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2011 - ontving ik van
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dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen.
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Aernout Borms, penningmeester SGKJ
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Blog
We willen u graag nog eens attent maken op het blog
op de website van de SGKJ: www.hetoudekinderboek.
nl. Er staan al heel wat “praatjes met plaatjes” op:
over de vlinderdruk, de beurs in Amsterdam, Kenau
Simonsdochter Hasselaar, Rooms-katholieke beeldtaal, 200 jaar koninkrijk, het fabrieksprentenboek
Wonderen van dezen tijd, het puttertje, Holland in de
jaren vijftig, slavernij, de rarekiek, Eppo Doeve, en de
koning op kennismakingtour.
In het vorige nummer deden we een oproep die we
hier graag herhalen: Ook ú kunt uw bewondering/
enthousiasme/afkeer/verzamelaarsgeluksmoment, enz.
delen met de vrienden van het oude kinderboek en
de centsprent. Stuur een tekst (max. 450 woorden) en
afbeeldingen (max. 5) naar Jeannette Kok, dan zal zij
kijken of er een blog van te bakken is.

Een berichtje ontvangen wanneer er iets nieuws op de
SGKJ blog staat, kan ook:
Ga naar de website van de SGKJ www.hetoudekinderboek.nl en klik op Blogoudekinderboek. Op die pagina
vind je rechts een kolom met onder elkaar ‘Recent
posts’, ‘Recent comments’, ‘Archives’, ‘Categories’ en
‘Meta’. Klik in de rubriek ‘Meta’ op ‘Entries RSS’. Dan
verschijnt er een scherm dat de mogelijkheid biedt om
je te abonneren op de blog. Hetzelfde kun je via ‘Comments RSS’ doen met het commentaar op de blogbijdragen.
Je krijgt geen seintje via de mail (dat zou nog gemakkelijker zijn), maar wel bij je ‘feeds’. Die zitten in de
kolom bij ‘geschiedenis’ en ‘favorieten’. Als je daar
het tabblad ‘feeds’ kiest, krijg je een overzicht van al je
feeds en wat daar in vet staat, heeft een nieuw bericht.
Het is dus wel zaak dat regelmatig te controleren. Het
klinkt misschien wat ingewikkeld, maar als je de feeds
dagelijks controleert, is het een handig systeem. Met
dank aan Janneke van der Veer!

Studiedag
Het was een bijzondere studiedag op deze herfstige
novemberdag in Nijmegen. De werkzaamheden van
de NS maakten het de deelnemers niet makkelijk om
er te komen, maar daar had men zich niet door laten
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weerhouden: er was een hoge opkomst, met meer dan
50 Vrienden. De ontvangst in het sfeervolle Huize
Heyendaal was hartelijk en de lezingen interessant en
verrassend: zo vertelde Lodewijk Winkeler over een
katholiek jeugdboek waarin masturbatie het thema
is; Karin Ghonem-Woets die voor haar promotie onderzoek deed naar katholieke uitgevers, bleek zelf een
protestantse achtergrond te hebben; en Margreet van
Wijk liet zien hoezeer gebeurtenissen tijdens de oorlog
in haar woonplaats Putten het werk van Carel Beke
hebben beïnvloed. Samenvattingen van de verschillende lezingen volgen hieronder.
Na de geserveerde lunch, waarbij de onderlinge contacten weer werden verstevigd, vertrok het gezelschap
naar de Universiteitsbibliotheek alwaar het programma
verderging in het Katholiek Documentatie Centrum.
De deelnemers werden in vier groepen verdeeld en
liepen in een carrousel langs de vier thema’s van die
middag: een rondleiding door het KDC met toelichting
van Lodewijk Winkeler, en drie met vele voorbeelden
van oude kinderboeken uit de eigen collecties geïllustreerde causerieën van Frits Booy, Joke van der Meer
en Miep Slager.
De collectie van het KDC - sinds kort zichtbaar in het
Centraal Bestand Kinderboeken - bleek naast kinderboeken ook grote verzamelingen handboeken, recensies, knipsels, bidprentjes, brieven en andere parafernalia te bevatten. Door de medewerkers was in een
aantal vitrines een informatieve tentoonstelling over
katholieke kinderboeken en de Katholieke Keurraad
samengesteld, tevens vastgelegd in een ruim geïllustreerde brochure die iedereen ten geschenke kreeg.
Miep Slager vertelde geanimeerd over haar collectie
muziekboeken voor kinderen en ze had een hele
stapel voorbeelden bij zich die konden worden ingezien. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt. Net zoals
er graag gebladerd werd in de sinterklaasboeken die
rondgingen tijdens het verhaal dat Frits Booy over zijn
verzameling hield en waarbij uiteraard ook de actuele
discussie rond Zwarte Piet aan bod kwam. Joke van
der Meer vertelde over een aantal meisjesboeken uit
haar collectie waarin het beroep stewardess een rol
speelt. Ze had heel wat achtergrondinformatie over de
KLM, over de eerste vrouwen die daar in 1935 werden
aangenomen (en werden ontslagen als ze trouwden),
en verbond dat met de boeken voor oudere meisjes die
droomden van een carrière in de luchtvaart.

De carrouselvorm beviel uitstekend, al zal het voor de
drie verzamelaars en voor het hoofd van het KDC niet
zijn meegevallen om vier keer hetzelfde verhaal voor
een telkens nieuwe groep te vertellen.
De dag werd afgesloten met een borrel in het eveneens
op het Nijmeegse universiteitsterrein gelegen Sportcafé waar nog druk werd nagepraat. Waarna eenieder
weer zijns of haars weegs ging, al dan niet met een
flinke omweg per trein.

Voor het Roomse kind het Roomse
boek
Tot oktober 2011, ruim twee jaar geleden, had het Katholiek Documentatie Centrum geen kinderboeken.
Het had alleen katholieke boeken. Ik zal dat uitleggen. Volgens ons collectieprofiel houdt het KDC zich
bezig met de papieren erfenis van het Nederlandse
katholieke volksdeel sinds 1800. Voor onze bibliotheek betekent dat: boeken en tijdschriften van, door
of over het Nederlandse katholicisme. Dat kunnen
missietijdschriften zijn, vakbondsbladen, parochiegedenkboeken, en dus ook kinderboeken. Een onderscheid werd daarin niet gemaakt. Het was wat het
was: een katholiek boek.
In oktober 2011 nam Jeannette Kok contact met ons
op: of het KDC zich niet zou willen aansluiten bij het
Centraal Bestand Kinderboeken. Toen waren onze
kinderboeken plotsklaps een collectie.
Er zijn allerlei redenen te bedenken om kinderboeken
te verzamelen. Dat kan zijn uit belangstelling voor
de literaire kwaliteiten ervan, uit interesse voor de
achterliggende pedagogische opvattingen, om de fraaie
omslagen en illustraties, of gewoon vanwege uit de
hand gelopen jeugdsentiment. Welnu, in geval van
het KDC gaat het om de cultuurgeschiedenis van het
Nederlandse katholicisme. Wat is er katholiek aan dit
kinderboek? Hoe droegen kinderboeken bij aan de
overdracht van het geloof en de moraal in hun roomskatholieke variant? Het rooms-katholieke gehalte was
ook ten tijde van de verschijning van een kinderboek
al een vraag, en zelfs een heel wezenlijke vraag. Welke
boeken konden ouders hun kinderen voorschotelen
om ervoor te zorgen dat die het juiste pakket normen
en waarden meekregen? In 1924 werd daartoe de
Keurraad voor Roomse Jeugdlectuur opgericht, met als
motto ‘Voor het Roomse kind het Roomse boek’.

Ida Bohatta-Morpurgo
Wat is nou het aardige van het KDC? Wij bewaren niet
alleen een grote collectie katholieke kinderboeken,
maar ook het archief van de Katholieke Keurraad. Wij
kunnen dus kinderboeken koppelen aan de toenmalige
beoordeling ervan. En dat is precies wat wij hebben
gedaan in de tentoonstelling ‘Voor het Roomse kind
het Roomse boek’.
In de meeste gevallen werden de beoordelingen van
de Keurraad door auteurs, uitgevers en lezers geaccepteerd. Maar niet altijd! Ik geef daar twee voorbeelden
van.
Het eerste betreft het boek De doopkaars, geschreven
onder het pseudoniem Moeder Everma. Centraal in
dit boek staan de karakterontwikkeling van een blinde
jongen en zijn oudere zus waarin, aldus de recensent:
“Veel jongeren iets van zichzelf zullen terugvinden. De
wijze waarop de jeugdproblemen worden opgelost en
de spanning die het hele verhaal beheerst, maken het
boek tot een zeer waardevolle aanwinst voor de jeugdromans”. De recensie verscheen in maart in de IDIL-Gids.
Twee maanden later ontving de Keurraad een brief op
poten van pater Redemptorist Hans Helmer. Een goed
boek? Geen sprake van. “Hier moet een misverstand
in het spel zijn! Het boek is wel zo uitgesproken slap
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van inhoud en stijl, zo ouderwets van opvatting op
alle gebied, dat ik het liever op de Index geplaatst zag
(…). Hoe kan de Keurraad”, zo eindigt hij, “zulk slap
gekwijl een uiterst zeldzaam natuurtalent vinden en
menen dat dit de jeugd recht in het hart grijpt? Is er
something rotten in die Keurraad?”
Een tweede geval is de heibel in de vroege jaren vijftig
rond het jongensboek Bob Vredeveld wordt man, waarvan de eerste druk verscheen in 1947. Dit jongensboek is beroemd geworden om de wat verhulde, maar

P. van Geldorp
onmiskenbare manier waarop het onderwerp masturbatie aan de orde werd gesteld. Het verhaal is gauw
verteld: het boek gaat over een gymnasiumleerling uit
de betere kringen en de prestaties van zijn voetbalclub. De sfeer van het boek ademt nog helemaal het
vooroorlogse katholicisme. Het boek werd breed
gerecenseerd en luid geprezen. Maar in het gerenommeerde tijdschrift voor jeugdvorming Dux verscheen
een recensie van de toen gezaghebbende pedagoog
Nic. Perquin. Hij vond het boek onaanvaardbaar: “De
grote kunst bij de opvoeding tot de kuisheid is het
sexuele vraagstuk te elimineren door het actief maken
van andere belangstellingscentra”. Daarmee lag de
zaak op straat. In De Tijd van 10 juli 1948 kreeg de
auteur van Bob Vredeveld, Jan Kruysman, driekoloms
steun van drs. P.J.A. Calon, die korte tijd later hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de RoomsKatholieke Universiteit in Nijmegen zou worden.
In 1949 volgde een congres van de oerconservatieve
Rooms-Katholieke Artsenvereniging over dit onderwerp. Op dit congres - dat de geschiedenis zou ingaan
als de ‘masturbantenvergadering’ - pleitte Calon
opnieuw voor een minder moralistische benadering
van wat werd genoemd ‘puberteitsonanie’. De hele
discussie heeft de populariteit van het boek geen
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kwaad gedaan. In datzelfde jaar 1949 verscheen er
een ongewijzigde tweede druk, en in 1957 nog een
(geheel herziene) derde druk.
Lodewijk Winkeler,
Hoofd Katholiek Documentatie Centrum

Beeldvorming van katholieke
uitgeverijen. Een drieluik
Voor m’n presentatie over katholieke uitgeverijen
op de SGKJ-studiedag van 9 november 2013 dook ik
niet alleen nogmaals in het onderwerp dat me een
aantal jaren had beziggehouden (de geschiedenis
van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en
Malmberg), maar liet ik ook m’n gedachten gaan over
onderzoek doen en de keuzes die je als onderzoeker
maakt. Het werd een drieluik waarin ik vanuit een
persoonlijk perspectief vertelde over beeldvorming
op drie niveaus: 1) Het beeld van of de aandacht
voor uitgeverijen in het algemeen en confessionele
uitgeverijen in het bijzonder; 2) het in beeld brengen
van de geschiedenis van een uitgeverij en het fonds;
3) beeldvorming in het fonds zelf.
Beeld van/aandacht voor uitgeverijen
Zowel wetenschappelijke publicaties over uitgeverijen
voor volwassenen als die over uitgeverijen van jeugden of schoolboeken lieten zien dat er meerdere wegen
naar Rome leiden; de auteurs brachten de uitgeverijen namelijk op verschillende manieren en in verschillende mate in beeld. De vraag was nu wat de beste
manier zou zijn om de jeugdboekenfondsen van de
educatieve uitgeverijen Malmberg en Zwijsen zo
nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen in het licht
van de geschiedenis van verzuiling en ontzuiling. Dat
laatste vormde een uitdaging, omdat het type uitgeverij zoals Malmberg en Zwijsen niet de aandacht heeft
gekregen in studies over verzuiling die het volgens
mij toekwam. De plaats en rol van de katholieke
uitgeverijen aan de basis van de zuil en in de emancipatie van een heel volksdeel blijven onderbelicht.
Daarmee blijft ook buiten beeld dat de activiteiten van
deze educatieve uitgeverijen de politieke en tijdsspecifieke ontwikkelingen overstijgen. Het geletterd
maken van kinderen is immers een emancipatorische
kern van blijvende aard.

In beeld brengen van geschiedenis en fonds
Frank de Glas schetste in Nieuwe lezers voor het goede
boek een beeld van de fondsen van De Wereldbibliotheek en De Arbeiderspers aan de hand van gegevens
over het aantal nieuwe titels naar genre en taalgebied,
het aantal drukken, de looptijd, het aantal auteurs, het
aantal titels per auteur en het bedrijfseconomisch rendement. Daarbij onderscheidt hij levende en overleden
auteurs en maakt hij op basis van het aantal titels per
auteur onderscheid tussen huis- en gastauteurs.
Behalve van deze empirische gegevens om de uitgeverij te typeren, gaat De Glas ook uit van opvattingen
van de uitgever die gerelateerd kunnen worden aan het
fonds.
Het onderzoek van De Glas is vanwege de systematische manier waarop hij de uitgeverijen in kaart heeft
gebracht, door diverse onderzoekers geroemd. Toch
is van replicatie-onderzoek bij de auteurs die hem
prijzen geen sprake. Mijn onderzoek werd ook geen
replicatie-onderzoek. Een fundamentele reden bleek de
aard van de door mij onderzochte uitgeverijen te zijn:
Zwijsen en Malmberg zagen het niet als hun taak om
auteursoeuvres te brengen, maar werkten doorgaans
met ‘formules’ waarvoor auteurs werden gezocht. Met
begrippen als huisauteur en gastauteur, waarbij een
huisauteur iemand is die meer dan 50% van zijn of
haar werk bij één uitgeverij publiceert, kon ik dus niet
zoveel. Het werd voor mij een begrip dat ik wel toepaste, maar dan als het ware fondsintern: ik bracht in
kaart welke auteurs jeugdboeken hadden gepubliceerd,
hoeveel en wanneer, en bekeek vervolgens per periode
welke auteurs het fonds domineerden.
De ‘formules’ in het fonds leidden tot serievorming,
vooral vanaf de jaren ’30 van de twintigste eeuw. Het
bleek een belangrijke manier te zijn om tot continuïteit in de fondsvorming te komen en een belangrijke
manier om het fonds een duidelijk profiel te geven.
Verder bleek een kenmerk als de doelgroep cruciaal
te zijn. Wil je een beeld geven van het fondsprofiel
van uitgeverijen als Malmberg en Zwijsen, dan zul je
moeten kijken naar hoe deze uitgeverijen rekening
houden met de jeugdige lezer in verschillende lees- en
ontwikkelingsfasen.
Het onderzoek volgde dus de empirische aanpak van
De Glas, maar wel selectief. Hoewel niet alle gegevens
zoals De Glas ze invoerde, relevant bleken voor m’n

eigen onderzoek en ook niet alle begrippen even
toepasbaar, heb ik er wel veel aan gehad om de
(ontwikkeling van de) fondsen cijfermatig in kaart te
brengen.
Een meer kwalitatief aandachtspunt in de analyse van
De Glas was de ideologische kant van het uitgeven.
Hier lag een interessant punt, vooral omdat beide uitgevers zich op drie terreinen begaven: schoolboeken,
jeugdboeken en ‘metateksten’ (beschouwelijke uitgaven van pedagogische en/of (vak-)didactische aard).
De relatie tussen deze drie fondsonderdelen kwam
centraal te staan in een aantal casussen. Hierbij koos
ik voor gebieden waarop de uitgeverijen naam hebben
gemaakt, waarmee ze zich konden onderscheiden en
waarin de ideologische factor zich het sterkst heeft
laten gelden, waardoor de ontwikkeling van verzuiling
naar ontzuiling goed zichtbaar gemaakt kon worden:
leren lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. De fondsonderdelen lieten op deze gebieden een ritme zien als
het ging om verzuiling en ontzuiling en de verwerking
van nieuwe vakdidactische en/of pedagogische ideeën.
Ontwikkelingen waren doorgaans het eerst op het gebied van metateksten te zien, vervolgens in methoden,
en daarna in jeugdboeken.
Beeldvorming in het fonds
Aardrijkskundeonderwijs en boeken in het verlengde
hiervan vormden een terrein waarop ik mij, als onderzoeker met een niet-katholieke achtergrond in de
eenentwintigste eeuw, kon verbazen. Ik had me al verbaasd over realistische verhalen waarin kinderen een
mis na gingen spelen en over heiligenverhalen waarin
om de haverklap mensen doorspiest en geroosterd
werden. Ik verbaasde me vervolgens over missieverhalen met humor en relativering. Ik kwam uiteraard
verhalen tegen waarin missionarissen zich regelmatig laatdunkend uitlieten over zeden, gewoonten en
karakter van ‘de inlanders’. Andere vertellingen laten
echter zien dat auteurs (ook frater- en broederauteurs)
op een tolerante en humoristische manier met de
culturele verschillen omgingen. Zo gaan Jong Suriname op avontuur (Malmberg, 1937) en het vervolg, De
wraak van den Javaan (Malmberg, 1939) van Hans van
Amstel over een bijzondere vriendschap tussen drie
jongens van verschillende afkomst in het multiculturele Suriname, namelijk een Javaan, een creool en een
indiaan. De verhalen stellen de verschillen tussen hun
culturen, gewoonten en religies en de vooroordelen
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van henzelf en van anderen aan de orde. Joop Bekkers
(2010) schrijft: “Het is gemakkelijk - en gebruikelijk
- om over de boeken uit deze tijd [= de vooroorlogse
periode] laatdunkend te doen; ze worden als saai,
opgelegd braaf of benauwend beschreven”. En: “een
boek uit 1927 moet men bezien met de ogen van 1927,
niet met die van 2009”. We lezen deze jeugdboeken
echter in het heden, met kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied
van de jeugdliteratuur. Dat kunnen we niet negeren.
Het is wél belangrijk om altijd een zo open mogelijke
houding aan te nemen, en in ieder geval zelf zoveel
mogelijk verhalen van a tot z te lezen. Daardoor kun je
hen soms wat ontdoen van de vele stempels die al op
deze verhalen gezet zijn.

Beke tot begin juli 1945 zou blijven.
Carel Beke en zijn gezin waren dus in Putten op die
fatale zondag 1 oktober 1944, toen de beruchte razzia
plaatsvond. Na een mislukte aanslag op Duitse officieren pakten de Duitsers in Putten 661 mannen tussen
de 18 en de 50 jaar op en dreven hen naar de Grote
Kerk. Omdat hij zo ziek was, lieten ze Carel Beke met
rust, maar Willy Dols werd wel meegenomen. Op
dat moment was de familie Beke nog pas acht dagen
opgetrokken met Dols.

Karen Ghonem-Woets,
auteur van ‘Boeken voor de katholieke jeugd’ (2011)

Een onbekend aspect van het werk
van Carel Beke
Carel Beke (1913-2007) is vooral bekend als auteur
van de serie over Pim Pandoer, maar hij heeft veel
meer geschreven. In 1951 kwam het boek Twee
vreemde zwervers uit, een verhaal dat zich afspeelt in
en rond Putten tussen september 1944 en juli 1945.
Hoe kwam Carel Beke ertoe om een boek te schrijven
over Putten in de Tweede Wereldoorlog?
Carel Beke werkte van 1933 tot 1944 aan de RK Aloysiusschool in Schagen. Nadat hij actes voor Frans en
Duits had gehaald, kreeg hij in juli 1944 een baan aan
de Bonifatius-Ulo in Arnhem. Hij was daar nog maar
net begonnen, toen de bewoners van de stad eind
september 1944 werden geëvacueerd.
Willy Dols en de razzia van Putten
Op het moment van de evacuatie was Carel Beke ziek.
Daarom had zich in Arnhem al een jonge Neerlandicus, Willy Dols uit Sittard, bij het gezin aangesloten
om te helpen met de vijf kinderen. Dols had net zijn
proefschrift over het dialect van Sittard afgerond en
logeerde bij zijn zuster in Arnhem. Toen ze naar de
andere kant van de Veluwe moesten vertrekken, bleef
Dols bij het gezin en zo belandde hij in de loop van
september 1944 met het gezin Beke in Putten, waar
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Frans Mandos Tzn
De weggevoerde mannen uit Putten kwamen vooral
terecht in het concentratiekamp Neuengamme; Willy
Dols kwam in een buitenkamp in Husum terecht.
De omstandigheden waren erbarmelijk en Willy Dols
stierf al op 4 november 1944. Zeshonderd Puttenaren
kwamen niet terug uit de kampen; vaak hoorden de
weduwen in Putten pas maanden na de bevrijding
definitief, dat hun mannen omgekomen waren. Ook
het bericht van het overlijden van Willy Dols kwam
pas na de bevrijding. Voordat hij meegenomen werd,
had Dols zijn proefschrift aan Mia Beke gegeven met
het verzoek zijn levenswerk goed te bewaren.

Het bijzondere van dit proefschrift (dat in 1953 alsnog is uitgegeven) is, dat Dols daarin als eerste een
dialect beschrijft als een ingenieus taalsysteem van
samenhangende verschijnselen. Het tragische lot van
Willy Dols maakte diepe indruk op Carel Beke. Als
hij immers niet ziek was geweest, zou Dols zijn eigen
weg zijn gegaan en zou Beke zelf door de Duitsers zijn
weggevoerd. Hoewel we het niet zeker weten, hebben
deze ervaringen vermoedelijk blijvend invloed gehad
op de schrijver. Carel Beke was een teruggetrokken
levende man: hij liep van huis naar school en terug,
wandelde het liefst in en rond Sonsbeek en ging nooit
naar verjaardagen of andere bijeenkomsten. Interviews
gaf hij ook bijna nooit.
Wat we wel weten, is dat Beke veel over deze episode
geschreven heeft. Afgezien van een dagboek uit die
periode en een ‘circulatiebrief” naar zijn familie in
Noord Holland schreef hij ook twee kinderboeken
en een roman over zijn ervaringen in Putten. Het
kinderboek, De kleine vluchteling, vond Beke bij nader
inzien zelf niet goed genoeg om te publiceren; de
roman, Vriend voor acht dagen, is evenmin uitgegeven.
Twee vreemde zwervers
Twee vreemde zwervers is het enige verhaal over Putten, dat wel gepubliceerd is. Veel van de feiten in het
boek komen overeen met de gebeurtenissen zoals
Carel Beke die vòòr, tijdens en na de razzia zelf had
meegemaakt. Een van de twee ‘vreemde zwervers’
uit de titel is de jonge Peter Barning die vanuit Schagen naar Oosterbeek is verhuisd. De familie Barning
moet - net als de familie Beke – vluchten en Peter en
zijn vader komen eveneens in Putten terecht. Terwijl
Peter gewond in een noodziekenhuis ligt, wordt zijn
vader tijdens de razzia van oktober 1944 opgepakt. De
vader van Peter wordt weggevoerd: eerst naar kamp
Amersfoort en vervolgens naar een concentratiekamp
in Husum. Peter gaat op zoek naar zijn vader en krijgt
daarbij steun van de andere zwerver, de oude Czavargo
Karoly die het woord voor hem voert omdat Peter dat
zelf niet meer kan. Na een gevecht is Peter immers
gewond geraakt en kan hij niet meer spreken. Peter
heeft uiteindelijk het geluk zijn vader terug te vinden.
Bijzonder interessant is de analyse die Lei Limpens
geeft van de personages in dit verhaal. Hij komt tot
de conclusie dat de jonge Peter, de oude Karoly en
de vader van Peter allemaal afspiegelingen zijn van
Carel Beke zelf. Volgens Limpens heeft Beke met dit
verhaal deze periode van zijn leven “van zich af willen

schrijven”. Vanwege zijn groot respect voor Willy Dols
heeft Carel Beke zich met hem willen identificeren.
Daarom wordt in dit boek niet Dols weggevoerd, maar
de vader van Peter (die we moeten zien als Carel Beke).
De zwerver Czavargo Karoly heeft dezelfde naam als
Carel Beke, wordt ook zwaar ziek, en is even zorgzaam
en voorkomend voor Peter als Willy Dols was voor de
familie Beke. Later blijkt dat Karoly op de vlucht is,
omdat hij zich schuldig voelt aan de dood van twee
mensen; achteraf blijkt dat hij daar geen schuld aan
had. Tenslotte zou Beke zijn emoties verbeeld hebben in de sprakeloosheid van Peter die niet in staat is
zijn emoties in woorden te uiten. Het boek kreeg een
positieve beoordeling van het Idil zoals bleek uit de
recensie die Lennie van Orsouw in de vitrines van het
KDC aanwees.
Speelt de oorlog nog een rol in andere boeken van
Carel Beke? In het eerste deel, Pim Pandoer, de schrik
van de Imbosch (1953), moet de hoofdfiguur zich van
een criminele drugssmokkelaar transformeren in een
slimme jager op misdadigers. De straf die hij opgelegd krijgt voor het smokkelen van opium valt licht uit
dankzij het pleidooi van zijn pleegvader, die aantoont
dat Fer Donker (alias Pim Pandoer) zijn misdaden
heeft gepleegd als gevolg van een oorlogstrauma. Pim
Pandoer is dus eigenlijk geen slecht mens, maar oorlogsslachtoffer.
Carel Beke bleef een teruggetrokken leven leiden en
heeft nooit met zijn kinderen gesproken over wat er
tijdens de razzia in Putten gebeurd was. Het is echter
zeker dat het een rol in zijn leven is blijven spelen.

		

Margreet van Wijk

Wie meer wil weten over het leven van Carel Beke en
Willy Dols kan verder lezen in:
Jos Beke, Carel Beke (1913-2007), een ‘gewone’ schrijver’. In: Arnhems Historisch Tijdschrift, jaargang 30
(2010), nr. 4, blz. 222-229.
Lei Limpens, Willy Dols 1911-1944. Een verwachting die
niet in vervulling mocht gaan. (Sittard, Euregionaal
Historisch Centrum Sittard-Geleen, 2011
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Symposia
Drie dagen vóór de studiedag van de SGKJ over het
rooms-katholiek erfgoed organiseerde het Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme aan de VU een symposium over
Protestantse beeldcultuur na 1800. Jammer genoeg
was dit pas laat bekend waardoor niemand van het
bestuur of van de Berichten erbij kon zijn. Er waren
lezingen over de doopvont, over beelden van hout,
en over portretten van vooraanstaande protestanten.
Maar - interessanter voor ons - ook lezingen van
Jacques Dane over religieuze schoolplaten in de 19e
en 20e eeuw; van Willem van der Meiden over de
verbeelding van Kaïn en Abel in kinderbijbels; en van
Katinka Omon over protestanten en hun moeizame
omgang met het religieuze stripverhaal.

In Memoriam
Kinderboekenillustrator en beeldend kunstenaar
Jenny Dalenoord (*1918) is op 25 oktober in Soest
overleden. Ze illustreerde zo’n 250 kinderboeken en
schoolboeken en tekende voor jeugdtijdschriften als
Kris-Kras, Jippo en Okki. In 1939 debuteerde ze met
illustraties in het feuilleton De avonturen van Jammerpoes van Jo Otten. In 1941 kwam Het geheim van
Proenie uit, waarin de zeer bijzondere pentekeningen

Jenny Dalenoord

van Jenny Dalenoord als in een kolomstrip worden begeleid door versjes van Corrie Verwey. Ze tekende de
illustraties voor onder andere Wiplala van Annie M.G.
Schmidt, Gideons reizen van An Rutgers van der Loeff
en Padu is gek van Miep Diekmann en werd verschillende malen bekroond.
Haar Dierenalfabet is in z’n geheel te bekijken op
Het Geheugen van Nederland. Haar archief wordt
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bewaard bij het Letterkundig Museum. Op 3 december overleed in Amsterdam de illustrator Mance Post
(*1925). Zij debuteerde in 1946 en illustreerde naast
het werk van vele auteurs - onder wie Annie M.G.
Schmidt - ook veel schoolleesboeken. Het bekendst
zijn haar illustraties voor de boeken van Guus Kuijer
en Toon Tellegen. In 2007 was zij de eerste illustrator die de Max Velthuijs-prijs ontving, de oeuvreprijs
voor illustratoren van kinderboeken. Mance Post
werd 88 jaar.

Onderzoek
Het werk aan het grote nieuwe boek over centsprenten door Nico Boerma, Aernout Borms en Jo Thijssen
vordert gestaag. Het boek zal eind 2014 verschijnen.
De titel is inmiddels bekend: Kinderprenten, Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten - Populaire
grafiek in de Nederlanden 1650-1950.
Het bestuur van de SGKJ heeft onze Stichting
aangemeld bij de Dr. P.A. Tiele Stichting. Deze
stichting heeft als doelstelling het bevorderen van
de boekwetenschap in Nederland, door het instellen
van leerstoelen, het stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia,
congressen, lezingen etc. De Stichting stimuleert
tevens wetenschappelijk onderzoek naar leesgedrag,
conservering, digitalisering, ontsluiting, beschikbaarstelling en exploitatie van teksten in brede zin, en
draagt bij aan onderwijs op deze terreinen. De Tiele
Stichting vertegenwoordigt vrijwel alle organisaties
en instellingen op het gebied van de boekwetenschap,
boekhandel & uitgeverij, drukkunst, typografie,
bibliotheken, archieven en musea die zich richten op
de geschiedenis van het boek. Dus echt een club waar
de SGKJ graag bij wil horen!
Jacques Dane, hoofd collectie en onderzoek van het
Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, is door
de kleindochter Roze Marijne van de Hulst gevraagd
de eerste biografie van kinderboekenschrijver en onderwijzer W.G. van de Hulst (1879-1963) te schrijven.
Dr. Dane promoveerde in 1996 op populaire leescultuur (waaronder kinderboeken) en opvoeding in
protestants-christelijke gezinnen tussen 1880 en
1940, en schreef in de jaren negentig al verschillende
artikelen over Van de Hulst. Hij kan pas in de loop
van het volgend jaar aan zijn onderzoek beginnen
en wanneer hij klaar zal zijn hangt o.a. af van welke
bronnen hij zoal gaat vinden.

Mengelwerk
Een verheugend bericht van Karin Vingerhoets:
startsubsidie toegekend voor opname Vlaams kinderboekenbezit in CBK. Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience in Antwerpen bezit 22.000 jeugdboeken,
5.000 beeldverhalen (strips) en 700 titels secundaire
literatuur. Stichting Lezen Vlaanderen heeft ruim
8.700 jeugdboeken en 900 monografieën, naslagwerken, vaktijdschriften en knipselmappen over
jeugdliteratuur. In 2014 starten de projectpartners
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Stichting
Lezen Vlaanderen, Universiteit Antwerpen (Anet),
de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en OCLC
(PiCarta) een samenwerkingsproject om de titelbeschrijvingen van kinder- en jeugdliteratuur van
de genoemde bibliotheken in het Centraal Bestand
Kinderboeken (CBK) op te nemen. Hierdoor wordt
de databank niet alleen verrijkt met ruim 29.000
titels maar deze aanvulling vormt ook een belangrijk instrument voor het verdere onderzoek van de
Nederlandstalige jeugdliteratuur. Omdat de wens om
beide Vlaamse jeugdboekencollecties op te nemen
in het CBK alleen met financiële steun kan worden
gerealiseerd, is subsidie gevraagd bij Nederlandse
Taalunie (projecten Literatuur & Lezen). De Taalunie
heeft beslist het project te steunen met een bijdrage
van maximaal € 12.500.
Toin Duijx laat weten dat de jaarlijkse Annie M.G.
Schmidt-lezing in het vervolg georganiseerd zal
worden in samenwerking met het Kinderboekenmuseum. Op 1 september 2013 kwam een einde aan de
Annie M.G. Schmidt-leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur in Leiden en daarmee aan de Annie M.G.
Schmidt-lezing. De veertiende lezing, die Ted van
Lieshout op 22 mei 2013 hield, werd aangekondigd
als de laatste lezing. Maar het Kinderboekenmuseum
wil niet lijdzaam toezien hoe aan een mooie traditie
een einde komt en heeft samenwerking gezocht met
IBBY-Nederland, een van de organisatoren van de
lezing. Het resultaat: in mei 2014 vindt ‘gewoon’ de
vijftiende editie plaats, zij het niet langer in Leiden,
maar in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.
Jubileumnummer Moensiana.Tien jaar geleden zag
de eerste Moensiana het licht, de digitale nieuwsbrief
van de Stichting Petronella Moens, de Vriendin van ’t
Vaderland. De redactie vond het nu een goed moment

om de koers te wijzigen: behalve de gebruikelijke
mededelingen van het bestuur en het jaarverslag van
de activiteiten rond deze schrijfster is nu een aantal
artikelen opgenomen, passend bij het herdenkingsjaar 1813-2013. Moens’ vaderlandse helden, Hugo de
Groot, Van Oldenbarneveld en de gebroeders De Witt
staan daarbij centraal. De Moensiana’s zijn te lezen
op de website www.petronella-moens.nl, onder het
kopje Moensiana. Volgend jaar hoopt de redactie een
nummer uit te geven rond het thema Moens en haar
literaire vriendinnen. Wie prijs stelt op toezending
per e-mail van dit tijdschrift kan zich aanmelden bij
onze donateur: a.veltman-vandenbos@planet.nl
Het archief van Swan Features Syndicate (stripuitgever) werd onlangs geschonken aan Bijzondere
Collecties van de UB. Het bevat origineel werk van
Piet van Elk, Henk Kabos, Henk Sprenger, Studio
Wienk en Wim van Wieringen. Het bevat ongeveer
5000 origineel getekende stripstroken. Verder clichéafdrukken, scenario’s, ingeplakte knipsels en brieven
en contracten. In Stripnieuws (no. 53, nov. 2013) staat
een artikel van Jos van Waterschoot (stripconservator
UB Amsterdam).

StOK naar Deventer, een tussenstand
Honderden dozen. 24.000 boeken verhuizen wanneer
je weinig tijd hebt, is niet niks!
In oktober is een oude, donkere, tochtige opslagzolder
van Bibliotheek Deventer door vrijwilligers van StOK
ontruimd, geïsoleerd en opgeknapt, waardoor een puik
depot is ontstaan voor onze bibliotheek. November en
december besteden we aan het in gedeelten verhuizen
van de boeken. Inpakploegen zijn in Zutphen bezig,
uitpakploegen in Deventer. Stellingen worden uit
elkaar gehaald en weer gemonteerd. Een paardentrailer vormt een prima verhuiswagen. De middeleeuwse manier van brandblussen is dé methode als je
honderden dozen met boeken een trap op moet
krijgen: veel mensen mobiliseren op de zaterdagochtend en daarna de dozen aan elkaar doorgeven.
Anders catalogiseren. Daarnaast zijn de voorbereidingen
gaande voor het omzetten van de StOK catalogus naar
het Overijsselse systeem. Aangezien in Deventer de
uitleen volledig geautomatiseerd zal verlopen, wordt
intensief nagedacht over de wijze van chippen en
beveiliging.
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Over de inrichting van de presentatieruimte, een
voormalig kantoor, is een werkgroep ideeën aan het
ontwikkelen, die tot een publieksvriendelijke (nostalgische?) omgeving moeten leiden. Anderen zijn
bezig met de voorbereiding van het openingsfeest in
het voorjaar van 2014. Kortom, we zijn keihard aan
het werk, maar doen dat graag, omdat we ons welkom
weten in de bibliotheek van Boekenstad Deventer. De
gemeente heeft dit nog geconcretiseerd met een genereuze financiële bijdrage!
Reint Jan Terbijhe, voorzitter StOK

Karin Vingerhoets zoekt uw hulp bij het verbeteren
van de gegevens in het CBK. Sinds kort is er een
speciale mogelijkheid om commentaar te leveren
beschikbaar in het Centraal Bestand Kinderboeken.
Daardoor kan iedereen makkelijk aanvullingen of
foutjes in de gegevens doorgeven aan de catalogiseerafdeling van de KB. Heeft u bijvoorbeeld een bron
voor een exact jaartal terwijl in het CBK een geschatte
datering staat? Ontbreekt de naam van een illustrator
bij de gegevens? Of staat er onverhoopt een typefoutje
in de beschrijving? Als u het doorgeeft, zal het aangevuld of verbeterd worden! U vindt deze ‘commentaarmogelijkheid’ op alle uitgebreide titelpagina’s in het
CBK. Links naast het boekicoontje staat met blauwe
letters ‘commentaar’. Als u daarop klikt, opent een
leeg mailbericht waarin het juiste mailadres al is ingevuld en bovendien als onderwerp het unieke nummer (ppn) dat bij de titelbeschrijving hoort (graag
laten staan!). U typt uw opmerking of aanvulling in
het mailvenster en verstuurt het bericht. De catalogiseermedewerkers zullen uw mail dan in behandeling
nemen. Alvast hartelijke dank voor uw hulp!
Dit najaar vond het W.G. van de Hulst Festival plaats.
Aanleiding was zijn 50e sterfdag. Lezingen gehouden
door Joke Linders en Jacques Dane zijn via internet te
bekijken en beluisteren bij Het Literatuurhuis: http://
vimeo.com/76252754 en http://vimeo.com/76235055.

Tentoonstellingen

B. Reith

Internet
Het Centraal Bestand Kinderboeken is weer een
nieuwe deelnemer rijker. Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is kort geleden als zestiende deelnemende instelling aan het CBK toegevoegd, waardoor weer een grote collectie (katholieke) kinderboeken veel beter toegankelijk is geworden. Het KDC
heeft nu al ruim 10.000 boeken in het CBK zitten,
waarvan maar liefst 2860 boeken die niet in een van
de andere 15 collecties aanwezig zijn!
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Tot en met 16 maart 2014 kan in de Studiezaal van
het KDC en de Traverse van de Universiteitsbibliotheek
in Nijmegen de tentoonstelling Voor het roomse kind
het roomse boek worden bekeken. Met materialen
over de Katholieke Keurraad en het ‘goede’ boek voor
de jeugd 1924-1970, met de boeken zelf, recensies en
brieven uit de collectie van het KDC. Een catalogus
met dezelfde titel is verkrijgbaar bij het Katholiek Documentatie Centrum. Stuur een mailtje naar info@
kdc.ru.nl, dan wordt deze gratis toegestuurd.
Tot maart 2014 is in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek (gebouw 102) van de Wageningse Universiteit De fantastische natuur in kinderboeken te zien.
De tentoonstelling heeft als onderwerp de geschiedenis van de natuurbeleving en het beeld van de natuur
in het Nederlandse kinderboek vanaf de 18e eeuw.
Daarnaast is de verbeelding van deze visie vaak heel

creatief en kunstzinnig vormgegeven. Het doel van
de samenstellers: aan te zetten tot nadenken over de
invloed van natuur- en milieubeschouwingen op de
kinderwereld. Droevendaalsesteeg 2, geopend van
9-13 uur en ’s middags op afspraak. Tel. 0317-482701
of speccoll.libary@wur.nl.
Tot en met 21 april 2014 is in het Literair Museum
in Hasselt (B) de expositie Verhalenreis te zien, een
tentoonstelling die de bezoeker meeneemt op een reis
door de verhalen van Astrid Lindgren en de illustraties van Marit Törnqvist. Er zijn schetsen en schetsboekjes, tekeningen, beschrijvingen en fotos te zien,
die Törnqvist maakte voor Junibacken, het Astrid
Lindgrenmuseum in Stockholm. Ook originele illustraties voor de boeken voor Astrid Lindgren worden
getoond.
VERLENGD Nog tot en met 2 maart is in Museum
Meermanno in Den Haag te zien: Strips! 200 jaar
Nederlands beeldverhaal. Een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse strip, van de centsprent als voorloper van de strip tot en met recente
voorbeelden van interactieve beeldverhalen. Met
diverse stripgenres, aandacht voor de techniek van de
strip, de kunst van het tekenen, en het maken van een

verhaallijn. Met originele tekeningen, documentaires
over strips en interviews met bekende stripdeskundigen. De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met het NIBBI (Nederlands Instituut voor
het Beeldverhaal en Boekillustratie) van Hans Matla.
Voor meer informatie: www.meermanno.nl.

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
Voor het roomse kind het roomse boek : de Katholieke Keurraad en het ‘goede’ boek voor de jeugd 19241970 / catalogus bij de tentoonstelling 18 oktober
2013 t/m 16 maart 2014, Studiezaal KDC en Traverse
Universiteitsbibliotheek, samengesteld door Lennie
van Orsouw e.a. – Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 2013. – 40 p. : gekl. ill. ; 21 cm.
Rijk geïllustreerde catalogus, met informatie over het
werk van RK Keurraad en de samenwerking met IDIL.
Met afbeeldingen van omslagen, illustraties, handgeschreven of getypte recensies en citaten daaruit, en selecties
uit de lectuur voor beginnelingen, voor 9-12 jaar, 12-16
jaar en voor 16-plussers. Een feest der herkenning voor de
mensen met een RK achtergrond. Stuur een mail om het
boekje gratis aan te vragen naar: info@kdc.ru.nl,
Historiezucht : de obsessie met het verleden in
de negentiende eeuw / Marita Mathijsen. - Nijmegen : Vantilt, 2013. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN
9789460041440.
De auteur brengt het ontwaken van het historisch besef
in beeld en toont hoe geschiedenis van iedereen werd. Het
boek bevat onder meer hoofdstukken over het geschiedenisonderwijs met boeken als het ‘Vaderlandsch A-B boek’ en
‘Nieuwe spiegel der jeugd of Fransche Tiranny’, en over
jeugdboeken gewijd aan de vaderlandse geschiedenis.

Nans van Leeuwen

De les van Leeuwtje : kinderboeken over het beleg en
ontzet van Leiden / Lotte Jensen. – Primavera Pers,
2013. – 56 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 978-90-5997-1578. - Te bestellen via het secretariaat van de 3 October
Vereeniging, Postbus 32014, 2300 DA Leiden. Per
mail: secretariaat@3october.nl.
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Ter gelegenheid van de herdenking van het Leids Ontzet
hield Lotte Jensen, hoofddocent historische Nederlandse
letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen, een lezing
over kinderboeken en strips die deze historische gebeurtenis tot onderwerp hebben. Een ruim geïllustreerde publicatie volgde, gebaseerd op 28 boeken en strips met een
verhalend karakter die verschenen zijn tussen 1872 en
2011. Lotte Jensen schrijft over stoere knapen en over de
moraal die de schrijvers wilden overbrengen. Met een lijst
van de gebruikte boeken en acht pagina’s noten.

Literaire analyse van Barrie’s ‘Peter Pan’ in alle verschillende versies: herschrijvingen, toneelbewerkingen,
voorafgaande publicaties en vervolgen. Met een samenvatting van de belangrijkste kritische beschouwingen over de
teksthistorie, en de oorsprong in de theatrale traditie van
de Harlequinade en de Britse pantomime in de 19e eeuw.
Stirling gebruikt tekstuele en andere bronnen, en kijkt
kritisch naar de tendens om Barrie’s leven als inspiratiebron te zien.

Buitenland
Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 18401950 : Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen in
deutscher Sprache ; Bd. VII: Nachtrag. - Klotz, Aiga
/ Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2013. - 546 p. – ISBN
978-3-476-02488-6.
Het laatste deel van “de Klotz”, de belangrijkste bibliografie van Duitse kinderboeken in het genoemde tijdperk,
staat nu ook in de Leeszaal van Bijzondere Collecties van
de KB en bij de VU.
An allen Fronten : Kriege und politische Konflikte in
Kinder- und Jugendmedien / Ingrid Tomkowiak ... [et
al.] (Hg.) ; red. Mitarb.: Anna C. Stemmann. - Zürich
: Chronos, [2013]. - 407 p. : ill. ; 23 cm. - (Beiträge
zur Kinder- und Jugendmedienforschung ; 3) – ISBN
978-3-0340-1161-7.
Weergave van de lezingen van de 24e jaarvergadering
van ‘Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung’ in 2011. Van de 18e eeuw tot heden worden oorlogen en sociaal-politieke conflicten ook steeds in kinderboeken behandeld. Vaak wordt oorlog voorgesteld als
strijd voor een gerechtvaardigde zaak en nemen jeugdige
hoofdpersonen als vanzelfsprekend deel aan die strijd. De
bijdragen in deze bundel behandelen de weergave in de
jeugdliteratuur van oude en nieuwe conflicten; oorlogje
spelen in computergames; oorlog in Amerikaanse strips;
de Eerste Wereldoorlog in propagandistisch materiaal
en in jeugdboeken; kinderen tegen de oorlog; de slag om
Stalingrad in autobiografische verhalen van Russische
kinderen; oorlog en geweld in Zuid-Afrikaanse jeugdliteratuur; dagboeken van kinderen als getuigen; de Spaanse
burgeroorlog, en meer
Peter Pan’s shadows in the literary imagination / Kirsten Stirling. – New York [etc.] : Routledge, 2012. - xv,
172 p. ; 24 cm. - (Children’s literature and culture ;
83). - ISBN 978-0-415-88864-6 hbk : £80.00.
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Ger Wanrooij
Children’s culture and the avant-garde : painting in
Paris, 1890-1915 / Marilynn Strasser Olson. - New
York ; London : Routledge, 2013. - XV, 229 p. : ill. ; 24
cm. - (Children’s literature and culture)- ISBN 978-0415-87268-3 geb.
Verkenning van de wederzijdse beïnvloeding van kinderliteratuur en de avant-garde. Rond 1900 was in Parijs
ruimte voor modernisme. Ideeën van kunstenaars zoals
Florence Upton, Henri Rousseau, Paula ModersohnBecker en Marc Chagall waren al toegepast in culturele
producties voor kinderen. Zij keken naar kindercultuur
als ‘een nieuwe manier van kijken’. Olson beschrijft de relatie tussen kindertijd en hoge- en lage cultuur en de stromingen in de kunst. Onderwerpen zijn het gebruik van

niet-Europese figuren zoals de golliwogg, en opvattingen
over religie en opvoedkunde, onderdrukking en moederschap, natuur in een wereld na Darwin, en ideeën over
kunst en leven. Helaas bevat deze uitgave geen illustraties
in kleur.
Slavery in American children’s literature, 1790-2010
/ Paula T. Connolly. - Iowa City : University of Iowa
Press, [2013]. - XI, 288 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-160938-177-6
Gedegen onderzoek naar de manier waarop opeenvolgende generaties auteurs verhalen schreven over slavernij, plantages en abolitionisten, en hoe ze daarmee de
veranderende rassenpolitiek in Amerika weergaven. Met
analyses van jeugdliteratuur uit meer dan 200 jaar, de
debatten van de abolitionisten aan de ene kant en mensen
die de slavernij wilden handhaven aan de andere kant, in
de tijd vóór de afschaffing van de slavernij (1790-1865),
het terugkijken op de slavernij (1865-1919), de Harlem
Renaissance (1920-1950), en de Burgerrechtenbeweging
(1951-2010).
Inside the rainbow : Russian children’s literature
1920-35 : beautiful books, terrible times / edited by
Julian Rothenstein and Olga Budashevskaya ; [foreword by Philip Pullman]. - London : Redstone Press,
2013. - 312 pages. : illustrations. ; 30 cm. - ISBN 9781-870003-95-7 ; via bol.com circa € 38.
Boek met 250 voorbeelden van illustraties en ontwerpen
voor kinderen uit de periode van de Russische Avantgarde, met een aantal vertalingen van gedichten en
verhalen. Bevat ook teksten van getuigen van de Russische revolutie. Chukovsky richtte uitgeverij ‘Raduga’
(rainbow) op en samen met Marshak trok hij belangrijke
avant-garde schrijvers, kunstenaars en ontwerpers aan,
inclusief pioniers van het constructivisme, suprematisme
en futurisme. Onder hen de dichter Osip Mandelstam, en
de constructivisten en toneelschrijvers Sergei Tretyakov,
Vladimir Mayakovsky and Daniil Kharms. Ze maakten
kinderboeken gebaseerd op de werkelijke wereld: over
arbeiders, fabrieken, techniek, transport, voedsel, dagelijkse voorwerpen, dieren en gebouwen, met buitengewone
vindingrijkheid en poëtische kracht. Deze kinderboeken
over het dagelijks leven in de Sovjet Unie waren zeer
esthetisch, met fotomontages, geometrische vormen en
primaire kleuren, zoals talloze voorbeelden in dit boek
laten zien.

Bologna : fifty years of children’s books from around
the world / ed. By Giorgia Grilli ; [transl. Lidia Bogo
... et al.]. - 1st ed. - Bologna : Bononia University
Press, 2013. - 535 p. : ill. ; 22 x 22 cm. - Titelpagina
vermeldt tevens: 50th. Bologna Children’s Book Fair
anniversary 1964-2013 - ISBN 978-88-7395-814-7.
Fors jubileumboek met veel geïllustreerde artikelen over
de beroemde kinderboekenbeurs, de boeken en de stad;
over kinderboeken in diverse landen en alle werelddelen
in de laatste 50 jaar; over Oost-Europese illustratoren,
prentenboeken, en meer.
Golden-age illustrations of W. Heath Robinson / ed.
and with an introd. by Jeff A. Menges. - Mineola, NY :
Dover, [2013]. - XIII, 111 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN 978-0486-49793-8.
Heerlijk kijkboek met een korte inleiding en een selectie
van zwarte en gekleurde illustraties van deze getalenteerde
kunstenaar (1872 - 1944) bij de verhalen van John
Bunyan, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe,
Charles Lamb (Shakespeare bewerkingen), Chaucer,
Rabelais, de Odyssee, Kipling, Perrault en bij zijn eigen
werk.
Jews and Jewishness in British children’s literature
/ by Madelyn J. Travis.- London : Routledge, 2013. XXI, 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Children’s literature and
culture ; 94). - ISBN 978-0-415-63086-3 geb.
Onderzoek naar de weergave van Jodendom en Joden in
Engelse kinderboeken, met teksten beïnvloed door de Verlichting, het Britse wereldrijk, de Holocaust en de aanslag
op 9/11. In hoofdstukken over ‘gender’, vluchtelingen, de
multiculturele samenleving en historische verhalen wordt
aangetoond dat de positie van Joden in Groot-Brittannië
gedurende twee eeuwen grote veranderingen heeft gekend.
Ook illustraties met Joodse kinderen en historische
figuren worden bekeken. Met een chronologische lijst
van de gebruikte jeugdboeken, van onder andere Isaac
Watts, Christian Salzmann, Maria Edgeworth, Frederick
Marryat, Charles Dickens, Rudyard Kipling, E. Nesbit,
Beatrix Potter, en Aidan Chambers.
Magical tales : myth, legend and enchantment in
children’s books / ed. by Carolyne Larrington & Diane Purkiss. - Oxford : Bodleian Library, University of
Oxford, 2013. - XII, 188 p. : ill. ; 19 cm. Tentoonstellingscatalogus. - ISBN 978-1-85124-264-1.
Rijk geïllustreerde essaybundel met een speurtocht naar
de bronnen van schrijvers van magische verhalen voor
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de jeugd als C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien en Alan Garner
waaruit blijkt dat ze hun inspiratie haalden uit Noorse
mythen, middeleeuwse literatuur en de Arthurlegenden. Hoofdstukken over de collectie zeldzame boeken en
manuscripten in de Bodleian Library tonen boeken met
toverformules,met toverformulieren en toverhandleidingen, en bijzondere pop-up boeken uit de Opie-collectie.
Ook auteurs als George MacDonald, Rudyard Kipling, E.
Nesbit en een aantal moderne auteurs worden behandeld.
The myth of Persephone in girls’ fantasy literature
/ Holly Virginia Blackford. - New York : Routledge,
2012. - XI, 248 p. ; 24 cm. - (Children’s literature and
culture ; 80). - ISBN 978-0-415-89541-5 geb.
De auteur onderzoekt de aantrekkelijkheid van symbolische voorstellingen van de Griekse mythologische figuren
Persephone, Demeter en Hades in 19e- en 20e-eeuwse
meisjesboeken. De scheiding van de moeder en de ontvoering naar de onderwereld zijn uitingen van de paradox
van de volwassenwording van meisjes. De auteur belicht
ontwikkelingspatronen en angsten in ‘De notenkraker
en de muizenkoning’ van E.T.A. Hoffmann, ‘Onder
moeders vleugels’ van Louisa May Alcott, ‘Peter Pan’
van J.M. Barrie, ‘De geheime tuin’ van Frances Hodgson
Burnett, en ‘Charlotte’s web’ van E.B. White.
Textual transformations in children’s literature :
adaptations, translations, reconsiderations / ed. by
Benjamin Lefebvre. - London : Routledge, 2013. - XV,
223 p. : ill. ; 24 cm. - (Children’s literature and culture) - ISBN 978-0-415-50971-8 hbk : £80.00
Boek met nieuwe benaderingen voor het bestuderen van
bewerkingen, verkortingen, aanpassingen, vertalingen,
parodieën en vermengingen in de hedendaagse jeugdcultuur. Bezien wordt hoe het werk van auteurs als Shakespeare, Perrault, L.M. Montgomery, Laura Ingalls Wilder
en A.A. Milne er uitziet wanneer het is omgezet voor een
nieuw publiek en in andere dan de gebruikelijke media.
Colonial India in children’s literature / Supriya
Goswami. - New York ; London : Routledge, 2012. XVI, 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Children’s literature and
culture ; 85). - ISBN 978-0-415-88636-9 hbk
Eerste onderzoek naar de manier waarop in Britse,
Engels-Indiase en Bengaalse jeugdliteratuur wordt
geschreven over belangrijke historische gebeurtenissen in
het 19e-eeuwse koloniale India. Met onder meer bijdragen
over zendelingen en koloniale politiek, jongenshelden,
Kipling’s Jungle book, en de postkoloniale erfenis.
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Text, image, and otherness in children’s bibles : what
is in the picture? / ed. by Caroline Vander Stichele
and Hugh S. Pyper. - Atlanta : Society of Biblical
Literature, 2012. - XII, 364 p. : ill. - ISBN: 978-1-58983661-7.
Het besproken materiaal bestaat zowel uit traditionele
kinderbijbels als uit meer recente verschijningsvormen als
Manga-bijbels en tekenfilms met bewerkingen van bijbelse
verhalen. De complexe relatie tussen tekst en beeld hierin
binnen verschillende culturen wordt vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Het gemeenschappelijke thema is de
verbeelding van ‘de ander’ in de invloedrijkste Hebreeuwse Bijbelverhalen: vreemdelingen, vijanden, vrouwen en
ook kinderen. Het gaat dan onder andere over figuren
als Daniël, Jonathan en David, het kind Jezus, Noach,
en Samson. Bevat helaas weinig beeldmateriaal: slechts
enkele oudere illustraties zijn afgedrukt naast een paar
meer recente.

Uit de tijdschriften
Literatuur zonder Leeftijd (winter 2013) bevat onder
meer artikelen over een biografie van Miep Diekmann; over Koning van Katoren van Jan Terlouw;
Roodkapje in de Efteling; en de poëtica van W.G. van
de Hulst.
Boekenpost (no. 128, nov/dec. 2013) bevat een artikel
over Atie Siegenbeek van Heukelom, en haar internationale verzameling prentenboeken die aan de UB
Amsterdam werd geschonken. Ook een artikel over
pseudoniemen gebruikt in Bijbelse prentenboeken:
Elise, Irene, Betsy en Johanna.
Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 93, okt.
2013) bevat lemma’s over onder andere Klaas van
der Geest, Berhardina Midderigh-Bokhorst en David
Tomkins.

Stripschrift (No. 434 , nov. 2013) bevat het bericht dat
Wim Hazeu voorbereidingen treft om de biografie van
Hans G. Kresse te gaan schrijven, als hij overeenstemming kan bereiken met de familie. Tevens het artikel
‘De voorouders van Sjors van de rebellenclub’, over
jeugdbijlagen met strips bij familie- of damesbladen.
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? Kijk op www.kb.nl, klik
op ‘Catalogi en Digitale collecties’, en klik dan rechtsboven
in het lichtblauwe vakje op E-tijdschriften: toegang tot alle
online tijdschriften. Zoek dan in de Alfabetische titellijst op
tijdschriften die de term ‘children’s literature’ bevatten. Of
kies voor ‘Volledige tekst en beeld’, klik op ‘Project Muse’, en
zoek naar ‘children’s literature’ of andere trefwoorden.
Aus dem Antiquariat (jrg. 11, no. 3, 2013) bevat een artikel over oorlog in jeugdboeken uit de periode 1863-1918.
#Bookbird (jrg. 51, no. 4, 2013) bevat artikelen over
kinderliteratuur en Britse identiteit, over natievorming
en over kinderboeken tijdens Mussolini.
#Children’s literature association quarterly (jrg. 38,
no. 4, winter 2013) bevat artikelen over de groeiende
interesse rond 1900 voor het voor kinderen bewerkte
middeleeuwse verhaal Beowulf; over auteur Horatio
Alger; over censuur, bibliotheken en de lezers van
1870–1910; en over het integreren van speelgoed, spel
en materiele cultuur in de jeugdliteratuur.
#Children’s Literature in Education (jrg. 44, no. 4, 2013)
bevat een artikel over Russel Hoban (*1925) in 2011
overleden na een schrijversleven van meer dan 50 jaar
#History of Education & Children’s Literature (jrg.
7, no. 2, 2012) bevat artikelen over de inhoud van
Spaanse eerste leesboeken onder het bewind van
Franco; en over de voortgang van historisch onderzoek naar kinderliteratuur in Italië.

#Horn book magazine (jrg. 89, no. 3, 2013) bevat een
artikel over Peter Rabbit van Beatrix Potter, en een artikel over de prentenboeken van Ludwig Bemelmans
(Madeline’s rescue).
Illustration (no. 36, zomer 2013) bevat een artikel
over Italiaanse geïllustreerde edities van Pinokkio,
sinds het verschijnen als feuilleton in 1881.
#International research in children’s literature (jrg.
6, no. 2, 2013) bevat artikelen over de betekenis van
kinderpoëzie; een theorie over prentenboeken; bewerken en vertalen; kinderlijkheid bij Guus Kuijer (door
Vanessa Joosen); en over het beeld van gehandicapten
in de Victoriaanse tijd met als voorbeeld Dickens’
Christmas Carol.
Movable Stationary (jrg. 21, no. 3, 2013) bevat onder
meer een artikel over pop-up adventskalenders.

Verantwoording illustraties
Uiteraard staan de afbeeldingen in dit nummer in het
teken van het rooms-katholieke erfgoed. Dat erfgoed
bevat een bijzondere beeldtaal voor kinderen, die het
waard is onderzocht te worden en neergelegd in een
(rijkelijk geïllustreerde) publicatie. Wie wil daarop
promoveren? Studenten Kunstgeschiedenis van Saskia de Bodt, denk er eens over na! Zie ook ‘Katholieke
beeldtaal’ op www.hetoudekinderboek/blog).
Hier kunnen we alleen wat zwart-wit afbeeldingen
tonen, van illustratoren als B. Reith, Ida BohattaMorpurgo, Nans van Leeuwen, Frans Mandos Tzn.,
P.J. van Geldorp en Ger Wanrooi.

Vragen
De vragen in het vorige nummer hadden deels succes. Dirk Tang kreeg van twee mensen aanvullende
informatie over de Savoyaards. Janneke van der Veer
kreeg helaas (nog) geen reactie op haar vraag over
Paul van Ipenburg.
Voor de collectie van de Artisbibliotheek (onderdeel
van Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam) zijn
we op zoek naar informatie over oude kinderboeken
en centsprenten die een beeld geven van dierentuin
Artis. Hebt u boeken/prenten over dit onderwerp in
uw collectie die NIET in het Centraal Bestand Kinder-
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boeken staan, dan worden we daar graag over geïnformeerd! Reacties naar jeannettekok@upcmail.nl.
Robin Claire Span (student Geschiedenis aan de
Universiteit van Leiden) doet onderzoek naar twee
kinderboekjes: Greetje’s begin en Greetje wordt Greet
geschreven door Rie van Dijk. Zij kan er nauwelijks
informatie over vinden en vraagt onze hulp.
Rie van Dijk schreef bijvoorbeeld ook: Betty’s dwaze
streek, Tiny heeft pech en De grote prijs. In het Lectuur-

Repertorium (1954) staat één titel van haar:
Het nichtje uit de rimboe; in het vervolg (1970) staan de
twee titels over Greetje, uitgegeven in 1954 en 1956;
en in de laatste aanvulling(1980) staat Vakantie met ‘n
oude tuf uit 1956. Hierbij staan in ieder geval haar volledige voornamen: Maria Elisabeth Johanna van Dijk,
maar weer geen geboorte- of sterfdatum en -plaats.
Weet u meer over Rie van Dijk – ze woonde midden
jaren vijftig in Blaricum - of over haar boeken, dan
graag een reactie naar: rdcspan@gmail.com.

Colofon
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek.
Mededelingen-bulletin van de Stichting Geschiedenis
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