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De datum van de SGKJ-najaarsstudiedag is bekend: reserveer zaterdag 6 oktober in uw
agenda voor deze feestelijke jubileumstudiedag! Meer informatie volgt later.

SGKJ-Studiedag ‘Joods leven in kinderboeken’
De SGKJ-Voorjaarsstudiedag op 21 april in het Joods Historisch Museum was een groot
succes. Een volle zaal luisterde geboeid naar de vijf sprekers, die met groot enthousiasme en
deskundigheid over joods en zigeunerleven in kinderboeken spraken en vooral ook daarvan
voorbeelden lieten zien. Samenvattingen van de lezingen vind je in het volgende nummer van
de SGKJ-Berichten en de SGKJ-Facebookpagina bevat een map met foto’s van de dag.

Delpher graafmiddag
Graven, spitten en grasduinen in online schatkamer Delpher: heerlijk en verslavend om te
doen, en het leidt vaak tot onverwachte vondsten! Wilt u samen met andere Delphergebruikers op zoek te gaan naar mooie (kinderboeken)vondsten waarmee het Nederlands
publiek geïnspireerd kan worden? Meld u dan aan voor de Delpher Graafmiddag op
donderdag 31 mei en wie weet ziet u uw vondsten terug op o.a. SGKJ-Facebook!

Oproepje van Kinderboekenmuseum
Kinderboekenambassadeurs Hans & Monique
Hagen krijgen een eigen ambassade in het
Kinderboekenmuseum. Wilt u helpen de
Kinderboekenambassade magisch te maken? Het
museum zamelt geld in om Philip Hopman
diverse schilderijen te laten maken voor in de
ambassade, zoals de staatsieportretten van het
koningspaar van het Nederlandse kinderboek:
Paul Biegel en Annie M.G. Schmidt. Bijdragen
kan al vanaf € 10. In ruil voor steun krijgt u
eeuwige dank, vrijkaartjes, naamsvermelding of
zelfs een kunstwerk. Steunen kan nog t/m 23 mei.

Excursie ‘Kijkje achter de schermen van de KB’
Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 waren de Vrienden van de Stichting Geschiedenis Kinderen Jeugdliteratuur te gast in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het programma gaf een
kijkje achter de schermen met informatie over vragen als: wat gebeurt er allemaal met een oud
kinderboek voordat het aangevraagd kan worden of op een tentoonstelling te zien is? Welke
verhalen gaan er schuil achter de kinderboekenaanwinsten? Hoe zien de magazijnen eruit en
wat gebeurt er in het restauratieatelier?
De aanwezigen werden in twee groepen verdeeld voor vier programmaonderdelen van elk een
half uur. Onderwerpen: ‘de weg van het boek’ door Tanja de Boer (hoofd Collectiebehoud);
een rondleiding langs onder meer het magazijn waar de oude kinderboeken staan door Victor
Lemstra (medewerker team Dienstverlening); werkzaamheden in het restauratieatelier aan de
hand van mooie voorbeelden uit de collectie door Constant van der Lem (restaurator); en het
verhaal achter een aantal bijzondere kinderboeken-aanwinsten door Karin Vingerhoets
(conservator kinderboeken en centsprenten). Een verslag van de excursie komt binnenkort op
de SGKJ-website.

Tentoonstelling: Hans Brinker
Tot en met zondag 28 oktober is in Museum Batavialand in Lelystad een
Hans Brinker-tentoonstelling georganiseerd. De titel van de expositie is
Hans Brinker, a classic Dutch story. Veel van het tentoongestelde
materiaal in de Schatkamer van het museum komt uit de collectie van
Hedman en Aly Bijlsma. De mensen die op de vorige studiedag in het
Catharijneconvent in Utrecht waren hebben al een beeld van de rijkdom
van die collectie dankzij de boeiende lezing van Hedman Bijlsma. De
afbeelding hiernaast is van een Armeense editie.

Tentoonstelling: Prenten
Museum ’t Oude Slot in Veldhoven bezit een grote
collectie volksprenten van de zeventiende tot begin
twintigste eeuw, enkele jaren geleden aangekocht
door de gemeente. Voor de expositie werden zestien
hedendaagse Brabantse kunstenaars uit
verschillende disciplines gekozen met een eigen,
krachtige beeldtaal. Zij lieten zich inspireren door
deze oude prenten en haalden verschillende aspecten
naar voren, zoals de uiterlijke verschijningsvorm,
het verhalende aspect of de humor. Dat levert een
gevarieerde expositie op die nog t/m 27 mei te zien is.

Proefschrift Janneke van der Veer
Op vrijdag 6 april 2018 verdedigde Janneke van der Veer bij de Open
Universiteit in Heerlen haar proefschrift ‘Onrustig is ons hart’, leven
en schrijverschap van Diet Kramer, (1907-1965). De handelseditie van
het proefschrift kan besteld worden via een mail met adresgegevens
aan eierlandpers@kpnmail.nl Het boek wordt met een factuur
verzonden, de verzendkosten zijn € 6,95.
'Onrustig is ons hart': Leven en schrijverschap van Diet Kramer
(1907-1965) / Janneke van der Veer. - Schalkhaar : De Eierland Pers,
2018. – 480 p. - ISBN: 978 90 78554 14 1 ; € 29,50.

Collectie Thijs in Antwerpen
Een van de samenstellers van het in 2014 verschenen standaardwerk Kinderprenten,
volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950
was historicus prof. dr. Alfons K.L. Thijs van de Universiteit van Antwerpen. Hij verzamelde
zijn leven lang volksboekjes, handschriften, bedevaartvaantjes en devotieprenten. Kort voor
zijn overlijden in 2014 selecteerde hij ongeveer 1100 devotionalia, een deel daarvan bestaat
uit prenten van de 17de tot 20ste eeuw, voornamelijk devotieprenten. Universiteitsbibliotheek
Antwerpen kocht deze selectie en
gaf ze in langdurige bewaargeving
aan de Bibliotheek van het
Ruusbroecgenootschap, waar ze in
de leeszaal kunnen geraadpleegd
worden. De collectie is nu
ontsloten en gedigitaliseerd in een
speciaal ontworpen elektronische
catalogus. De prenten en
devotionalia zijn als getuigenissen
van de alledaagse geloofspraktijk
van gewone mensen een
belangrijke informatiebron voor
verzamelaars, onderzoekers en
andere geïnteresseerden.

Oproepje: kinderboek over katten gezocht
Leonhard Koene (06-49958375, l-koene@online.nl) zoekt een oud kinderboek met gedichtjes
over katten, het heet vermoedelijk "Miauw!". Zijn moeder heeft het gelezen in 1943 en het is
ongeveer 15x15 cm groot en grijs van kleur. In het boek staan gedichtjes over zaken die een
kat zoal bezighouden en aan de andere kant staat een plaatje dat de tekst ondersteunt. Eén van
de gedichtjes luidt: “Maar poesje toch wat spijt me dat, wat is er, heb je kou gevat? Of heb je
je gestoten? Je bent nu niets gevaarlijk meer je bent precies een oude heer met slofjes aan de
poten.” Weet u om welk kinderboek het gaat? Graag contact opnemen met dhr Koene!

Tips Nederlandstalige vakliteratuur
Dát is Pietje Bell! : het geheime leven van Chris van Abkoude
/ Jan Maliepaard & Jan Oudenaarden. - [Alkmaar] : Pepper
Books, 2017. - 394 p., 32 p. platen : ill.; 24 cm + cd. (Historische Publicaties Roterodamum ; nr. 199). - ISBN 97890-206-0857-1 (geb. ;
Over Chris van Abkoude, schrijver van onder meer de verhalen
over Pietje Bell en Kruimeltje, verscheen in 2003 'De vader van
Pietje Bell : leven en werk van Chris van Abkoude (1880-1960)',
een biografische schets van Jan Maliepaard en René Zwaap. De
eerste is ook verantwoordelijk voor dit nieuwe naslagwerk, nu in
samenwerking met historicus Jan Oudenaarden. De poging om
tot een volwaardige biografie te komen en om de betekenis van
de auteur voor de Nederlandse cultuur te beschrijven, werd en
wordt gefrustreerd door het ontbreken van archiefmateriaal.
Aanvullend onderzoek, nieuwe bronnen en close reading van het oeuvre – ook van werk dat
onder diverse pseudoniemen verscheen – brachten nieuwe inzichten in het autobiografisch
karakter van Van Abkoudes werk. Met de nodige voorzichtigheid trekken de samenstellers

conclusies, waardoor er weliswaar misschien geen sprake kan zijn van ‘de’ biografie, maar
hun zorgvuldige afgewogen interpretaties komen er wel dichtbij. Inclusief twee fotokaternen
en cd waarop een aantal van Van Abkoudes liedjes staan. Maakt deel uit van de reeks
'Historische werken over Rotterdam'. Een volumineus, enthousiasmerende uitgave voor fans,
en voor docenten en studenten jeugdliteratuur.(info NBD-Biblion)
->Lees ook de bespreking van Toin Duijx in de SGKJ-Berichten!
Janusz Korczak – arts en kinderboekenschrijver / redactie René
Görtzen. - [Amsterdam] : Uitgeverij SWP, 2017. - 155 p.: ill.; 23
cm. - (Korczakiana ; 7).- ISBN 978-90-8850-806-6 (paperback) ; €
23,90.
De Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878-1942) schreef ook acht
kinderboeken. Görtzen houdt zich al lang bezig met het bestuderen
van Korczak en publiceert daarover onder meer
in de reeks 'Korcakiana', waarvan dit boek deel 7 is. In dit deel staat
Korczak als kinderarts en als kinderboekenschrijver centraal. In het
eerste deel wordt in de vorm van een vlot geschreven fictief
interview zijn ontwikkeling tot arts en zijn standpunt aangaande
enkele medische vraagstukken aan de orde gesteld. In het tweede
deel, meer theoretisch van aard, wordt een aantal kernbegrippen uit
de pedagogiek van Korczak, verlangen, droefheid en eenzaamheid,
uitgewerkt. Deel drie gaat helemaal over de kinderboeken (onder meer over Koning
Matthijsje) en de invloed van voornamelijk Poolse auteurs op zijn schrijverschap. Ook plaatst
hij de boeken binnen de geschiedenis van de Poolse jeugdliteratuur. Aangetoond wordt
hoezeer de inhoud van zijn kinderboeken gerelateerd zijn aan het leven en de pedagogische
opvattingen van Korczak. De opvattingen van pedagoog en kinderboekenschrijver Korczak
zijn nog steeds actueel.
Kierkegaard en Andersen : de filosoof en de sprookjesdichter :
een ontmoeting in Kopenhagen / André Roes. - Soesterberg :
Uitgeverij Aspekt, 2017. - 412 p., 20 p. platen : ill.; 23 cm. - ISBN
978-94-6338-215-1 (paperback) ; €24.95
Biografische en ideehistorische vergelijking tussen de dichter en
sprookjesschrijver Hans Christian Andersen (1805-1875) en de
filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855), met ook aandacht voor
hedendaagse vragen over onder meer geloof en wetenschap.
Kierkegaard wordt veelal voorgesteld als een dwarsligger, als de
profeet van een streng en veeleisend christendom en als een
moeilijk denker. Andersen was veel meer dan een naïeve
sprookjesdichter, zoals de legende dat graag voorstelt. Hij was
een erudiet, zeer complex mens, evenals zijn stadgenoot
Kierkegaard een godzoeker, uiterst kritisch en gevoelig reagerend
op de grote vragen van zijn eeuw en op het christendom van zijn
tijd. Kierkegaard en Andersen kenden elkaar en hadden enige tijd een moeilijke relatie. In
deze studie brengt de auteur de filosoof en de sprookjesdichter opnieuw bij elkaar. Hij leidt
ons binnen in het leven en het werk van deze grote Denen, geeft commentaar daarop en gaat
uitvoerig in op de ingrijpende veranderingen van de 19e eeuw. Hij verbindt hun werk met de
wereld van de bijbelse, joodse spiritualiteit en met de grote vragen van onze eigen tijd, in het
bijzonder die van de problematische relatie tussen wetenschap en geloof. (info uitgever)

Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes : nu naar
een vrouwelijke wereldvisie / Dr. Annine E. G. van der Meer. [Honselersdijk] : Pan Sophia Press, 2017. - 667 p.: ill.; 24 cm. (Mondiale mythen en sprookjes met vrouwelijk en mannelijk in
balans ; deel 1: Europa). - ISBN 978-90-826729-0-9 (paperback)
; € 29,95.
Onderzoek naar de oude matriarchale betekenis van sprookjes en
mythen en het aandeel in de geschiedenis van de oeroude,
spirituele vrouwenbeweging die door het patriarchaat is
verdwenen.’Vanuit gefundeerd wetenschappelijke onderzoek
verzamelt de auteur – historica, theologe en symbooldeskundige –
nieuwe bouwstenen om de sprookjes terug te vertalen naar hun
oudere matriarchale betekenis, gevormd in vreedzame, egalitaire
culturen.’. (…)’Gebaseerd op mondelinge overlevering en
ontstaan vanuit een historische grondslag staan zij in verbinding
met archeologische vondsten en etnologische, folkloristische
tradities en bevatten elementen uit het animisme, totemisme en sjamanisme. De mensen zijn
de sleutels tot die oude wijsheid en zijn het oude weten lang geleden kwijtgeraakt. Daarbij is
de balans verloren gegaan. Het boek is rijk geïllustreerd met zwart-witafbeeldingen.’ S.E. van
Zonneveld voor NBD-Biblion

Tips buitenlandse vakliteratuur
An ecology of the Russian avant-garde picturebook / Sara Pankenier
Weld. - Amsterdam : John Benjamins Pubishing Company, [2018]. - XIV,
236 p.: ill.; 25 cm. - (Children's literature, culture, and cognition (CLCC),
ISSN 2212-9006 ; volume 9) - ISBN 978-90-272-0018-1 (gebonden) ; €
95,-.
This book examines vivid examples of picturebooks published in the early
Soviet period. It considers them in their broader context with attention to
the pressures of politics and censorship, as well as art and innovation. It also uncovers
hidden messages and implications in these picturebooks. The book argues that using models
of ecology from natural history helps explain how picturebooks were shaped by these forces
that directly affected their survival in a period of severe restrictions and increasing
censorship.
Radiant with color & art : McLoughlin Brothers and the
business of picture books, 1858-1920 / Lauren B. Hewes,
Justin G. Schiller, Laura E. Wasowicz ; edited by Lauren B.
Hewes and Kayla Haveles Hopper. - Worcester, MA :
American Antiquarian Society, 2017. - 144 p.: ill. ; 26 cm.
Catalogus bij een tentoonstelling uit de collectie van de
American Antiquarian Society in de Grolier Club in New York,
6-12-2017 - 3-2-2018. - ISBN 978-0-692-96711-9 (paperback) ;
€ 24,20.
The McLoughlin Brothers produced books and games for
children for over fifty years. As one of the first publishers to
focus exclusively on products for children, McLoughlin
Brothers was able to shape and define the American picture
book market. The exhibition catalog documents the working
practice of the firm by associating its products with the tools

used during the production process. The objects tell a story rooted in the discipline of book
history, but also hint at nuances of nineteenth-century business practices, the advancement of
literacy for children, and revelations about cultural norms of the era during which
McLoughlin Brothers thrived.
A history of children's books in 100 books / Roderick
Cave and Sara Ayad. - Buffalo, New York : Firefly Books,
2017. – 272 p : gekl. ill.; 29 cm, - "A Firefly Book". - ISBN
978-1-77085-957-9 (gebonden) ; £18,.99.
While the modern children's book, intended specifically for
the enjoyment of children, did not emerge until 18thcentury Europe, its roots span centuries and continents:
children's literature began with fables, myths and folk tales
from the oral tradition. A History of the Children's Book in
100 Books takes a global perspective and traces the
development of the genre from ancient stories such as
Aesop's Fables and the Indian Panchatantra, through the
Puritan primers of the 17th century, to the fairy tales of the
Brothers Grimm, to the highly collectable Ladybird books
of the 20th century, and up to modern classics and
bestsellers such as the Harry Potter series. Illustrations
have often been key components of children's stories, visualizing fantastic scenes and making
them instantly recognizable. Original artwork from iconic illustrators such as Arthur
Rackham, Walter Crane and John Tenniel is beautifully reproduced throughout.
The Bloomsbury introduction to children's and young
adult literature / Karen Coats. - London ; New York, NY :
Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing
Plc, 2018. - viii, 441 p.: ill.; 25 cm. - ISBN 978-1-4725-7553-1
((paperback) ; £ 18,89.
"From Hans Christian Andersen, Dr Seuss and Lewis Carroll
to Disney and the Harry Potter series, this is a comprehensive
introduction to studying the infinitely varied worlds of
literature for children and young adults. Exploring a diverse
range of writing, The Bloomsbury Introduction to Children's
and Young Adult Literature includes: - Chapters covering key
genres from fiction, nonfiction, and poetry to picture books,
graphic novels
and fairy tales - A history of changing ideas of childhood and
adolescence - Coverage of psychological, educational and
literary theoretical approaches - Practical guidance on
researching, reading and writing about children's and young
adult literature - Explorations of children's and young adult film, TV and new media In
addition, "Extending Your Study" sections at the end of each chapter provide advice on
further reading, writing, discussion and online resources as well as case study responses from
writers and teachers in the field. Accessibly written for both students new to the subject and
experienced teachers, this is the most comprehensive single volume introduction to the study
of writing for young people"

The Routledge companion to picturebooks / edited by Bettina Kümmerling-Meibauer. Milton Park, Abingdon, Oxon : New York, 2018. - 526 p. ; 126 zw.w.
ill. - ISBN 978-1-138-85318-8 ((hardback): £ 175,-.
Containing forty-eight chapters, The Routledge Companion to
Picturebooks is the ultimate guide to picturebooks. It contains a
detailed introduction, surveying the history and development of the
field and emphasizing the international and cultural diversity of
picturebooks. Divided into five key parts, this volume covers: Concepts
and topics – from hybridity and ideology to metafiction and emotions;
Genres – from baby books through to picturebooks for adults;
Interfaces – their relations to other forms such as comics and visual
media; Domains and theoretical approaches, including developmental
psychology and cognitive studies; Adaptations.
With ground-breaking contributions from leading and emerging
scholars alike, this comprehensive volume is one of the first to focus
solely on picturebook research. Its interdisciplinary approach makes it key for both scholars
and students of literature, as well as education and media.
Was the Cat in the Hat black? : the hidden racism of children's
literature, and the need for diverse books / Philip Nel. - New
York, NY : Oxford University Press, 2017. - ix, 278 p.: ill.; 22 cm. ISBN 978-0-19-063507-7 ((hardback)
Racism is resilient, duplicitous, and endlessly adaptable, so it is
no surprise that America is again in a period of civil rights
activism. A significant reason racism endures is because it is
structural: it's embedded in culture and in institutions. One of the
places that racism hides – and thus perhaps the best place to
oppose it - is books for young people. Philip Nel presents five
serious critiques of the history and current state of children's
literature tempestuous relationship with both implicit and explicit
forms of racism. Nel examines topics both vivid -- such as The Cat
in the Hat's roots in blackface minstrelsy -- and more opaque, like
how the children's book industry can perpetuate structural racism
via whitewashed covers even while making efforts to increase diversity. Rooted in research,
Nel delves into years of literary criticism and recent sociological data in order to show a
better way forward. Though much of what is proposed here could be endlessly argued, the
knowledge that what we learn in childhood imparts both subtle and explicit lessons about
whose lives matter is not debatable. The text concludes with a proposal of actions everyone -reader, author, publisher, scholar, citizen -- can take to fight the biases and prejudices that
infect children's literature.

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.nl

