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Van het bestuur
Vanaf volgend jaar zal onze periodiek Berichten uit
de wereld van het oude kinderboek er anders uitzien.
De aanzet hiervoor werd gegeven toen Jeannette
Kok, vanaf het begin redactielid, te kennen gaf dat
ze per 1 januari 2017 de functie van redactielid wil
neerleggen. Dat hebben we aangegrepen om de
Berichten eens kritisch te bekijken, wellicht waren
er mogelijkheden voor een nieuwe koers? We zijn
blij dat Jeannette hiervoor veel bruikbare suggesties
heeft gedaan. Wat gaat er veranderen? Allereerst
zal de lange naam Berichten uit de wereld van het
oude kinderboek worden vervangen door het kortere
SGKJ-Berichten. Het A4-formaat blijft in de nieuwe
opzet gehandhaafd, evenals natuurlijk het kleurige
uiterlijk van de laatste nummers. Vooral de inhoud
en de opzet gaan veranderen. Naast de digitale
versie blijft ook de papieren versie gewoon bestaan.
Bestuurslid Margreet van Wijk zal samen met het
overgebleven redactielid Toin Duijx de redactie
van SGKJ-Berichten op zich nemen. We zijn heel
benieuwd naar het eerste nummer nieuwe stijl.
Natuurlijk zijn wij Jeannette zeer erkentelijk voor
het vele werk dat ze in de afgelopen jaren in haar
redactiefunctie heeft verricht. Vanaf deze plaats
wil ik dan ook namens bestuur en SGKJ-Vrienden
onze dank uitspreken: Heel hartelijk bedankt, Jeannette! We zijn blij dat je niet helemaal verdwijnt in
de Berichten-nieuwe stijl! Af en toe zal je nog wel
een bijdrage leveren aan ons blad en ook je blog en
medewerking aan het digitale Nieuwsbericht blijven
bestaan.
Ook in het bestuur verandert met ingang van het
nieuwe jaar iets. Zoals ik in de vorige Berichten al
aankondigde, treedt Joke van der Meer per 1 januari

af als bestuurslid. Ook haar wil het bestuur hartelijk
danken voor alles wat ze voor de SGKJ heeft gedaan.
We zijn blij dat we al een vervanger voor Joke hebben gevonden in de persoon van Mark Dupree.
Wat de activiteiten van de Stichting betreft mogen
we terugzien op een interessante excursie naar het
Nederlands Muziek Instituut in Den Haag en een
geanimeerde najaarsstudiedag in Leeuwarden. Leuk
was het voor mij persoonlijk om onze Vrienden ook
eens te kunnen ontvangen in ‘mijn’ Tresoar, een
instelling waar ik heel wat studie-uren doorbreng.

Op dit moment zijn de datum, locatie en mogelijk
thema van de voorjaarsstudiedag nog niet bekend.
Wel weten we dat op die dag de Hieronymus van
Alphenprijs zal worden uitgereikt. De jury, bestaande uit Helma van Lierop, Sanne Parlevliet en
Janneke van der Veer, is druk bezig met het kiezen
van een kandidaat. Zoals we dat gewend zijn, blijft
die keuze tot de voorjaarsstudiedag geheim. Daar
kunnen we vervolgens het prijsfeestje vieren.
Namens het bestuur wens ik iedereen een zeer
gelukkig Nieuwjaar. Met een hartelijke groet,
Jant van der Weg, voorzitter
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Berichten uit de wereld van het oude
kinderboek, 1994 - 2016
Zoals u al hebt kunnen lezen in het stuk ‘Van het
bestuur’, gaat het papieren mededelingenblad van
de SGKJ enigszins veranderen. Na 22 jaar is het
tijd voor een iets andere vorm: de SGKJ-Berichten
komen er aan.
Op 22 februari 1994 kwam het eerste nummer uit,
bestaande uit een aan twee kanten vol getypt Aviertje, ingedeeld in de rubrieken: Nieuws, Nieuwe
boeken, Artikelen, Tentoonstellingen en Vragen.
Jeannette Kok verzorgde deze informatiebron in
eerste instantie vanuit NBLC Boek & Jeugd in Den
Haag. Netty van Rotterdam was in die tijd voorzitter
van het Overleg van beheerders van bewaarcollecties
kinderboeken. Bij de bijeenkomsten van dit overleg
werd altijd veel tijd ingenomen om alle nieuwtjes
uit te wisselen. Daarom werd besloten dat de secretaris (Jeannette Kok) die nieuwtjes van te voren op
papier zou zetten en rondsturen. En omdat Netty
toen ook voorzitter was van de Stichting Geschiedenis Kinder- en jeugdliteratuur, werd de klantenkring
uitgebreid met de donateurs van de SGKJ.

Bij nummer 39 (september 2003) verliet Nel Teeuwen de redactie vanwege andere werkzaamheden
en tot nummer 84 (oktober 2015) vormden Theo en
Jeannette de redactie. Aan de kopij voor dat laatste
nummer, het eerste nummer in kleur, werkte Theo
vanuit het ziekenhuis nog mee. Een ‘In Memoriam’
voor Theo werd met dat nummer meegestuurd.
Bij nummer 85 was Toin Duijx opnieuw bereid om
mee te werken aan de redactie. Met dit nummer
(88) stopt Jeannette als redactielid. Haar redenen:
er is technisch gezien zoveel veranderd. E-books
en E-tijdschriften zoeken kost erg veel tijd en het
is de vraag hoeveel SGKJ Vrienden daar behoefte
aan hebben; er is sinds juni 2014 het digitale
Nieuwsbericht waarin informatie veel sneller en met
links naar websites doorgegeven kan worden. Voor
langere stukken is het blog op de website een goed
middel.

Karen was een specialiste op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur, met een bijzondere interesse voor de multiculturele en de religieuze verhalen.
Als afsluiting van haar studie aan de Tilburgse
Universiteit (Taal- en Literatuurwetenschap) schreef
zij een scriptie over de serie Om de hoek, geschreven
door onder anderen Willem Wilmink en Hans Dorrestijn. In 2005 promoveerde zij op het proefschrift
Boeken voor de katholieke jeugd: verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg (uitg.
Walburg Pers). Als specifiek katholieke uitgeverijen
ontwikkelden deze uitgeverijen zich gaandeweg tot
toonaangevende uitgeverijen voor de hele Nederlandse jeugdboekenmarkt. Karen onderzocht of er
een relatie bestond tussen de school- en jeugdboeken en het katholieke karakter van beide uitgeverijen, vooral tijdens de jaren twintig en dertig. Welke
strategieën hanteerden zij om de ontzuiling zo
glansrijk te doorstaan, terwijl vrijwel alle andere van
oorsprong katholieke uitgeverijen langzaamaan van
het speelveld verdwenen? Tijdens een excursie van
de SGKJ naar het Katholiek Documentatie Centrum
(Radboud Universiteit) in Nijmegen gaf zij hierover een heel boeiende lezing, die tot een levendige
discussie leidde (en ook veel jeugdherinneringen bij
het publiek naar boven haalden).

Jeannette blijft met Karin Vingerhoets het digitale
Nieuwsbericht verzorgen en blijft blogs schrijven.
Voor de nieuwe SGKJ Berichten blijft Toin redactielid, aangevuld met Margreet van Wijk.

In Memoriam, Karen Woets (1966-2016)
De eerste 5 nummers zagen er nog erg primitief uit.
Nummer 3 telde al 8 pagina’s en één plaatje, nummer 4 ook 8 pagina’s en twéé plaatjes, no. 5 al 16
pagina’s en vier plaatjes. Toen was het nog létterlijk
knippen en plakken en zelf kopiëren. Maar het ging
snel: bij nummer 6 (april 1995) begon het een echt
blad te worden. Toin Duijx werd mederedacteur en
ging de vormgeving doen, met tekst in 3 kolommen
en veel zwart-wit afbeeldingen.
Bij nummer 18 (maart 1998) trad Toin Duijx wegens
drukke werkzaamheden terug en werd Nel Teeuwen
mederedacteur. Bij nummer 35 (september 2002)
kwam Theo Gielen de redactie versterken.
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Op zondag 23 oktober overleed geheel onverwachts
onze SGKJ-vriendin Karen Woets, voor velen ook
bekend als Karen Ghonem-Woets.
Een schok ging door me heen toen ik dit hoorde.
Ik had die week nog met haar gemaild over een
studiedag in 2017 die ik aan het organiseren was en
zij had interessante ideeën daarover. En over een
mogelijke bijdrage voor Literatuur zonder leeftijd,
de publicatiereeks waar zij van 2010 tot 2012 in de
redactie zat. Maar daar had ze even geen tijd voor,
maar ik moest het later zeker nog een keer vragen.

Karen was zeer geïnteresseerd in religie en culturele
diversiteit in kinderboeken. Ze publiceerde over
de rol van de islam in jeugdboeken. Samen met
Herman Beck schreef zij een boeiende bijdrage in
de symposiumbundel Helden, idolen en iconen in
de jeugdliteratuur met de veelzeggende titel ‘Noach,
Jezus en Mohammed in jeugdliteratuur. Mensen,
helden en/of rolmodellen.’
Voor Een land van waan en wijs. Geschiedenis van
de Nederlandse jeugdliteratuur schreef Karen het
hoofdstuk over informatieve jeugdboeken. En zij

was mederedacteur van Verborgen talenten: jeugdliteratuur op school, een vakboek dat op veel opleidingen
voor leerkrachten basisschool wordt gebruikt.
En ze was bezig aan de afronding van haar tweede
proefschrift, over ontluikende culturele geletterdheid (een onderzoeksproject van de universiteit van
Tilburg en Maastricht). Dat proefschrift zal er dus
helaas niet meer komen. En ook niet al die artikelen
die ze nog wilde schrijven en lezingen die ze wilde
geven.
We zullen haar enorm missen.
Toin Duijx

Studiedag in Leeuwarden
Op vrijdag 11 november kwamen ongeveer vijfendertig SGKJ-Vrienden naar Leeuwarden voor onze
najaarsstudiedag bij Tresoar. Voor onze voorzitter
deze keer een ‘thuiswedstrijd’. We waren voor het
laatst in 2003 in Leeuwarden voor een studiedag.
In de mooie Gysbert Japikszaal waar we omringd
werden door schilderijen van Friese auteurs (winnaars van de Gysbert Japiksprijs) stonden na een
korte introductie door afdelingshoofd Luc de Vries
over de schatkamer Tresoar een viertal lezingen op
het programma. Eén daarvan was een verrassing:
Jant van der Weg over Diet Huber, omdat – helaas
– Sanne Parlevliet onverwacht door persoonlijke
omstandigheden verhinderd was. De lezing van
Sanne (‘Zijn wie wij waren. Identificatie met Nederland via het historische jeugdboek / ca. 1848-2010’)
houden we nog tegoed. In de lunchpauze was een
kleine tentoonstelling met schatten van Tresoar te
bezichtigen.

Van Ferguut tot Fulco
In de Middelnederlandse Arthurroman Ferguut
(1250) krijgen we een goed beeld van het ridderideaal. Dit verhaal over een sociaal onbeholpen
boerenzoon die zich ontwikkelt tot edelman maakt
duidelijk dat ridderlijkheid geen kwestie is van hoge
geboorte, maar van de juiste inborst.
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Jong in Fryslân, de geschiedenis van
het Friese kinderboek

Ridderlijkheid is niet alleen een model voor individuele deugd, maar ook voor goed bestuur en
staatsinrichting. Mediëvist Peter Raedts beschrijft in
zijn boek De ontdekking van de Middeleeuwen (2011)
de ridder als archetype voor de sociale burger en de
dienstbare vorst. Ridderlijkheid staat voor trouw,
rechtvaardigheid, saamhorigheid en onderling respect. Het is dit ideaal dat begin negentiende eeuw,
wanneer de nationale staten zich beginnen te vormen, weer aan kracht wint en, onder meer via het
nieuwe genre van de historische roman, verspreid
wordt. Het eerste en meest bekende voorbeeld is
Ivanhoe (1819) van sir Walter Scott.

Voor zijn lezing tijdens de studiedag van 11 november 2016 in Leeuwarden stelde Bert Looper, sinds
2007 directeur van Tresoar, zich de volgende vraag:
‘In hoeverre heeft het Friese historische kinderboek
bijgedragen aan de Friese identiteit?’
In de negentiende eeuw ontstaat er een grote
interesse voor de Friese geschiedenis en de Friese
identiteit. In die tijd verschijnen er nog geen Friese
historische kinderboeken. In 1852 wordt de eerste
Friese vertaling van de kindergedichten van Hieronymus van Alphen gepubliceerd met als titel: Lîtse
rîmkes foar bern.
De opkomst van de Friese Beweging en de opleving van de Friese taal zijn onder te brengen in een
aantal fasen.
In Roswitha (1909) laat Marie Boddaert zien dat
ridderlijkheid om voortdurend onderhoud vraagt:
inzet, een geweten en een verheven ziel zijn nodig
om te komen tot moreel leiderschap. De vorst, de
Duitse keizer Frederik II, wordt beschreven als ‘de
ridderlijkste onder de ridders’, als ‘den Heerscher
die zich keerde tot zijn volk dat tot hem opzag, en
op hem wachtte om gelukkig te worden’. Roswitha
is het voorbeeld van de burger die rotsvast vertrouwt
op de rechtvaardigheid van haar vorst en daarin niet
teleurgesteld wordt.

Ook in jeugdboeken vinden we deze maatschappelijke dimensie van het ridderideaal terug. Dat is te illustreren aan drie jeugdboeken. In Fulco de minstreel
(1892) brengt C. Joh. Kieviet de politieke twisten
tussen Holland en het Utrechtse Sticht terug tot
een strijd tussen het goede en het slechte bestuur.
Aan de goede kant staan Gijsbrecht van IJsselstein
(‘rechtvaardig jegens zijne onderzaten, was hij mild
voor de armen, en weezen en weduwen een beschermer’) en zijn ‘dienstman’ Fulco, aan de foute
kant de machtswellusteling heer Wolfert van Borssele en diens stroman Hendrik van Vianen. Waar de
historische Gijsbrecht zijn geld en goed kwijtraakte,
wint in Kieviets boek het goede bestuur. Ridderlijkheid is hier een vast en onveranderlijk gegeven: zo
doe je het en zo hoort het en dan komt alles goed.
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Agave Kruijssen maakt in Afscheid van Arthur (2010)
ridderlijkheid het meest fragiel en daarmee het
meest modern: we kunnen wel het goede nastreven,
maar we blijven mensen. Ridder Lancelot kijkt als
grijsaard terug en vertelt een jongeling, Grein, over
de glorie van voorbije dagen en vooral over zijn dromen en desillusies. Trouw is mooi, maar lastig vol
te houden in een mensenleven, lijkt Lancelot ons te
vertellen. Hij streefde het goede na, maar pleegde
toch verraad: ‘Ik had mezelf verraden omdat ik puur
wilde worden en het niet kon.’ Toch eindigt haar
boek hoopvol: er zijn immers telkens weer jonge
mensen, zoals Grein, die idealen naleven en zo de
wereld mooier proberen te maken.

1. Rond 1900 is er een verschuiving van aandacht
voor de Friese geschiedenis naar de Friese taal. De
Friese taal als zodanig is belangrijk. Er is echter nog
steeds geen aandacht voor Friese historische kinderboeken. Ook is er in die tijd geen Fries onderwijs op
de scholen.

2. In 1929 verschijnt de eerste grote Friestalige geschiedenisroman, geschreven door Simke Kloosterman, It Jubeljier over de Franse periode in Friesland. It Jubeljier is een van de weinige Friestalige
historische boeken die in die tijd verschijnen. Daar
is, volgens Bert Looper, wel een verklaring voor. In
deze periode is Nienke van Hichtum de bekendste
Friese auteur. Zij schrijft in het Nederlands en had
veel meer aandacht voor kunstliteratuur. Haar werk
was echter wel een stimulans voor de Friese jeugdliteratuur. In 1922 verschijnt het eerste Friestalige
jeugdboek: Sipke en ik. Jongesforhael, geschreven
door G. Elgersma. Dit boek benadrukt vrijheid, plattelandsleven en een agrarische identiteit.
3. In de Tweede Wereldoorlog verschijnen ook geen
historische kinderboeken. In de naoorlogse periode
is de literatuur niet meer ondergeschikt aan een
politieke beweging, maar echte l’art pour l’art. Er
is een breuk met het verleden. De aandacht richt
zich op het nu. Vanuit deze achtergrond zien we de
opkomst van het Friese kinderboek met kinderen
van nu.
Na de Tweede Wereldoorlog is er meer aandacht
voor de Nederlandse identiteit. Bert Looper toont
een inventarisatie van historische jeugdboeken die
na de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen. Het
gaat meer om de professionalisering van de Friese
taal. Om het Fries op school te onderwijzen. Het
gaat dus niet meer zozeer om de Friese identiteit.
Rond 2005 is er in verband met de vele canons die
verschijnen een kleine Friese identiteitsopleving.
Maar het is geen factor meer bij de historische
jeugdboeken.
Volgens Bert Looper is de uitkomst verrassend. De
geschiedenis van de Friese jeugdliteratuur toont
geen identiteitsbepaling. In de negentiende eeuw
ontstaat er een emancipatie van de Friese taal als
‘verzet’ tegen de overheid. De aandacht voor de
geschiedenis verdwijnt, daarvoor in de plaats komt
er een oriëntatie op de taal. Begin twintigste eeuw
is er vooral aandacht voor Nienke van Hichtum die
in het Nederlands schrijft. Na de Tweede Wereldoorlog verschijnen vooral boeken over hedendaagse
kinderen met weinig aandacht voor de historische
identiteit.

Bea Ros
Joke van der Meer
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Over ‘de waarheid’ in historische verhalen
Waarheid en historische verhalen staan op gespannen voet met elkaar. ‘De waarheid’ bestaat immers
niet en zeker in het geval van de geschiedenis is
waarheid altijd een kwestie van interpretatie of zelfs
manipulatie. In mijn presentatie stond ‘de waarheid’ dan ook tussen aanhalingstekens. Manipulatie
en interpretatie van ‘de waarheid’ is iets van alle
tijden en wordt zelfs door de tijd waarin de verteller
of schrijver leeft bepaald. Een recent voorbeeld biedt
Jolande Withuis met haar biografie van Juliana. Dit
fenomeen wordt extra duidelijk in historische verhalen voor kinderen.

Sinds de uitvinding van het kind in de achttiende
eeuw hebben wij, verantwoordelijke opvoeders, gewerkt aan jeugdliteratuur die nooit meer onbevangen en vrij van nevenbedoelingen kon zijn. Was tot
die tijd het kind een kleine volwassene die gewoon
kon meeluisteren naar alle gruwelijke en glorierijke
verhalen die bij de haard werden verteld, vanaf
Hieronymus van Alphen moest het kind worden
geleid en opgevoed, ook - en juist - via literatuur.
Dat scheppen van een passende literatuur duurde
pakweg een eeuw: sprookjes bijvoorbeeld werden
geschikt gemaakt voor de tere kinderziel. Roodkapje
sprong levend uit de buik van de wolf en Sneeuwwitje hoestte de vergiftigde appel weer uit, gewoon
omdat het goede altijd moest overwinnen.
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Hetzelfde gebeurde in de christelijk en nationalistisch getinte literatuur: Ivanhoe was aanvankelijk
een held voor Victoriaanse dames en heren, maar
groeide uit tot voorbeeld voor jongens in heel Europa en overal ontstonden andere, nationale Ivanhoe’s. Vanaf de negentiende eeuw stond het historische jeugdboek voor opvoeding tot bijvoorbeeld
goed Nederlands burgerschap of de ‘nieuwe vrije
mensch’ en (in de boeken van Thea Beckman) tot
geëmancipeerde meisjes. Kortom, het historische
jeugdboek diende als een ideologisch vehikel.
Is dat nog steeds zo? Laten we kijken naar de
recentere geschiedenis: na de sociaal geëngageerde
generatie is er een slag schrijvers ontstaan die hechten aan authenticiteit en de onverbloemde rauwheid
van een historie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
Rob Ruggenberg. De Schrijvers van de Ronde Tafel
vormen een genootschap dat een fraaie afspiegeling
vormt van het hedendaagse palet van schrijvers van
historische kinder- en jeugdboeken. De vijftien leden komen minimaal twee keer per jaar bijeen: een
keer in september voor de uitreiking van de Thea
Beckmanprijs in het Archeon en eenmaal voor een
‘hutsessie’, waar een van ons een van zijn boeken
bespreekt.
Afgelopen keer was Martine Letterie aan de beurt
met haar grote-mensenboek De genen van mijn
vader, een familiegeschiedenis. Martine is gezegend
met een kleurrijke familie van vechtersbazen, dieven, hoeren en kunstenaars die haar geïnspireerd
hebben tot het schrijven van meerdere jeugdboeken.
Tijdens deze laatste sessie ontstond er een levendige discussie over ‘de waarheid’: hoe ver mocht de
schrijver gaan als ‘de waarheid’ bijvoorbeeld pijnlijk
was voor nog levende familieleden? Hoever mochten wij gaan als ‘de waarheid’ überhaupt pijnlijk
en gruwelijk was? De discussie legde een schisma
bloot: één kamp vindt in de goede traditie van de
Verlichting dat het verhaal uiteindelijk geen schade
mag aanrichten en in elk geval een oplossing of ‘iets
positiefs’ moet aandragen, terwijl het andere kamp
van mening is dat zelfcensuur uit den boze is en dat
‘de waarheid’ onverbloemd moet worden weergegeven.
Waar wij het in elk geval allemaal over eens zijn is
dat de verregaande vertrutting in de hedendaagse
samenleving geen aanleiding mag zijn tot compro-

missen of concessies. Vertrutting vormt namelijk
een ernstige bedreiging voor de authenticiteit van
een verhaal en authenticiteit is misschien wel de
meest cruciale innerlijke waarheid die een overtuigend verhaal nu eenmaal hoort te bezitten.
Hier staan wij, de Schrijvers van de Ronde Tafel, als
één man, tot de tanden gewapend, voor onze zaak
en stellen wij ons teweer tegen het verderfelijke
rode potlood van de redacteur. Natuurlijk laat een
ridder geen windje, maar een schetterende scheet
en uiteraard vloekt hij hemel en hel bij elkaar als
zijn rotte kies getrokken wordt, noemt hij zijn
stiefmoeder gewoon een hoer als hij dronken is (en
misschien zelfs als hij dat niet is) en vanzelfsprekend stinkt zijn adem zo dat zijn beminde bijkans
flauwvalt als hij haar wil kussen. Wij stellen de
zaken graag net zo smerig voor als ze waren. Tot wij
dood zijn en onze karkassen kaalgevreten zijn door
de wormen (langer zal onze roem niet duren), zal
men het daarmee moeten doen.

onmogelijk blijkt. Dat is een prachtig, weemoedig
én leerzaam einde. Ellende in verhalen biedt de
lezer ook troost. Het kan altijd nog erger, gelukkig
overkomt mij dit niet, ik kijk wel mooi uit, tja dat
komt ervan: al die overwegingen naar aanleiding
van een verhaal tonen de literaire kwaliteit.
En hiertegen zouden wij de tere kinderziel willen
beschermen? Dat is de afgelopen tien à twintig jaar
gebeurd, en zie wat het ons heeft gebracht: een
generatie jonge mensen die niet in staat is enige tegenslag te accepteren, die stampvoetend en krijsend
in opstand komt als hun favoriete kandidaat de verkiezingen verliest (want het goede moet toch altijd
winnen?), die referenda opnieuw wil laten houden,
omdat ze hun zin niet krijgt, die gelooft in een virtuele waarheid die ze zelf schept volgens de sjablonen
die goedbedoelende, liefdevolle en beschermende
verhalenvertellers hun heeft geboden.
De realiteit is anders, de werkelijkheid is mooi
én hard. Laten we kinderen daarom historische
verhalen vertellen waarin dingen tegen zitten, die
hen weerbaar en veerkrachtig maken en die hen
voorbereiden op het échte leven. Laten we terugkeren naar de epische verhalen die onze voorouders
vertelden: naar de Ilias, de Aeneïs en de Nibelungen,
of nog beter: laten we onze eigen epen schrijven.
Daar bewijzen we een nieuwe generatie lezers pas
echt een dienst mee. Alleen zo mag het historische
verhaal van mij een vehikel blijven.
Agave Kruijssen

Excursie naar het Nederlands Muziek Instituut

Ik moet iets bekennen: ik ben dol op verhalen die
slecht aflopen. Het ros Beiaard wordt onder toeziend oog van Reinout verdronken in de Seine.
Dat is het gruwelijke offer dat hij in ruil voor zijn
vrijheid moet brengen, een vrijheid die vervolgens
weinig waard is, omdat een leven zonder Beiaard

Op 30 september waren zo’n vijfentwintig SGKJ
Vrienden aanwezig in het Nederlands Muziek
Instituut (gevestigd in het Haags Gemeentearchief).
In de enorme hal van het Stadhuis in Den Haag
werden we ontvangen door Karijn Dillmann, de
beheerder van de bibliotheek, die deel uitmaakt van
het archief van het NMI. Sinds januari is de collectie
opgenomen in het Haags Gemeente Archief (HGA).
Voor een verslag met foto’s van deze interessante
en goed verzorgde excursie verwijzen we naar de
website.
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Schenkingen
De Koninklijke Bibliotheek is heel dankbaar voor
twee nieuwe schenkingen van Aernout en Leny
Borms-Koop. De eerste schenking betreft een
partij van meer dan duizend fabrieksprentenboeken, waarmee de huidige KB-collectie van ruim
vijfhonderd exemplaren aanzienlijk kan worden
uitgebreid. De schenking is extra bijzonder omdat
dit kwetsbare materiaal slecht bewaard is gebleven
in bibliotheekcollecties. De fabrieksprentenboeken
die dubbel zijn, worden daarom via het landelijke
netwerk opgenomen in één van de andere openbare
kinderboekencollecties.

De blikvangers van Fiep Westendorp, een bespreking

Omslagen van boeken

In Nederland is amper een kind te vinden dat niet
opgegroeid is tussen illustraties van Fiep Westendorp (Zaltbommel, 17 december 1916 – Amsterdam,
3 februari 2004). Natuurlijk zijn daar de zwartwitjes van Jip en Janneke (toen de eerste verhalen
verschenen begin vijftiger jaren in Het Parool nog
gespeld als jan-ne-ke). En ook tot het collectief
geheugen in Nederland hoort de afbeelding van
Pluk van de Petteflet in zijn rode kraanwagen. Maar
ook de katten Pim en Pom (bij verhaaltjes van Mies
Bouhuys) doen veel mensen verlangen naar de verhaaltjes die vroeger waarschijnlijk werden voorgelezen. En al dat werk is na vele decennia nog steeds
in druk.

Hoe het begon
De tweede schenking betreft een omvangrijke verzameling van 2.360 centsprenten die op 28 november formeel is overgedragen aan Lily Knibbeler, de
directeur van de KB. Dit is een geweldige aanvulling
op de schenking centsprenten die het echtpaar in
2007 aan de KB schonk en die allemaal digitaal
toegankelijk zijn via Het Geheugen van Nederland.
De fabrieksprentenboeken en centsprenten zullen
bij verwerking het kenmerk ‘Schenking Aernout en
Leny Borms-Koop’ krijgen.
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Na de KTA vertrok ze naar Rotterdam om daar aan
de Kunstacademie te gaan studeren. Het bombardement op Rotterdam in 1940 maakte aan deze
plannen een abrupt einde. Terug in Zaltbommel
hielp zij haar broer bij het vervalsen van identiteitsbewijzen en het maken van schetsen van de situatie rondom de Waal, bedoeld voor de geallieerden,
zodat zij wisten wat zij konden bombarderen.

Na haar eindexamen HBS ging Fiep Westendorp
al op zestienjarige leeftijd naar de KTA, de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht, in
’s Hertogenbosch. Ze was het enige meisje in de
klas. Als eerste opdracht moest ze de VVV-gids van
haar geboorte- en woonplaats illustreren en dat ging
haar goed af. Twee jaar later, in 1939, kreeg ze een
grote opdracht om een wandschildering voor het
gemeentehuis van Lekkerkerk te maken. Een mooi
gestileerde schildering van een aalscholverkolonie.

Al in de oorlog maakt Fiep Westendorp omslagen voor boeken, zoals voor het illegaal gedrukte
Celdroom, in het oorlogsjaar 1943, van H.M. van
Randwijk. Er zullen dan nog heel veel omslagen van
boeken volgen. Al bladerend door het schitterende
overzichtswerk Blikvangers. De omslagen, affiches en
reclame van Fiep Westendorp, zal iedereen veel bekende omslagen tegenkomen, niet wetende dat deze
gemaakt zijn door die kunstenares die iedereen zo
goed kent van de illustraties in kinderboeken. Maar
als je goed naar de omslagen kijkt, dan herken je de
zo typische gezichten die ook in de illustraties bij
kinderboeken voorkomen. De spitse neusjes bij de
kinderen en heel vaak gezichtjes en profil.

Fiep Westendorp had een eigen opvatting over illustreren. ‘In haar optiek was een illustrator iemand
die een tekst een algemene karakterisering in beeld
meegeeft.’ Dit hield in dat de tekst er dus eigenlijk
altijd eerst moest zijn, en dat zij daarna pas aan het
werk ging.
Dat het beroep ‘illustrator’ nog niet erg hoog in aanzien stond blijkt uit de discussie die plaatsvond met
de directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam toen een groep illustratoren daar in 1956 hun
werk wilde tonen. ‘Het enige nauwelijks bindende
element is een meestal illustratief karakter’ stelde
directeur Sandberg. Toen de organisator de groep
omschreef als ‘boekillustratoren’, wat naar ‘toegepaste kunst’ verwijst, mochten zij mee doen. En
Fiep ontwierp het affiche. De discussie sloot wel aan
bij het feit dat Fiep nooit ‘kunstenaar’ wilde zijn.

Het Parool

Illustreren

Het feit dat Fiep Westendorp ging meewerken
aan de vrouwenpagina van Het Parool is van groot
belang geweest voor haar carrière. Hier werd de
weg ingeslagen naar de wereld van het kinderboek,
waar in de jaren vijftig leesbevordering een belangrijk issue was. Ze maakte omslagen voor De kleine
vuurtoren, een gids die vele jaren een handreiking
voor ouders en andere opvoeders was bij de keuze
van goede boeken voor kinderen en voor het boekje
Van schuitje varen tot Van Schendel van Annie M.G.
Schmidt, een uitgave van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels in 1954.
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Maar in Het Parool verschenen ook de eerste tekeningen van Jip en Janneke en Pim en Pom. Ze
leerde daar Annie M.G. Schmidt kennen en Han G.
Hoekstra (Rijmpjes en versjes uit de oude doos), Wim
Hora Adema, Mies Bouhuys, en Harriet Laurey.
Haar hele leven blijft ze voor deze auteurs illustreren en bij een nieuwe uitgave maakte zij vaak
nieuwe illustraties, omdat de techniek van drukken
was verbeterd. De geschiedenis van haar illustratiewerk is tegelijkertijd een geschiedenis van de
druktechnieken die elkaar in rap tempo opvolgden
(Piet Schreuders laat dit excellent zien aan de hand
van veel voorbeelden). In Blikvangers is heel goed te
zien wat het verschil is tussen de originelen en hoe
een en ander eruit zag in druk. Veel van de nuances
die Fiep had aangebracht gingen verloren en dat
geldt ook vaak voor de verschillen in kleur tussen
het origineel en de gedrukte versie ervan.

ties in onder meer De Katholieke Illustratie met als
doel om kinderen tot ‘M-Brigadiers: flinke kinderen,
flinke melkdrinkers’ op te voeden. En al snel werden Jip en Janneke opgenomen in het assortiment
van de HEMA, waar ze nog steeds onderdak vinden.

Nog springlevend

Maar zij heeft enorm veel werk voor allerlei promotieacties voor bedrijven gemaakt. Voor de KLM en
voor de Holland-Amerika-lijn (uitbetaald in tickets
die zij nooit gebruikt heeft) of voor het postkantoor
(want Nederlanders moesten aangezet worden om
te sparen). En voor brochures over kleding voor a.s.
moeders of voor een kaart van uitgeverij De Arbeiderspers die wilde laten weten dat zij nu maar liefst
‘veertig lijnen / tweehonderd toestellen’ onder een
nieuw telefoonnummer had zitten. Of bij adverten-
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De vormgeving van Het Geheugen van Nederland
is veranderd. De collecties waarin kinderboeken
zijn opgenomen zijn nu het beste via ‘Collecties’ te
vinden met de hieronder genoemde ingangen:
Atlantic World
Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek
Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950
Kinderboeken van Bibliotheek Rotterdam
Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster
Overijsselse oude kinderboeken en centsprenten
Prentenboeken van 1810 tot 1950
Schoolboekjes uit de negentiende eeuw

Reclame
Fiep Westendorp was zo bekend dat zij veel aanbiedingen kreeg om illustraties te maken voor reclamedrukwerk. Als je aan vrienden vraagt wat voor reclamewerk Fiep maakte, krijg je vaak als antwoord de
boekjes over Pluis en Poezeltje, de drie stouterdjes
of, nog bekender, Floddertje (met tekst van Annie
M.G. Schmidt) bij wasmiddelen en dergelijke.

Mengelwerk

In Blikvangers komt, naast het illustratieve werk
(waaraan in 2003 Getekend: Fiep Westendorp en in
2010 in Fiep in vogelvlucht al veel aandacht werd
geschonken), enorm veel reclamewerk aan bod. Het
was voor Fiep Westendorp een belangrijke bron van
inkomsten, maar ze vond het vaak ook echt leuk
om aan dergelijke opdrachten te werken. Het boek
is een schitterend overzicht van het werk van Fiep
Westendorp, met heel veel beeldmateriaal dat uren
kijkplezier oplevert. De vormgeefster, Wietske Lute,
verdient alle lof. Origineel werk van Westendorp
staat, scherp weergegeven, naast het gedrukte werk
van haar, waardoor vergelijking goed mogelijk is.
Ook blijkt al bladerend de enorme populariteit van
Fiep Westendorp gedurende haar hele leven. Erg
mooi is te zien hoe bepaalde illustraties, zeker bij
reclamedrukwerk, tijdgebonden zijn, terwijl haar illustraties bij kinderboeken eigenlijk tijdloos en nog
steeds springlevend zijn.
Blikvangers: omslagen, affiches en reclame van Fiep
Westendorp. Met bijdragen van onder meer Gioia
Smid, Saskia de Bodt, Piet Schreuders, Koos Holsmuller, Aukje Holtrop en Hedy d’Ancona. Uitg.
Querido, 2016. € 35,-.
Toin Duijx

De Karl May Vereniging bestaat tien jaar. Dat is
gevierd met een speciaal programma tijdens de
najaarsbijeenkomst op 12 november in Amersfoort
met een Boekenmarkt, een film met terugblik op de
afgelopen jaren, een sketch en een boekbespreking.
En natuurlijk koffie met taart en een feestelijke
lunch!
Verder werd het uitgebreide Karl May archief, deels
afkomstig van F.C. de Rooy, J. Heyink, J.C. Oosterbaan en M. van Diggelen, opgebouwd en aangevuld
met veel materiaal uit gedigitaliseerde kranten
en tijdschriften door Frits Roest, volledig gedigitaliseerd beschikbaar op usb-stick (ca. 14Gb). De
inhoud van de stick bestaat onder meer uit ca. 750
historische advertenties uit kranten en tijdschriften voor de boeken en films van May, zo’n 2.000
Nederlandse en buitenlandse artikelen over May,
overzichten van verkochte boeken en herdrukken
per titel uit de kasboeken van Becht en Van Goor,
de veilingcatalogus van Mij. Nederland, artikelen
uit de Brinkman, kopieën van feuilletons van May
uit kranten en tijdschriften, recensies, gegevens
over vertalers/bewerkers, illustratoren, uitgevers en
talloze interessante zaken meer. Bevat bovendien de
twintig nummers van het tijdschrift De Witte Bison
Te koop via frits.roest@gmail.com voor € 30,-.
Het Lewis Carroll Genootschap heeft al dertig aanmeldingen. Bas Savenije en Casper Schuckink Kool
zijn bezig met de (her)oprichtingsbijeenkomst van
het genootschap op vrijdagmiddag 20 januari 2017,
van 14 tot 17.30 uur. De locatie is het Literatuurhuis,

Oudegracht 327 te Utrecht. Het programma is als
volgt:
Alice in Verwonderland – Casper Schuckink Kool
Wonderlijke wetenswaardigheden in een wiskundig
wonderland – Henri Ruizenaar
Alice in adaptatie: Manga Wonderland – Laurence
Herfs
Debat over de toekomst van het Genootschap – ingeleid door Bas Savenije
Deelname is gratis, maar aanmelding (uiterlijk 15
januari 2017) is noodzakelijk via info@lewiscarrollgenootschap.nl

Tentoonstellingen
Tot 5 februari 2017 heeft Museum Meermanno de
tentoonstelling ‘Het Sportboek. De mooiste sportverhalen’. De Nederlandse sportgeschiedenis wordt
getoond aan de hand van honderden publicaties
uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en
objecten uit de collectie van het NOC*NSF. Uiteraard zijn ook een aantal jeugdboeken in de expositie
opgenomen.

Tot 19 maart 2017 is in Zwolle de tentoonstelling
‘Het mooiste van Fiep’ te zien. In Museum De Fundatie zijn enkele hoogtepunten uit het oeuvre van Fiep
Westendorp tentoongesteld. In de naastgelegen
Schouwburg Odeon zijn ook enkele werken te bekijken en in Kasteel het Nijenhuis (Heino) wordt een
aantal werken van de winnaars van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs getoond.
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Tot en met de zomer van 2018 is in het Marinemuseum in Den Helder een tentoonstelling te zien
met de titel ‘Alle hens! Stoere marineverhalen’. Bij
uitgeverij Kluitman is een gelijknamig boek verschenen, over de geschiedenis van de marine, met
teksten van hedendaagse kinderboekenschrijvers.
De tentoonstelling is te bekijken aan boord van
museumschip de Schorpioen.

Onderzoek bij de master Jeugdliteratuur in Tilburg

Bossche; tweede lezer prof. dr Helma van LieropDebrauwer)
Het onderzoekscorpus bestaat uit de volgende
jeugdboeken van Schmidt: Jip en Janneke (19531960), Minoes (1970), Pluk van de Petteflet (1971) en
Otje (1980).
‘Waf waf! miauw!’: de representatie van honden
en katten in zestig jaar Gouden Boekjes in Nederland (1953-2013) / R. van den Bosch. (maart 2015,
begeleiding prof. dr Helma van Lierop-Debrauwer;
tweede lezer dr Karen Ghonem-Woets)
Er werden 17 Gouden Boekjes onderzocht.

Tot welke theorie ben ik bewerkt? Twee Alice-adaptaties voor toneel in/en het Wonderland-debat / H.
van Viegen. (augustus 2013 – begeleiding prof. dr
Helma van Lierop-Debrauwer; tweede lezer drs Toin
Duijx)
In dit onderzoek wordt gekeken naar twee vormen
van ‘naleven’ van Alice in Wonderland: de wetenschappelijke bestudering ervan en toneeladaptaties.

Thesissen van studenten van de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University zijn te vinden via www.
worldcat.org door intikken van ‘master thesis tilburg
university jeugdliteratuur’. Hieronder een selectie
van scripties met historische onderwerpen. De volledige tekst van de thesissen is digitaal te bekijken.
Oog voor de realiteit of de realiteit uit het oog? De
representatie van de Nederlandse samenleving in
vijf meisjesboeken uit het Interbellum / I. Potter.
(augustus 2016 - begeleiding prof. dr Helma van
Lierop-Debrauwer; tweede lezer dr Sara Van den
Bossche)
Het gaat hierbij om de volgende boeken: De H.B.S.tijd van Joop ter Heul (Van Marxveldt, 1919/2010),
De orchidee van 5A (Greup-Roldanus, 1924), Stans
van de vijfjarige (Kramer, 1927), Grooter worden
(Hers, 1932) en Hanna’s Vlucht (Van Havelte,
1936/1949).

Zwart, wit… of toch grijs?: de representatie van de
Duitser in jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog, uitgebracht tussen 1945 en nu / D. Peters. (juni
2016 – begeleiding prof. dr Helma van Lierop-Debrauwer; tweede lezer dr Sara Van den Bossche)
De boeken die aan de orde komen zijn: 1945-1960
Engelandvaarders en Reis door de nacht; 1961-1980
Oorlogswinter en Oorlog zonder vrienden; 1981-2000
Wie niet weg is wordt gezien en Hoe moet dat nu met
die papillotten; 2001-2015 Het verlaten hotel en Groeten van Leo.
Volwassenen zijn een raar soort dieren ...: de
anarchie in het werk van Annie M.G. Schmidt
blootgelegd met de carnavaltheorie / I van de Sande.
(augustus 2016 – begeleiding dr. Sara Van den
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“En toch is alles echt gebeurd”. De representatie van
het Nederlandse slavernijverleden in Nederlandse
jeugdboeken die zijn opgenomen in de canon van
Nederland / L. Dessauvagie. (augustus 2013 - begeleiding prof. dr Helma van Lierop-Debrauwer;
tweede lezer drs Toin Duijx)
Onderzoek naar vijf jeugdboeken over slavernij:
Paddeltje, scheepsjongen van Michiel de Ruyter – Joh.
H. Been (1908), Marijn bij de lorredraaiers – Miep
Diekmann (1965), Vrijgevochten – Thea Beckman
(1998), Slaaf Kindje Slaaf – Dolf Verroen (2006) en
Schoenen voor een slaaf – Joyce Pool (2010).

Publicaties
Nederland

Det var en gång... : sprookjes en sagen van Selma
Lagerlöf / Y. van de Straat. (januari 2015 – begeleiding dr Vanessa Joosen; tweede lezer prof. dr
Helma van Lierop-Debrauwer)
Het corpus bestaat uit de volgende verhalen: Het
wisselkind (1915), De kabouter van Töreby (1915),
De koninginnen van Konungahella (1899), Een rijke
vrouw (1895), Het water van de kerkbaai (1915) en De
speelman (1908).

Blikvangers: omslagen, affiches en reclame van
Fiep Westendorp. Met bijdragen van onder meer
Gioia Smid, Saskia de Bodt, Piet Schreuders, Koos
Holsmuller, Aukje Holtrop en Hedy d’Ancona.
Uitg. Querido, 2016. - 292 p. ; ill. – 30 cm. – ISBN
978-90-451-1970-0 ; € 35,-. Zie de bespreking elders in
dit nummer.
ABC! Daar begint het mee; de jeugdliteratuur van
Overijssel; schrijvers, illustratoren en uitgevers /
Gees Bartels-Martens. – Nijverdal ; St. Literaire
Wandelingen Overijssel, 2016. – 290 p. : ill. ; 18
cm. - ISBN 978-90-9030063-4 ; € 19,95 (excl. verzendkosten). Bespreking in volgend nummer.

Buitenland
Heksen en Helpers, een onderzoek naar de representatie van ouderen in de sprookjes van Grimm en
Andersen / C. Vermeiren. (november 2013 – begeleiding dr Vanessa Joosen; tweede lezer prof. dr
Helma van Lierop-Debrauwer)
Onderzoek gericht op de manier waarop ouderen
beschreven worden, hun karakterisering en de functies die zij als personages vervullen in de sprookjes.

Das Kinderbuch erklärt den Krieg : der Erste Weltkrieg in Kinder- und Jugendbüchern / herausgegeben von Carola Pohlmann und Friedrich C. Heller.
- Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer
Kulturbesitz, 2014. - 95 p. : ill.; 30 cm. - (Ausstellungskataloge N.F. 59). - ISBN 978-3-88053-200-7 ;
€ 14,00.

Catalogus van een tentoonstelling in 2014 in onder meer
Bilderbuchmuseum Burg Wissem in Troisdorf. De Eerste Wereldoorlog bracht een ongekende hoeveelheid nationalistische boeken voort, waaronder veel kinderboeken.
Militarisme en oorlog waren allang een traditie, maar
tussen 1914 en 1918 bereikte die traditie een hoogtepunt.
Fraaie catalogus met veel illustraties in kleur en op de
omslag de ‘dutch dolls’ uit Golliwog at war (1899).
Bevat naast Duitse en Oostenrijkse kinderboeken ook
Engelse en Franse boeken over de oorlogsvoorbereiding
vanaf 1871, de oorlogsperiode van 1914 tot 1918, kinderboeken ná WO I tot 1935. Een voorbeeld: ‘An abc for
baby patriots’ (1898) begint zo: ‘A is the Army / that
dies for the queen / It’s the very best Army / that ever
was seen.’ Een hoofdstuk gewijd aan kinderboeken met
een pacifistische strekking bevat slechts drie pagina’s.
100 great children’s picture books / Martin Salisbury. - Reprinted. – London : Laurence King Publishing, 2015. - 216 p.: ill.; 29 cm. ISBN 978-1-78067408-7 (gebonden): £ 20,-.
In de samenvatting aangekondigd als een ‘onbeschaamd
visueel feest’ met de best ontworpen en geïllustreerde
prentenboeken van de hele wereld uit de laatste honderd
jaar. Met trends als de Russische Constructivisten, de
Italiaanse Futuristen en de naoorlogse Neo-romantici.
Inderdaad een prachtig boek, met per gekozen boek een
dubbele pagina met afbeeldingen en aan de rechterkant
een smalle kolom met informatie. De keuze bevat veel
Engelstalige boeken, maar ook Russische, Franse, Italiaanse, Japanse, één Nederlandse (Max Velthuijs, ‘Het
goedige monster’) en één Belgische uitgave.
Lewis Carroll beyond wonderland : a documentary volume / edited by Carolyn Sigler. - Farminton
Hills, Mich. ; New York : Gale Cengage Learning,
[2015]. - XXV, 402 p. : ill. ; 29 cm. - (Dictionary of
literary biography ; volume 376) A Bruccoli Clark
Layman Book. - ISBN 978-0-7876-9651-1 (hardcover)
: $ 381,-.
Deel uit een uitgebreide reeks die gewijd is aan literatuur en de makers ervan. In dit deel wordt het schrijven,
de receptie en de reputatie behandeld van Lewis Carroll’s boeken: ‘Through the Looking-Glass, and What
Alice Found There’, ‘The Hunting of the Snark’ en ‘Sylvie and Bruno’. Met de teksten van recensies uit kranten
en tijdschriften. Bevat zwart-wit illustraties en foto’s.
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den wilden ze proberen om via hun boeken de jeugd te
vormen tot creatieve en toekomstgerichte leiders van hun
generatie. Ze publiceerden een redelijk groot aantal politieke en esthetische kinder- en jeugdboeken. Kimberley
Reynolds toont aan dat de geaccepteerde karakterisering
van de jeugdliteratuur uit het interbellum als a-politiek
en anti-modernisering te algemeen is en dat de relatie
tussen jeugdliteratuur en modernisme, linkse politiek en
progressieve opvoeding is verwaarloosd.

Politics and Ideology in Children’s Literature / ed.
by Marian Thérèse Keyes and Áine McGillicuddy.
–Dublin: Four Courts Press, 2014. - (Studies in
Children’s Literature; 7). - ISBN: 978-1-84682-526-2
: € 55,-.
Bundel essays waarin aangetoond wordt dat jeugdliteratuur de mogelijkheid heeft om culturele normen radicaal
te veranderen. Kinderboeken kunnen hun lezers
veranderen, activeren, indoctrineren of kracht geven.
Onderwerpen: een ecologisch-kritische kijk op leven en
werk van Beatrix Potter; het kindbeeld in boeken over
de Eerste Wereldoorlog; de galante fascist in Italiaanse
kinderliteratuur in het interbellum; utopische verhalen,
Blauwbaard in de film, het individu en ‘they’ in de
limericks van Edward Lear en verder veel bijdragen over
hedendaagse jeugdliteratuur.

The mythology of the animal farm in children’s
literature : over the fence / Stacy Hoult-Saros. Lanham : Lexington Books, 2016. – 171 p.; 24 cm. (Ecocritical theory and practice). - ISBN 978-1-49851977-9 (gebonden) ; $ 80,-.
Onderzoek naar jeugdliteratuur en de wijze waarop
(boerderij)dieren voortdurend op een verkeerde manier
worden voorgesteld. Tachtig boeken uit vijf decennia worden onderzocht op vijf terugkerende thema’s:
antropomorfisme, vrijheid, aanpassing, bescherming
en onderwerping. De minutieuze lezingen van tekst en
afbeeldingen zijn gebaseerd op een wijd spectrum van
vakgebieden: dierwetenschap, psychoanalyse en marxistische literatuurkritiek, de ontwikkeling van kinderen,
geschiedenis van het boerenbedrijf en het temmen van
dieren, en postkoloniale theorie. Met vragenlijsten om
zelf met kinderen onderzoek te doen. Het biedt een frisse
kijk op de relatie tussen mens en dier op een boerderij.
Ondanks de ernst van het project leent het onderwerp
zich tot humoristische en niet al te zware toelichtingen die inzicht geven in de complexe werking van een
literair genre dat er op gericht is werkelijke levens van
dieren weg te moffelen. Bevat helaas géén afbeeldingen.
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Children’s Literature Association Quarterly (jrg. 41,
no. 3, herfst 2016) bevat artikelen over het handboek
door Agnes Baden-Powell: How Girls Can Help to
Build Up the Empire; handicaps in The secret garden
en Arthur Ransome’s Swallows and Amazons.

De Boekenwereld (jrg. 32, no. 3, 2016) is gewijd aan
het sportboek, met onder meer een selectie afbeeldingen met korte teksten van jeugd-sport-boeken.
Verder een artikel over bijzondere prenten van Beb
Reith.

Children’s Literature in Education (jrg. 47, no. 4,
dec. 2016) bevat een artikel van Sanne Parlevliet:
Is that Us? Dealing with the ‘Black’ Pages of History
in Historical Fiction for Children (1996-2010) en een
artikel over honderd jaar vertalingen van het werk
van Beatrix Potter.

Literatuur zonder leeftijd (no. 101, winter 2016) is
gewijd aan Jacques Vriens vanwege zijn veertigjarig
jubileum als schrijver.
Moensiana (no. 13, najaar 2016) is gewijd aan utopische romans van Petronella Moens en Gerrit Paape.
Bevat ook een verslag met informatie over Aardenburg, de woonplaats van Petronella Moens.
Nieuw Letterkundig Magazijn (jrg. 34, jubileumnummer 2016) bevat onder meer een artikel van
Helma van Lierop-Debrauwer over het icoon Annie
M.G. Schmidt.
De Witte Bison, tijdschrift van de Karl May Vereniging (no. 20, nov. 2016) bevat onder meer een overzicht van het tienjarig bestaan van de Vereniging en
een onderzoek naar drukken van boeken van Karl
May bij het Hollandsch Uitgeversfonds en uitgeverij
Frany.

Horn Book Magazine (jrg. 92, no. 6, 2016) bevat
het artikel Decolonizing Nostalgia: When Historical
Fiction Betrays Readers of Color, onder meer over
Laura Ingalls Wilder en over zusterschap in Little
Women, by Louisa May Alcott.
Jeunesse (jrg. 8.no. 1, zomer 2016) bevat onder
meer: Canadian Children’s Shoe Stories and Their
Antecedents, over Assepoester en schoenmakers.

Papieren tijdschriften
Illustration (no. 48, zomer 2016) bevat artikelen
over John Burningham (80 jaar geworden), Dr.
Seuss, het Heath Robinson Museum en de Italiaanse uitgever Tallone. No. 49 (herfst 2016) bevat
artikelen over Russische kinderboeken, Russische
illustraties voor Alice in Wonderland en over de
samenwerking tussen auteur en illustrator, tekst en
beeld.

Buitenland

Uit de tijdschriften
Nederland

Left out : the forgotten tradition of radical publishing for children in Britain, 1910-1949 / Kimberley
Reynolds. - First edition. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 255 p.: ill.; 23 cm. - ISBN 978-019-875559-3 (gebonden) : € 41,-.
Boek met een alternatieve geschiedenis van het schrijven
voor kinderen tussen 1910 en 1949, waarbij een aantal
uitgevers, schrijvers en illustratoren kinderliteratuur
gebruikten in hun pogingen om van Groot Brittannië
een progressieve, gelijkwaardige en moderne maatschappij te maken. Ondanks hun verschillende achtergron-

Casper Schuckink Kool), over Wilhelm Busch (door
Ruud Spruit), over de diverse gezichten van de
‘Kindervriend’ en een rectificatie door Frits Booy op
het artikel van Ruud Spruit over de sinterklaas in
Heinrich Hoffmann’s Struwwelpeter.

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 18, no. 2 sept.
2016) bevat een verslag bvan de opening van het
KinderBoekenHuis en een artikel van Dolf Verroen
over Co Kars.
Boekenpost (jrg. 24, no. 146, nov./dec. 2016) bevat
artikelen over Jan Gerhard en Marten Toonder, over
de inspiratiebronnen voor het eerste Nederlandse
beweegbare boek De Nieuwe Rijschool (door Kees
Keijzer), over het Lewis Carroll Genootschap (door

Tijdschriften met volledige tekst via een lenerspas
van de KB:
Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl,
klik op ‘Kies zoekbron’, daarna onderaan op ‘Zie
alle digitale bronnen’, dan rechtsboven in het lichtblauwe vak op ‘e-Tijdschriften’. Klik de knop ‘Tijdschriften’ aan en tik de naam van het tijdschrift in.
Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s Books;
Children’s Literature Annual; Children’s Literature Association Quarterly; Children’s Literature in Education;
History of Education & Children’s Literature; Horn
Book Magazine; International Research in Children’s
Literature; Jeunesse; Journal of the History of Childhood & Youth; The Lion and the Unicorn; Marvels &
Tales.

Revue de la Bibliothèque National de France (no. 53,
okt. 2016) bevat mooi geïllustreerde artikelen over
dronkenschap, onder andere in strips. In de ‘Galerie’ een bijdrage over Elisabeth Ivanovsky (1910
-2006) vanwege de verwerving door de Franse Nationale Bibliotheek van een aantal van haar originele
illustraties.
Studies in illustration (no. 63, zomer 2016) bevat
een artikel over William Heath Robinson, een uitgebreide bibliografie van werk van Harry Rountree
in tijdschriften en een artikel met bibliografie over
Constance Ethel Rowlands (1891-1930).
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Vragen
De vraag in het vorige nummer naar een auteur
van uitgeverij Hecozet: H.C.J. of Harry Hoos, heeft
drie reacties opgeleverd. Frits Roest stuurde een
‘Voorlopig overzicht van Frenzo, Hecozet, Carl
Schaller e.d.’, en Henk Duijzer vergeleek een aantal
Robinsonades van H.C.J. en Hecozet. Beiden hebben geen oplossing voor de vraag of H.C.J. dezelfde
schrijver is als Harry Hoos.
Adriaan Plak (conservator Bijzondere Collecties van
de UB Amsterdam) liet weten dat hij al redelijk ver
gevorderd is met onderzoek naar uitgeverij Hecozet

en bezig is met een uitgebreid artikel dat volgend
jaar zal verschijnen. De auteursafkorting heeft hij al
opgelost. Maar daar moeten we nog even op wachten. Mocht iemand informatie hebben - met name
op het gebied van inscripties die een nauwkeuriger
datering mogelijk maken - dan is die zeer welkom
bij Adriaan Plak: A.P.J.Plak@uva.nl
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