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deze Berichten ontvangt. Een betalingsverzoek dat
uiteraard alleen gericht wordt aan de donateurs die
nog geen donatie hebben overgemaakt. Vanwege
de gecentraliseerde verzending door de drukker
ontvangen helaas alle donateurs mijn herhaald
betalingsverzoek.
Aernout Borms, penningmeester SGKJ
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Een terugblik op 20 jaar Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur
Om een indruk te krijgen hoezeer donateurs zich bij de
Stichting betrokken voelen en wat de Stichting in de loop van
de tijd voor hen betekend heeft, heeft het bestuur een aselecte
groep donateurs een aantal vragen voorgelegd. Toen de
verkregen antwoorden zo interessant bleken dat het bestuur
het jammer vond om ze alleen voor het oorspronkelijke,
interne doel te gebruiken, is in overleg met de redactie
besloten een samenvatting van de antwoorden van enkele
donateurs in de Berichten op te nemen. Tot dat doel maakte
Margreet van Wijk onderstaande bijdrage.
De voorganger, het begin en de ontwikkeling van de
SGKJ
Speciaal voor het jubileum van de SGKJ heeft Joke
Linders een stukje geschiedenis op een rij gezet.
De voorloper, het Landelijk Platform Kinder- en
Jeugdliteratuur, werd opgericht op 2 november 1985
en op 9 april 1986 als Stichting bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven. Die Stichting, onder
voorzitterschap van Hugo Verdaasdonk, had tot doel:
‘het bevorderen van de aandacht voor kinder- en
jeugdliteratuur in onderwijs en onderzoek, bij instellingen
die boeken produceren, verspreiden en beoordelen, en
bij het lezend publiek en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.’
Het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur waarvan
Toin Duijx de grote promoter was en altijd is gebleven
ook toen het Literatuur zonder leeftijd ging heten, werd
het medium waarin alle informatie samenkwam.
Binnen dat Platform ontstonden verschillende
werkgroepen, ieder met een eigen doelstelling:
• de werkgroep Noord-Zuid ontmoetingen onder
aanvoering van Toin Duijx;
• de werkgroep Critici van kinder- en jeugdboeken
onder aanvoering van Joke Linders;
• de werkgroep Geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur met als bestuursleden Gerard
Brantas, Toin Duijx en Netty van Rotterdam;
• de werkgroep Friese jeugdliteratuur, ook wel Nienke
van Hichtum genoemd, onder leiding van Jant van
der Weg;
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•

de werkgroep Kinder- en jeugdliteratuur in het HBO
onder leiding van Tom Baudoin, Tonnie MeelisVoorma, Bea Ros, Harry Overmeijer en Petra
Molenaar, het vijftal dat in 1982 al een module
geschiedenis van de jeugdliteratuur had ontwikkeld
voor de Nutsacademie in Rotterdam;
de werkgroep Sectie Nederland IBBY.

Bij de oprichting van de SGKJ waren de doelstellingen
hetzelfde als die van de gelijknamige werkgroep toen
die nog onderdeel uitmaakte van het Platform: ‘de
jeugdliteratuur en met name de geschiedenis ervan
serieus nemen als object van onderzoek; uitwisselen van
ervaring en kennis op het gebied van de geschiedenis
van kinder- en jeugdliteratuur; het stimuleren en
bezoeken van collecties kinder- en jeugdboeken; het
organiseren van studiemiddagen.’
Op onze vraag naar de betekenis van de Stichting
schetste Joke Linders een aantal algemene
ontwikkelingen met betrekking tot de bestudering van
de geschiedenis van de jeugdliteratuur waaraan de SGKJ
als organisatie en via de daarin georganiseerde personen
een bijdrage heeft geleverd:
• Veel donateurs van de SGKJ hebben artikelen
geschreven voor het Lexicon van de jeugdliteratuur,
nog altijd een belangrijke bron van kennis van het
kinderboek.
• De vele activiteiten en studies van donateurs
hebben bijgedragen aan de vervaging van de enge
grenzen tussen literatuur voor volwassenen en
literatuur voor kinderen. Dat blijkt onder meer uit
bijdragen in Literatuur zonder leeftijd, uit de manier
waarop jeugdliteratuur in de media haar plaats
heeft veroverd, en zeker ook uit het toegenomen
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
kinder- en jeugdliteratuur. Er is inmiddels een
handboek over de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur verschenen, en een vervolg daarvan
staat op stapel.
• Op de universiteiten wordt inmiddels substantieel
meer onderzoek gedaan op het gebied van de
jeugdliteratuur dan in de jaren tachtig.
• In Tilburg is er nu zelfs een master jeugdliteratuur!
• Studenten kunnen prijzen winnen voor scripties en
beurzen krijgen om onderzoek te doen (Veni-beurs
voor jonge onderzoekers).
• De Woutertje Pieterse Prijs, tot stand gekomen
dankzij samenwerking tussen de werkgroep Critici
van kinder- en jeugdboeken en enkele enthousiaste,

•

niet-georganiseerde critici, is uitgegroeid tot een van
de meest onafhankelijke en prestigieuze literaire
prijzen.
Van het werk, de kennis, de ervaring en het netwerk
van Jeannette Kok, een belangrijk lid van het SGKJ,
heeft iedereen altijd kunnen profiteren doordat
het via de contacten binnen de Stichting altijd
makkelijk toegankelijk was.

Stemmen over de SGKJ
Joke Linders
Joke was dus vrijwel vanaf het eerste uur betrokken
bij het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur.
Toen de werkgroep Geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur een eigen stichting werd, is ze daar ook
meteen donateur van geworden. De SGKJ heeft zeker
voldaan aan wat ze ervan verwachtte: “Ik heb in de
loop der jaren veel mensen ontmoet die enthousiast
zijn over jeugdliteratuur en die het de moeite waard
vonden om kinderboeken te verzamelen, te bestuderen
en/of daarover te publiceren. Die uitwisseling blijft
inspirerend. Op de studiedagen ervaar je hoe serieus
dat onderzoek is. Je ziet aan het werk van het echtpaar
Buijnsters, hoe je net zo weten-schappelijk te werk
kunt gaan in een onderzoek naar jeugdliteratuur als
op andere terreinen van de literatuur. Je kunt er met
dezelfde instrumenten naar kijken en zo de eigenheid
ervan vaststellen. Het doet mij plezier als enthousiaste
jonge onderzoekers komen vertellen over hun
bevindingen.”
Ze hoopt dat de SGKJ ook in de toekomst studenten de
gelegenheid zal geven verslag te doen van onderzoek dat
ze voor hun master doen. Wat ze ook graag op studiedagen zou willen horen, zijn persoonlijke verhalen
met herinneringen aan oude kinderboeken, en door
wie ze wanneer gelezen werden, en wat ze indertijd
betekend hebben voor die mensen. Beschrijvingen van
collecties en de relevantie ervan vindt Joke ook een
boeiend onderwerp. Wat de SGKJ voor Joke persoonlijk
heeft betekend? “Juist als zelfstandige zonder
vanzelfsprekende werk-omgeving zijn verbindingen met
anderen van groot belang. Ze voeden je enthousiasme,
liefde en kennis voor de kinder- en jeugdliteratuur. In
de werkgroep is het goed toeven. Ik vond het ook altijd
prettig om op studiebijeenkomsten te mogen vertellen
over eigen onderzoek. Niets fijner dan een kritisch en
aandachtig gehoor.”

Sanne Parlevliet
Sanne heeft in oktober 2005 op uitnodiging van het
bestuur een lezing gehouden voor de SGKJ. Kort
daarna is ze donateur geworden. Op dat moment
begon ze ook aan haar proefschrift. Juist vanwege haar
onderzoek wilde ze graag mensen ontmoeten die veel
kennis hebben over de geschiedenis van kinder- en
jeugdboeken. Daarom vindt ze de studiedagen zo
belangrijk. Ze heeft daar dan ook verschillende mensen
om advies gevraagd.
Ook de Berichten zijn voor haar van belang: “De
Berichten lees ik altijd. Zo kan ik op de hoogte blijven
van de relevante literatuur. Bij de besproken literatuur
zitten altijd wel een of meer tips die ik kan gebruiken;
publicaties, die ik graag wil lezen.”
Sanne is lid van IBBY en zit in de redactie van Literatuur
zonder Leeftijd. Onlangs heeft ze een Veni-beurs
gekregen om vier jaar verder onderzoek te doen, in dit
geval naar historische verhalen voor de jeugd. Als ze wat
verder is met haar onderzoek, wil ze daarover zeker weer
eens een lezing houden op een studiedag!
Jeroen Salman
Jeroen kwam in 2001 bij de SGKJ terecht toen hij aan de
Universiteit van Utrecht begon met zijn postdoctoraal
onderzoek naar de opkomst van jeugdliteratuur in
Nederland. In de periode dat hij met dat onderzoek
bezig was, hebben zijn ontmoetingen binnen de
Stichting hem veel nuttige tips en nieuwe contacten
opgeleverd. “Het heeft me veel inzicht gebracht in
het onderzoeks- en liefhebbersveld met betrekking tot
kinderboeken in Nederland.”
Jeroen is ook lid van Nederlandse Boekhistorische
Vereniging. De SGKJ vindt hij wat informeler dan de
NBV; bovendien zijn daar volgens hem relatief meer
echte liefhebbers te vinden, maar de beide organisaties
vullen elkaar goed aan. “Voor een wetenschapper is de
nieuwsbrief van de SGKJ belangrijk met het oog op de
publicaties, terwijl ik me beter tot het jaarboek van de
NBV kan wenden als ik een wetenschappelijk artikel wil
publiceren.”
Jeroen heeft enthousiast meegewerkt aan de organisatie
van het gezamenlijke congres. “We hebben met
deze twee organisaties in 1999 een mooi congres
georganiseerd in Utrecht onder de titel Tot Volle
Waschdom, waar beide culturen samenkwamen”. “Van
beide organisaties heb ik nog steeds veel profijt bij mijn
onderzoek.”
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Miep Slager
In 1992 woonde Miep Slager voor het eerst een
bijeenkomst bij van het Platform en vanaf dat moment
is ze steeds naar de bijeenkomsten van het Platform
blijven komen, en daarna naar de studiedagen en
excursies van de Stichting. Al vanaf begin jaren zeventig
verzamelde ze geïllustreerde boeken met tekst en
muziek van kinderliedjes, uitgegeven vòòr 1950; niet
alleen Nederlandse muziekboeken, maar ook Engelse,
Duitse en Franse. Een ander deel van haar verzameling
bestaat uit uitgaven van Goudhaartje en de Drie Beren.
De eerste kennismaking met de SGKJ had te maken
met een vraag over haar verzameling. Netty van
Rotterdam organiseerde in 1992 in de bibliotheek
van Rotterdam een tentoonstelling over de schrijver
Simon Vestdijk. Hans Visser, die destijds bezig was een
biografie over Vestdijk te schrijven, was op zoek naar
alle kinderboeken die Simon Vestdijk beschrijft in zijn
roman Kind tussen vier vrouwen maar miste er een dat
nergens was te vinden. Dat muziekboek had Miep voor
hem, met daarbij ook nog de oorspronkelijke Engelse
uitgave. Die twee boeken uit haar verzameling heeft ze
toen uitgeleend voor de tentoonstelling .
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(Aan het oerboek van die eerste roman van Vestdijk,
verschenen in 2010, heeft ze nog een bijdrage geleverd.)
Na die eerste kennismaking is ze gebleven, want “Daar
vond ik een groep mensen die gedreven was door hun
interesse voor kinderboeken, aan wie je niet hoefde uit
te leggen, waarom je nu juist kinderboeken verzamelde.”
Joke Thiel, die toen ook heel actief betrokken was bij het
Platform, kende ze al. Tijdens haar bibliotheekopleiding
in Amsterdam in de jaren zestig liep ze stage in de
jeugdbibliotheek aan de Wijdesteeg, waar Jannie
Daane de scepter zwaaide en Joke Thiel assistente was.
Miep is altijd zoveel mogelijk naar de studiedagen
gekomen en meegegaan op excursie. “De excursies
met een kleine groep bij mensen thuis heb ik altijd erg
leuk gevonden.” Zelf heeft ze ook een paar keer een
kleine groep ontvangen. In de periode waarin Theo
Gielen in restaurant Lofen in Utrecht het informele
kinderboekencafé organiseerde (1997 en 1998), was ze
daar ook altijd te vinden, evenals bij de Van Veen-kring.
“Het leuke van de bijeenkomsten in de Van Veen-kring
was, dat je rond de tafel gezeten de besproken boeken
ook daadwerkelijk kon bekijken terwijl daarover heel
informeel verteld werd”. Zelf heeft Miep daar in 2003
een verhaal gehouden over haar verzameling verhalen
van Goudhaartje en de drie beren. Een samenvatting
daarvan stond in de Berichten van december 2003.
Al veel eerder, in 1997, stond er in de Berichten een
verhaal over haar muziek(prenten-)boekenverzameling.
De Berichten leest ze trouwens altijd meteen, zodra het
blad in de brievenbus valt!
Tijdens de studiedagen van de SGKJ leerde ze Janneke
van der Veer kennen, die haar over haar verzameling
heeft geinterviewd voor het tijdschrift Traditie (voorjaar
1999).
“De SGKJ betekent voor mij een soort familie, een
vriendengroep van mensen die dezelfde ‘afwijking’
hebben als ik, mensen die gedreven zijn en enthousiast
bezig zijn met kinderboeken. Ik voelde me er meteen
thuis en ik verheug me steeds weer op de volgende
bijeenkomst.”
“Binnen de SGKJ waren er soms vragen over
kinderliedjes, maar via deze contacten kwamen ook
veel mensen van daarbuiten bij mij terecht op zoek
naar de tekst en/of de muziek van een liedje uit hun
jeugd. Omdat ik een kaartsysteem had gemaakt van
alle eerste regels van de liedjes uit mijn boeken, kon ik
die vragen heel vaak snel beantwoorden. Zo kwamen
er bijvoorbeeld veel vragen via de muziekantiquariaten
waar ik boeken kocht, en in de periode vòòr de
liedjesbank ook via het Meertens Instituut.

Het geeft altijd veel voldoening om te zien, hoe blij
mensen zijn met wat ik voor ze gevonden heb.”
Mooie ervaringen met de muziekboeken die zij voor de
vragers opgespoord heeft, hebben soms ook betrekking
op mensen van buiten de SGKJ. Miep vertelt over een
man voor wie ze in 2004 de tekst uit haar collectie
opdook van de operette De standvastige tinnen soldaat.
“Zeven jaar nadat ik voor hem de tekst gekopieerd had,
kreeg ik in juni 2011 een uitnodiging voor de uitvoering
van die operette. Na veel moeite had hij in eindelijk een
groep vrouwen gevonden die het werk wilden uitvoeren.
Ik ben er naar toegegaan. Het was een bijzondere
ervaring om eindelijk de muziek van Hendrika van
Tussenbroek (1854-1935) die de operette schreef, te
kunnen beluisteren.”
Margreet van Wijk-Sluyterman

Excursie naar De vrolijke brigade
De eerste deelnemers aan de excursie op 5 april kwamen
al vroeg naar museum Meermanno voor een bezoek
aan de tentoonstelling De vrolijke brigade. Russische
prentenboeken voor voor jong en oud 1925-1941. Met
ongeveer vijftig vrienden en enkele medewerkers van het
museum zat de tuinzaal helemaal vol. Albert Lemmens
en Serge Stommels vertelden op een pakkende manier
over de Russische prentenboeken die ze verzameld en
bestudeerd hebben. Inspiratie voor de huidige expositie
is de tentoonstellling die op 21 april 1929 in het Stedelijk
Museum in Amsterdam werd geopend. Daar waren
toen voor het eerst deze nieuwe kinderboeken uit de
Soviet Unie te zien, uitgegeven door de Staatsuitgeverij.
De goedkope boeken werden in grote oplagen gedrukt
en voor de illustraties werden auteurs en kunstenaars
gevraagd die hun sporen reeds verdiend hadden en
die dit werk als een eervolle opdracht beschouwden.
De kunstenaars sloten met hun illustraties aan bij
de ontwikkelingen in de moderne kunst van hun tijd
en daardoor waren de boeken opvallend kleurrijk en
innovatief.
Na de inleiding kon iedereen de tentoonstelling
bekijken. Elke zaal toonde boeken rond één thema:
aan het begin waren de Nederlandse uitgaven van deze
Russische prentenboeken te zien, verschenen tussen
1929 en 1931, als vervolg op de tentoonstelling in het
Stedelijk Museum. De ‘boeken over technologie en
productie’ moesten de Russische kinderen voorbereiden
op de omschakeling van de landbouw naar de

industrie in een socialistische maatschappij. Andere
prentenboeken waren bedoeld om de kinderen in te
wijden in ‘de nieuwe manier van leven’ na het eerste
vijfjarenplan (1928-1933). De dieren in de ‘boeken over
de natuur’ worden altijd afgebeeld in hun eigen milieu,
nooit aangekleed als mensen. Enkele Russische auteurs
werden beïnvloed door de Engelse nonsensrijmpjes,
zodat er ook ‘vrolijke boeken’ te zien waren, met
grappige gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van
de kinderen. Die zaal toonde ook boeken met raadsels.
Serge en Albert liepen rond door de zalen en gaven
uitgebreid antwoord op de vragen over de boeken, de
makers en over hun verzameling, die de basis vormt
voor deze tentoonstelling.
Zoals een van de deelnemers zei: “Het is echt prettig om
eerst het verhaal te horen en het moois vervolgens met
eigen ogen te kunnen bekijken.”
Het was een geanimeerde middag rond een prachtige
tentoonstelling!
Margreet van Wijk-Sluyterman

Er was eens... de sprookjescollectie
van de KB
Nederland viert dit jaar dat de Kinder- und Hausmärchen
van Grimm 200 jaar geleden verschenen. De sprookjes
van Grimm, maar ook van Perrault, Andersen en andere
auteurs zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de
kinderkamers noch uit onze literatuur. De KB-collectie
telt ruim 8500 uitgaven van sprookjes, volkssprookjes
en sprookjesachtige verhalen, verschenen in alle soorten
en maten tussen 1754 en 2013. Via de speciale webpagina www.kb.nl/sprookjes willen we onderzoekers en liefhebbers hier graag van laten genieten. U vindt op deze
webpagina o.a. een webexpositie met veel verschillende
afbeeldingen van Roodkapje, diverse brieven van Jacob
Grimm, een digitaal sprookjesbladerboek uit 1870 en
informatie over de bijzondere foto-expositie. De speciale
webpagina over sprookjes wordt in de loop van het jaar
steeds uitgebreid met nieuwe informatie, mooie afbeeldingen en leuke verrassingen. Neem eens een kijkje!

Karin Vingerhoets
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De gebroeders Grimm vereeuwigd in
de Efteling
Op 14 maart vond in de Efteling (de reis erheen was
lang, er lag sneeuw en het was koud, erg koud) een
feestelijk symposium plaats met als titel ‘Er waren eens
twee sprookjesverzamelaars’. Een symposium in het
kader van tweehonderd jaar sprookjes van Grimm en
waar kun je dat beter houden dan in het Nederlandse
sprookjes-Mekka, de plaats waar iedere Nederlander als
kind meerdere keren is geweest en als volwassene zijn
(klein-) kinderen mee naartoe neemt.
Olaf Vugts was de dagvoorzitter en hij wist op een heel
spontane, vlotte wijze alle lezingen aan elkaar te praten
en verschillende sprekers te interviewen. Ook gaf hij het
publiek ruimschoots de gelegenheid zich te mengen in
de discussies.
Na een introductie over het belang dat de Efteling aan
sprookjes hecht, kwam Wolfgang Herrlitz, emeritus
hoogleraar Duitse taalkunde van de Universiteit
Utrecht, aan het woord. Hij gaf een schets van de
gebroeders Grimm (vooral Jacob) als wetenschappers
en taalkundigen; een kant van de Grimms die niet vaak
belicht wordt en daardoor juist boeiend is. Volgens de
spreker stond Jacob aan de wieg van de Germanistiek als
wetenschap, die in de 19e eeuw het grote voorbeeld voor
de filologie van de levende talen was (bijvoorbeeld in de
Romanistiek, de Anglistiek en de Neerlandistiek). Ook
Jacobs politieke ambities - met hoogtepunten, maar ook
met de nodige mislukkingen - kwam aan de orde.
Moniek Hover (lector NHTV Breda/Universiteit van
Tilburg) nam ons met veel plaatjes mee op excursie
naar het sprookje van Roodkapje en de Wolf, zoals dit in
de loop van de jaren steeds weer opnieuw gestalte heeft
gekregen in de Efteling. Zij liet zien hoe Roodkapje
ongeveer zestig jaar geleden voor het beroemde
sprookjesbos werd vormgegeven door Anton Pieck en
Peter Reijnders. Bij veel beelden stegen er geluiden
van herkenning op in de zaal. De spreekster liet ook
zien hoe Roodkapje sindsdien in sprookjesboeken,
theatervoorstellingen en mediaproducties van de
Efteling is verschenen. In 2006 vormde het sprookje
van Roodkapje een inspiratiebron voor de ontwikkeling
van ‘de Sprookjesboom’, een tv-productie die uitermate
succesvol was.
Na een korte toespraak van iemand van de Duitse
Ambassade (heel netjes in het Nederlands met Duits
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accent) die aangaf dat ook veel Duitsers graag naar de
Efteling komen, volgde een wandeling door het park
naar het Sprookjesbos, waarbij het moeilijk was de
deelnemers bijeen te houden omdat bijna iedereen
bleef stilstaan bij de vele attracties die herinneringen
aan vroeger opriepen. Uiteindelijk vond in het
Sprookjesbos de onthulling van een klein standbeeld
van de gebroeders Grimm plaats, een verkleinde
uitgave van het origineel in Kassel. Ondanks de
sneeuw maakte iedereen van de gelegenheid gebruik
om in de lunchpauze zijn of haar favoriete sprookje
in het park op te zoeken – wat ervoor zorgde dat het
middagprogramma beduidend later begon dan gepland.
Het middagprogramma begon met een paneldiscussie
met illustratoren: Peter Boersma en Hilda Groenesteyn
die op bijzondere wijze de Friese uitgave Mearkes fan
Grimm (2012) hebben geïllustreerd, en Thé Tjong-Khing
die in de afgelopen jaren ook veel sprookjes van Grimm
in schitterende beelden tot leven bracht. Er volgde een
levendige discussie, waaruit naar voren kwam dat elke
kunstenaar op zijn/haar eigen manier de sprookjes
interpreteert en de passages kiest die in beeld gebracht

zullen worden. En jawel: er zijn dus altijd mensen die
vinden dat je bepaalde passages niet mag uitbeelden
(vaak vinden zij ook dat bepaalde passages te gruwelijk
zijn en beter weggelaten kunnen worden).
Na de levendige paneldiscussie volgde een zeer
wetenschappelijke voordracht van Harlinda Lox (vicevoorzitter Europäische Märchengesellschaft), die diep
inging op de typische kenmerken en de diversiteit van
de sprookjes van Grimm. Een heel gedegen verhaal,
maar jammer genoeg te gedetailleerd voor een lezing waardoor de luisteraars tamelijk snel afhaakten (en laat
ik maar eerlijk toegeven: ik ben zelfs eventjes in slaap
gevallen!).
Vanessa Joosen (Universiteit van Antwerpen) liet in
woord en beeld zien hoe de sprookjes van Grimm
in Nederland en Vlaanderen ontvangen zijn. De
selectie van sprookjes die in 1820 voor het eerst in het
Nederlands verscheen, werd allesbehalve enthousiast
ontvangen. Zij liet op zeer inspirerende wijze zien
waardoor dit kwam en wanneer de omslag kwam
waardoor de sprookjes hier uiteindelijk toch populair
zijn geworden.

Mengelwerk
Bij de studierichtingen Boekwetenschap en
Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam
wordt gewerkt aan een Studiepad Kinderboeken. Daarbij
wordt de geschiedenis en de productie - in het bijzonder
het illustreren - van kinderboeken behandeld. Naast
algemene theorieën en methodiek met betrekking tot
de boekenwereld, wordt specifiek onderzoek gedaan
naar de historische ontwikkeling van illustraties in
kinderboeken en de relatie tussen pedagogiek en
kinderboeken. Saskia de Bodt neemt de illustraties voor
haar rekening, Arianne Baggerman de uitvinding van
het kind en theorieën, bronnen en benaderingen van de
geschiedenis van de jeugdliteratuur.
In 2011 schonk uitgeverij Kluitman haar
kinderboekenfonds - ook het historische - aan de

Dat de sprookjes van Grimm niet alleen bekend zijn
van bewerkingen in boeken, maar ook van het witte
doek, liet Theo Meder (Meertens Instituut) zien. Aan de
hand van welgekozen voorbeelden liet hij zien hoe de
sprookjes van Roodkapje en Sneeuwwitje de inspiratie
vormden voor televisieseries en bioscoopfilms. De
titel van zijn lezing gaf al direct aan hoe Roodkapje
en Sneeuwwitje op het doek overkomen: Roodkapje en
Sneeuwwitje als strijdbare meiden; Recente sprookjesfilms
voor jongvolwassenen.
De meestal boeiende, steeds leerzame dag werd
afgesloten met een mooi optreden van Marita de Sterck
die als sprookjesverteller verschillende varianten van
De Kikkerkoning ten gehore bracht. Het publiek hing
aan haar lippen. De lezing van Theo Meder wordt
gepubliceerd in het voorjaarsnummer van Literatuur
zonder leeftijd. Een bewerking van de lezing van Moniek
Hover komt in het zomernummer van hetzelfde
tijdschrift.
Toin Duijx

Koninklijke Bibliotheek. Daarvan zijn nu al meer dan
1800 titels gecatalogiseerd en beschreven, en deze
kunnen ter inzage worden gevraagd. Wilt u zien wat er
al beschikbaar is? Zoek dan in het CBK op ‘alle woorden’
en ‘schenking Kluitman’.
Ook de bibliotheekwereld ontkomt niet aan
bezuinigingen en vernieuwingen: de ons zo vertrouwde
Stadsbibliotheek Haarlem heet nu Bibliotheek ZuidKennemerland.
De Bibliotheek Duinrand (met vestigingen in
Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort) en de Bibliotheek
Haarlem en omstreken (met vestigingen in Haarlem,
Heemstede en Spaarndam) zijn op 1 januari 2013
gefuseerd en kregen die nieuwe naam.
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De Bijzondere Collecties (o.a. moderne prentenboeken,
oude kinderboeken, beweegbare boeken en bibliofiele
uitgaven) zijn nog steeds beschikbaar in de Bibliotheek
op de locatie Gasthuisstraat 32 in Haarlem.
Werken uit de Oude Boekerij zijn overgebracht naar de
geklimatiseerde depots van het Noord-Hollands Archief
aan de Jansstraat in Haarlem.

Nieuwsblad voor den Boekhandel, eenmaal Het Boek en
eenmaal het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen.
Het werkt nog niet optimaal: vaak moet in een
tijdschrift nogmaals de zoekterm ingetikt worden, en
soms ontbreekt de gele markering. Maar daar wordt
aan gewerkt, en ook aan de uitbreiding van het aantal
tijdschriften dat gedigitaliseerd wordt.

Nog meer veranderingen op komst: het ministerie
van OCW streeft ernaar om onder andere de Digitale
Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) bij de
KB onder te brengen. Wat dat gaat betekenen voor de
plannen voor de DBNL-website met de 1000 mooiste
kinderboeken en de uitbreiding daarvan met nog vele
duizenden digitale kinderboeken, is niet duidelijk.

Ewoud Sanders heeft een handleiding geschreven voor
De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek.
Een onmisbare bron voor beter speurwerk in de vele
bronnen die de KB – met en zonder lenerspas – ter
beschikking stelt. De gids is nu ook online beschikbaar
en als pdf te downloaden. U vindt het op: http://www.
kb.nl/expo/blader/digitale-schatten

De literaire nalatenschap van Willem Wilmink (19362003) is door zijn weduwe aan het Letterkundig
Museum geschonken. Elsbeth Etty gaat zijn biografie
schrijven.

Op de site Catawiki zijn steeds meer kinderboeken van
verschillende verzamelaars / verkopers te bekijken. Vaak
met twee of drie plaatjes erbij, soms met extra gegevens.
Zie: http://www.catawiki.nl/catalogus/boeken/
soorten/1618-kinderboek-jeugdboek

De verhuizing van de collectie van de Stichting
Kinderboek Cultuurbezit in Winsum naar de kerk in het
Winsumer dorpsdeel Obergum gaat niet door. Mogelijk
is wel de aula in de nabijheid van de kerk geschikt te
maken voor de bibliotheek; daarnaar wordt momenteel
onderzoek gedaan.

Internet
Nieuwsblad voor den Boekhandel 1834-1939
gedigitaliseerd. Na de eerdere digitalisering van de
Historische Kranten heeft de Koninklijke Bibliotheek nu
een grote hoeveelheid tijdschriften digitaal beschikbaar
gemaakt. Ze zijn te vinden via www.kb.nl, door in het
blauwe zoekveld dubbel te klikken op Tijdschriften 18501940.
Voor liefhebbers van het oude kinderboek is het
Nieuwsblad voor den Boekhandel, waarvan de jaargangen
1834-1939 nu zijn gedigitaliseerd, het belangrijkste
tijdschrift uit deze selectie. Maar ook andere bladen zijn
van belang voor de bestudering van jeugdliteratuur:
Het boek (van 1912 tot 1939); Nederland: proza en poëzie
van Nederlandsche auteurs (van 1849-1939); en Nieuwe
bijdragen ter bevordering van het onderwijs (van 1815 tot
1877).
Zoeken op bijvoorbeeld uitgever “G. Theod. Bom” levert
115 treffers op. Gesorteerd op datum tonen de treffers
de periode van 1845 tot 1938. 113 keer is de bron het
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Het tot nu toe weinig verrassende aanbod is de laatste
tijd flink opgewaardeerd doordat Sjoerd Stevan zijn
collectie aan het toevoegen is. Daardoor verschijnen
er nu veel zeldzame exemplaren van oude kinder- en
prentenboeken in dit bestand, bovendien met betere
beschrijvingen.

Op de website van de Bijzondere Collecties van de
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam staat
een – wat lastig te vinden – gedigitaliseerde collectie
school- en kinderboeken uit het vroegere Amsterdamse
Schoolmuseum. Ga daarvoor naar http://www.
bijzonderecollecties.uva.nl/ , klik op ‘Het Object’,
dan aan de rechterkant op ‘Beeldbanken’, scroll naar
beneden en klik op ‘Schoolmuseum’. Dan nogmaals
onderaan de tekst klikken op ‘Ga naar de Beeldbank’, en
dan op ‘bladeren’ of ‘zoeken’.
Een website met veel informatie over en afbeeldingen
van de eerste wereldoorlog in kinderboeken is: http://
www.zeitlupe.co.at/werbung/propaganda1.html
Zie ook in het vorige nummer van de Berichten het boek
De grote oorlog voor kleine kinderen over hetzelfde thema.
Als u wilt weten wat er in het interessante tijdschrift
De Leeswelp staat, kunt u kijken op: http://www.
deleeswelp.be. Van de artikelen is daar een gedeelte
zichtbaar, waarna wordt verwezen naar de papieren
editie. Een goede manier om kijk te krijgen op de
inhoud.

Tentoonstellingen
Tot en met 2 juni 2013 staat in Museum Meermanno
in Den Haag de tentoonstelling De vrolijke brigade,
Russische prentenboeken voor jong en oud 1925-1941.
Ruim tweehonderd prentenboeken laten het plezier
zien dat de kunstenaars hadden in het experimenteren
met beeld, typografie en tekst. De illustraties worden
gekenmerkt door sprekende kleuren, simpele lijnvoering
en speels gebruik van typografische elementen. De beste
schrijvers en kunstenaars van de toenmalige Soviet
Unie werkten in die periode mee aan de alfabetisering
van het volk door artistiek vernieuwende boekjes te
maken, die in enorme oplages gedrukt werden en
daardoor goedkoop waren, en waarin de idealen van de
nieuwe Sovjetrepubliek gestalte kregen. Na 1935 werd
het socialistisch realisme verplicht gesteld en is de tijd
van het innovatieve en spannende Sovjet prentenboek
voorbij. De basis voor deze expositie is de collectie van
Albert Lemmens en Serge Stommels die binnenkort
als de LS-collectie zal worden opgenomen in het Van
Abbemuseum in Eindhoven.

De website “Verzameling in beeld” www.collectiontrade.
nl bevat naast afbeeldingen van straatmeubilair,
blikken appelstroop en brievenbussen, ook een collectie
schoolplaten en leesplankjes.
Een site met gedigitaliseerde kinderboeken van de
Rare Book & Special Collections Reading Room van de
Library of Congress in Washington: http://www.loc.gov/
rr/rarebook/digitalcoll/digitalcoll-children.html.
Niet erg gebruiksvriendelijk, maar met mooie afbeeldingen.
Meer gedigitaliseerde kinderboeken bij de State
University Libraries of Florida. Er is sprake van 2694
gedigitaliseerde kinderboeken, met daarbovenop nog
eens 134 titels in het Jiddish: http://digitool.fcla.edu.
Klik dan op ‘Collections by topic’ en ‘Children’s
literature’. Het merendeel van de opgenomen
kinderboeken is tussen 1850 en 1950 uitgegeven in
de VS en in Engeland. De kern bestaat uit boeken van
de Baldwin Library van de Universiteit van Florida,
aangevuld met boeken uit andere collecties in Florida.
Helaas werkt de site niet erg efficiënt, en traag - en de
zoekmogelijkheden zijn ook niet geweldig.
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Nog tot 20 mei te zien bij Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt,
de tentoonstelling 1001 Vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis. Er zijn voorwerpen en boeken te zien,
ook van auteurs en illustratoren van kinderboeken.
De bijbehorende website is te vinden op http://www.
historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN.
Van 22 juni tot en met 1 september 2013 is in het
Stedelijk Museum in Zutphen de tentoonstelling
Handel aan de wandel, straatverkopers in beeld te
zien. Met behulp van voorwerpen, prenten en ander
beeldmateriaal wordt het fenomeen van rondtrekkende
marskramers, straatverkopers of leurders getoond.
Aanleiding voor deze tentoonstelling is het in 2012
verschenen boek van Leontine Buijnsters-Smets:
Straatverkopers in beeld (Uitgeverij Vantilt).
Te zien in het Letterkundig Museum in Den Haag:
een kleine tentoonstelling van 12 vitrines met foto’s,
handschriften en voorwerpen uit de door de weduwe
van Willem Wilmink geschonken nalatenschap van “de
dichter van schoonheid en troost”.
Van 6 juni t/m 1 september is in het Koetshuis op het
historische landgoed Havezate Mensinge in het Drentse
Roden de tentoonstelling Smaak en vermaak uit vroeger
tijd : Daan Hoeksema en Flipje te zien. Sjoerd Stevan
heeft zijn Daan Hoeksema-collectie, bestaande uit 340
stukken - stripboeken, spelboeken, puzzels, allerlei
soorten spelletjes en een kijkdoos - aan dit museum
geschonken, en nu wordt in samenwerking met
Streekmuseum Tiel deze tentoonstelling georganiseerd.
Havezate Mensinge is geopend van woensdag tot en met
zondag van 13 tot 16.30 uur.
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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 tame
lijk eenvoudig opzoeken in welke bibliotheek in Nederland
het wel aanwezig is.

Nederland
De ramp getekend : hoe de watersnood in kinderboeken
werd verbeeld / Herman Vuijsje. – Zaandam : Sjaalman
Media, 2013. – 112 p. : ill. ; 21 cm. – Uitgegeven in
samenwerking met het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk. – ISBN 978 90 81589048.
Ter gelegenheid van de zestigste herdenking van de
ramp op 1 februari 1953 verscheen een boek van Herman
Vuijsje, journalist en socioloog. Hij onderzocht zo’n veertig
kinderboeken die na de ramp werden uitgegeven. In 1953
waren dat er al dertien! De auteur heeft gekeken naar de
opeenvolging van de gebeurtenissen zoals die in de boeken
wordt geschetst, en naar de verschillen in vorm en inhoud
die in de loop van de tijd in boeken over de watersnoodramp
zichtbaar worden. Hij ziet daarbij een patroon dat zich
goed laat vergelijken met veranderingen in het beeld van
de Tweede Wereldoorlog. Centraal in het boek staan de
illustraties, die deels gebaseerd zijn op tot icoon geworden
foto’s. In het boek zijn er zo’n honderd opgenomen. Een
aantal daarvan wordt– met dank aan Herman Vuijsje – in
dit nummer van de Berichten overgenomen.
ABC Dragt : de werelden van Tonke Dragt / Joukje
Akveld & Annemarie Terhell. - Amsterdam : Leopold,
2013. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-90-258-6114-8
geb.

Fraai vormgegeven boek over de andere
werelden van Tonke Dragt (1930),
ingedeeld naar de letters van het alfabet,
maar waarbij de leesvolgorde er niet
toe doet: kris kras werkt het beste. Met
biografische stukken, bijdragen over
personages in haar boeken, over haar
inspiratiebronnen, over de Januariaanse
ambassade, ridders en jonkvrouwen,
katten, telepathie en mysteries. Voorzien
van voetnoten en namenblokjes in rood
met extra informatie. Met heel veel
prachtige tekeningen, illustraties en
collages van dit dubbeltalent, en met
kaarten, foto’s en filmfoto’s. De auteurs
kennen haar leven en werk van haver
tot gort. Ze hebben een boek gemaakt
dat uitnodigt tot herlezen van Tonke
Dragt’s bijzondere oeuvre.
De vrolijke brigade : Russische kinderboeken 1925-1941
/ samenst. en red. Albert Lemmens en Serge-Aljosja
Stommels. – Den Haag : Museum Meermanno, 2013. 30 p. : ill. ; 30 cm. € 7,50.
Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling. Met informatie over de tentoonstelling
‘Grafiek en boekkunst uit de Sowjet-Unie’ in het Stedelijk
Museum in Amsterdam in 1929; de kunstenaars; de
Stalin-tijd; Russische kinderboeken in Nederland; en de
verschillende onderwerpen in de kinderboeken: productie en
techniek, de nieuwe manier van leven, natuur en dieren, en
vrolijke boekjes. Met veel kleurenillustraties.
Avonturen en structuren : op zoek naar de bouwstenen
van volksverhalen / Theo Meder. - Amsterdam
: Meertens Instituut, 2012. - 96 p. : ill. ; 20 cm.
- (Meertens nieuwjaarsuitgaven ; 11) - ISBN 978-9070389-71-0.
Volksverhalen hebben een eigen grammatica, toont
volksverhaal-onderzoeker Theo Meder van het Meertens
Instituut aan in dit boekje over Roodkapje en de
verhaaltypen, Assepoester en de motieven, Het tovervisje en
de epische wetten, De magische vlucht van Hans en Grietje,
en meer. De tekst is gratis te downloaden bij http://depot.
knaw.nl/12957/
Vergeten avontuur : geïllustreerd overzicht van
de in onze taal vertaalde negentiende eeuwse
avonturenromans / door Frits Roest. – 3e druk Steenbergen : Karl May Vereniging, 2012. - ISBN 978-

Aan het einde van de 19e eeuw bereikte het genre van de
avonturenroman zijn hoogtepunt. In ons land verschenen
boeken van een kleine 200, in overgrote meerderheid
buitenlandse schrijvers. Hiervan zijn slechts enkelen
thans nog bekend: Hector Malot, Karl May, Robert
Louis Stevenson en Jules Verne bij voorbeeld. De veelheid
aan onbekende avontuurlijke verhalen uit die tijd vormt
een vergeten erfgoed, dat door de Karl May Vereniging
geïnventariseerd is onder de projectnaam ‘Vergeten
Avontuur’. Deze inventarisatie omvat ruim 1200 titels van
173 andere auteurs dan de bovengenoemde (waarvan reeds
bibliografieën bestaan), verschenen bij 469 verschillende
uitgevers. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd
in 3 delen, in de vorm van uitgebreide, volledig in kleur
geïllustreerde overzichten, met afbeeldingen van banden,
titelpagina’s en illustraties, met editiegeschiedenis en
dateringen met verantwoording. Het vierde deel bevat
uitgebreide informatie over de schrijvers, een alfabetische lijst
van alle titels, uitgevers, bewerkers/vertalers en illustratoren,
en registers van boekenseries. (bron: Frits Roest)
De Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2013 /
door Frits Roest. – 3e druk – Steenbergen : De Karl May
Vereniging, 2013. – 86 p. : met ruim 400 kleurenfoto’s ;
23 cm. – ISBN 978-90-79728-09-1. – ledenprijs
€ 25,-, luxe editie. Ook te koop in zwart-wit, € 10.Verzendkosten € 3.-. Te bestellen door overmaking op
rekening van de Karl May Vereniging.
Vijf jaar geleden verscheen de vorige druk; inmiddels is er
heel wat nieuwe informatie en kennis over de Karl Mayuitgaven bijgekomen die verwerkt is in deze nieuwe druk.

90-79728-08-4, 4 delen ; € 85,- te bestellen via frits.
roest@gmail.com.
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In deze rijk geïllustreerde studie wordt een beeld
gegeven van nationalistische en oorlog verheerlijkende
kinderboeken als onderdeel van de opvoeding. Van de late
Verlichting tot heden wordt op deze manier ook de Duitse
geschiedenis weergegeven, via boeken, film en spel, tot en met
computergames.

Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis / samengest.
door Els Kloek ; [met medew. van Anna de Haas].
- 2e dr. - Nijmegen : Vantilt, 2013. - 1555 p. : ill. ; 19
cm. Omslagtitel: 1001 vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis. - ISBN 978-94-6004-141-9 geb.
Tussen de korte biografieën van 1001 vrouwen die op
uiteenlopende terreinen en om verschillende redenen
een opmerkelijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis
van Nederland zijn ook auteurs en illustratoren van
kinderboeken te vinden. Bevat helaas geen register op
kinderboekenauteurs en –illustratoren.

Buitenland
Die Kinder- und Jugendliteratur in der Zeit der
Weimarer Republik / Norbert Hopster ; m.m.v. Joachim
Neuhaus. Frankfurt : Peter Lang, 2012. - 1014 p. - ISBN
978-3631600580.
In deze tweedelige uitgave zijn 26 bijdragen opgenomen
die het hele spectrum van de kinder- en jeugdliteratuur uit
de periode 1918 tot 1933 beslaan. In deel I informatie over
verschillende genres met vermelding van titels. Deel II bevat
diverse artikelen, over ‘Schmutz und Schund’; socialistische,
joodse, en nationaalsocialistische jeugdliteratuur; literatuur
van de jeugdbeweging; kunstzinnig poppenspel; nieuwe
media in de jaren twintig; kindertijdschriften; vertalingen:
jeugdliteratuur vóór 1918 en ná 1933: en jeugdliteratuur
als spiegel van de maatschappelijke en politieke toestand in
Duitsland.
Der muss haben ein Gewehr: Krieg, Militarismus
und patriotische Erziehung in Kindermedien / Peter
Lukasch. – Derde druk - Books on Demand, 2012. –
480 p. ; 22 cm. - ISBN-13: 978-3842372733 ; € 36,90.
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Der rote Wunderschirm : Kinderbücher der
Sammlung Seifert von der Frühaufklärung bis zum
Nationalsozialismus / hrsg. von Wolfgang Wangerin
; [Vorw. Heinrich Detering]. - Göttingen : Wallstein,
[2011]. - 439 p. : ill. ; 27 cm. Katalog zur Ausstellung der
Sammlung Seifert Göttingen in 2011 en 2012. ISBN 978-3-8353-0970-8 ; € 30,-.
Rijk geïllustreerde catalogus bij een tentoonstelling
uit het bezit van een verzamelaar, met bijdragen van
verschillende auteurs over kindbeelden, sprookjes, poëzie,
pop-up boeken, bijzondere prentenboeken, meisjesboeken,
avonturenverhalen, Gulliver’s reizen, informatieve boeken,
opvoeding tot oorlog, socialistische en nationaalsocialistische
kinderboeken.
Science in the nursery : the popularisation of science
in Britain and France, 1761-1901 / ed. by Laurence
Talairach-Vielmas. - Newcastle : Cambridge Scholars,
2011. - xii, 309 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 978-1-443-826808 geb.
Bundel met essays over de popularisering van wetenschap
voor kinderen in Engeland en Frankrijk vanaf het
midden van de 18e eeuw tot het einde van de Victoriaanse
tijd. Met vergelijkingen en verschillen tussen populairwetenschappelijke boeken die in dezelfde tijd in beide landen
verschenen. Met aandacht voor ‘gender’, religie en de
maatschappelijke discussies in die tijd. Een breed spectrum
aan wetenschappelijke onderwerpen komt in de jeugdlectuur
aan de orde: natuurkunde, sterrenkunde, volkenkunde en
natuurlijke historie. Met o.a. Tom Telescope, poolreizen.
Kingsley, Darwin, Buffon en Jules Verne.
The myth of Cokaygne in children’s literature : the
consuming and the consumed child / Franziska
Burstyn. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. - 121 p.
: ill. ; 21 cm. - (ALPH, ISSN 1864-323X ; Bd. 6) - ISBN
978-3-631-61423-5.
Onderzoek naar de betekenis van de mythe van
Luilekkerland - oorspronkelijk een anti-religieuze satire - in
de kinderliteratuur van 1860 tot heden. Met hoofdstukken
over eten als belangrijk thema in kinderboeken, het kind
als object voor bevrediging van lusten (kannibalisme, angst
voor kind-eters), en hongerige kinderen in een wereld van
overvloed.

Oscar Wilde’s fairy tales : origins and contexts / Anne
Markey. - Dublin : Irish Academic Press, 2011. - 230 p. ;
25 cm. - ISBN 978-0-7165-3120-3 geb.
Herwaardering van de twee sprookjesverzamelingen:
‘The Happy Prince and Other Tales’ (1888) en ‘A House
of Pomegranates’ (1891). Wilde was vertrouwd met de
Ierse folklore, maar er zijn veel meer literaire en culturele
invloeden en verhaaltradities, zowel Iers als Europees,
aantoonbaar van belang geweest voor zijn werk.
The annotated Brothers Grimm / Jacob and Wilhelm
Grimm ; ed. with a new preface and notes by Maria
Tatar ; transl. by Maria Tatar ; introd. by A.S. Byatt. Bicentennial ed. - New York ; London : W.W. Norton,
cop. 2012. - 496 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 978-0-39308886-1 geb.
Fraaie uitgave met nieuwe vertalingen van meer dan
50 sprookjes van de gebroeders Grimm, met circa 200
afbeeldingen van de bekendste illustratoren en veel annotaties
met uitleg. Bevat ook een aantal sprookjes voor volwassenen
die in de meeste edities werden weggelaten. Voorzien van een
inleiding en een biografisch essay, en de voorwoorden van de
eerste twee edities uit 1812 en 1814.
The irresistible fairy tale : the cultural and social history
of a genre / Jack Zipes. - Princeton, N.J [etc.] : Princeton
University Press, cop. 2012. - xvii, 235 p. : ill. ; 23 cm. ISBN 978-0-691-15338-4 hbk.
Jack Zipes presenteert in dit boek een nieuwe theorie over
het ontstaan en doorvertellen van sprookjes, en waarom
ze over de hele wereld een onuitwisbaar en voordurend
aanpasbaar cultuurgoed zijn. De oorsprong in oude orale
culturen, de ontwikkeling via literatuur en drukwerk, en
de hedendaagse bewerkingen op verschillende media. Met
voorbeelden van onder andere 19e-eeuwse sprookjes door
vrouwen geschreven en bijeengebracht, en de bewerking van
Perrault’s Blauwbaard op film.

The Home Schooling of Louisa May Alcott: How Her
Father and Her Mother Educated an American Writer
/ By Lisa M. Stepanski. - Lewiston, NY: Edwin Mellen,
2011. - 159 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 978-0-7734-1485-3
hbk.
De ouders van Louise May Alcott hadden veel invloed op
haar. Haar vader, Bronson Alcott (1799-1888), was in
de jonge republiek van na de burgeroorlog een invloedrijk
persoon en een vernieuwer van pedagogische theorie en
praktijk. Hij had een eigen school in Boston en voerde zijn
ideeën ook thuis door. Zijn vrouw, Abba May Alcott (18001877), zorgde voor een stimulerende omgeving voor hun
vier dochters. Bronson zag de vrouw als de centrale figuur
in opvoeding en onderwijs, en als doorgever van praktische,
democratische en morele waarden. Hij stimuleerde leerlingen
tot zelfstandig kritisch denken en onafhankelijk moreel
oordelen. Louisa May beschreef haar opvoeding in ‘Little
Women’.
Children’s Fiction 1765-1808 / by John Carey, Margaret
King Moore, Lady Mount Cashell, Henry Brooke. Anne
Markey (ed.). Dublin: Four Courts Press, 2011. - 189 p.
- ISBN-13: 978-1846822889 ; € 40,Bloemlezing met verhalen voor kinderen, van Ierse
schrijvers uit de tweede helft van de achttiende eeuw.
Onder andere een rooms-katholiek verhaal van opvoeder
John Carey; een vernieuwende collectie verhalen van de
onorthodoxe Lady Mount Cashell; en een beroemde fabel
van de controversiële dichter Henry Brooke, samen met twee
latere versies daarvan.

Disciplining Girls: Understanding the Origins of the
Classic Orphan Girl Story / Joe Sutcliff Sanders. Baltimore: John Hopkins UP, 2011. - 978-1-421-40318-2.
De auteur onderzoekt 19e-eeuwse Canadese en
Amerikaanse sentimentele lectuur op de beschrijvingen van
disciplinering van meisjes door morele overtuigingskracht. De
hoofdpersonen in deze teksten waren vaak weesmeisjes. Een
van die titels is Susan Warner’s ‘The Wide, Wide World’
uit 1850. Dochters, zo blijkt, accepteerden die morele druk
zonder vragen te stellen, zelfs als de moeder afwezig was of
dood.
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In E-book library
Crockett Johnson and Ruth Krauss : how an unlikely
couple found love, dodged the FBI, and transformed
children’s literature / Philip Nel. - Jackson : University
Press of Mississippi, 2012. – 368 p. - ISBN: 9781617036361.
Biografie waarin leven en werk van Crockett Johnson
(bekend van ‘Het paarse krijtje’) en zijn vrouw Ruth Krauss
(auteur van o.a. het Gouden Boekje ‘Ik kan vliegen’) zowel
afzonderlijk als in hun samenhang worden behandeld. Ze
maakten enkele klassiek geworden prentenboeken, die een
inspiratiebron waren voor Maurice Sendak en Charles M.
Schulz. Boeiend portret van dit echtpaar dat kinderboeken,
strips, grafisch werk en vrije kunst maakte. Hun relatie met
Sendak wordt uitgebreid beschreven. Ze waren links in de
tijd van McCarthy en de koude oorlog-paranoia, en werden
jarenlang door de FBI gevolgd.
Children’s literature and capitalism : fictions of social
mobility in Britain, 1850-1914 / Christopher Parkes.
- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. – 215 p. ;
23 cm. – (Critical approaches to children’s literature) ISBN 978-0-230-36412-7. £50.00.
In dit boek wordt de veranderende relatie onderzocht
tussen het kind en de kapitalistische maatschappij in de
Victoriaanse en Edwardiaanse tijd. Na de eerste fase van de
industrialisatie waren kinderen zowel het slachtoffer van,
als een bedreiging voor het kapitalisme. Kinderarbeid in
smerige fabrieken toonde de kapitalistische maatschappij
namelijk als vernietiger van het beeld van het onschuldige
kind. In boeken van auteurs als Charles Dickens, Robert
Louis Stevenson, E. Nesbit, Frances Hodgson Burnett
and L. M. Montgomery worden kinderen beschreven die
met hun aangeboren slimheid ideale deelnemers aan het
kapitalistische systeem werden. In dit onderzoek wordt niet
gekeken naar wat het kapitalisme met het kind heeft gedaan,
maar naar wat het kind heeft gedaan voor het kapitalisme.
Le conte de fées en images : le rôle de l’ilustration chez
Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1800) / Daphne
Manon Hoogenboezem. - [S.l. : s.n.], 2012. - 380 p. : ill. ;
29 cm. - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. - Met
samenvatting in het Nederlands.
Proefschrift over de rol van de illustratie in Franse literaire
sprookjes, vanaf eind zeventiende tot eind achttiende
eeuw. Met informatie over het debat over de definitie van
dit nieuwe genre, het begin van een folkloristische visie op
sprookjes, compilaties van sprookjes en de iconografie. Bevat
ook informatie over Engelse en Nederlandse vertalingen, en
een bijlage met edities en illustratoren.
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Écrire pour la jeunesse : en France et Allemagne dans
l’entre-deux-guerres / Mathilde Lévêque. - Rennes :
Presses universitaires de Rennes, [2011]. - 334 p., [16] p.
pl. : ill. ; 21 p. - (Interférences). - ISBN 978-2-7535-13686.
Het aanbod aan kinderboeken in Frankrijk en Duitsland
tijdens het interbellum vernieuwde zich, met nieuwe thema’s
verbonden met de moderne wereld, nieuwe kindbeelden en
nieuwe helden. Onderwerpen: realiteit versus fictie, de crisis
in de jaren dertig, de opkomst van het nationaalsocialisme
en Duitse schrijvers in Exil.

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
Berichten van Moeder de Gans (jrg. 13, no. 3, dec. 2012)
bevat een artikel van Marcus van der Heide over auteur
en illustrator Mia van Oostveen (1899-1979).
Boekenpost ( no. 123 en 124, jan/feb. en mrt/apr 2013)
bevat een interview met pop-up boekenmaker Kees
Moerbeek; artikelen over godsdienstonderwijzer en
kinderboekenschrijver Peter Duijs (1822-1899), uitgever
W.D. Meinema en Bertha van Osselen-van Delden
(1847-1936); een kijkje in de werkkamer van Janneke
van der Veer; een interview met Christine Sinnighe
Damsté; en Grimm in Friesland.
De Boekenwereld (jrg. 29, no. 3, 2013) in geheel nieuwe
vormgeving, bevat onder meer een artikel over Tine
van Buul; jeugdige (lees)ervaringen van Kees Aarts; en
een artikel over De vrouw in het grafisch ontwerpen, met
afbeeldingen uit het werk van Wilhelmina Drupsteen,
Tine Baanders, Fré Cohen, Ella Riemersma en Atie
Siegenbeek van Heukelom.
Cahier voor Literatuurwetenschap (no. 4, 2012) bevat
een artikel van Vanessa Joosen: Een uitgever met een
pinnenmuts over de sprookjesvertalingen van K. Bouter
en Bert Koenen, pseudoniemen van de uitgever
Lodewijk Opdebeek.

Leesgoed (jrg. 39, no. 5): dit allerlaatste nummer bevat
een interview met Vanessa Joosen en een artikel van
haar over de invloed van Disney op de Nederlandse
versies van Sneeuwwitje.
De Leeswelp (no. 9, dec. 2012) bevat o.a. een interview
met Vanessa Joosen aan wie het in dit Grimm-jaar niet
aan belangstelling ontbreekt.:-)
Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 91, feb. 2013)
bevat onder meer lemma’s over Walter Crane en Jac.
van der Klei.
Literatuur zonder Leeftijd (winter 2012) bevat
interviews, gemaakt door studenten van de master
Jeugdliteratuur in Tilburg, met duo’s van beginnende
en ervaren schrijvers, vertalers, illustratoren, dichters,
archiefmeesters (Jeannette Kok en Karin Vingerhoets)
en uitgevers. Verder een artikel van Saskia de Bodt
over kinderkunstboeken van Leopold in historisch
perspectief; een vergelijking van voorwoorden in eind
negentiende-eeuwse en hedendaagse sprookjesbundels
door Rosalyn Eva Borst; en een hommage aan Maurice
Sendak door Joke Linders.

niet mogelijk, is de button voor het aanklikken van full-text
soms onvindbaar.
Ook mogelijk: zoek in Picarta met trefwoord
‘jeugdliteratuur’. Klik de button ‘Tijdschriften (online)’ aan
en bij de titel van het tijdschrift onderaan het scherm ‘alle
artikelen’. Werkt bij een aantal tijdschriften.
#Children’s literature association quarterly (jrg. 38,
no. 1, lente 2013) bevat een artikel over Beatrix Potter’s
Blauwbaard-verhaal.
#Fabula (jrg. 53, no. 102, 2012) bevat een artikel over het
erfgoed van de Gebroeders Grimm.
Kinder- und Jugendliteraturforschung Frankfurt (no.
1-2, 2012) is grotendeels gewijd aan de sprookjes van
Grimm.
#Paedagogica historica (jrg. 48, afl. 4, 2012) bevat
een artikel over oorlog en militarisme in Hebreeuwse
kinderliteratuur van de jaren negentienveertig en -vijftig.
Studies in Illustration (no. 52, winter 2012) bevat een
artikel met bibliografie over Grace Beatrice Lodge (18931975).

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 tenminste
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? Dat valt niet mee. U hebt
daarvoor een KB-lenerspas nodig en veel doorzettingsvermogen, de nodige creativiteit en een behoorlijke
frustratietolerantiedrempel.
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’: zoeken op “children’s
literature” (tussen aanhalingstekens!) levert 5990 artikelen
op, tot en met 2013; of voor ‘Periodicals Archive Online’:
levert 1399 artikelen op, maar slechts tot en met 1995; of voor
‘E-depot’, dat levert 55 titels op, die niet op jaar gepresenteerd
kunnen worden. Zoeken met meer selectieve termen levert
uiteraard andere resultaten op.
Bij alle databases is de wijze van zoeken anders, is het
sorteren op jaar met de nieuwste artikelen bovenaan soms

Verantwoording illustraties
Op 1 februari 2013 verscheen Herman Vuijsje’s boek
De Ramp getekend, een onderzoek naar de kinderboeken
over de watersnoodramp van 1953 en de daarin
voorkomende illustraties. Een aantal daarvan mochten
we ter illustratie van dit nummer overnemen – waarvoor
dank aan Herman Vuijsje.

Vragen
Helaas heeft Clemens van Rossem nog geen antwoord
gekregen op zijn vraag over een verhaal over een
“weemannetje”.
De redactie ontving een oproep in verband met een
tentoonstelling van jongensboeken bij boekhandel
Schreurs & De Groot:
Boekhandel Schreurs & De Groot wil de herinnering
aan het ouderwetse jongensboek koesteren en
terughalen met een tentoonstelling die medio
oktober van dit jaar zal openen in hun winkel aan de
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Weteringschans in Amsterdam.
Uit eigen collectie hebben ze al een aantal titels,
maar ze hebben nog meer exemplaren nodig om de
tentoonstelling een representatief karakter te geven.
Daarbij wordt niet gestreefd naar volledigheid - een
onmogelijke opgave - maar wel naar significantie,
d.w.z. dat ze titels van diverse auteurs en verspreid
over verschillende periodes willen laten zien: grofweg
van 1890 tot 1970. Daarom worden mensen die
interesse hebben om mee te werken, uitgenodigd om
Nederlandstalige jongensboeken tijdelijk voor deze
expositie uit te lenen. Ze zoeken boeken met, als het
even kan, intacte stofomslagen.

Boeken zullen vanzelfsprekend met respect behandeld
worden en achter glas tentoongesteld.
Als u bereid bent ze in bruikleen te geven, stuur dan
s.v.p. een mail met een opgave van auteurs, titels,
het jaar van verschijnen en de staat van het boek. De
boekhandel zal contact met u opnemen om een en ander
zorgvuldig te regelen. De tentoonstelling zal vergezeld
gaan van een aantal lezingen rondom het jongensboek.
Boekhandel Schreurs & De Groot, Weteringschans
173, 1017 XD Amsterdam, Telefoon 020-3208412,
boekhandel@schreursendegroot.nl

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek.
Mededelingen-bulletin van de Stichting Geschiedenis
kinder- en jeugdliteratuur (ISSN 1384-5977)
www.hetoudekinderboek.nl

Antiquariaat
Klikspaan
Hooglandsekerkgracht 49
2312 HS Leiden
Tel.: 071 - 5144630 / 5234734
Fax: 071 - 5234739
email:
maanen@antiqklikspaan.demon.nl
web:
http://www.antiqbook.nl/klikspaan
Grote voorraad kinder- en jeugdboeken.
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels
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