder familie
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was dus kennelijk wel ooit gedrukt,
maar wat was er daarna gebeurd?
Was de hele oplage gebruikt als
bindmateriaal?
Leon Monné laat weten dat hij
inmiddels een exemplaar van deze
uiterst zeldzame uitgave aan zijn
verzameling heeft kunnen toevoegen. Hij kocht het van een antiquaar in België - en dat zal geen
toeval zijn, want het reglement van
de Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels gold niet
buiten onze landsgrenzen!
De Nijmeegse verzamelaars Albert
Lemmens en Serge Stommels
hebben hun collectie Russische

kinderboeken geschonken aan het
Van Abbemuseum in Eindhoven.
De collectie van Lemmens en
Stommels (de LS-collectie)
bestrijkt de geschiedenis van
de Russische kunst van de 20e
eeuw binnen en buiten Rusland
en de Sovjet-Unie en bestaat uit
onder meer kunstenaarsboeken,
kinderboeken, grafiek en
tijdschriften. De LS-collectie bevat

in totaal ongeveer 13.500 titels,
variërend van originele drukken,
affiches en pamfletten tot grafiek,
kunstenaarsboeken, tijdschriften,
geïllustreerde kinderboeken en
referentie- en naslagwerken over
de kunstgeschiedenis van de 20e
eeuw in Rusland en de Sovjet
Unie. De collectie zal niet in de
depots verdwijnen maar onderdeel
gaan uitmaken van de op dit
gebied al rijk voorziene bibliotheek
van het Van Abbemuseum waar
het beschikbaar zal zijn voor
onderzoekers.

Leesgoed, het tijdschrift over
jeugdliteratuur van uitgeverij
NBD Biblion, houdt eind van
dit jaar op te bestaan. De reden:
tegenvallende groei van het
aantal abonnees en uitblijvende
advertentie-inkomsten. Een verlies
voor de informatievoorziening
op het gebied van de kinder- en
jeugdliteratuur, de praktijk van
jeugdbibliotheekwerk en de
leesbevordering. Het blad startte
in 1973 onder de naam En nu over
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jeugdliteratuur en ging in 1986
verder onder zijn huidige naam.
Tot 2007 werd het blad mede
gesubsidieerd door de Vereniging
Openbare Bibliotheken. In 2010
werd de vormgeving van het blad
nog drastisch aangepast om het
aantrekkelijker te maken voor een
grotere doelgroep, maar dat heeft
dus blijkbaar niet mogen baten.

Sinterklaasboeken.
Dat de markt met deze duizenden
oude kinderboeken al te zeer
overstroomd werd, moge blijken
uit het feit dat er veel lots
onverkocht bleven.

Het aanbod oude kinderboeken
op recente veilingen was enorm.
Allereerst was daar de collectie van
Gerrit Komrij die bij Bubb Kuyper
onder de hamer ging. Behalve
dat het daarbij bijna uitsluitend
om kinderboeken uit de 19e eeuw
ging, valt er over zijn verzameling
niet veel te zeggen. Alle bekende
hoogtepunten op het gebied van
het 19e-eeuwse kinderboek waren
wel aanwezig, maar bijzondere
uitschieters of accenten op
bijzondere verzamelgebieden
waren er nauwelijks. Hoewel
hij een populaire bloemlezing
uit de kinderpoëzie van de 19e
eeuw heeft gemaakt, waren er
niet opvallend veel bundeltjes
met kindergedichten in zijn
verzameling te vinden. Voor het
samenstellen van zijn bloemlezing
heeft hij uitsluitend gebruik
gemaakt van de collectie van de
KB. In het ‘gewone’ deel van de
novemberveiling bij Bubb Kuyper
zaten eveneens veel kinderboeken.
In het oog sprongen hier de
talloze lots met oorspronkelijke
tekeningen van Rie Cramer – die
zo goed als allemaal en tegen forse
prijzen verkocht werden. Navraag
over de herkomst leverde alleen
op dat ze “uit een particuliere
verzameling” kwamen, niet uit de
familie Cramer. Ook in de laatste
veiling van Zwiggelaar zaten
veel kinderboeken – waaronder
zo te zien een complete collectie

Karin Vingerhoets laat weten dat
via de KB-website nu een CBKbanner te downloaden is. De
banner is een mooi vormgegeven
plaatje dat linkt naar de CBKcontextpagina en het CBK zelf.
U vindt de CBK-banner via het
menuonderdeel ‘Banners, api’s en
meer’ in de blauwe kolom op de
homepage van de KB. Iedereen die
een website beheert kan zo zijn
bezoekers gemakkelijk toegang
geven tot het CBK door de banner
op de website te plaatsen.

Internet

Op http://deomgevallenboekenkast.
wordpress.com/ is de nieuwe
website te zien waarop Bunny Kelk
haar collectie “De schatten van
Jantje” digitaliseert. Zij laat zoveel
mogelijk kaftjes zien van haar
grote verzameling prentenboeken
- ook in andere talen, zelfs Japans
- en leesboeken voor (oudere)
meisjes zoals verschenen tussen
1900 en 1970. Later wil zij er ook
nog de bibliografische gegevens
aan toevoegen.

Tentoonstellingsplannen
Museum Meermanno in Den
Haag heeft aangekondigd dat
van 16 maart tot 2 juni 2013
een tentoonstelling te zien zal
zijn van Russische avant-garde

boekillustraties.
In het najaar volgt bij hen

een tentoonstelling met een
overzicht van de Nederlandse
stripgeschiedenis.
In Mainz worden voorbereidingen
getroffen voor een grote
tentoonstelling van militaristische
prentenboeken vòòr 1914.
Daarmee willen de samenstellers
laten zien hoe al in de decennia
voor de Eerste Wereldoorlog
de jeugd door middel van
teksten en – vooral – platen
in een militaristische en engnationalistische geest werd
opgevoed, klaargemaakt voor de
oorlog. De tentoonstelling zal
onderdeel uitmaken van meerdere
tentoonstellingen die in Duitsland
te zien zullen zijn in 2014, bij
de herdenking van het feit dat
honderd jaar geleden de Eerste
Wereldoorlog uitbrak.

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
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 verscheen de
biografie van Jean Dulieu ofwel
Jan van Oort, geschreven door zijn
dochter die daarvoor alle nagelaten
dagboeken, brieven en notities heeft
bestudeerd. De Volkskrant (Aleid
Truijens) meldt op 24 november in
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een uitgebreid artikel dat het geen
objectief levensverhaal is geworden,
maar een aangrijpende geschiedenis:
‘Juist de ontzetting en de afkeer van
de dochter, die doorzoekt naar wat
ze eigenlijk niet wil weten en toch
recht wil doen aan de bijzondere man
die Dulieu was, geven dit boek een
spannende onderstroom.’

De Grote Oorlog voor kleine
kinderen : heldenmoed in beeld
/ Anthony Langley, Nicky Langley.
- Leuven : Davidsfonds, 2012. - 149
p. : ill. ; 25 cm. - ISBN: 978-905826-872-3 ; € 27,50.
Publicatie waarin wordt getoond
welk beeld kinderen via hun media
kregen van de Eerste Wereldoorlog.
Samengesteld op basis van
contemporaine jeugdtijdschriften
en kinderboeken uit België,
Duitsland en Groot-Brittannië.
De auteurs proberen te ontdekken
welk gedachtegoed aan kinderen
werd meegegeven en komen tot de
conclusie dat de Eerste Wereldoorlog
voornamelijk werd voorgesteld
en afgebeeld als een periode vol
heldendaden. Dit ‘papieren museum’

bevat talloze afbeeldingen uit
schoolboeken, strips, tijdschriften,
geschiedenisboekjes, pamfletten,
jeugdboeken en zelfs kleurboeken.
In elk hoofdstuk komt een ander
land aan bod: in dat over Frankrijk
bijvoorbeeld lezen we over heroïsche
kinderen die ten strijde trekken; in
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dat over Duitsland staat vooral veel
over wapens en loopgraven. Het boek
bevat langere verbindende teksten en
korte teksten bij de illustraties, en is
uitgevoerd in een mooie vormgeving
met gebruikmaking van zeer veel
kleurenillustraties uit de massamedia
zoals die door Anthony Langley
jarenlang werden verzameld op
rommelmarkten en in antiquariaten.

Een museum voor Hans G.
Kresse / Frits van der Linden. –
Van der Linden, 2012. – 168 p. ;
gekl. ill. – ISBN 978 90 18180 5 6.
Dit in eigen beheer door de oprichter
van het Kressemuseum in Gouda
uitgegeven boek beschrijft o.a. het
leven en werk van de meester, zijn
jeugdwerk voor scoutingblad ‘De
Verkenner’, de oorlogsjaren, en de
jaren vijftig met de doorbraak van
‘Eric de Noorman’. Verder met
losse schetsen en afbeeldingen van
omslagen, voorbeelden van reclameuitgaven, vertalingen en curiosa. Een
hoofdstuk over indianen, Kresse’s
bijdragen aan tijdschriften, en een
overzicht van zijn boekillustraties.
(Bron: Stripschrift 426, sept. 2012).
Te bestellen bij het Kressemuseum in
Gouda www.kressemuseum.nl

uitgave voor een breed publiek.
Op de site www.onderwijserfgoed.
nl staat de Canon van het Onderwijs
ook digitaal.

Oneindige verhalen : hoe
canonwerken voortleven in de
jeugdliteratuur / Sylvie Geerts
en Sara Van den Bossche (red.).
- Gent : Academia Press, 2011. 76 p. ; 24 cm. - Coproductie van
Studia Germanica Gandensia
(libri) en Spieghel Historiael, het
jaarboek van de Bond van Gentse
Germanisten. - ISBN: 978-90-3821875-5.
De eerste bijdrage (van de
samenstellers) gaat over verhalen die
door bewerkingen steeds hernieuwd
worden en zo blijven voortleven.
Marita de Sterck schrijft over
bewerkingen van volksverhalen,
en Michael Cadnum over Robin
Hood; Aidan Chambers bekijkt de
toneelbewerking van het door hem
in 1992 geschreven jeugdboek “De
tolbrug”.

Buitenland

De canon van het onderwijs/

Hänsel und Gretel im
Bilderwald: Illustrationen
romantischer Märchen aus 200
Jahren / Wolfgang Bunzel [Hrsg.].

Emma Los. - Boom;
Onderwijsraad, 2012. – 254 p. ; ill.
23 cm. - ISBN: 9789461057730 ;
€ 17,50.
In 30 vensters (elk 6 pagina’s
groot) wordt een beeld gegeven van
de geschiedenis van het Nederlandse
onderwijs. Aan de orde komen
onder andere: de parochieschool, het
haneboek, Bartjens, Cats en Van
Alphen, de plak en de roe, Afke’s
tiental, Theo Thijssen, Jan Ligthart,
reformpedagogiek en meer. Het
Nationaal Onderwijsmuseum leverde
een bijdrage aan het boek met beelden
uit de collectie. Een aantrekkelijke

- Katalog zur Ausstellung im
Frankfurter Goethe-Haus 24. April
bis 15. Juli 2012. Frankfurt am
Main : Frankfurter Goethe-Haus,
2012. – 165 p. : ill. – ISBN 978-39814599-1-3.
De sprookjes uit de Romantiek
zijn vooral populair geworden
door de illustraties die er vanaf
de vroegste drukken in waren
opgenomen. De platen in de massaal
verspreide geïllustreerde uitgaven
van de 19e en 20e eeuw, hebben
soms archetypische zeggingskracht
gekregen. Na een overzicht van 200
jaar illustratiekunst volgt een deel
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met sleutelscènes uit verschillende
sprookjes. Catalogus van een
tentoonstelling - georganiseerd in het
kader van het Grimm-jaar - met
een overzicht van werk gemaakt
voor sprookjes van de gebroeders
Grimm, Clemens Brentano, E.T.A.
Hoffmann e.a. De illustratoren
zijn Ludwig Emil Grimm, George
Cruikshank,FranzPocci, Moritz von
Schwind, Ludwig Richter, Walter
Crane en vele anderen.

Kinder- und
Jugendliteraturforschung
2010/2011 / hrsg. unter der
Verantwortung von Hans-Heino
Ewers, Bernd Dolle-Weinkauff und
Carola Pohlmann. - Frankfurt.:
Lang, 2011. - 282 p. - ISBN 978363101-0 ; € 51,20.
Bundel essays over onder meer:
de groeiende internationalisering
van het onderzoek naar kinder- en
jeugdliteratuur; de weergave van de
geschiedenis van de Middeleeuwen
in kinderboeken vanaf de 18e eeuw
tot 1945; Portugese volksverhalen en
hun bewerkingen; kindbeelden in de
Nederlandse jeugdliteratuur na 1950
(door Helma van Lierop).

Die schönsten Zaubermärchen
der Brüder Grimm / Ausgewählt
und kommentiert von Barbara
Gobrecht. - Krummwisch:
Königsfurt-Urania, 2010. 189 S. –
ISBN 978-3-86826-019-9 geb.
Een sprookjesdeskundige,
verbonden aan de Schweizerische
Märchengesellschaft,
becommentarieert 19 sprookjes van
de gebroeders Grimm, gekozen uit
het Ölenberger Handschrift, uit de
eerste druk van 1812 en uit de laatste
geautoriseerde uitgave van 1857.
Bevat een mengeling van bekende
en onbekende sprookjes, voor zowel
onderzoekers als voor een breed
publiek.

The Child Reader 1700-1840
/ M. O. Grenby. - Cambridge:
Cambridge University Press, 2011.
xv+320 p. ; 24 cm. - ISBN 0-52119644-2 hbk : £55.00.
Onderzoek naar de lezers van de
eerste echte kinderboeken in GrootBritannië in de 18e eeuw. Wie
waren ze, welke boeken hadden
ze, hoe kwamen ze eraan en hoe
gebruikten ze hun boeken? Grenby
raadpleegde verschillende bronnen,
zoals inscripties en aantekeningen
in de boeken, brieven en dagboeken,
inventarissen en doopregisters,
portretten en opvoedkundige
geschriften. Het is hem gelukt de
maatschappelijke achtergrond van
de eigenaren te reconstrueren, en
soms ontroerende ervaringen van
afzonderlijke kinderen te vinden.

In E-book library
Racial innocence : performing
American childhood from slavery
tot civil rights / Robin Bernstein.
– New York, NY University Press,
2011.
Hoog geprezen historisch
onderzoek naar de herkomst van het
onschuldige (blanke) kindbeeld en
de raciale wortels ervan in de 19e- en
20e-eeuwse populaire cultuur in de
Verenigde Staten. Met aandacht
voor schriftelijke uitingen en voor
alledaagse voorwerpen en drukwerk,
die dergelijke raciale denkbeelden tot
op de dag van vandaag weerspiegelen.
Bernstein toont aan dat materiaal
ontworpen voor meisjes en vrouwen,
zoals poppen en speelgoed, een
cultureel relevante rol speelt.
Theaterproducties, van de optredens
van ‘black minstrels’ en ‘Uncle Tom’s
Cabin’ tot de ‘The wonderful Wizard
of Oz’; boeken van Joel Chandler
Harris en Frances Hodgson Burnett;
merchandise producten (Raggedy
Ann-poppen) en reclames tonen hoe
“onschuld” steeds meer het exclusieve

domein werd van blanke kinderen.

Children’s Literature, Popular
Culture, and Robinson Crusoe /
by Andrew O’Malley. – Basingstoke
[etc.] : Palgrave Macmillan, 2012.
- (Critical approaches to children’s
literature) - 195 p. ; ill. : 23 cm. ISBN 978-0-230-27270-5.
Dit onderzoek naar het lange en
gevarieerde ‘naleven’ van Defoe’s
‘Robinson Crusoe’ geeft niet alleen
nieuw inzicht in de blijvende
populariteit en het belang van het
verhaal van Robinson, maar ook in
hoe kindbeelden worden gevormd
door nostalgie en populariteit. Juist
het Robinson verhaal is een goed
voorbeeld om te laten zien hoe die
ontwikkeling is, door de grote variatie
in bewerkingen, verkortingen en
hervertellingen. Bijna drie eeuwen
lang laten robinsonades, volksboeken,
liedjes, speelgoed en spellen de plaats
zien die Crusoë in onze cultuur heeft
ingenomen.

The Story of Charlotte’s Web:
E. B. White’s Eccentric Life
in Nature and the Birth of an
American Classic / by Michael
Sims. New York: Walker &
Company, 2011. - 307 p. ; 22 cm. 978-0-8027-7754-6 hbk.
Chronologisch verteld verhaal
over het leven van E.B. (Andy)
White, en zijn vrouw Katharine,
levend op een boerderij in Maine, de
plek waar de spin Charlotte in een
schuur werd geboren. White kende
alle dieren waarover hij schreef uit
zijn naaste omgeving: hij was een
verlegen jongen, die meer gaf om
dieren dan om mensen. Toch werd
hij wereldberoemd: van ‘Charlotte’s
web’ werden meer dan 45 miljoen
exemplaren verkocht. Michael Sims
gebruikte brieven van White en de
archieven van de uitgever en de NewYorker. Met een fotokatern.
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Over the rainbow : queer
children’s and young adult
literature / edited by Michelle
Ann Abate and Kenneth Kidd. Ann Arbor, Mich : University of
Michigan Press ; London : 2011.
- ix, 407 p. : ill. – ISBN 978-0-47207146-3 ; £ 83,50.
Bloemlezing van zeventien
deels eerder gepubliceerde essays
over homoseksualiteit in teksten
voor kinderen en jongeren. Het
begrip ‘queer’ verandert van een
vage warrige omschrijving tot
een duidelijker weergave van de
aantrekkingskracht van dezelfde
sekse. Boeken als ‘Harriet the
Spy’,‘Rainbow Boys’,‘Little Women’
en de Harry Potter-reeks komen aan
de orde, alsmede vriendschappen
op jongenskostscholen in de late
negentiende eeuw.

typografie, illustraties en banden,
en de vernieuwing die in de 20e
eeuw werd doorgevoerd. Bevat een
fotokatern van 51 pagina’s met
afbeeldingen van het bedrijf en van
boekbanden en illustraties. Om een
beeld te krijgen van de bijzondere
prijsbandjes die ze bij Mame
maakten: zie het KB blog van Rens
Top getiteld ‘ 22 keer prijs’: http://

blog.kb.nl/.
L’art du pop-up et du livre animé
/ Jean-Charles Trebbi. – Paris :
Editions Alternatives, 2012. 160 p.
ills. - ISBN 9788492810659 ;
€ 33,00.
Een kijk- (en doe-)boek over
beweegbare en pop-up boeken met
informatie over hun geschiedenis,
de gebruikte technieken, de
paper-engineers die ze maken,
en verzamelaars. Ook aan
kunstenaarsboeken met beweegbare
of driedimensionale elementen
wordt veel aandacht besteed. Met
Nederlandse inbreng van Kees
Moerbeek (paper-engineer), Ingrid
Siliakus (papier kunstenaar) en
Anneke Veenstra (verzamelaar).
Een Engelse vertaling verschijnt
binnenkort als “The Art of Pop
Up. The Magical World of ThreeDimensional Books”, Promopress,
London, ISBN 9788492810659.

Mame : deux siècles d’édition
pour la jeunesse / sous la dir. de

Bijzondere (her)uitgaven

Cécile Boulaire. - Rennes : Presses
universitaire de Rennes, 2012. 563 p., LI p. pl. - ISBN: 978-2-75351858-2.
Dikke pil met slappe kaft, met
hoofdstukken over de oprichters
van de uitgeverij en hun opvolgers,
de katholieke identiteit, de
werkomstandigheden, de godsdienstige
propaganda, series, genres, schrijvers
en vertalers, stijl en techniek,

De sprookjes van de Gebroeders
Grimm / samengest. door Noel
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Daniel ; met de vertaling van Ria
van Hengel. - Köln : Taschen, 2011.
- 320 p. : ill. ; 27 cm. - ISBN: 978-38365-2673-9, geb. € 30,-.
Na uitgaven in het Engels en Duits
is er nu een Nederlandse editie
verschenen van dit luxe uitgevoerde,
gebonden boek met 27 sprookjes
van Grimm en ruim voorzien van

kleurenillustraties van beroemde
kunstenaars. Met een bijlage waarin
biografieën zijn opgenomen van
de illustratoren: Hanns Ancker, L.
Leslie Brooke. Walter Crane, George
Cruikshank, Elsa Dittmann, Fedor
Flinzer, Wanda Gág, Rudolf Geissler,
Landrová, Heinrich Lefler en Joseph
Urban, Herbert Leupin, Heinrich
Leutemann, Heinrich Merté, Viktor
Paul Mohn, Kay Nielsen, Dora
Polster, Arthur Rackham, Käthe
Reine, Oswald Sickert, Jessie Willcox
Smith, Otto Speckter, Gustav Süs,
Gustaf Tenggren, Joseph Urban,
Franz Wacik en Wanda ZeignerEbel.

Beest in bed, negen echte
volkssprookjes / verz. en
naverteld door Marita De Sterck
; met prenten van Jonas Thys.
- Antwerpen : De Bezige Bij
Antwerpen, 2012. - 190 p. ; ill. :
21 cm. – ISBN 978-90-8542-353-9
geb.
De Vlaamse kinderboekenschrijfster
en antropologe Marita De Sterck
geeft negen volkssprookjes in hun
oorspronkelijke ongekuiste vorm
weer. In deze verzameling bevatten
de verhalen de oorspronkelijke
agressie, wreedheden, incest en
erotische passages. Het gaat om
Belle en het Beest, Assepoester,
Bontepels, Roodkapje, De schone
slaapster, De Kikkerkoning, Raponsel,
Blauwbaard, en Sneeuwwitje. Met
een uitgebreid nawoord waarin hun
oorsprong aan bod komt, evenals
verschillende varianten, de censuur en
de vertrutting (door met name Walt
Disney). Geïllustreerd met sfeervolle
zwarte linoleumafdrukken met rood
accent van Jonas Thys.
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Uit de tijdschriften
Het aanbod aan tijdschriften binnen
de KB is het afgelopen jaar sterk
gewijzigd. Van de papieren bladen is
ter plekke nog maar weinig ter inzage;
van de digitale via internet steeds
meer.

Nederland
Boekenpost ( no. 121 en 122,
sept/okt. en nov/dec. 2012)
bevatten artikelen over Uitgeverij
Het Goede Boek 80 jaar (door
Richard van Schoonderwoerd);
over het bloemenboek Kijkjes in
de plantenwereld met illustraties
van Wenckebach (door Janneke
van der Veer); een artikel over
de geschiedenis van de firma
Van Houten, die kinderboeken
en -tijdschriften gebruikte om
reclame te maken (door Peter van
Dam); een artikel over auteur Kees
Valkenstein (door Rein Talens);
een stuk over Sint Nikolaasvertellingen voor de jeugd door C.
van Schaick uit 1849 (door Frits
Booy), een bijdrage over schoolleesboekjes (door Jacques Vos)
en een artikel over de 60-jarige
Donald Duck.

De Leeswelp (no. 8, 2012) bevat
een bijdrage over het boek Beest in
bed, negen echte volkssprookjes.
Lexicon van de jeugdliteratuur
(aanvulling 90, okt. 2012) bevat
onder meer een lemma over
Cornelis Grilk (schreef ook onder
de naam C. Goudriaan).

Stripnieuws (no. 46, maart 2012)
bevat een artikel over Dick Matena
en zijn eerste strip, Polletje Pluim
bij de Toonder Studio’s. In no. 47
(juni 2012) vertelt Dick Matena

over zijn samenwerking en
vriendschap met Marten Toonder.
No. 48 (aug. 2012) bevat een In
Memoriam voor Dick Bruijnestein,
een bijdrage over 45 jaar
stripweekblad Tina, en een artikel
over Hans Kresse. In no. 49 (nov.
2012) bijdragen over striptekenaar
en illustrator Ben van Voorn en
over Marc Sleen.

Stripschrift (no. 422, maart
2012) bevat een bijdrage over de
verstripping van de Bob Eversjeugdboeken, en in no. 426 (sept.
2012) een artikel over de stripversie
van Kees de Jongen.

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 is met ‘#’ voor de titel van
het tijdschrift aangegeven dat het om
een digitaal tijdschrift gaat.
Hoe vindt u de e-tijdschriften?U hebt
daarvoor een KB-lenerspas nodig.
Op de website van de KB (www.
kb.nl) klikt u op ‘Catalogi & digitale
collecties’ en daarna op ‘Volledige
tekst en beeld’. Kies dan voor ‘Project
Muse’.

#American Periodicals (jrg. 22,
no. 2, 2012) bevat een artikel over
19e-eeuwse missietijdschriften
voor kinderen (The white child’s
burden). (in Project Muse)

#Bookbird (jrg. 50, no. 3, juli 2012)
bevat een artikel over de weergave
van de laagste maatschappelijke
klasse in 19e- en 20e-eeuwse Britse

verhalen. (in Project Muse)

#Comparative studies of South
Asia, Africa and the Middle
East (jrg. 32, no. 2, 2012) bevat
een artikel over Russische
kinderboeken voor CentraalAziatische kinderen uit 1926-1932.
(in Project Muse)

Jeunesse (jrg. 4, no. 1, zomer
2012) bevat artikelen over
bewerkingen van De rattenvanger
van Hamelen; gidsen voor meisjes
van de ‘Girl Guide Movement’; en
over de invloed van Disney.

#Journal of American Folklore
(jrg. 125, no. 498, herfst 2012)
bevat een artikel over veranderende
kindbeelden vanaf de late 19e
eeuw. (in Project Muse)

# Library trends (jrg. 60, no. 4,
lente 2012) bevat een artikel over
Amerikaanse serieboeken van
1890-1950. (in Project Muse)

#Marvels & Tales (jrg. 26, no.
2, 2012) bevat een artikel over
Sneeuwwitje en de fascinatie van
volwassenen voor kindermoord
door een ouder.

Paedagogica historica (jrg. 48,
2012, no. 1) bevat een artikel over
Duitse eerste leesboekjes in de
jaren 1933-1945.

#Victorian Periodicals Review
(jrg. 45, no. 3, herfst 2012) bevat
een artikel over de tijdschriften
The Girl’s Own Paper en The Girl’s
Realm. (in Project Muse)

Verantwoording
illustraties
In dit nummer is gekozen voor
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illustraties van André Vlaanderen
(1881-1955). In het CBK staan
94 titels waaraan hij heeft
meegewerkt. Een vrolijke jeugd
zal hij niet gehad hebben, want
toen hij 5 jaar was overleed zijn
moeder en werd hij opgenomen
in het Walenweeshuis aan de
Vijzelgracht in Amsterdam. Een
opleiding kreeg hij er wel: hij
leerde voor lithograaf en ging
later naar de Rijksacademie voor
Beeldende kunsten. Hij werkte als
leraar en bij een architectenbureau,
werd reclametekenaar en
tekende onder andere voor de
Gazelle Rijwielfabriek. Niet
de boekjes van Piet Pelle, maar
een aantal beeldverhalen met
zeer gedetailleerde tekeningen.
Daarnaast ontwierp hij vele
boekomslagen en affiches en
illustreerde hij (kinder-)boeken.
De illustraties zijn gekozen uit:
Bulgaarse sprookjes, Antwerpen
: Boekuil en Karveel, 1947; De
groene slang : een sprookje van
Goethe, Wereld-BibliotheekVereniging, 1940; reclameboekjes
voor Gazelle rijwielen, met teksten
van Nono uit de periode 1930 tot
1938.

Vragen
Op de vragen naar onbekende
kinderboekjes in het vorige
nummer is helaas nog geen
reactie gekomen. De afbeeldingen
hebben jammer genoeg niet tot
herkenning geleid.
Clemens van Rossem zoekt
naar een verhaal over een
“weemannetje”. Het werd zo
ongeveer 50 jaar geleden klassikaal
gelezen op de lagere school. Het
was een katholiek boekje dat zich
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in zijn herinnering afspeelde op
Sicilië. Clemens herinnert zich
nog enkele bijzonderheden over
het weemannetje: hij week terug
voor een kruisteken, en zijn kreet
‘Wee Wee’ klonk door de nacht en
was angstaanjagend. De pogingen
om het weemannetje te bestrijden
eindigden ergens in een diepe
grot, waarin het weemannetje, op
de vlucht voor de priester met het
kruis, steeds verder terugweek
en tenslotte met een ijzig ‘Wee
Wee’ verschrompelde. Mogelijk
stond er een plaatje bij van die
grot. Informatie graag naar: post@
huizevanrossum.demon.nl, of per
telefoon 06-21583007.
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