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Van het bestuur

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

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam

definitief bouwwerk om te zetten.

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven
van dit bericht is één van die werkzaamheden, want
de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door.
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Tenslotte kan ik melden, dat studenten voortaan
gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De
tegen een gereduceerde prijs SGKJ-vrienden kunnen
voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend
worden: voor € 12.50 per jaar. Geeft u het door, als u
behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop
studenten
hebt/kent?
van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor
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Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van
ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het
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dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen.
Reden waarom u een herhaald betalingsverzoek bij
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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10 jaar website hetoudekinderboek.nl
De redacteur kon het zelf nauwelijks geloven maar
tien jaar geleden, in oktober 2004, ging onze website
‘de lucht in’. Hij heeft het zelfs aan de hand van de
eerste nota van de provider nog even moeten controleren, om zeker te zijn dat het klopte …!
Hoewel de website een paar jaar geleden een gedeeltelijke ‘facelift’ kreeg, zijn er ook pagina’s die al tien
jaar onveranderd bestaan, deels verouderd zijn en er
gedateerd uitzien.
Weliswaar sleutelde ondergetekende de website tien
jaar geleden met beperkte assistentie zelf in elkaar,
het ontbreekt hem echter aan kennis en vaardigheid
om de site in zijn geheel te ‘up-daten’. Het gaat dan
o.a. om het ontwerp en de lay-out van de site, aanvullingen met links naar sociale media, een zoekfunctie,
enz.
Daarvoor zoekt de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur een (tijdelijke) webmaster en hoopt
die onder onze Vrienden te vinden. Vandaar deze oproep: wie kan de redacteur de helpende hand bieden?
Het gaat daarbij niet om een langdurige grote investering in tijd, maar om het geven van adviezen en
technische bijstand gedurende een beperkte periode
in het najaar.
Bel s.v.p. de redacteur of stuur hem een mail als u kunt
helpen (of meer informatie wenst); 070-3869167 of centsprenten@xs4all.nl
De redacteur is overigens niet van plan het bijltje
er bij neer te gooien en wil het updaten voorlopig
gewoon blijven doen.

Aernout Borms, redacteur website

Nieuwsbericht SGKJ
Het eerste digitale Nieuwsbericht van de SGKJ is op 19
juni 2014 verspreid. Omdat er van de Berichten nog maar

drie nummers per jaar worden uitgegeven, is de tijd
ertussen soms te lang voor het doorgeven van actuele
berichten over tentoonstellingen, excursies en dergelijke. In dit geval wilden we de Vrienden bijvoorbeeld
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graag op de hoogte stellen van de reeks colleges bij
de UB Amsterdam rondom de tentoonstelling en het
boek Sterke verhalen. De Nieuwsberichten worden
samengesteld door de redactie en Karin Vingerhoets.
Een reden temeer om uw emailadres door te geven
aan Margreet van Wijk!

Studiedag: 150 jaar uitgeverij
Kluitman
De voorjaarsstudiedag van 9 mei stond in het teken
van het honderdvijftigjarig bestaan van uitgeverij
Kluitman. De organisatie bleek bij Karin Vingerhoets
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in goede
handen. We werden welkom geheten door Aernout
en Leny Borms-Koop, die voor alle deelnemers
naamkaartjes hadden gemaakt. Handig om meteen
de naam bij het gezicht te hebben, want zó vaak zien
we elkaar niet.
Het was een volle dag, met veel lezingen, maar door
de boeiende verhalen, de vele illustratieve plaatjes,
en niet te vergeten de humor – er kon veel gelachen
worden – bleef de aandacht van de zaal van het begin
tot het eind geboeid. Tussen de bedrijven door en na
afloop was er gelegenheid voor de “wandelgangen” en
werd er weer heel wat bijgepraat.

In dit nummer vindt u slechts een korte karakteristiek van
elke lezing, omdat alle sprekers over hun onderwerp ook
bijdragen voor het jubileumboek van Kluitman hadden
geschreven, en we dus voor de inhoud van hun lezingen
graag verwijzen naar de artikelen in dat boek.
De ochtend was gereserveerd voor de Vrienden van
de SGKJ, en bevatte, na het openingswoord van voorzitter Jant van der Weg, drie lezingen.
Anja de Vries sprak in haar lezing ‘Was ik maar een
jongen’ over de meisjesboeken van Kluitman. Aan de
hand van vragen uit een enquête van het blad Opzij,
liet zij zien hoe de rol van meisjes in de boeken zich
in de loop van de tijd ontwikkeld heeft, en wel op een
heel andere manier als zij van tevoren had verwacht.
Een lezing met veel illustraties van vooral meisjes
met paarden en katten.
Janneke van der Veer deed verslag van haar onderzoek naar de zogenaamde ‘huishoudschoolserie’
van Freddy Hagers, alias Guus Betlem. Deze reeks
verscheen tussen 1957 en 1962, en was behoorlijk
succesvol. Janneke toonde aan dat de auteur zich
goed gedocumenteerd had over dit destijds nieuwe
type opleiding voor meisjes.
Jant van der Weg sloot de ochtend af met een overzicht
van de internationale verspreiding van Afke’s Tiental. Ze
ging in haar lezing in op zowel het ontstaan van dit
klassieke kinderboek, de vertalingen als de successievelijke illustraties.
Het programma na de lunch was samengesteld door
uitgeverij Kluitman in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Hiervoor schoven zowel Vrienden
van de KB als genodigden van de jubilerende uitgeverij aan bij het gezelschap van de SGKJ waardoor de
aula goed gevuld was.
Mireille Kok van de KB presenteerde het middaggedeelte en leidde dat in met een uiteenzetting over
de missie van de KB op het gebied van kinderboeken
en specifiek over de schenking van het fonds van
Kluitman aan de KB. Ze memoreerde het werk van
Emilie Jacobi, de oud-werknemer van Kluitman die
in de afgelopen decennia het vooroorlogse fonds opnieuw bijeengebracht heeft nadat het in de oorlog was
vernietigd. Kluitman heeft alle boeken uitgegeven
vóór 1974 aan de KB overgedragen; in dat jaar ging
immers het Nationaal Depot van start en de publicaties vanaf 1974 zijn dus grotendeels in de collectie
aanwezig. De kinderboeken zijn inmiddels allemaal
beschreven. Af en toe duikt er nog een ouder Kluit-

man-boek op dat nog niet in de collectie zit. (Navraag
bij Emilie Jacobi leerde dat het bedrijfsarchief evenals de
originele tekeningen naar het Regionaal Archief Alkmaar
zijn gegaan).
Piero Stanco, directeur van Kluitman, vroeg zich af
hoe het bedrijf het 150 jaar heeft volgehouden. Dat
geheim wordt in het jubileumboek ontsluierd. Hij
vertelde twee korte anekdotes uit de geschiedenis van
de uitgeverij: eentje over de Gebroeders Kluitman
die eens per jaar, uitgezwaaid door hun echtgenotes,
zogenaamd voor “zaken” naar Parijs gingen; en een
over zijn eigen eerste dag als directie-assistent bij de
firma Kluitman.
Marnix Croes, als historicus betrokken bij de samenstelling van het jubileumboek, deed een boekje open
over de geschiedenis van het bedrijf, beginnend bij de
vader van oprichter Pieter Kluitman, een onderwijzer
die zich baseerde op in zijn tijd nieuwe inzichten
m.b.t het onderwijs. Zo stond het plezier in leren bij
de kinderen voor hem voorop. De boeken van zoon
Pieter volgden in dat voetspoor: het waren boeken
die vooral vermaak boden, terwijl ze tegelijkertijd
maar ongemerkt een schep opvoeding bevatten. De
rode draad in het beleid van Kluitman was en is nog
steeds: de jeugd door vermaak tot lezen brengen.
Berry Dongelmans vervolgde met een exposé over
‘Het Geheim van Kluitman’. Hij gaf de toehoorders allerlei aanwijzingen voor de oplossing van dat
geheim, zoals opdrachten in boeken, Kluitman als de
droomfabriek, de serie-aanpak die Kluitman al gauw
doorvoerde, de merknaam Kluitman, en de herinneringen van meerdere generaties lezers. Maar het
Geheim bleef geheim: ook Berry kwam er niet uit.
Daarvoor moet men toch het jubileumboek raadplegen.
Dick Matena die een aantal toppers van Kluitman
bewerkte tot strip (Dik Trom, Kruimeltje, Pietje
Bell), legde uit dat er een verschil is tussen illustreren (bevroren beelden) en striptekenen (bewegende
beelden). Met name de illustratoren die in de gouden
periode 1890-1940 voor Kluitman werkten, hadden
zijn belangstelling. Een sterke herinnering bewaarde
hij aan het fenomeen van de reclamepagina’s achterin de boeken, met kleine zwart-wit afbeeldingen en
spannende teksten over andere Kluitman-uitgaven.
Arjan Peters nam het woord na een korte theepauze.
Hij herlas Pietje Bell van “Krr” van Abkoude, zoals hij
de schrijver in zijn jeugd betitelde. Het boek was toen
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voor hem nog uitsluitend een “drager van emoties”:
er was geen context, alleen het verhaal, en de buitenwereld verdween nog bij het lezen. Hij las enkele
droeve passages voor waarin “Krr” het verdriet van
Pietje beschreef bij de ziekte en het overlijden van
zijn geliefde meester Ster. Maar er viel ook veel te
lachen bij zijn lezing.

‘Pieter sloeg het Adresboek van de boekhandel op en
zocht naar een plaats waar nog niet veel boekhandels
gevestigd waren.’ Het werd Alkmaar, waar uitgeverij
Kluitman sindsdien gevestigd zou blijven - met een
korte onderbreking waarin zij in Heerhugowaard
zat. Het eerste kinderboek van Kluitman verscheen
in 1867: Een klein klein jokkentje van P.M. Rosmade,
het pseudoniem waaronder de in Alkmaar geboren
bakker Evert Masdorp schreef. Er volgen steeds
meer boeken en tegen het eind van de 19e eeuw had
Kluitman al een naam opgebouwd en een deel van de
markt veroverd. In 1891 verschijnt dan Uit het leven
van Dik Trom van C. Joh. Kieviet. Hoewel het manuscript al door verschillende uitgevers was afgewezen,
zag Pieter Kluitman er wèl brood in; terecht, want
zo’n 120 jaar later wordt het boek nog steeds herdrukt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle
Dik Trom boeken verboden omdat in De zoon van
Dik Trom (oorspronkelijk door Valkhoff uitgegeven,
maar door Kluitman overgenomen) een sneeuwballengevecht voorkomt waarbij de leider van een groep
jongens onder meer roept: ‘Leve de koningin’.

Mirjam Rotenstreich had weer andere herinneringen
aan Kluitmanboeken. Bij een tante van de onderduikouders van haar moeder waren veel Kluitmanboeken
aanwezig. Die plek en die boeken betekenden voor
haar in haar jeugd vooral veiligheid.
Eppo van Nispen tot Sevenaer, de directeur van het
CPNB, kreeg vervolgens het eerste exemplaar van het
jubileumboek aangeboden uit handen van Kluitmandirecteur Piero Stanco. Hij begon zijn dankwoord
met zijn definitie van “geheim” en vervolgde zijn
flamboyante en hilarische (powerpoint-)presentatie
met een aangepaste poging tot ontrafeling van ‘Het
Geheim van Kluitman’.
Piero Stanco sprak tot slot een woord van dank aan
de auteurs van het jubileumboek en tevens aan alle
schrijvers en illustratoren van de Kluitmanuitgaven.
Voor iedere aanwezige stelde hij een gesigneerd
exemplaar van de speciale jubileumprent van Charlotte Dematons beschikbaar.
Mireille Kok sloot het symposium op gepaste wijze af.
Daarna was er een verzorgde borrel, aangeboden door
de jubilerende uitgeverij. Het Geheim van Kluitman
werd flink verkocht en Kluitman bood ook enkele
heruitgaven van bekende klassiekers uit het fonds te
koop aan. Een tafel met publicaties van de SGKJ trok
trouwens ook veel belangstelling.

Kluitman, een 150-jarige uitgeverij
met een rijke geschiedenis
Het jubileumboek nader bekeken
Vraag volwassenen naar boeken die volgens hen tot
de canon van de Nederlandstalige jeugdliteratuur behoren, en zij zullen zeker boekhelden noemen als de
Rotterdamse deugniet Pietje Bell, de kwajongen Dik
Trom die een hartje van goud heeft, de ijverige ‘mem’
Afke die de zorg heeft over haar tiental, en - van later
datum - de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer die
met hun boot de Kameleon allerlei avonturen beleven. Veel vrouwelijke lezers zullen ook de meisjes
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Wat hebben deze boeken gemeen? Ze zijn allemaal
verschenen bij Kluitman, de uitgeverij die dit jaar
haar 150-jarig bestaan viert.

De klassiekers als Dik Trom en Pietje Bell zijn voor
Kluitman altijd heel belangrijk geweest als bron van
inkomsten. Het eerste boek over Pietje Bell verscheen
in 1914 en was gewoon één van de vele boeken die
Chr. van Abkoude voor de uitgeverij schreef. Pas in
1920 verscheen het vervolg, De vlegeljaren van Pietje
Bell, en daarna volgden er nog zes delen. Vanaf 1958
werden zij overigens pas als een serie gepresenteerd.
De uitgeverij ontdekte namelijk in de jaren vijftig hoe
belangrijk het seriekarakter was voor de verkoop. Ook
nu nog verschijnen veel Kluitmanboeken in een serie:
de boeken rondom de speurhond Wolf, of die over de
belevenissen van voetbalheld Snelle Jelle en die over
Koen Kampioen, en - voor meisjes – de boeken over
Cindy die op balletkamp gaat en Bianca die ‘in galop’
en ‘in volle draf’ haar liefde voor paarden laat zien.

In een kloek boek van ruim 350 pagina’s wordt
aandacht besteed aan de jarige uitgeverij. Marnix
Croes beschrijft heel gedetailleerd de geschiedenis
van de uitgeverij en Berry Dongelmans laat zien hoe
Kluitman zich ontwikkeld heeft tot een ‘kinderboekenspecialist’. De uitgeverij werd in 1864 opgericht
door Pieter Kluitman (1838-1913). Hoewel hij de Rijksnormaalschool in Gouda had gevolgd en dus was
opgeleid tot onderwijzer, koos hij er toch voor om als
volontair bij verschillende uitgevers te gaan werken.
In 1864 wilde hij een eigen boekhandel beginnen.

De geschiedenis van uitgeverij Kluitman is een
geschiedenis van grote successen, maar ook van heel
moeilijke periodes, waarin met moeite het hoofd boven water gehouden kon worden. De uitgeverij kwam
vaak in aanvaring met een instantie als de VBBB
(Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels). Kluitman wilde namelijk ook graag leveren aan niet-erkende boekhandels als warenhuizen
en sigarenwinkels, maar als erkende uitgever mocht
dat niet. Uiteindelijk heeft Kluitman op veel punten
gewonnen: het kinderboek is niet meer exclusief te

van de huishoudschool noemen, waaronder de enigszins rebelse maar goudeerlijke Kathinka Koster (van
Freddy Hagers). Een huishoudschool die afgaande
op de titels ‘in rep en roer’ was, maar ook ‘in volle
actie’, en altijd bereid ‘een handje mee’ te helpen. En
Kees Fens noemde het boek ‘Fulco de Minstreel’ van
C. Joh. Kieviet het beslissende boek in zijn leven, het
boek waarvan de eerste zinnen hem de liefde voor
literatuur bijbrachten.

koop in de erkende boekhandel. Na het honderdjarig
bestaan in 1964 werd duidelijk dat het met de uitgeverij niet al te best ging, maar het zou nog tot halverwege de jaren tachtig duren voordat er een nieuwe
directie kwam die durfde te reorganiseren. Het is
zeker aan de in 1986 in dienst getreden directeur
Piero Stanco (die overigens geen enkele ervaring in
het boekenvak had toen hij aantrad) dat de uitgeverij
nu haar 150-jarig bestaan kan vieren: hij heeft het
bedrijf gemoderniseerd en vooral mensen weten aan
te trekken die het fonds konden vernieuwen en beter
laten aansluiten bij de geest van de tijd.
Kluitman heeft altijd last gehad van een negatief
imago. De jeugdliteraire kritiek vond de boeken oubollig, oppervlakkig en weinig literair, en het begrip
‘goedkoop’ kwam daarbij steeds, in velerlei betekenis,
terug. Vooral van de serieboeken werd vaak gezegd
dat het veel van hetzelfde was. In de lijsten van literair bekroonde boeken zijn de boeken van Kluitman
dan ook niet te vinden. Tegelijkertijd bereikten hun
boeken echter wel een groot publiek en komen de
boeken van Kluitman veelvuldig in leesbiografieën
voor. Het afgelopen decennium heeft Kluitman haar
fonds grondig onderhanden genomen. Opvallend
is de dyslexie-serie (sinds 2012) waarvan nu al zo’n
vijftig deeltjes zijn verschenen. Ook de Young Adultboeken die sinds 2010 verschijnen onder het imprint Blossoms Books krijgen waardering binnen de
jeugdliteraire kritiek, bijvoorbeeld Achter de maan van
Sharon Creech. Ook de auteur/illustrator Harmen
van Straaten heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de vernieuwing van het fonds en dat resulteerde
erin dat hij in 2013 als eerste Kluitman-auteur het
kinderboekenweekgeschenk mocht schrijven.
De rijke geschiedenis van de uitgeverij krijgt in het
boek ruim aandacht en zowel Marnix Croes als Berry
Dongelmans weten waarover zij spreken. Zij hebben gedegen onderzoek gedaan. In het eerste deel
(Marnix Croes) wordt de vroege geschiedenis van de
uitgeverij nogal opsommerig weergegeven en er zit
soms ook wel enige redundantie in de tekst. Het is
vooral de geschiedenis van na 1985 – we zijn dan zo’n
honderd pagina’s verder in het boek - die goed tot
leven komt doordat de mensen die deze geschiedenis
hebben bepaald, uitgebreid aan het woord komen.
Boekhistoricus Berry Dongelmans laat vervolgens
in het tweede deel aan de hand van veel sprekende
voorbeelden het uitgavenbeleid van Kluitman zien: de
ontwikkeling van algemene uitgever naar kinderboe-

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
september 2014 no.81

5

kenspecialist. Hij geeft niet slechts voorbeelden, maar
vooral ook een doorwrochte beschouwing en analyse
van een uitgeversfilosofie. Dit deel is meteen ook het
best geschreven deel van het hele boek.
In het derde deel zijn meerdere losse bijdragen
ondergebracht. Nergens wordt verantwoord waarom

Het is een boek met heel veel illustraties, geschreven
voor een breed publiek (en dat zal waarschijnlijk ook
de reden zijn voor deel drie). Het is een genot door
het boek te bladeren en zoveel boeken uit je jeugd te
herkennen. Het laat ook zien dat uitgeverij Kluitman
na 150 jaar nog springlevend is en een mooie toekomst tegemoet gaat.
Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een
uitgeverij 1864-2014 door M. Croes, B. Dongelmans
e.a. - Kluitman € 39,95.

		Toin Duijx

Collegereeks Sterke verhalen

speciaal voor bepaalde thema’s gekozen is en het lijkt
erop dat er ook niet echt een gedachte achter die keuze zit. De bijdragen zijn van nogal wisselend niveau,
waarbij in positieve zin de bijdragen van Janneke van
der Veer (over het reclamedrukwerk van Kluitman),
Jant van der Weg (over de geschiedenis van ‘Afke’s
Tiental’), Francien Braaksma (over de illustrator Jan
Rinke) en Margreet van Wijk (over tekenaar Gerard
van Straaten) eruit springen - ook al had iets meer
redactie van de bijdragen geen kwaad gekund! Ook de
bijdragen van Anja de Vries springen eruit, maar dan
in negatieve zin. Vooral haar bijdrage over het meisjesboek is een voorbeeld van hoe je geen onderzoek
op dit gebied moet doen. En dat geldt eigenlijk ook
voor haar bijdrage over Guus Betlem. Ik had persoonlijk liever gezien dat heel deel drie achterwege was
gebleven. Dat had het boek zeker tot een veel betere
geschiedschrijving van een uitgeverij gemaakt.

6

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
september 2014 no.81

Eind augustus werd door Bijzondere Collecties van
de UB Amsterdam een reeks colleges georganiseerd
rondom de door Jeroen Salman samengestelde
tentoonstelling Sterke Verhalen. Het gelijknamige
boek geeft een boeiend beeld van verhalen die de
eeuwen overleefden doordat ze steeds weer op andere
manieren werden doorgegeven. Helaas werd er
weinig ingetekend op de colleges, zodat van de vijf
bijeenkomsten er maar twee doorgingen. Jo Thijssen
schetste in zijn college een (interdisciplinair) beeld
van de levenstrappen, vanaf de voorgeschiedenis
sinds de Grieken en Romeinen tot het wetenschappelijk onderzoek naar levensfasen in de twintigste eeuw.
Een toverlantaarnvoorstelling sloot de middag af.
Jeroen Salman gaf in zijn lezing een uiteenzetting
over het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Utrecht naar marskramers, omlopers en
liedzangers, en gaf aan uit welke bronnen ze konden
putten. Daarna verzorgde hij een rondleiding door de
tentoonstelling.

Symposia
Ter gelegenheid van het verschijnen van Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten
vindt bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van

Amsterdam op 15 november 2014 een symposium
plaats over dit onderwerp. Het symposium wordt
georganiseerd in samenwerking met de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. Zie voor
meer informatie www.hetoudekinderboek.nl en www.
bijzonderecollecties.uva.nl.

Klassieke boeken.
Het jaarlijks symposium van de Jan CampertStichting vindt op vrijdag 21 november plaats in het
Letterkundig Museum in Den Haag. Het zal dit jaar
gewijd zijn aan kinder- en jeugdliteratuur en vijf
klassieke boeken uit de periode 1950-1990 zullen
centraal staan: Jip en Janneke (1953), Brief voor de koning (1962), De kleine kapitein (1971), Krassen in het
tafelblad (1979) en De eikelvreters (1989). Vragen die
op het symposium staan zijn: wat is de betekenis van
deze boeken? In welke traditie staan ze? Hebben zij
invloed gehad? Wat betekenen ze voor de huidige
generatie kinderboekenschrijvers? In lezingen, interviews en persoonlijke columns zal hierop antwoord
gegeven worden. Met medewerking van onder andere: Els Pelgrom, Christiaan Weijts, Hedy d’Ancona,
Pieter Verhoeff, Aaf Brandt Corstius, Herman Koch,
Anna Woltz, Simon van der Geest en Sjoerd Kuyper.
Kosten: € 35,- inclusief lunch en borrel. Inschrijven:
door overmaking van dat bedrag vóór14 november op
rekening 536331 van de Jan Campert-Stichting, Den
Haag o.v.v. 5KK.
Kijk voor meer informatie op www.jancampertstichting.nl
(Bron: Toin Duijx namens IBBY)

Al vanaf onze Nijmeegse studententijd in de jaren
vijftig van de vorige eeuw zijn wij oude boeken
gaan verzamelen. Het antiquarisch aanbod was nog
overweldigend en de vraagprijs belachelijk laag.
Maar noodgedwongen beperkten we ons tot wat bij
de universitaire studie van pas kwam: Nederlandse
literatuur van de 18e eeuw en oude kunstboeken. Dat
studieus perspectief is altijd zwaar blijven wegen.
Wij hebben nooit een boek uitsluitend om het fraaie
uiterlijk gekocht. Wel moest het compleet en in een
zo goed mogelijke, authentieke staat zijn. Dat bleek
later een wijze keus.
Naarmate onze kennis toenam, de smaak zich verder
ontwikkelde en de financiële speelruimte wat ruimer werd, kochten we op een breder gebied, daarbij
teruggaand tot de 16e eeuw, met een voorkeur voor
goed geïllustreerde werken. Van elke aankoop werd
over een periode van ca. 45 jaar nauwkeurig datum
herkomst en prijs genoteerd. Ook dat bleek een verstandige zaak.
Oude kinderboeken (18e, 19e en vroeg-20e eeuw)
kwamen pas betrekkelijk laat in ons vizier. Bepalend
was hier het inspirerend vriendschappelijk contact sinds de jaren zeventig met mr. C.F. van Veen
(1912-1982), de grote pionier op dit gebied. En net
als hij begonnen wij toen ook intensief centsprenten
te verzamelen, weldra gevolgd door allerlei vormen van papieren speelgoed. Op wetenschappelijk
niveau vonden wij een kritische Meister in de Keulse
hoogleraar Theodor Brüggemann, auteur van een
aantal standaardwerken op het gebied van het Duitse
kinderboek. Want het kopen en verzamelen gebeurde
bij ons steeds met het perspectief van bouwmateriaal
vergaren voor zelf te schrijven studies. Zoals ook ge-

Overdracht Collectie BuijnstersSmets
Op 19 februari 2014 vond de overdracht plaats van de
ca. 1000 titels tellende Collectie oude Nederlandse
kinderboeken Buijnsters-Smets aan de Tilburg University in de persoon van mevr. Marian Papavoine
en mevr. Emy Thorissen. Een voor beide partijen
memorabele gebeurtenis. Terecht daarom dat de
redactie van “Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek” ons om een toelichting op deze overdracht heeft gevraagd.
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beurd is door de publicatie van onze drie bij Waanders/Zwolle verschenen boeken: de Bibliografie van
Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (1997),
Lust en Leering (2001) en Papertoys (2005). Door het
schrijven en onderzoeken, meer misschien nog door
het bezoeken van allerlei antiquariaten, veilingen en
verzamelaarsbeurzen kwamen wij vanzelf in aanraking met tientallen medeverzamelaars van oude kinderboeken en centsprenten, zoals Nico Boerma, Frits
Booy, Chris Kleiss, Aernout Borms en Sjoerd Stevan.
Dat waren in onze ogen toch wel de hoogtijdagen van
de jacht op het oude boek. Alleen stegen intussen ook
de prijzen voor deze schatten tot ongekende hoogte,
aangedreven door enkele antiquaren. Het plezierigst
was voor ons echter de onderdompeling in de wereld
van het oude kinderboek op de bijeenkomsten van
de Stichting Geschiedenis Jeugd- en Kinderliteratuur: een warme club, heel anders dan de hoofdpijn
wekkende ‘vechtvergaderingen’ van de universiteit.
Met dankbaarheid denken we hierbij terug aan Netty
van Rotterdam die onze Bibliografie van Nederlandse
school- en kinderboeken een glanzende presentatie
bezorgde.

- Om te beginnen is daar een aparte leerstoel gevestigd voor kinder- en jeugdliteratuur, door mevr.
Helma van Lierop thans bekleed.
-Verder zou deze collectie in de UB Tilburg aanzienlijk minder doublures opleveren dan bijvoorbeeld in
de UB Amsterdam of KB Den Haag.
-Ten slotte spreekt in deze preferentie ook onze
afkomst uit het zuiden van Nederland een woordje
mee.
Een schenking volgens de thans bestaande fiscale
aftrekregeling lag, gezien onze leeftijd, niet voor de
hand. Wij hebben daarom gekozen voor een verkoop
en bloc in combinatie met een aanzienlijke korting
op de door ons over een lengte van jaren betaalde bedragen. De Universiteit van Tilburg heeft van ons de
volle vrijheid gekregen om deze boeken te gebruiken
naar eigen goeddunken. Wij vertrouwen er volledig
op dat ze in de Brabant-Collectie, met mevr. Emy
Thorissen als curator, in goede handen zijn en zien
uit naar een toekomstige expositie van dit studiemateriaal.
		

Nijmegen, 21 juli 1014

		

Piet en Leontine Buijnsters

Het is de bedoeling dat in Tilburg een tentoonstelling van
topstukken uit de collectie wordt ingericht, maar daarvan
zijn nog geen verdere details bekend. (Redactie)

Mengelwerk

Met het klimmen der jaren werd onze mobiliteit
beperkter. Tegelijk voelden we de noodzaak om een
bestemming te zoeken voor onze collectie oude kinderboeken, waarvoor onze vier kinderen onvoldoende
kennis, belangstelling of plaats hadden. Het schrikbeeld van de overhaaste en ongelukkige veiling-Van
Veen, waarbij hele pakketten, deels onbeschreven,
onder de hamer waren gebracht, deed ons zoeken
naar een veiliger bestemming voor kostbaar Nederlands erfgoed. Wij dachten daarbij om verschillende
redenen in eerste instantie aan de Universiteit van
Tilburg.
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Collectie kinderprenten Nico Boerma
Verzamelaar Nico Boerma heeft zijn collectie kinderprenten aan de Universiteit van Amsterdam geschonken. De waardevolle collectie, met tal van uiterst
zeldzame prenten, vormt een belangrijke aanvulling
op de verzameling populair drukwerk die al bij de
UvA aanwezig was. Nico Boerma, voormalig docent
klassieke talen, toerisme en geschiedenis, woont in
Landsmeer en is al vele decennia een kenner en gepassioneerd verzamelaar van volks- en kinderprenten.
Zijn schenking omvat zo’n 4500 kinderprenten van
de zeventiende tot de vroege twintigste eeuw. Eerder
al schonk hij zijn verzameling kermis- en nieuwjaarswensen, liedteksten en wensbrieven aan de Universiteit van Amsterdam. (bron: website UBA)

De Volkskrant van 3 september meldt dat de Koninklijke Bibliotheek in gesprek is met het Nederlands
Instituut voor het Beeldverhaal en de Boek Illustratie (NIBBI) over de stripcollectie van Hans Matla.
Matla heeft een collectie met 70.000 strips, met elke
Nederlandstalige uitgave vanaf 1858. Jan Bos, hoofd
afdeling Collecties zegt dat de KB alle Nederlandse en
Vlaamse strips wil overnemen die zij nog niet in de
collectie heeft. Het gaat om ettelijke duizenden strips.
Het Nederlands Stripmuseum in Groningen kreeg
4000 stripboeken ten geschenke van Pieter Edens.
Een mooie aanvulling op de collectie die nu bestaat
uit 30.000 items.
Het Lexicon van de jeugdliteratuur telt inmiddels al
13 banden en wordt nog steeds geleverd als losbladige
uitgave. Het belang van de opgenomen informatie
staat niet ter discussie, wel de papieren vorm waarin
het Lexicon tot nu toe verschijnt. De nadelen: er zijn
steeds minder abonnees, en in veel bibliotheken is
het Lexicon niet meer te vinden; het invoegen van
nieuwe lemma’s is bewerkelijk; en het abonnementsgeld is hoog voor het aantal pagina’s dat men jaarlijks
ontvangt. Men kan zich afvragen of de informatie nog
wel bij de geïnteresseerden terecht komt. Wat niet op
internet te vinden is, bestaat immers niet?

van StOK aanwezig zijn (voorlopig op dinsdag,
woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur)
kunnen bezoekers worden geïnformeerd en onder
begeleiding van een medewerker naar het depot op de
‘Thomas Zolder’ gaan om de hele collectie te bekijken en eventueel boeken daaruit te lenen. Ook is het
mogelijk, in een nostalgische hoek, de meer kostbare
exemplaren uit de collectie in te zien.
Bij de Koninklijke Bibliotheek is een stafafdeling
opgezet om vorm te geven aan de invulling van een
Landelijk Bibliotheeksysteem. De overheid heeft in de
nieuwe bibliotheekwet (Wsob) vastgelegd dat er meer
samenwerking moet komen tussen wetenschappelijke en openbare bibliotheken. Jos Debeij is benoemd
tot hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel. Hij was
directeur van Bibliotheek Deventer, en haalde in die
functie de collectie oude kinderboeken van StOK naar
die bibliotheek. Hij blijft lid van het Comité van Aanbeveling van StOK (is dus een liefhebber van het oude
kinderboek) en dat kan gunstig zijn voor de verdere
ontwikkeling en het gebruik van het Centraal Bestand
Kinderboeken, waarin ook de collectie van StOK is
opgenomen. Het kan ook kansen bieden voor meer
samenwerking van de SGKJ met de bibliotheeksector.

Een digitale uitgave met een groot bereik zou een
betere vorm zijn om deze informatie over jeugdliteratuur toegankelijk te maken. Een aantal bezorgde
afnemers heeft onlangs contact opgenomen met de
redactie en met Uitgeverij Noordhoff. Helaas heeft
dat nog geen nieuwe perspectieven opgeleverd. We
wachten af.
Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) is bezig met
inburgeren in de openbare Bibliotheek Deventer. Op
17 mei werd de opening feestelijk gevierd onder meer
met een optocht van kinderboeken- en sprookjesfiguren over de Brink, begeleid door muzikanten. Pien
Pon, oprichtster van StOK Zutphen, wordt beschermvrouwe van de Stichting.
Meer dan 20.000 oude kinderboeken staan in het
depot op de ‘Thomas Zolder’ en in ‘Lijsje Lorresnor’,
de presentatieruimte. Daar staat ook de voorgrondcollectie, achter glas opgesteld in fraaie witte kasten. Een
PR-campagne moet de vestiging van StOK in Bibliotheek Deventer meer bekendheid geven bij bewoners
en toeristen. Het uitlenen van de oude kinderboeken
via de bibliotheken loopt al goed, aldus voorzitter
Reint Jan Terbijhe. Op de uren dat contactpersonen
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In dit jubileumjaar van Uitgeverij Kluitman verschijnt een stripversie van De schippers van de Kameleon, getekend door Dick Matena. Deze heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd als ‘verstripper’
van literatuur, met uitgaven als De avonden, Kees de
jongen en Kort Amerikaans. Maar ook Dik Trom, Pietje
Bell en Kruimeltje zijn al eerder door hem gestript.
Dick Bruna (86) is definitief gestopt met tekenen.
Nijntje viert volgend jaar haar zestigste verjaardag en
zij zal zowel op papier als via andere media blijven
verderleven, maar nieuwe verhalen over haar zullen
niet meer worden toegevoegd. Het, naar nu blijkt,
laatste Nijntje-boek van de hand van de meester is in
2011 verschenen.

De Utrechtse schrijfster had in de jaren vijftig en
zestig veel succes met romans als De ogen van Roosje,
Stad met rose huizen en Serenade uit de verte. Zij
publiceerde daarnaast kinderboeken als Kathinka
uit de Kattesnorstraat, Het vrouwtje Tamarinde en De
bosjespoesen en vertaalde romans en kinderboeken uit
het Frans en Engels.
In De Volkskrant van 14 juni 2014 wordt gemeld
dat de Bergense predikant Ferdinand van Melle
aan een proefschrift werkt over schrijfster Johanna
Engelberta Kuiper (1896-1956). In 1995 verscheen
van zijn hand al een biografie over haar. In het CBK
is ze vertegenwoordigd met diverse genres kinder- en
jeugdboeken en met vertaalwerk.

Internet

De serie over De vijf van Enid Blyton wordt (opnieuw)
verfilmd door de Britse filmmaatschappij Working Title. Enid Blyton werd in 2008 verkozen tot de meest
geliefde auteur in Groot-Brittannië. Tussen 1943 en
1997 zijn 22 delen van de serie in Nederlandse vertaling verschenen.
Wim is weg, maar nu weer terug! Het geliefde Gouden Boekje is na onderhandelingen met de erven van
maker Rogier Boon weer verkrijgbaar. Het verscheen
in 1959 met de naam van Annie M.G. Schmidt, zonder de naam van de werkelijke illustrator en auteur.
Rogier Boon maakte het boek als eindexamenwerk
voor de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool, de
latere Gerrit Rietveld Academie.

Onderzoek
Clare Lennart (1899-1972) is onderwerp van een
biografie door Petra Teunissen-Nijsse.
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Vogels in KB-webwinkel
Dit najaar staat de KB in het teken van vogels. U kunt
afbeeldingen van mooie vogels uit handschriften,
oude drukken, centsprenten en kinderboeken
laten printen op luxe ansichtkaarten, als posters
en op schilderijen. Ook zijn er reprints van vijf
prentenboeken te bestellen: Van Hoytema’s
Uilengeluk, Het vogelnestje, Het vogelen-abé-boek, De
geschiedenis van het roodborstje en De spreeuw en de
musch. Tot half januari bestellen via www.kb.nl/
webwinkel. In de KB kunt u voorbeelden van deze
producten bekijken. Meer weten over vogels in de
KB? Ga naar www.kb.nl/vogels
Het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) heeft
sinds kort een eigen pagina op Wikipedia. Met links
naar meer informatie op de KB-website. Ook onze
eigen SGKJ heeft inmiddels een Wiki-pagina!

Tentoonstellingen
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek van
Saskia de Bodt: De verbeelders : Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw zijn verschillende
tentoonstellingen georganiseerd.
- Van 13 oktober tot en met 30 april 2015 is in het
Anton Pieck Museum in Hattem origineel werk te
zien van acht illustratoren: het echtpaar MidderighBokhorst, Bep Reith, Herman Ising,

Jenny Dalenoord, Babs van Wely, Kurt Löb, Harry
Geelen en Kees de Boer.
- Vanaf 19 januari 2015 is in Museum Meermanno in
Den Haag de expositie De verbeelders te zien.
- Vanaf januari 2015 besteedt ook het Letterkundig
Museum aandacht aan De verbeelders,
Meer informatie in het volgende nummer van de
Berichten.
Tot en met 4 januari 2015 bij Museum Meermanno in
Den Haag een tentoonstelling over Vogels: duizend
jaar vogels in honderden boeken. In het souterrain is
een tentoonstelling over ’Donald Duck, al 80 jaar een
beroemde eend’ te zien; op de tweede verdieping kinderboeken en miniatuurboeken met en over vogels.

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
Kinderprenten Volksprenten Centsprenten
Schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden
1650-1950 / Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons
Thijs, Jo Thijssen.- Nijmegen : VanTilt, 2014. - 1024
p. ; ill. – ISBN 9789460041846 : € 75,00.

Tot 4 januari 2015 staat in het Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling ter gelegenheid van 150 jaar
Kluitman: Goal! De voetbalhelden van Kluitman. In
de kleine zaal zijn voetbalboeken uit 100 jaar te zien,
zoals Jimmi, Snelle Jelle, Bobbi, Koen Kampioen en
de recente boeken over Arjen Robben. In het CBK
zijn trouwens bij uitgever Kluitman niet minder dan
183 (!) titels in het genre voetbalverhalen te vinden.
Tot 4 januari 2015 is in het Comenius Museum in
Naarden de tentoonstelling ‘Van buiten leren’, Comenius en de schoolplaten van Koekkoek te bezoeken.
M.A. Koekkoek (1873-1944) maakte onder meer de
schoolplaten ‘In sloot en plas’ en ‘Het Naardermeer’.
Zijn onderwerpen en de dienstbaarheid aan het
onderwijs roepen associaties op met Comenius die
onder andere in zijn Orbis Sensualium Pictus (1658)
de natuur als van God gegeven ‘boek’ voor leerlingen
wist te ontsluiten. Salamanders en lepelaars, maar
ook olifanten en kamelen op de originele schilderijen en illustraties uit de collectie van het Nationaal
Onderwijs Museum Dordrecht worden gecombineerd
met eigen materiaal uit het Comenius Museum.
Adres: Kloosterstraat 33, 1411 RS, Naarden. www.
comeniusmuseum.nl
Tot en met 11 januari 2015 in de expositieruimte van
Schunck in Heerlen Het feest der verbeelding; van
de Gebroeders Leeuwenhart tot Pippi Langkous. In
de tentoonstelling zijn de schetsen, ideeën, illustraties en aantekeningen te zien die illustrator Marit
Törnqvist maakte voor de boeken van Astrid Lindgren
en voor het kinderboekenmuseum Junibacken in
Stockholm.

Na jarenlang onderzoek is het dan zover: de “Nieuwe
De Meyer” - zoals de samenstellers het project aanvankelijk betitelden -komt eraan! Maurits de Meyer publiceerde
in 1962 een overzicht van het erfgoed dat op dat moment
bekend was; in een oplage van 600 exemplaren verscheen
‘De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e
tot de 20e eeuw’. Een enorme onderneming in een tijd
zonder computer en internet. De Meyer telde 621 pagina’s, het nieuwe standaardwerk – KVCS in de wandeling – telt er meer dan 1000. Aan bod komen: uitgevers
en drukkers, productietechnieken en prijzen, thematiek en
censuur, verspreiding en gebruik. Een kleine greep uit de
onderwerpen van de prenten: beeldverhalen, vorstenportretten, de verkeerde wereld, volksfeesten, kermis en vermaak. Met een overzicht van alle thans bekende prenten,
een thematisch-iconografische catalogus en meer dan 400
kleurenafbeeldingen van vaak zeldzame prenten.
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KVCS is met name in zijn benadering van de centsprent
als maatschappelijk en cultureel verschijnsel in een totaal
andere en modernere context geplaatst, vergeleken met
het oude standaardwerk van De Meyer. Ook ontbraken
daarin de industrieel geproduceerde centsprenten van na
1840 en de schoolprenten.
Steeds meer prenten komen in openbare collecties terecht:
Nico Boerma heeft zijn collectie met 4500 prenten
geschonken aan Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam en Jo Thijssen schonk uit zijn collectie meer dan
600 schoolprenten aan het Nationaal Onderwijsmuseum
in Dordrecht. Aernout Borms en Leny Borms-Koop
schonken al in 2007 een groot deel van hun centsprentencollectie aan de KB. Die collectie met 1200 centsprenten
is geheel digitaal beschikbaar op Het Geheugen van Nederland. Hopelijk gaat dat ook gebeuren met de collecties
Boerma en Thijssen. Dat zou een prachtige aanvulling
zijn op dit nieuwe standaardwerk!
De verbeelders : Nederlandse boekillustratie in de
twintigste eeuw / Saskia de Bodt. – Nijmegen : VanTilt, 2014. – 352 p. : ill., 29 cm. – ISBN 978 94 6004
187 7 ; € 35,-.
Overzicht van meer dan een eeuw boekillustratie in Nederland, verdeeld in zes tijdvakken. Elk hoofdstuk begint
met een inleiding op de belangrijkste ontwikkelingen in
die betreffende periode. Aansluitend volgen beschrijvingen
van levens en werken van opvallende of representatieve
illustratoren. ‘De verbeelders’ gaat expliciet over de positie
van de illustrator ten opzichte van uitgevers en opdrachtgevers, maar impliciet ook over de relatie van de illustratie
met de tekst en met beeldende kunst. Het boek begint met
de kunstenaars Theo van Hoytema, Antoon Derkinderen
en Henriëtte Willebeek le Mair die rond 1900 met hun esthetische illustraties bijdroegen aan een betere wereld. Na
de Eerste Wereldoorlog werd deze lijn doorgezet door Rie
Cramer, Nelly Bodenheim en Alfred Listal. Ook schrijvers
en schilders illustreerden: Johan Fabricius, Jan Sluijters, M.C. Escher en Hendrik Werkman. Na de Tweede
Wereldoorlog zien we Jenny Dalenoord, Max Velthuijs,
Fiep Westendorp, Dick Bruna en Thé Tjong-Khing. Aan
het boek werkten mee: Jacques Dane, Theo Gielen, Bregje
Hofstede, Jeroen Kapelle, Jozefien de Leest, Willem van
der Meiden, Annemiek Overbeek en Annemiek Rens.
(bron: uitgever).
De presentatie is op donderdag 16 oktober vanaf 15.00
uur bij Kunstenaarsvereniging Arti, op het Rokin in
Amsterdam.
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De handel en wandel van de boekenjood : over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren /
Ewoud Sanders. - Heemstede : [Sanders], 2014. - 143
p. : ill. ; 20 cm. – € 15,- .
Een vlot geschreven stuk boekgeschiedenis over de
straathandel in drukwerk. Met een verhandeling over de
herkomst en het gebruik van het woord ‘boekenjood’; de
verschillende functies die boekenjoden voor het publiek
hadden (met veel citaten uit kranten en tijdschriften):
de boekenjood als noodbank, opkoper aan huis, heler,
vakman, eindstation, kamergeleerde, knipper en plakker,
adviseur voor lezers, grappenmaker, enzovoort.
Meerdere leden van de familie Blok, die met kramen op
het Binnenhof in Den Haag en in de Oudemanhuispoort
in Amsterdam stonden, passeren de revue. Een apart
hoofdstuk laat zien hoe in romans en jeugdboeken fictieve
straathandelaren werden getypeerd. Sanders heeft daarvoor twee protestants-christelijke kinderboeken gekozen:
‘Levi de boekenjood’ (1899) van Wilhelmina Riem Vis,
en ‘Het Joodje’ (1933) van Regina van der Hauw-Veltman; maar behandelt daarnaast ook de bekende scène uit
‘De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling’ van
Leonard Roggeveen, waarin Bram bij een boekenkraam
in Den Haag na flink afdingen het oude boekje koopt
waarin het recept voor onzichtbaarheid staat.
Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis
van een uitgeverij 1864-2014 / [met bijdragen van]
Marnix Croes, Berry Dongelmans, Janneke van der
Veer, Jant van der Weg, Anja de Vries, Dirk J. Tang,
Francien Braaksma, Margreet van Wijk. - Alkmaar :
Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V., [2014]. – 360 p. :
ill. ; 31 cm. - ISBN 978-90-206-3150-0 geb. € 39,95
Groot boek met veel illustraties, ingedeeld in drie delen,
met bijdragen over de geschiedenis van de familie Kluitman en de uitgeverij; het uitgavebeleid van algemene
uitgever tot kinderboekenspecialist; en uitgeefaspecten
als reclamedrukwerk, eerste leesboekjes, Guus Betlem,
de huishoudschoolserie, Afke’s tiental, meisjesboeken,
vaderlandse geschiedenis, en de illustratoren Jan Rinke en
Gerard van Straaten.
In de schaduw van de hemel : biografie van Bertus
Aafjes / Rob Molin. - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt,
[2014]. - 435 p. : foto’s ; 23 cm. – ISBN 978-94-6153-440-8
paperback. € 29.95

Biografie van de Nederlandse dichter (1914-1993)
die ook voor kinderen schreef. In de oorlog verschenen

‘De tooverfluit’ een vrije bewerking van ‘Des Knaben
Wunderhorn’, ‘Peter-kersen-eter’ en ‘Bid, kindje, bid’
in samenwerking met Piet Worm. Hij bewerkte ‘Max
und Moritz’ van Wilhelm Busch, schreef een ‘Vrolijke
vaderlandse geschiedenis’, ook weer met Piet Worm, en
maakte samen met Mance Post een reeks verhalen voor
scholen. Hij vertaalde en schreef ook sprookjes en poëzie
voor kinderen. De informatie over zijn werk voor kinderen
staat verspreid in deze biografie die gaat over een moeilijk leven na een dictatoriale katholieke opvoeding en een
priesteropleiding.
De familie Bokhorst : verrassend veelzijdig / Roel H.
Smit Muller ; eindredactie: Loes Visch. - Zwolle : Waanders
Uitgevers, [2014]. – 144 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-9491196-82-9 geb. € 25.00.

Fraai boek over de kunstenaarsfamilie Bokhorst uit
Deventer, verschenen bij een recente tentoonstelling in
Historisch Museum Deventer. Het geeft in woord en beeld
een overzicht van vijf generaties van de familie Bokhorst
die als beeldend kunstenaar actief waren. Berhardina
Midderigh-Bokhorst was een nicht van Hendrik Gerrit
Bokhorst, de grondlegger van deze kunstenaarsdynastie.
Ook aan haar zijn enkele pagina’s gewijd.
De jaren Pep : de opkomst en ondergang van een
stripweekblad : 1962-1975 / Ger Apeldoorn ; redactie
Rob van Bavel. - Oosterhout : Don Lawrence Collection,
april 2014. - 103 p. : ill. ; 31 cm. - ISBN 978-90-8886-143-7
geb. € 24,95.

Met veel illustraties, en informatie over striphelden en
striptekenaars in aparte kaders, wordt de geschiedenis en
de betekenis van dit invloedrijke stripweekblad beschreven.
Het blad bood werk aan belangrijke Nederlandse tekenaars als H.G. Kresse, Martin Lodewijk, Fred Julsing,
Daan Jippes, Peter de Smet en Dick Matena. Daarnaast
werd ook nieuw werk van buitenlandse stripmakers
geplaatst.
Captain W. E. Johns catalogus : biografie en
wereldwijde bibliografie van William Earl Johns
(1893-1968) : oorlogsvlieger, illustrator en auteur van
Biggles, Worrals, Gimlet en heel veel meer / auteur:
drs. Marvel M. Wagenaar-Wilm. - 7de, geactualiseerde
druk / actualisatie: Wijnand Blok, Dirk Edel. - Anna
Paulowna : International Biggles Association, 2014.
- 219 p. : ill. ; 30 cm. - 1e druk: 1993. - ISBN 978-90801427-6-3 geb. € 19,95.
Voor de liefhebbers van de avonturen van de dappere

vliegenier een uitgebreide catalogus, met biografie van de
auteur en meer dan 1200 zwart-wit foto’s en illustraties.
Verder alles over Biggles, zijn vliegtuigen, de Nederlandstalige boeken en stripverhalen, de Engelse boeken
en stripverhalen, de overige boeken van Johns bij diverse
uitgeverijen, de merchandising, en Captain W.E. Johns
wereldwijd.
Jules Verne : volledig geïllustreerde bibliografie. Derde druk.
Deel 1: chronologisch overzicht van boeken, feuilletons en stripverhalen. Samengesteld door Frits Roest
en Kees Waij. 2013. – 212 p., met uitgebreide registers. ISBN 978-90-78363-18-7 ; € 40,Deel 2: overzicht van biografische en bibliografische publicaties, recensies en analyses in boeken
en tijdschriften. Samengesteld door Frits Roest en
Kees Waij. – 2013. - 74 p., met uitgebreide registers.
ISBN 978-90-78363-19-4 ; € 25,-. Informatie bij frits.
roest@gmail.com.
De derde druk op A4 formaat, met talloze gekleurde
illustraties en volledig bijgewerkt met nieuwe vondsten
op velerlei gebied. Bevat uitgebreide informatie over alle
Nederlandse uitgaven van Jules Verne’s werk van 1864
tot 2013. De verschillen tussen drukken zijn in detail
uitgewerkt en alle eerste drukken van 1864 tot 1891 tot op
de dag nauwkeurig gedateerd. Behalve de Nederlandse
uitgaven zijn ook die uit België en Nederlands-Indië
opgenomen, evenals alle feuilletons, stripverhalen, filmen theaterboekjes, leer- en leesboekjes, sigarenbandjes,
en andere aan Jules Verne gerelateerde producten. Het
los verkrijgbare tweede deel bevat een overzicht in kleur
van alles wat in de periode 1878-2012 aan artikelen in
Nederlandstalige boeken en tijdschriften geschreven is òver
Verne en zijn werk.
Willem Frederik Gouwe (1877-1956) : schrijver, filosoof, dichter, tekenaar, goede amateurmusicus, stimulator van de nieuwe kunstnijverheid, bemiddelaar
tussen opdrachtgevers en ontwerpers/kunstenaars,
esthetisch adviseur van de PTT / Paul Hefting. - Amsterdam : Uitgeverij De Buitenkant, mei 2014. – 48 p.
: ill. ; 25 cm. - (Uitgelezen boeken, ISSN 1380-9628 ;
jrg. 16, nr. 4 (mei 2014)). - ISBN 978-94-90913-44-1.
€12,50
Bevat een hoofdstuk over Gouwe’s kinderboeken, geschreven onder het pseudoniem Alfred Listal.
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Buitenland
Christian Gotthilf Salzmann interdisziplinär : seine
Werke und Wirkungen in Theologie, Pädagogik,
Religionspädagogik und Kulturgeschichte / Rainer
Lachmann, Andreas Lindner, Andrea Schulte (Hg.).
- Jena : Garamond Verlag, 2013. - 309 p. : ill. ; 22 cm.
- (Arbeiten zur historischen Religionspädagogik ; Bd.
10). - ISBN 978-3-943609-76-9 gebonden.
Bundel met essays over theologie, pedagogie, godsdienstopvoeding en cultuurgeschiedenis: de plaats van Salzmann in de Verlichtingstheologie, het Philantropisme,
bewustzijnsvorming, opvoedingsinstituten, persoonlijkheidsontwikkeling, muziek in de Salzmannschool in
Schnepfenthal, en de betekenis van Salzmann voor het
ontstaan van de moderne jeugdliteratuur.
Rotkäppchen kommt aus Berlin!: 200 Jahre “Kinderund Hausmärchen” in Berlin / Carola Pohlmann
[Hrsg.]. - Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 2012. - 255 S. : zahlr. Ill. 30 cm.
– (Ausstellungskataloge ; N. F., 57) – ISBN 978-388053-186-4 paperback ; € 18,-.
Fraai boek met veel afbeeldingen, verschenen bij een
tentoonstelling in 2012 in de Staatsbibliothek Berlin. Met
essays over de drukgeschiedenis van de sprookjes van de
Gebroeders Grimm, wat er in de dagboeken en brieven
van de Grimms over de sprookjes staat, hoe de Gebroeders
naar Berlijn kwamen, de collectie in de Staatsbibliothek
in Berlijn, de nalatenschap van de Gebroeders aldaar,
de handbibliotheek van de Gebroeders, het kwade in de
sprookjes en de afzwakking daarvan, de sprookjes in het
theater in Berlijn, Hans en Grietje als kinderopera, en
meer….
Es war einmal : die wahren Märchen der Brüder
Grimm und wer sie ihnen erzählte / Heinz Rölleke
; Illustrationen von Albert Schindehütte. - Frankfurt
am Main : Eichborn, 2011. - 435 p. : ill. ; 31 cm. - (Die
andere Bibliothek ; Sonderband). - ISBN 978-3-82186247-7 geb.
De Gebroeders Grimm gaven in hun taalkundig werk
hun bronnen duidelijk aan; maar bij de door hen verzamelde sprookjes bleven de vertellers vaag of ongenoemd.
Heinz Rölleke verlost de vertellers uit hun anonimiteit
en geeft 25 van hen hun naam terug: waar kwamen ze
vandaan, welk repertoire hadden ze en waar hadden ze
dat vandaan gehaald? Over elke verteller wordt informatie gegeven, en een aantal van hun sprookjes worden
in de versie van de Grimms uit 1812 en 1815 afgedrukt.

14 Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
september 2014 no.81

Verzorgde uitgave met fraaie portretten van de vertellers
in aquarel en inkt.

history of the book). ISBN 978-1-55849-894-5 pbk :
£24.95

Kinder- und Jugendliteratur : eine Einführung /
Bettina Kümmerling-Meibauer. - Darmstadt : WBG
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), [2012]. - 156 p.
; 24 cm. -

Onderzoek naar veranderingen in de culturele betekenis van het invloedrijke boek van Beecher Stowe. In de
jaren 1850 werd het boek gretig verslonden door mannen,
vrouwen en kinderen. Witte volwassenen weenden en
lazen het boek in één ruk uit. Afro-Amerikanen omhelsden èn verwierpen het boek. Na 1890 werd ‘Uncle Tom’s
Cabin’ in voor- en nawoorden uitgelegd als een historische gebeurtenis die direct had geleid tot emancipatie en
nationale eenheid. Commentaren wierpen licht op de
godsdienstige en politieke boodschappen van het boek. De
illustraties in kinderboeken toonden beelden van dienstbare bedienden. Na 1890 werd het boek racistischer dan
het was en minder overtuigend. Het boek was nu breder
bekend dan dat het gelezen werd. In de tijd rond 1900,
toen slavernij verzwegen werd, werd het boek echter van
groter belang als bron van ideeën, feiten en beelden die de
kinderen van de vroegere slaven en andere vrije zwarten
konden gebruiken om hun positie in de Amerikaanse cultuur te begrijpen. Met 40 afbeeldingen in zwart-wit.

Inleiding in de jeugdliteratuur vanuit het nieuwste
onderzoek en met actuele vraagstellingen. Het boek brengt
de verschillende definities van het begrip kinder- en jeugdliteratuur bij elkaar en maakt de lezer vertrouwd met
intermedialiteit, crosswriting en literatuurstudie. Met een
hoofdstuk over de geschiedenis en zes analyses van jeugdboeken die een verscheidenheid aan thema’s, vormen en
genres vertegenwoordigen, bijvoorbeeld E.T.A. Hoffmann
‘Nußknacker und Mausekönig’, Erich Kästner ‘Emil und
die Detektive’, Josef Guggenmos ‘Was denkt die Maus am
Donnerstag?’ en Cornelia Funke ‘Tintenherz’.
#E-Book library
Kindgemäß und literarisch wertvoll: Untersuchungen zur
Theorie des “guten Jugendbuchs” / Anna Krüger, Richard Bamberger, Karl Ernst Maier / Sonja Müller. –
Lang 2014. - IX, 321 S. – (Kinder- und Jugendkultur,
-literatur und -medien ; 88). – ISBN 9783631645017.
In de jaren vijftig en zestig probeerde men in Duitsland
en Oostenrijk vast te leggen wat een goed jeugdboek was.
De argumenten van de belangrijkste theoretici: Anna
Krueger, Richard Bamberger en Karl Ernst Maier worden
beschreven. Literatuurpedagogen met hun deels conservatieve en deels progressieve ideeën komen ter sprake. De
discussie over de jeugdliteraire begrippen uit deze periode
is van belang voor de actuele theorievorming.
#E-Book library
Kinderliteraturgeschichten : Kinderliteratur und Kinderliteraturgeschichtsschreibung in Deutschland seit
1945 / Andrea Weinmann. - Peter Lang GmbH, 2013.
– 404 p. – ISBN 9783631637272.
Uitgaande van de Duitse literatuurwetenschap onderzoekt de auteur in hoeverre deze theorie bruikbaar is voor
de bestudering van jeugdliteratuur. Zowel de geschiedschrijving van de jeugdliteratuur in de DDR als die in
West-Duitsland worden beschreven en vergeleken.

Doré : master of imagination / edited by Philippe
Kaenel ; English translation and copy-editing Judith
Terry and Jill Corner. - Paris : Musée d’Orsay ; Paris
: Flammarion ; Ottawa : National Gallery of Canada,
[2014]. - 335 p.. : ill.. ; 30 cm. - Vertaling van: Gustave
Doré (1832-1883) : l’imaginaire au pouvoir. - Paris
: Flammarion, ©2014. - Omslag vermeldt tevens:
Gustave Doré (1832-1883). - ISBN 978-2-08-131643-0,
geb.
Groot prachtboek, als catalogus verschenen bij een
tentoonstelling over Doré in Musée d’Orsay in Parijs
van februari-mei 2014. In dertien verschillende bijdragen
wordt de enorme hoeveelheid werk van Doré ingeleid en
met heel veel gekleurde en zwart-wit illustraties getoond.
Onderwerpen: Doré’s weergave van straatartiesten, zijn
karikaturen, de illustraties voor klassieke literatuur en
sprookjes, van Spanje, Londen, Amerika, steden en landschappen, de stilering van de geschiedenis, zijn Bijbelse
werk, zijn beeldhouwwerk en zijn invloed op films. Ter
inzage in de Leeszaal Bijzondere Collecties van de KB.

Uncle Tom’s Cabin and the reading revolution : race,
literacy, childhood, and

Under the North Light: The Life and Work of Maud
and Miska Petersham / by Lawrence Webster. Woodstock, NY: Woodstockarts, 2012. - 192 p. ; ill.
26 cm. - ISBN 9780967926865.

fiction, 1851-1911 / Barbara Hochman. - Amherst [etc.]
: University of Massachusetts Press, cop. 2011. - xv,
377 p. : ill. ; 23 cm. - (Studies in print culture and the

Biografie op basis van onderzoek in diverse bronnen:
brieven, handgeschreven notities en manuscripten die
bewaard worden in de DeGrummond-collectie bij de

universiteit van Southern Mississippi. Interviews met
Maud en Miska’s kleindochter en nicht geven inzicht in
leven en werk van de kunstenaars en toegang tot foto’s en
ongepubliceerd werk. De Petershams maakten onder meer
het bijzondere boek ‘Tales told in Holland’ (1926) in de
stijl van de Amerikaanse ‘Holland-mania’, met gekleurde
illustraties bij (in het Engels vertaalde) bakerrijmen,
afbeeldingen naar schilderijen van Hollandse meesters en
Hollandse landschappen. Mooi verzorgde uitgave, met
stofomslag en bijzondere schutbladen en lay-out. Opvallend is hoe beide kunstenaars in de loop van de tijd een
heel verschillende stijl ontwikkelen.
Boys and Girls in No Man’s Land: English-Canadian
Children and the First World War / by Susan R. Fisher. - University Of Toronto Press, 2011. – 296 p.
In dit boek wordt onderzocht hoe de Eerste Wereldoorlog de levens en de verbeelding van Engelse en Canadese
kinderen beïnvloed heeft. Uitgaand van leermaterialen,
leesboeken, avonturenverhalen, toneelstukken en zondagsschoolboekjes wordt de rol van kinderen in de oorlogsinspanningen bekeken: de meisjes breiden en de jongens
leerden schieten. Er is ook een hoofdstuk over de dieren in
de oorlog: duiven, paarden en honden.
Fisher gaat ook na hoe de oorlog de Engelse en Canadese kinderliteratuur heeft veranderd. Tijdens de oorlog
werd de strijd gepresenteerd als nobel en spannend, maar
recente jeugdboeken geven juist een beeld van een zinloze
slachtpartij. Deze verschuiving in toon en inhoud laat
zien dat er diepgaande veranderingen hebben plaatsgevonden na de Eerste Wereldoorlog, wat betreft patriottisme, plicht en de vorming van brave burgers (moral
citizens). Met enkele zwart-wit illustraties.
Children’s Literature and British Identity: Imagining
a People and a Nation / Rebecca Knuth. - Lanham :
The Scarecrow Press, Inc., 2012. - IX, 209 p. ; 24 cm.
- ISBN 978-0-8108-8516-5 geb.
Al 250 jaar heeft de Engelse kinder- en jeugdliteratuur
waarden doorgegeven aan volgende generaties. Al die
verhalen gaven kinderen ideeën waarmee ze zich zouden
moeten vereenzelvigen en wat ze zouden moeten nastreven - ook als begrippen als ‘goedheid’ in de loop van de
tijd veranderden. Door het lezen nemen kinderen een
beeld van ‘Engels-zijn’ in zich op, waardoor ze zowel
een persoonlijke identiteit als een nationaal bewustzijn
ontwikkelen. Auteurs als Lewis Carroll, J. R. R. Tolkien,
en J. K. Rowling hebben lezers geamuseerd, gemotiveerd en geconfronteerd met sociaal onrecht en culturele
gewoonten. Deze verhalen vormen een traditie die sociaal
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gedrag bevordert en de liefde voor Engeland en de Engelse
waarden ondersteunt. Rebecca Knuth bekijkt in het werk
van vele auteurs hoe hun verhalen kinderen inspireerden.
Bevat helaas geen illustraties.
Hans Christian Andersen : European Witness / Paul
Binding. - New Haven : Yale University Press, 2014. 482 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-300-16923-2.
Paul Binding ziet Andersens werk niet als literatuur
voor kinderen, maar als een belangrijk onderdeel van de
Europese literatuur. Hij behandelt het hele oeuvre van
Andersen, en toont aan dat diens romans, reisverhalen,
autobiografische geschriften en ook zijn sprookjes – die
niet voor kinderen bedoeld waren – een groot publiek
verdienden, omdat ze weergaven wat de verwachtingen
en angsten van de Europeanen waren in de tijd na de
Napoleontische oorlogen. Het boek geeft nieuwe inzichten
in Andersen als intellectueel, zijn internationale roem, en
zijn relaties met vooraanstaande Europese auteurs. De
verlichte ideeën van Andersen zorgen volgens de auteur
voor de blijvende aantrekkingskracht van zijn werk.

gezien als maatschappelijke status, later als het ideaal
van psychologische ontwikkeling. Specifiek wordt het werk
van negentiende-eeuwse schrijvers bekeken, zoals dat van
Henry James, een auteur die alleen voor volwassenen
schreef. In diens werk en in de receptie ervan wordt een
wereld van meesters en dienaren gezien als een wereld van
volwassenen en kinderen.
#E-Book library
Children’s Literature, Popular Culture, and Robinson
Crusoe / by Andrew O’Malley. Basingstoke [etc.] :
Palgrave Macmillan, 2012. - xii, 195 p. : ill. ; 23 cm.
- (Critical approaches to children’s literature). - ISBN
978-0-230-27270-5 ; $95.00
Onderzoek naar het gevarieerde overleven van Demo’s
Robinson Crusoë, voornamelijk in kinderboeken en populaire cultuur. Het biedt nieuwe inzichten in de blijvende
populariteit en de betekenis van het Robinsonverhaal. Het
succes van dit werk voor kinderen maakt het tot ideaal
onderzoeksmateriaal naar de ontwikkeling van ideeën
over opvoeding en de raakvlakken tussen kindercultuur
en populaire cultuur. Gebaseerd op een breed scala aan
bewerkingen en aanpassingen, inclusief verkortingen voor
kinderen, gedrukte robinsonades, volksboeken, liedjes,
pantomimes, speelgoed en spellen, biedt dit boek een frisse
blik op de plaats van Robinson in onze cultuur in bijna
drie eeuwen.
#E-Book library
Constructing Girlhood through the Periodical Press,
1850–1915 / Kristine Moruzi. - Ashgate Publishing
Ltd, 2012. 244 p. (Series: Ashgate Studies in Childhood, 1700 to the Present). – ISBN 9781409422662.

Books for children, books for adults : age and the
novel from Defoe to James / Teresa Michals. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - IX,
278 pages. : illustrations. ; 24 cm. - ISBN 978-1-10704854-6
In dit brede onderzoek probeert de auteur er achter te komen waarom boeken als Robinson Crusoë, die oorspronkelijk voor een gemengd volwassen en jeugdig publiek
waren bedoeld, uiteindelijk kinderboeken zijn geworden,
terwijl andere boeken, zoals Richardson’s ‘Pamela’,
romans voor volwassenen werden. Michals beschrijft
hoe specifieke ideeën over leeftijd het lezerspubliek voor
romans bepaalden en de wijze waarop personages in
romans werden weergegeven. Leeftijd werd aanvankelijk
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Aan de hand van zes populaire meisjestijdschriften gaat
de auteur de veranderingen na die zich tussen 1850 en
1915 voordeden in het beeld van meisjes in Engeland. Juist
in een tijdperk van grote politieke, sociale en economische
veranderingen laten meisjestijdschriften zien hoe moeilijk
het is om een consistent en samenhangend ‘modelmeisje’
te laten ontstaan. Elk van de zes tijdschriften probeerde
een eigen type meisje te definiëren: het religieuze meisje,
de ‘meid van haar tijd’, het meisje dat blaakt van gezondheid, het goed opgeleide meisje, het meisje-op-zoek-naareen-man, en het ‘moderne’ meisje. Deze tijdschriften
weerspiegelen de uitdaging om enerzijds de veranderende
omstandigheden van het leven van meisjes te verdisconteren, en anderzijds de traditionele idealen van zuiverheid
en zedelijkheid te handhaven.

Les enfants de Mussolini : littératures, livres, lectures
d’enfance et de jeunesse : de la Grande Guerre à la
chute du régime / Mariella Colin ; avec une contribution de Pompeo Vagliani. - Caen : ERLIS, Équipe de
Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les
Sociétés, Université de Caen Basse-Normandie, 2010.
- 389 p, 32 p. pl. : ill. ; 24 cm. - (Quaestiones). - ISBN
978-2-84133-364-6.

van der Tuuk. Aan de hand van deze voorbeelden wordt
de beoogde doelgroep van sprookjes van Andersen in de
negentiende eeuw geschetst. Waren deze bewerkingen voor
kinderen bedoeld of waren ze meer gericht op een breder
publiek? (met dank aan Liselotte Campman).

In het Italië van Il Duce verschenen veel kinderboeken
met een fascistische inhoud. Deze studie behandelt onder
andere: de Italiaanse jeugdliteratuur uit de Eerste Wereldoorlog en de navertellingen van die ‘Grote Oorlog’; de
bloei van de Italiaanse jeugdliteratuur onder invloed van
zowel de Engelse jeugdliteratuur als de idealistische pedagogie van Giovanni Gentile; de invloed van nationalisme
en fascisme op de jeugd; de jeugdliteratuur tussen traditie
en fascistische geest; een biografie van Mussolini voor de
jeugd; naar de totalitaire staat: het Nieuwe Italië en de
invloed op de jeugd, de school en de jeugdliteratuur.

Uit de tijdschriften

Met twee katernen met resp. 125 en 61 afbeeldingen van
omslagen en illustraties van kinderboeken en -tijdschriften
met daarop veel vlaggen, bloemen, wapens en geheven
armen.

Scripties
‘Van kind tot grijsaard’: Het beoogde leespubliek
van 19de-eeuwse bewerkingen van de sprookjes van
Hans Christian Andersen in Nederland / Liselotte
Campman. - Masterscriptie Boekwetenschap en
Handschriftenkunde - Studiepad Kinderboeken,
Augustus 2014, Universiteit van Amsterdam.
Begeleider: Lisa Kuitert, tweede lezer: Rindert
Jagersma.
De Deense schrijver Hans Christian Andersen is
wereldberoemd geworden door sprookjes als ‘De nieuwe
kleren van de keizer’ en ‘Het lelijke jonge eendje’. In deze
scriptie staat centraal voor welk leespubliek de bewerkingen van de sprookjes van Andersen in Nederland in de
negentiende eeuw bedoeld waren. Hierbij wordt aandacht
besteed aan de kenmerken van sprookjes, de waardering
van het sprookje in de negentiende eeuw en het leven en
werk van Andersen. Daarnaast komen enkele negentiende-eeuwse bewerkingen van de sprookjes aan bod,
namelijk die van Cornelis Elisa van Koetsveld, Jan Jacob
Lodewijk ten Kate, Simon Jacobus Andriessen en Titia

Nederland
Berichten van Moeder de Gans (jrg. 15, no. 1, apr.
2014) bevat informatie over de verhuizing, begin
2015, van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit in
Winsum naar de Aula in Obergum. De nieuwe naam
van het gebouw wordt ‘Kinderboekenhuis Winsum’.
Bevat ook een artikel over Arendsoog.
Boekenpost (jrg. 22, no. 132, juli/aug. 2014) bevat
onder meer artikelen over Nederlandse boekband- en
omslagontwerpers 1890-1940, en over boekenleggers
van Dick Elffers (die ook twee kinderboeken illustreerde).
De Boekenwereld (jrg. 30, no.2, 2014) is gewijd aan
populaire cultuur, met artikelen over de verzameling centsprenten van Nico Boerma, over reizen in
de ruimte met een vissenkom op het hoofd, over
droevige moordliederen en opofferende ouderliefde,
over vijf eeuwen sterke verhalen en over pin-ups
(nederbloot).
Faro, tijdschrift over cultureel erfgoed (jrg. 7, no. 2,
2014) bevat een inventarisatie van het striperfgoed in
Nederland door Jos van Waterschoot.
Jaarboek 2013 van het Nederlands Genootschap van
bibliofielen bevat een artikel van Nico Boerma over
centsprenten die over de schurk Cartouche gaan.
De Leeswelp (no. 2 en 3, 2014, de inhoudsopgaven en
gedeelten van artikelen zijn op de website te lezen)
bevat artikelen over de Kluitman retro-uitgave ’t Is
lang geleden van Nelly Spoor; over Roodkapje-bewerkingen; en over de geschiedenis van de jeugdliteratuur in Japan. In no. 3 een bespreking van het boek
Racial innocence (New York University Press, 2011)
door Vanessa Joosen, waarin ze de verdedigers van
Zwarte Piet aanraadt dit boek te lezen.
Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 95, juni
2014) bevat onder meer vervangende lemma’s over
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Chr. van Abkoude en W.G. van de Hulst.
Literatuur zonder Leeftijd (no. 93, lente 2014) bevat
artikelen over filmbewerkingen van Annie M.G.
Schmidt, moordende kinderen als hoofdpersonen,
een gesprek met Mance Post, een aantal artikelen
gewijd aan Dolf Verroen en zijn boek Slaaf, kindje,
slaaf, en veel meer. No. 94 (zomer 2014) bevat onder
meer een artikel van Janneke van der Veer over Levenslessen van Diet Kramer.
Tussen Vecht en Eem (jrg. 32, no.1, 2014) bevat een
artikel van Frits Booy over Geertruida van Vladeracken (schrijfster van kinderliederen en -operettes) en
haar echtgenoot Jan Poortenaar. Bevat ook een artikel
over een Piëtistisch exempel: het ‘testament’ van
een jong gestorven meisje uit 1604, dat tot in de 20e
eeuw is herdrukt.

pas van de KB hebt. Hieronder een overzicht van digitale
tijdschriften die de volledige tekst tonen; tijdschriften die
een eigen website hebben en variëren van het tonen van
volledige tekst tot alleen de inhoudsopgaven. Daaronder
staat een lijstje met papieren tijdschriften.
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 de hieronder genoemde tijdschriften (of tik de naam
van het tijdschrift in).
Volledige tekst via een lenerspas van de KB:
#Bookbird (Volume 52, no. 2, lente 2014) bevat korte
portretten van de voor de Hans Christan Andersen
Award genomineerde illustratoren en auteurs uit allerlei landen, o.a. Ted van Lieshout en Marit Törnqvist. No. 3, (juli 2014) bevat diverse artikelen en een
aantal besprekingen van vakliteratuur.
#Children’s literature Annual (2012 en 2013) bevat de
volgende artikelen: ‘Sex matters’: L. M. Montgomery,
friendship, and sexuality’; ‘Tossing the pink parasol:
Rebecca of Sunnybrook Farm, the New Woman, and
Progressive Era reform’; ‘The London shopscape:
educating the child consumer in the stories of Mary
Wollstonecraft, Maria Edgeworth, and Mary Martha
Sherwood’; ‘Mastery at Misselthwaite Manor: taming
the shrews in The Secret Garden’; en veel meer, waarbij ook vakliteratuurbesprekingen.
#Children’s Literature Association Quarterly (jrg. 39,
no. 2, zomer 2014) bevat “As natural as oak growing”:
Child Voices, Agency, and Empire in Rudyard Kipling’s ‘Puck of Pook’s Hill‘, en ook besprekingen van
vakliteratuur.

De witte bison (no. 15, april 2014) bevat naast veel wetenswaardigs over Karl May ook een artikel door Frits
Roest over het gebruik van Delpher voor het zoeken
in gedigitaliseerde oude kranten en tijdschriften.

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 leners-
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#Children’s literature in education (jrg. 45, no. 2 en
3, 2014) bevat artikelen over het gebruik van Arthuriaanse vertelmotieven door Enid Blyton; macht en
ideologie in prentenboeken over Columbus; het
Viking-motief in Engelse en Zweedse kinderboeken.

#Horn Book Magazine (jrg. 90, no. 3, 2014) bevat
artikelen gewijd aan spionage in kinderboeken zoals
‘Harriet the spy’.
#International Research in Children’s Literature (jrg.
7, no. 1, 2014) bevat onder meer een artikel over een
gecensureerde hervertelling van Assepoester zoals
verschenen in het Spanje van Franco.

Illustration (no. 39, lente 2014) bevat een in kleur
geïllustreerd artikel over Jack Townend, illustrator
van bijzondere lithografische kinderboeken uit de
jaren veertig.
Movable Stationary: (jrg. 22, no. 2, feb. 2014) bevat
een artikel over pop-up boeken met het verhaal van
Noah’s Ark.

#The Lion and the Unicorn (jrg. 38, no. 2, april 2014)
is gewijd aan het werk van Tove Jansson over ‘Moem’.
#New review of Children’s Literature and librarianship (jrg. 20, no. 1 en 2, 2013) bevat artikelen over
de mythe van het romantische kind in het werk van
William Wordsworth en de rol die dierlijke personages kunnen spelen in de weergave van culturele
identiteit.
Tijdschriften via internet:
#Books for keeps (no. 206 en 207, mei en juli 2014,
gratis toegankelijk op http://booksforkeeps.co.uk)
bevat onder meer bijdragen over jeugdboeken over de
Eerste Wereldoorlog.
#Buch & Maus (no. 1, 2014 - van het Schweizerisches
Institut für Kinder- und Jugendmedien http://www.
sikjm.ch/publikationen/buchundmaus/) bevat artikelen over avontuurlijke ontdekkingsreizen, van Jules
Verne tot Indiana Jones.

Verantwoording illustraties
De afbeeldingen in dit nummer bestaan uit omslagen
van Kluitmanboeken, ter herinnering aan het Symposium op 9 mei.

Vragen
Lammert Zwaagstra zoekt een boek waarvan hij maar
summiere gegevens heeft. Het gaat over kabouters
die hun dorp moeten verlaten. Wat op hem de meeste
indruk heeft gemaakt, is een scene waarin de kabouters een ‘afgrond’ over moesten steken maar niet

#Carousel, the guide to children’s books (no. 57,
zomer 2014 http://www.carouselguide.co.uk/) bevat
artikelen gewijd aan kinderboeken over de Eerste
Wereldoorlog.
#Kinder- und Jugendliteratur und Medien (no. 2,
2014, http://www.ajum.de/html/kjl&m/kjl&m.html)
is gewijd aan vernieuwingen in de Duitse jeugdliteratuur in de jaren zestig.

Buitenlandse papieren tijdschriften bij de KB ter
inzage:

#Fabula (jrg. 55, no. 1-2, 2014) bevat artikelen over
in de tijd veranderende sprookjes, o.a. van Perrault,
Wieland, Musäus, Goethe en de Grimms.

Aus dem Antiquariaat (jrg. 12, no. 3-4, 2014) bevat
een artikel over Wanda Zeigner-Ebel; illustratrice van
sprookjes.

#History of education & children’s literature (jrg. 8,
no.2, 2013 ) bevat artikelen (ook veel in het Italiaans)
onder meer over de receptie van het werk van Jean
Jacques Rousseau in het Duitse taalgebied (in het
Duits).

Ibis journal (no. 5, 2014) bevat bijdragen over de
illustratoren Alfred Walter Bayes, Gloria Cardew en
Eleanor Fortescue Brickdale; en een artikel over de
34-delige reeks Gerlach’s Jugendbücherei, verschenen
van 1901-1920, met kleurenillustraties van de omslagen.
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wisten hoe ze dat voor elkaar moesten krijgen. Ze
worden dan geholpen door een spin of spinnen, die
een draad spannen. Het boek zou een bruine omslag kunnen hebben, met een afbeelding voorop. Er
waren ook zwart/witte plaatjes in het boek, mogelijk
geknipte silhouetten. Het boek kreeg hij in de eerste
helft van de jaren vijftig cadeau. Informatie graag
naar Lammert.Zwaagstra@kb.nl

Op de vraag van Michel Kempeneers over het archief
van Clinge Doorenbos, kreeg hij een reactie van de
kleindochter.
De vraag van Jeannette Kok naar de serie Prentenboekjes in differente soorten die vanaf 1846 bij G.B.
van Goor verscheen, heeft nog geen reacties opgeleverd.

De stapel Berichten die Geert Bekkering in het vorige
nummer aanbood, zijn inmiddels van eigenaar gewisseld.

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
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Algemene voorraad van ruim 150.000 titels
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