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Jeugdverhalen over jodenbekering
Inmiddels is verschenen: Levi's eerste kerstfeest: jeugdverhalen over jodenbekering (17922015) en heeft u al heel wat kunnen horen (NPO Radio 1, 5 maart) en lezen (bv het blog van
Peter Burger) en bekijken (YouTube-filmpje) over het gedegen onderzoek.
Ewoud Sanders promoveerde op 3 maart 2017 in Nijmegen
op dit onderzoek. Na de plechtigheid werd een
gelegenheidsuitgave uitgedeeld met een korte samenvatting
van het proefschrift, met daarin het ‘meest bizarre
bekeringsverhaal’ dat Ewoud Sanders heeft gevonden: De
vrome tamboer en de joodse chirurg: het succesvolste
nepbekeringsverhaal aller tijden.
Uit deze studie blijkt dat onderzoek naar de inhoud van
kinderboeken veel kan opleveren aan informatie over de
(cultuur)geschiedenis. Dat behoud en beheer van collecties
kinderboeken van belang is, is duidelijk. Vaak is het
dankzij particuliere verzamelaars dat openbare collecties
kunnen groeien, zodat het interessante materiaal goed
bewaard wordt en voor zoveel mogelijk onderzoekers
beschikbaar komt.
Veel hulp kreeg de onderzoeker van Rens Strijbos en zijn
vrouw. Zij verzamelen al vele jaren protestants-christelijke kinderboeken en delen hun kennis
met iedere belangstellende via de website www.achterderug.nl. Een groot aantal van de door
Ewoud Sanders behandelde boeken staat op deze site, een deel kan digitaal gelezen worden,
bij andere boeken kan doorgeklikt worden naar een recensie.
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SGKJ-Studiedag
De voorjaarsstudiedag vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 in Bibliotheek Den Haag.
Het thema is “Kopstukken uit de leesbevordering”. De sprekers belichten diverse
‘kopstukken’ zoals Annie Schmidt en Jannie Daane. Ook is er aandacht voor hun voorgangers
uit de eerste helft van de twintigste eeuw en hun opvolgers, werkzaam voor Bureau Boek en
Jeugd. Twee oud-medewerkers beantwoorden in een interview vragen over hun ervaringen.
We sluiten af met leesbevordering anno 2017 en de nieuwe jeugdstrategie. Als hoogtepunt zal
de Hieronymus van Alphenprijs uitgereikt worden. Kijk hier voor de uitnodiging en het
programma. U kunt u t/m uiterlijk 15 april aanmelden.

Publicaties uitgelicht
Onlangs is de roman Oorlogsvlieger van Antoine de Saint-Exupéry uit
1942 opnieuw vertaald. Van Oorschot gaf het uit en volgens Martin de
Haan in De Volkskrant heeft dit boek hetzelfde thema als Le petit
prince.
Inmiddels verscheen het levensverhaal van de vrouw achter Joop ter
Heul: Cissy van Marxveldt, een biografie. Van Marxveldt en Joop ter
Heul zijn nog steeds bekend. Maar wat de meeste mensen niet weten,
is dat Van Marxveldt tientallen korte verhalen en in totaal
eenentwintig romans publiceerde, waaronder een roman over het
verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ook over Van Marxveldts leven
was tot nu toe weinig bekend. Deze biografie werpt een verrassend
licht op een veelzijdig auteur. Een bespreking van dit boek
verscheen in De Volkskrant.
Tip: Op woensdagavond 12 april geeft Vrije Academie docent
en historica Michèle Hollander een lezing over de populaire
schrijfster en haar romans in Amsterdam. Zie website.
Diverse spectaculaire ridderverhalen en andere vertellingen uit
de middeleeuwen behoren tot de canon van Nederlandse
volksboeken. Zelfs in deze eeuw worden nog bewerkingen
uitgegeven van bijvoorbeeld Reynaert, Tijl, de
Heemskinderen, Doctor Faustus en Griseldis. Lees meer over
navolgingen van de volksverhalen in dit interessante
naslagwerk: Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel : op
zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900 door Peter
Cuijpers (2014).

Tentoonstellingen
Tentoonstelling ‘75 jaar Tom Poes’ in Rotterdam: Van 11 maart tot
en met 28 mei is een overzichtstentoonstelling te bekijken over 75
jaar heer Bommel en Tom Poes in Strips- Museum voor het
Beeldverhaal. Meer over Tom Poes en Heer Bommel en 75 jaar
literaire lotgevallen vindt u op de site.
Een tip voor bezoekers van Londen: van 1 april tot 11 juni is in het
West House bij het Pinner Memorial Park een tentoonstelling met
illustraties van Edward Ardizzone.
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Lewis Carroll Genootschap
Op 20 januari 2017 vond in Utrecht het symposium plaats ter gelegenheid van de
(her)oprichting van het Lewis Carroll Genootschap. Oprichters Bas Savenije en Casper
Schuckink Kool lieten weten wat leden van het genootschap kunnen verwachten: een
jaarlijkse bijeenkomst met lezingen en discussie, een nieuwsbrief, een tijdschrift
(tenminste één keer per jaar) met inhoudelijke bijdragen, een website, misschien een reis naar
Engeland en contact met de Britse en de Amerikaanse Lewis Carroll Society.

Kinderkunstboeken
Een tip voor verzamelaars: bij het Gemeentemuseum in Den Haag is
ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Van Rodin tot Bourgeois:
Sculptuur in de 20ste eeuw’ (reeds voorbij) een nieuw
kinderkunstboek verschenen. De vogels gemaakt door Ted van
Lieshout & Ludwig Volbeda.
Kinderkunstboeken zijn een mooi verzamelonderwerp, er zijn er
inmiddels 24 verschenen, de titels zijn te vinden in het CBK door te
zoeken op ‘alle woorden’ kinderkunstboek?

SGKJ-excursie
Op 17 februari was de voorjaarsexcursie naar de expositie
Blikvangers in kasteel Het Nijenhuis te Heino. Margreet van
Wijk schreef een verslag over deze excursie, dat u op de SGKJwebsite kunt lezen.

Blog
Jeannette Kok schreef een nieuw blogje voor de SGKJ, dit keer
over een schitterende omslagillustratie die voor diverse
uitgaven is gebruikt. Hiernaast ziet u het omslag van De
gelaarsde kat. Dezelfde afbeelding prijkt ook op Oberon’s
tooverhoorn, op De schoone slaapster en op De tooverfluit.
Misschien zijn er nog wel meer! Weet meer over deze
illustratie, of de vrouw die is afgebeeld, dan graag contact
opnemen met Jeannette.

SGKJ op Facebook
We kunnen u aanraden geregeld de Facebookpagina van de SGKJ te bekijken, want er staan
bijna dagelijks mooie afbeeldingen uit oude kinderboeken en centsprenten op! Vaak zijn
actuele onderwerpen, een nieuwe publicatie of een viering van het zoveel-jarig bestaan
aanleiding voor een keuze uit dit rijke erfgoed. Zie https://www.facebook.com/stichtingGKJ/

Dit onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Het Nieuwsbericht wordt verzorgd door
Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het
komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.com
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