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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 

definitief bouwwerk om te zetten.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam 

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. 

Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een excursie in 

september. Op verschillende plekken zijn er momenteel 

tentoonstellingen met pop-up boeken; het bestuur heeft 

voor een bezoek aan Museum Meermanno in Den Haag 

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere 

bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten. 

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie 

op onze website. 

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen 

voorjaar hielden we een studiedag met als overkoepelend 

thema de biografie. Dat is goed bevallen, zodat we ook voor 

het najaar, om precies te zijn op 12 november, voor zo’n 

thema hebben gekozen: de uitgeverij in de negentiende 

eeuw. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling over 

uitgever I. de Haan in het Noord-Hollands Archief 

in Haarlem, die waarschijnlijk geopend wordt op die 

studiedag. Meer hierover in de volgende Berichten.

Zoals op de voorjaarsstudiedag al werd aangekaart, heeft 

de Stichting dringend meer donateurs nodig. Financieel is 

dat van groot belang in deze barre tijden, waarin op cultuur 

nogal wordt beknibbeld en bezuinigd. De penningmeester 

zegt er in zijn bericht hierna meer over. Daarom ook de 

bijgesloten nieuwe folder, die er volgens ons fris en helder 

uitziet en ook als zodanig is beoordeeld door de jongere 

garde. We hopen dat u in uw omgeving wilt nagaan aan 

wie u deze folder zou kunnen geven en wie u zou kunnen 

overhalen om tot ons gezelschap toe te treden. Daarmee 

kunt u het bestuur - tenslotte ook een team van vrijwilligers 

- een behoorlijke steun in de rug geven. De folder zal 

verder breed worden ingezet. Ook het Nieuwjaarsgeschenk 

staat inmiddels in de steigers. Het belooft weer een 

interessante uitgave te worden, maar meer mag ik u daar 

nu nog niet over vertellen. Traditie is nu eenmaal dat wij u 

aan het eind van het jaar graag verrassen.
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Bericht van de  
penningmeester

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van a 4750 aan 

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank 

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale 

bijdrage van a 25 overmaakten. Maar... onze 

uitgaven (zonder het symposium) bedroegen in dat 

jaar a 5486,78! Ruwweg: a 2500 voor de Berichten, 

a 1250 voor het jaarboekje en a 1000 voor de 

studiedagen. Zoals in de laatste vergadering al is 

meegedeeld sloten we 2010 af met een verlies van 

ongeveer a 1000 - die we uit onze beperkte reserve 

konden dekken. Maar het financiële draagvlak is te 

gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De 

voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend 

behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop 

van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor 

de werving van nieuwe donateurs. Maar er is meer. 

Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van 

ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het 

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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Een biografie van je 
vader: kan dat wel?

Anne de Vries hield een lezing naar 

aanleiding van zijn boek “Een 

zondagskind; biografie van mijn vader” 

(2010). Hij stuurde ons de volgende 

samenvatting.

Het gebeurt niet vaak dat iemand een 

biografie schrijft van zijn vader. Je 

kunt je zelfs afvragen of dat wel kán 

– of een zoon niet per definitie een 

gekleurd beeld heeft van zijn vader.

Ik heb dan ook lang gedacht dat ik 

het schrijven van een biografie aan 

een buitenstaander moest overlaten: 

ik had te weinig distantie. Een paar 

dingen uit zijn leven bleven wel aan 

me trekken. Vooral zijn jeugd: een 

begaafde jongen die op zijn twaalfde 

van school werd gehaald om te gaan 

werken, maar twee jaar later toch 

de kans kreeg om door te leren. 

Misschien moest ik dáár toch eens 

iets mee doen. Een kinderboek?

Ik was ook nieuwsgierig naar zijn 

activiteiten in de bezettingsjaren. Ik 

wist dat hij had meegedaan aan het 

Studiedag

Op 2 april werd de voorjaarsstudiedag 

van de Stichting Geschiedenis Kinder- 

en Jeugdliteratuur gehouden in de 

Koninklijke Bibliotheek. Het thema: 

‘biografieën van auteurs van kinder- en 

jeugdboeken’ werd door vier sprekers 

toegelicht: bij twee van hen ging het 

om reeds gerealiseerde biografieën: 

Anne de Vries Jr. over de biografie van 

zijn vader en Gé Vaartjes over Top 

Naeff.  Bij twee biografieën betrof het 

“werk in uitvoering”: Monica Soeting 

over haar biografie van Cissy van 

Marxveldt  en Joke Linders en Janneke 

van der Veer interviewden elkaar over 

de biografie van Han G. Hoekstra. Een 

geslaagde dag met boeiende lezingen, 

waarin vanuit een telkens verschillende 

optiek naar de biografie werd gekeken. 

Het enige minpunt deze dag was de 

schuld van de Nederlandse Spoorwegen, 

die secretaris Anneke van den Bergh drie 

uren in een stilstaande trein vasthielden, 

en ook anderen hinderden Den Haag op 

tijd te bereiken. 

Een korte samenvatting van de lezingen 

vindt u hieronder.

verzet, kende wel een paar verhalen, 

maar er waren veel witte plekken. 

Zelf had hij me wel eens gezegd dat 

hij niet zoveel had gedaan: hij was 

geen held geweest, hij wilde zijn 

gezin niet in gevaar brengen. Maar 

zonder dat ik het kon beredeneren, 

had ik het gevoel dat hij méér had 

gedaan dan hij deed voorkomen.

Door vragen van onderzoekers moest 

ik me tien jaar geleden een paar keer 

in die tijd verdiepen, waardoor ik 

meer te weten kwam. En bij vragen 

over dingen waar ik niets over kon 

vinden, noemde ik soms intuïtief 

een naam die achteraf bleek te 

kloppen. Blijkbaar had ik als jongetje 

op de achterbank van de auto méér 

opgeslagen van de gesprekken tussen 

mijn ouders dan ik me bewust was.

Die ervaring wakkerde mijn 

nieuwsgierigheid verder aan. En 

nadat ik het archief van mijn vader 

had geordend, mijn laatste klus als 

medewerker van het Letterkundig 

Museum, ging ik alsnog voor de 

bijl. Toen al die brieven door mijn 

handen waren gegaan, meer dan 

vier meter archief, ging het wel heel 

sterk voor me leven. Eigenlijk ging ik 

vervroegd met pensioen om andere 

boeken te maken, over kinderpoëzie 

en kinderrijmen, maar dit kon ik niet 

tegenhouden. Inmiddels had ik ook 

wel enige distantie. Ik was twintig 

toen mijn vader overleed, daarna was 

ik veertig jaar mijn eigen weg gegaan. 

In die tijd is de wereld veranderd en 

ik ben meegegroeid.

Voor ik een definitief besluit 

nam, heb ik een proefhoofdstuk 

geschreven. Ik wist dat ik het 

materiaal goed kon overzien, ik dacht 

dat ik inmiddels genoeg distantie 

had, maar ik was niet zeker of ik 
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wel de juiste vorm en de juiste toon 

kon vinden. Ik probeerde dezelfde 

distantie te houden als elke andere 

biograaf, maar op een gegeven 

moment lukte dat niet meer. Ik weet 

nog precies waar dat was: bij een 

passage over mijn grootvader. Daar 

was een persoonlijke herinnering 

in geslopen: een stijlbreuk. Het 

kostte enige moeite dat te corrigeren: 

ik kon het niet zo laten, maar ik 

wilde dat detail ook niet missen. Zo 

ontstond een tweede laag, cursief, 

waarin ik zo nu en dan persoonlijke 

herinneringen verwerk: meestal 

verhalen die ik als kind gehoord heb.

Het resultaat is natuurlijk mijn 

visie: een biografie, niet de biografie. 

Literair reanimeren

Tijdens het Boekenbal van 1952 

- dat toen nog bezocht werd door 

vorstelijke personen - zei koningin 

Juliana tegen Top Naeff dat zij in 

haar jeugd zo genoten had van 

‘dat enige School-Idyllen’. Deze 

vriendelijke opmerking schoot bij 

Top Naeff in het verkeerde keelgat: 

‘Ja, majesteit’, zei ze met haar 

ironische, slepende stem, ‘het lijkt 

soms wel of ik nooit iets anders 

geschreven heb.’

Haar hele literaire carrière lang 

werd Naeff gekoppeld aan dat 

meisjesboek uit 1900, dat voor die 

tijd baanbrekend was en al snel 

na het verschijnen ‘klassiek’ werd. 

Maar Top Naeff (1878-1953) was 

veel meer dan de auteur van dit 

ene legendarische boek. Ze schreef 

romans, novellen, toneelstukken en, 

vooruit, nóg drie meisjesboeken, 

maar  ook honderden toneelrecensies 

Het is een bescheiden visie: ik heb 

gestreefd naar een biografie die 

wetenschappelijk verantwoord is, 

dus controleerbaar: ieder detail 

moet kloppen. Ik wilde ook niet 

psychologiseren: psychologische 

verklaringen in een biografie zijn 

per definitie speculatief. Ik wilde 

een portret maken van mijn vader, 

ik wilde hem niet op de bank van de 

psychiater leggen. Ook verder ben 

ik zuinig met oordelen: de lezer kan 

zelf zijn literaire en morele oordeel 

vellen. ’

Anne de Vries jr., Een zondagskind; 

biografie van mijn vader. Kampen: 

Kok, 2010.

en -essays. Aanvankelijk werden deze 

gepubliceerd in de Dordrechtsche 

Courant, later had ze een vaste 

plaats in De Groene Amsterdammer. 

In een periode waarin dit zeker 

niet vanzelfsprekend was, uitte 

Naeff haar grote bewondering voor 

toneelschrijvers als Arthur Schnitzler 

en Pirandello, voor wie zij in 

Nederland een pleitbezorgster was.

Contemporaine en latere 

toneeldeskundigen hadden een 

grote bewondering voor Top 

Naeff als toneelexpert. Niettemin 

is zij eenzijdig de geschiedenis 

ingegaan als schrijfster van 

meisjesboeken en, wat haar proza 

voor volwassenen betreft, als auteur 

van ‘damesromans’. Statusbepalende 

standaardwerken, zoals het Lexicon 

Jeugdliteratuur en het Biografisch 

Woordenboek typeren Naeff 

hardnekkig als slachtoffer van criticus 

Menno ter Braak. Deze had weinig 

waardering voor schrijvende vrouwen 

maar maakte voor Top Naeff nu juist 

een uitzondering. Ter Braak had 

bewondering voor haar ‘superieure 

ironie’ en zag haar als een schrijfster 

‘van formaat’, op een heel ander plan 

dan haar vrouwelijke collega’s.

Toch zegt Het kinderboek (Waanders, 

2002) dat Ter Braak Naeffs romans 

‘denigrerend’ rangschikte onder 

de noemer ‘Damesromans’. Een 

prikkelend vertrekpunt om het beeld 

van Top Naeff te nuanceren.

Het schrijven van een biografie zie ik 

als een vorm van literair reanimeren, 

en dat niet alleen van de persoon, 

maar ook van de auteur.

Ik wilde Top Naeff loshakken uit een 

versteende beeldvorming en zo tot 

een meer genuanceerd beeld komen, 

dat recht doet aan de veelzijdigheid 

van deze auteur.

Wat haar werk betreft, heb ik me 

in mijn biografie willen richten 

op drie aspecten. Natuurlijk het 

legendarische School-Idyllen en haar 
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andere meisjesboeken, daarnaast 

haar betekenis als toneelcritica en 

ten slotte haar verhalend proza als 

psychische/emotionele neerslag van 

haar eigen leven. Bij dit alles heb ik 

Top Naeff in een literair-historisch 

kader willen plaatsen: hoe stond 

zij temidden van tijdgenoten, haar 

omgeving, wat was haar status in 

haar eigen tijd? Voor het schetsen 

van een (historische) atmosfeer 

zijn anekdotes en sprekende details 

belangrijke ingrediënten. Ik heb ze 

dan ook niet geschuwd.

 

Een van de boeiendste aspecten 

van het schrijven van een biografie 

vind ik het belichten van tot 

dusver onderbelichte kanten, het 

opzoeken en tot leven wekken van 

wat verborgen moest blijven, wat 

onuitgesproken bleef, wat misschien 

nooit geheel bewust gevoeld of 

gedacht werd. En ook: wat door de 

gebiografeerde angstvallig weggestopt 

werd. Top Naeff was ervan overtuigd 

dat een schrijver zichzelf blootgeeft 

in zijn werk, zelfs in de meest 

fictionele fictie. Ook al doet een 

auteur nog zó zijn best om zichzelf 

buiten schot te houden, tussen de 

regels door ‘verraadt’ - het is een 

woord van Naeff - hij zichzelf. Dit 

schrijverscredo heb ik beschouwd als 

uitgangspunt voor een in mijn ogen 

legitieme speurtocht naar sporen 

van Naeffs emotionele/psychische 

autobiografie in haar werk. Als 

resultaat zie ik in een groot deel 

van haar oeuvre, te beginnen met 

School-Idyllen, duidelijke parallellen 

met haar eigen leven en haar 

reflecties daarop. De niet bijster 

gelukkig getrouwde Top Naeff werd 

enkele jaren na haar onbezonnen 

gesloten huwelijk verliefd op de 

indertijd bekende acteur en regisseur 

Willem Royaards (1867-1929). Ruim 

twintig jaar lang onderdrukte zij 

haar gevoelens voor deze eveneens 

getrouwde man, met wie het nooit 

iets ‘geworden’ is, en later trachtte 

zij elk spoor van haar gevoelens uit 

te wissen. Zijn brieven aan haar liet 

zij na haar dood vernietigen. Maar 

haar literaire werk weerspiegelt de 

opgang en neergang van haar fixatie 

op Royaards, tot en met het afsluiten 

van haar rouwproces om hem in haar 

roman Een huis in de rij (1935). In dit 

boek legt zij zich neer bij het leven 

als een noodzakelijk compromis 

en erkent zij nog eens dat de mens 

existentieel eenzaam is. De thema’s 

van haar werk - onvervuldheid, 

desillusies, de gecompliceerdheid van 

relaties - vielen samen met die van 

haar leven.

Een van de ernstigste knelpunten 

bij het portretteren van Top Naeff 

als toneelcritica was het bijna volledig 

ontbreken van een historisch toneelkader. 

Er bestaan wel toneelgeschiedenissen, 

maar studies over bijvoorbeeld collega-

critici zijn er niet of nauwelijks. Juist 

op dit grotendeels onontgonnen 

terrein heb ik iets in cultuur willen 

brengen, daarmee ook recht doende 

aan de grote betekenis die Top Naeff 

als critica in haar tijd had.

Een ander gemis was het ontbreken 

van brieven. Naeff heeft veel 

vernietigd - een regelrechte ramp 

voor een biograaf! - onder meer 

honderden brieven van haar vriendin 

Ina Boudier-Bakker, die na een 

brouille overigens hetzelfde deed 

met haar ontvangen epistels van 

Top Naeff. Brieven, doorgaans 

onbevangen geschreven, zijn 

essentiële bronnen voor biografisch 

onderzoek. 

Top Naeff werd door een van haar 

dienstbodes getypeerd als ´de 

juffrouw van School-Idyllen’. 

Dat was zij, maar veel meer dan dat. 

Mijn biografie wil dit tonen.

Gé Vaartjes, Rebel &  dame. 

Biografie van Top Naeff. Querido, 

Amsterdam, 2010.



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
juni 2011 no. 70

5

“Het komt wel goed 
met mij”. 
Zelfrepresentatie 
in het werk van Cissy  
van Marxveldt

Wie een biografie schrijft van een 

kinderboekenauteur zal vroeg of 

laat stuiten op de manier waarop 

de gebiografeerde omgaat met zijn 

of haar status als schrijver. Omdat 

kinderboeken over het algemeen 

lager in aanzien staan dan romans 

voor volwassenen (in elk geval was 

dat nog zo tot een jaar of veertig 

geleden), staan ook de schrijvers 

van kinderboeken lager in de 

literaire rangorde. Voor auteurs 

van meisjesboeken, zoals Cissy van 

Marxveldt (1889-1948), geldt dat 

nog sterker. Hun boeken werden 

weliswaar in kranten en tijdschriften 

besproken, maar nauwelijks serieus 

genomen.

Kinderboekenauteurs kunnen 

verschillende strategieën hanteren 

om met hun lage status als auteur 

om te gaan. Zohar Shavit noemt 

twee reacties die tot de jaren tachtig 

van de vorige eeuw werden gebruikt: 

ofwel ontkenden auteurs dat ze 

kinderliteratuur schreven, ofwel 

stelden ze dat er geen wezenlijk 

verschil bestond tussen literatuur 

voor kinderen en voor volwassenen 

en dat ze volgens dezelfde criteria 

beoordeeld moeten worden. Van 

Marxveldt had een eigen strategie. 

In interviews en autobiografische 

teksten stelt ze dat het ten eerste 

niet haar idee was om boeken voor 

meisjes te schrijven, maar dat van 

haar man of haar vader, en dat ze, 

ten tweede, haar eigen werk niet 

serieus neemt. In een interview uit 

1945 zegt ze expliciet dat ze geen 

romanschrijfster is maar alleen 

luchtige verhalen heeft geschreven. 

In andere gesprekken laat ze weten 

dat ze haar boeken alleen voor haar 

plezier en dat van haar lezers heeft 

geschreven.

In mijn biografie van Van Marxveldt 

speelt Van Marxveldts zelfpresentatie 

een belangrijke rol. Een belangrijke 

vraag die ik daarbij wil beantwoorden 

is of ze haar werk werkelijk zo laag 

inschatte als ze voorgaf. In haar 

boeken zijn talloze aanwijzingen te 

vinden die lijnrecht staan tegenover 

haar openbare uitlatingen over 

de status van haar werk en haar 

professie. Daarmee wist ze zo niet 

haar boeken, maar in elk geval 

wel haar persoonlijke status op te 

krikken.

 Monica Soeting
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Het hoe en waarom 
van een biografie van 
Han G. Hoekstra

Han G. Hoekstra (1906-1988) wordt 

wel gerekend tot de ‘dichters van 

het kleine geluk’, dichters met een 

bijzondere belangstelling voor het 

alledaagse, onder wie ook Morriën, 

Van Heerikhuizen en Vasalis. 

Tevens is hij een vertegenwoordiger 

van de groep schrijvers van na de 

Tweede Wereldoorlog die niet tot 

de Vijftigers behoorden en er toch 

door zijn aangeraakt. Net als veel 

van zijn tijdgenoten opereerde hij 

op vele fronten tegelijk. Hij was én 

journalist én kinderdichter én dichter 

én toneelschrijver én cabaretier én 

criticus én vertaler én essayist én 

bloemlezer én redacteur van literaire 

tijdschriften. Zowel zijn werk voor 

volwassenen als dat voor kinderen 

is met prijzen bekroond. In 1956 

werd hem de Literatuurprijs van 

Stichting Kunstenaarsverzet 1942-

1945 toegekend. In 1972 ontving hij 

de Constantijn Huygensprijs voor 

zijn gehele (poëtische) oeuvre en 

in 1985 de Jacobsonprijs van het 

Tollensfonds.

Met uitzondering van de kinder-

versjes is zijn werk niet meer in 

druk. Zelfs het opmerkelijke ‘Ik 

heb een ceder in mijn tuin geplant/ 

gij kunt hem zien, gij schijnt het 

niet te willen?’, dat jarenlang in 

overlijdensadvertenties was te vinden 

en in de jaren zeventig voedsel gaf 

aan het sociaal-democratische devies 

‘De verbeelding aan de macht’, dreigt 

uit ons collectieve literaire geheugen 

te verdwijnen. Hoekstra lijkt een min 

of meer vergeten schrijver. 

Ten onrechte, want in veel bloem-

lezingen staan gedichten van zijn 

hand en in vrijwel alle publicaties 

over het literaire leven voor, in en na 

de Tweede Wereldoorlog figureert 

hij vanwege zijn dichterschap én 

vanwege zijn omgang met een brede 

kring van schrijvers en journalisten 

(o.a. Opwaartsche Wegen, Den Gulden 

Winckel, Criterium, De Bezige Bij, Het 

Parool, De Inktvis en Kris Kras). 

Zijn persoonlijk leven, dat zich 

kenmerkt door een vrije levensstijl 

en vele relaties met vrouwen, 

contrasteert nogal met zijn eerder 

klassieke dan experimentele 

poëzie voor volwassenen. Die 

tegenstelling maakt nieuwsgierig 

naar wat hem dreef als dichter. 

Hoe belangrijk was het voor hem 

dat hij zowel voor kinderen als 

voor volwassenen schreef? Was dat 

dubbele dichterschap een kwestie van 

toeval, persoonlijke omstandigheden, 

tijdsgewricht of een bewuste keuze 

of richting? In de jaren na de oorlog 

begon Hoekstra zich steeds meer 

te profileren als journalist die voor 

Het Parool werkte, een krant met 

een uitgesproken vernieuwende 

en kritische cultuur. In hoeverre 

is de schaarse poëzie die hij nog 

produceerde daardoor beïnvloed? 

En geldt die invloed in gelijke 

mate voor zijn gedichten voor 

volwassenen als voor kinderen? 

Door het leven en werk van deze 

even veelzijdige als bijzondere 

gestalte in de schaduw te volgen 

en te beschrijven willen we Han G. 

Hoekstra zijn plaats in het literaire 

veld teruggeven. Daarnaast willen 

we zijn schrijverschap positioneren 

ten opzichte van de brede kring 

mensen om hem heen. Vanuit dat 

specifieke schrijverschap willen 

we het literaire, journalistieke en 

culturele klimaat in Nederland 

voor, in en na de Tweede 

Wereldoorlog belichten. Naar 

verwachting zal de biografie van 

Hoekstra in de loop van 2012 

verschijnen.

 Joke Linders en Janneke van der Veer
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Grensverkeer: jeugdliteratuur en 

andere cultuuruitingen. Meer 

informatie op de website van de 

Universiteit van Tilburg.

Bij de Princeton University in 

New Jersey is een conferentie 

gehouden over efemera voor 

kinderen. Het woordenboek 

omschrijft efemera als ‘alledaagse 

zaken vervaardigd voor een 

bepaald, beperkt gebruik, meestal 

bedoeld om daarna te worden 

weggegooid; met name eenmalig 

drukwerk’. Dergelijke efemera 

komen soms via verzamelaars 

bij een museum terecht. Tijdens 

de conferentie werden lezingen 

gegeven over het verzamelen 

van efemera, de dilemma’s 

van een museumconservator, 

onverscheurbare linnen boeken 

van uitgever Dean, reclame en 

merchandising bij de Puffin 

boeken, poppen van boekfiguren, 

kookboeken, bladen met bedrukte 

randen en ruimte in het midden 

waarin kinderen hun pen 

konden oefenen (‘school pieces’, 

wensbrieven?), papieren poppen, 

speelgoedtheatertjes, babyboeken, 

gedichten door kinderen geschreven.  

De Bodleian Library in Oxford 

beheert bijvoorbeeld een dergelijke 

collectie: de ‘John Johnson 

Collection of Printed Ephemera’. 

Deze verzameling  geeft een nieuwe 

kijk op de Britse geschiedenis aan de 

hand van bij toeval bewaard gebleven 

drukwerk. Vergelijkbaar in Nederland 

is de collectie ‘Negerofilia’, waarmee 

in 1990 een onthutsend beeld werd 

getoond in de tentoonstelling ‘Wit 

over zwart’ in het Amsterdamse 

Tropenmuseum.

In memoriam

Tekenaar Gerard van Straaten (1924-

2011) is op 6 april overleden. In 

de Volkskrant verscheen een stuk 

over ‘De man die Hielke en Sietske 

Klinkhamer en Gerben Zonderland 

een gezicht gaf’. Maar hij deed veel 

meer: hij tekende strips, maakte 

omslagen, schilderde en illustreerde 

veel kinderboeken. Zijn tekeningen 

zijn in beheer bij de stichting 

‘Vrienden van de Kameleon’.

Onderzoek

Twee Duitse wetenschappers zijn 

bezig met onderzoek waarin ze ook 

Nederlandse kinderboeken betrekken: 

Dr. Edel Sheridan-Quantz beschrijft 

het fonds van A. Molling & Comp., 

een drukkerij en uitgeverij uit 

Hannover (1887-1939) en stuit 

daarbij op de internationale handel 

in illustraties. Er blijken Nederlandse 

prentenboeken te zijn met platen 

die van deze firma afkomstig 

zijn, verschenen zonder de naam 

van de oorspronkelijke auteur en 

illustrator. Een artikel is zojuist 

verschenen in het Leipziger Jahrbuch 

zur Buchgeschichte van 2010. Dr. 

Sheridan is nog op zoek naar twee 

sprookjesboeken, bewerkt door 

Henriëtte Blaauw en verschenen bij 

de Gebroeders Kluitman rond 1920.  

Ze heeft foto’s gezien van Roodkapje 

en de wolf en van Sneeuwwitje bij de 

dwergen, maar zoekt nog informatie 

over Asschepoetster en Hans en Grietje. 

Beide boeken zijn niet bij de KB 

aanwezig, ook niet in de schenking 

Kluitman. Wil de verzamelaar die een 

van deze boeken in bezit heeft aub 

contact opnemen met Jeannette Kok?

Prof. Dr. W. Schmidt-Wulff 

doet onderzoek naar uitgaven 

(internationaal) van de Tien kleine 

nikkertjes / negertjes. Na een bezoek 

aan het "Schomburg Center for 

Research of African-American 

Culture" in Harlem in New York 

heeft hij in de KB de aanwezige 

versies van dit rijm bekeken. Hebt u 

nog uitgaven die daar niet aanwezig 

zijn, neem dan aub contact op met 

Jeannette Kok. Een eerdere oproep 

via email leverde al vijf reacties op!

Het Masterprogramma 

Jeugdliteratuur aan de Universiteit 

van Tilburg krijgt steeds concreter 

vorm. De studieonderdelen zullen 

worden verzorgd door Helma 

van Lierop,  Vanessa Joosen, 

Odile Heynders en Coosje van 

der Pol. Er zijn drie onderdelen: 

Theoretische en historische reflectie 

op jeugdliteratuur; Jeugdliteratuur 

in internationaal perspectief; en 
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Mengelwerk

In april ontving de Koninklijke 

Bibliotheek een belangrijke 

schenking van ruim zevenduizend 

boeken uit het fonds van Uitgeverij 

Kluitman in Alkmaar. Pietje Bell, 

Dik Trom, Swiebertje, Sietse en 

Hylke van de Kameleon en vele 

anderen zijn uit de dozen gepakt en 

in het magazijn op planken gezet. 

Een mooie aanvulling op wat in de 

KB al aanwezig was! Het beschrijven 

van die grote hoeveelheid boeken zal 

enige tijd vergen. In de oorlog is het 

fonds van Kluitman verloren gegaan, 

maar gelukkig heeft archivaris Emilie 

Jacobi het grootste deel van het fonds 

tijdens haar werkzame jaren (ze 

ging onlangs met pensioen) weer 

terugverzameld. 

Het Centraal Bestand Kinderboeken 

telt nu elf deelnemende instellingen 

die laten zien wat ze aan 

kinderboeken en centsprenten 

in huis hebben. Een uniek 

samenwerkingsproject, waaraan 

binnenkort het bezit van enkele 

nieuwe instellingen toegevoegd 

wordt. Het betreft het KITLV met 

een mooie collectie jeugdboeken 

over Nederlandsch-Indië, de 

Universiteitsbibliotheek van 

Amsterdam met een collectie 

kinderboeken onder andere uit 

het voormalige Amsterdamse 

Schoolmuseum, de St. ’t Oude 

Kinderboek in Zutphen die in 

samenwerking met de Gelderse 

Bibliotheken hun boeken 

hebben beschreven, en de 

Universiteitsbibliotheek van Leiden 

waar onder andere de collectie Loffelt 

(begin 20e eeuw) wordt beheerd. 

Beheerders van bewaarcollecties 

kinderboeken in openbare 

instellingen (er zijn er zo’n 30 in 

Nederland en Vlaanderen) komen 

twee maal per jaar bij elkaar 

om nieuws en ervaringen uit te 

wisselen. In april werd de groep bij 

het Koninklijk Instituut voor Taal-, 

Land- en Volkenkunde in Leiden 

ontvangen. Daar konden bijzondere 

stukken uit de collectie met Indische 

en andere koloniale kinderboeken 

worden bekeken. Er werd een nieuwe 

voorzitter van het overleg gekozen: 

Anneke van den Bergh. Zie ook de 

rubriek Internet.

Van Alphen’s Kleine gedichten voor 

kinderen blijken zo in het nationale 

geheugen verankerd te zijn, dat de 

rechter in een vastgoedfraude proces 

gewraakt kon worden na het citeren 

van Jantje zag eens pruimen hangen. 

Dat dit vers van de ‘Kinderdichter 

des Vaderlands’ na zo lange tijd nog 

zo’n effect heeft, zegt wel iets over de 

kracht van poëzie.  

In Trouw (7 januari) stond een 

stukje over het N-woord in Mark 

Twain’s boek Huckleberry Finn, 

waarover in het vorige nummer werd 

bericht. Een bewerker heeft overal 

het woord ‘nigger’ vervangen door 

‘slave’. De directrice van het Mark 

Twainmuseum in Missouri zegt dat 

het boek juist een aanklacht tegen 

racisme is, en dat bij verandering 

van de taal het boek aan kracht 

verliest. Volgens haar was het juist 

de bedoeling van Mark Twain dat de 

lezer zich ongemakkelijk zou voelen.

Op 19 april werd bij Bijzondere 

Collecties in Amsterdam - ter 

gelegenheid van het afscheid van 

conservator Roelof Jansma - een 

symposium gehouden met de titel: 

Mooie plaatjes, over het gebruik van 

prenten bij het lager onderwijs in 

de negentiende eeuw. Vier sprekers 

lichtten het thema toe: Jo Thijssen 

sprak over schoolprentseries voor 

aanschouwelijk onderwijs; Roelof 

Jansma over onderwijsvernieuwing 

door de platen van Berend 

Brugsma; Arda van Tiggelen 

(student Kunstgeschiedenis en 

Boekwetenschap) vertelde over haar 

onderzoek naar boekillustratie als 

hulpmiddel bij het leren lezen; en 

Jacques Dane over de schoolplaten 

van Cornelis Jetses.

Stichting ’t Oude Kinderboek 

in Zutphen geeft een digitale 
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Nieuwsbrief uit, waarin steeds 

interessante wetenswaardigheden 

staan. Boekbesprekingen maken ook 

deel uit van de inhoud.

Zie: www.stichtingtoudekinderboek.

nl waar u zich tevens kunt aanmelden 

voor regelmatige toezending.

Er is opnieuw een relletje ontstaan 

rond de Smurfen. Eerder werd de 

blauwwitte figuurtjes al verweten 

homoseksuele neigingen te vertonen, 

wegens hun vrolijke gedrag, ontblote 

bovenlijven en witte strakke broekjes. 

Hun slappe witte mutsjes zouden 

aan de Ku Klux Clan zijn ontleend. 

Nu worden ze ook nog eens beticht 

van seksisme en racisme. Daarnaast 

zou het volkje totalitaire neigingen 

hebben.

Dat concludeert althans de Franse 

schrijver Antoine Buéno in zijn boek 

Le Petit Live Bleu, een sociologische 

studie over de Smurfen. Zijn 

conclusie is heftig: de Smurfen 

zouden in een maatschappij leven 

die de belichaming van een totalitaire 

utopie is, doordrenkt van nazisme en 

stalinisme. 

De Smurfen worden volgens 

Buéno door de 'zeer autoritaire en 

paternalistische' Grote Smurf geleid 

en hun samenleving staat in het 

teken van zelfvoorziening in voedsel 

en energie. Daarnaast mogen de 

Smurfen geen particulier eigendom 

hebben. 

Bovendien zouden de Smurfen 

macho's zijn, omdat er bijna geen 

vrouwelijke of jonge smurfen 

zijn. Enkel Smurfin woont in 

het dorpje en zij doet volgens 

Buéno sterk denken aan het arisch 

schoonheidsideaal van de nazi's. 

Gargamel, de aartsvijand van de 

blauwwitte wezentjes, zou een Joodse 

achtergrond hebben en geïnspireerd 

zijn door de antisemitische 

afbeeldingen uit de jaren dertig en 

veertig. 

De conclusies van Buéno liggen al 

onder vuur. Op internet wordt de 

analyse als 'opmerkelijk oppervlakkig' 

afgedaan. Ook de zoon van tekenaar 

Peyo, Thierry Culliford, wijst de 

kritiek af. "Ik ben het niet eens 

met zijn interpretatie", luidt het in 

de Volkskrant. "Die ligt tussen het 

groteske en niet serieuze in." (bron: 

internet).

Internet

Reinder Storm, hoofd Collecties 

van het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde 

in Leiden, laat weten dat de 

bibliografie van Dorothée Buur: 

Indische jeugdliteratuur : geannoteerde 

bibliografie van jeugdboeken over 

Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-

1991 vanaf nu online beschikbaar 

is:  http://www.kitlv.nl/documents/

library/328269972.pdf

Met Ctrl F kan in de tekst gezocht 

worden.

De databank Early Dutch Books 

Online is toegankelijk: 

www.earlydutchbooksonline.nl/

Er zijn digitale boeken te bekijken 

uit de periode 1780-1800, afkomstig 

uit de Koninklijke Bibliotheek en de 

bibliotheken van de Universiteiten 

van Amsterdam en Leiden. Rond 

de 10.000 in Nederland uitgegeven 

boeken met meer dan twee miljoen 

pagina's zijn hiervoor gedigitaliseerd. 

Tot de gratis te downloaden boeken 

behoren onder meer populaire 

uitgaven zoals griezelromans, 

toneelstukken, liedbundels, erotische 

romans en literaire hoogtepunten als 

de briefroman Sara Burgerhart van 

Betje Wolff en Aagje Deken. Vanuit 

praktisch oogpunt is gekozen voor 

in het ‘moderne’ lettertype Romein 

gedrukte teksten, die geschikt 

zijn voor OCR (digitale optische 

tekenherkenning). Hierdoor kunnen 

alle teksten op woordbasis doorzocht 

worden. Inhoudelijk is gekozen 

voor de geschiedkundige, politieke, 

theologische en letterkundige 

werken. Er kan gezocht worden op 

titel, auteur, jaar en taal. Helaas niet 

op een genre ‘kinderboeken’. 

Daarvoor moet men de STCN 

raadplegen, waarin een trefwoord 

kinderboeken (513 hits) gebruikt kan 

worden. Er zijn links aangebracht bij 

de titelbeschrijvingen in de catalogi: 

in de KB-catalogus en het CBK kan 

direct worden doorgelinkt naar de 

digitale versie bij EDBO. 

De website met de 1000 mooiste 

kinderboeken is nog in ontwikkeling, 

maar er is al veel te zien. Het 

is een samenwerkingsproject 

van Bibliotheek Rotterdam, 

Stadsbibliotheek Haarlem, 

Koninklijke Bibliotheek, Tresoar en 

DBNL. De site bevat ook de teksten 

van honderd belangrijke artikelen 

over jeugdliteratuur. 

www.onzekinderboeken.org

Een site met veel informatie over 

kinder- en jeugdliteratuur van 1900 

tot 1960, gemaakt door Dr. Peter 

Lukasch uit Oostenrijk. 

http://www.zeitlupe.co.at/; 

het is een vervolg op zijn site 

http://members.aon.at/zeitlupe/



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

juni 2011 no. 70
10

Tentoonstellingen

Museum De Roos in Geertruidenberg 

toont van mei tot oktober 

enkele tientallen prenten van de 

Omgekeerde Wereld uit de zestiende 

tot de twintigste eeuw waaronder 

enkele unieke exemplaren uit binnen- 

en buitenland. De prenten uit de 

verzameling Borms-Koop tonen 

absurde, provocerende en komische 

taferelen uit de Omgekeerde Wereld. 

Zijn de voorstellingen louter 

bedoeld als vermaak of geven ze 

maatschappijkritiek? Beogen ze de 

emancipatie van de machtelozen 

of is het een waarschuwing om de 

bestaande orde niet te vernietigen? 

De boodschap van deze prenten is 

een dubbelzinnige en het is aan de 

toeschouwer de betekenis van de 

taferelen zelf in te vullen. Adres: 

Markt 46, 4930 AB Geertruidenberg. 

Tel: 0162-517689, Zie: www.

museumderoos.nl. Openingstijden: 

di t/m za: 10.30 - 16.30 uur, zo: 11.30 

– 16.00 uur.

Tot 8 januari 2012 is in het Nationaal 

Onderwijsmuseum in Rotterdam de 

tentoonstelling In sloot en plas : leven 

en werk van M.A. Koekkoek te zien. 

Zijn illustratiewerk voor schoolplaten, 

schoolboeken en wetenschappelijke 

werken maakt deel uit van het 

collectieve geheugen van generaties 

Nederlanders. In de tentoonstelling 

zijn originele schetsen, tekeningen en 

olieverven te zien die hij in de loop 

van zijn carrière voor verschillende 

opdrachtgevers maakte. 

Van 9 juli tot en met 23 oktober 

is Pop-up het thema van een 

tentoonstelling in Museum 

Meermanno. Vanuit een brede 

visie op deze bijzondere boekvorm 

zullen vooral oudere boeken worden 

getoond waarin driedimensionale 

en bewegende elementen een rol 

spelen - naast kunstenaarsboeken en 

hedendaagse bijzondere boekvormen. 

Van 18 juni t/m 5 november staat 

in Museum Nairac in Barneveld 

ook een tentoonstelling van Pop-up 

boeken, samengesteld uit de collectie 

van Miriam Goldschmidt en met 

bruiklenen uit de collectie van Frits 

Booy. Dit Museum toont vooral 

de populaire pop-up boeken uit de 

twintigste eeuw. 

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

Boeken voor de katholieke jeugd: 

verzuiling en ontzuiling in de 

geschiedenis van Zwijsen en 

Malmberg / Karen Ghonem-Woets. - 

Zutphen : Walburg Pers, 2011. - 256 

p. : ill. ; 25 cm. - (Bijdragen tot de 

geschiedenis van de Nederlandse 

boekhandel ; Nieuwe Reeks dl. 

XI). - Gebaseerd op proefschrift 

Universiteit van Tilburg. - ISBN 978-

90-5730-714-0 geb.

 De auteur beschrijft de geschiedenis 

van de jeugdboekenfondsen van 

Zwijsen en Malmberg. In het helaas 

alleen in zwart-wit geïllustreerde boek 

komen mensen met een katholieke 

achtergrond veel oude bekenden uit 

de tijd van de verzuiling tegen: Puk & 

Muk, Arendsoog, Pietje Prik en Pim 

Pandoer. Onderzoeksvragen waren: is 

er een relatie tussen de schoolboeken en 

de jeugdboeken van beide uitgeverijen; 

hoe kwam het katholieke karakter 

tot uitdrukking in de fondsen tijdens 

het Rijke Roomsche Leven; en welke 

strategieën hanteerden zij om de 

ontzuiling te doorstaan, terwijl andere 

katholieke uitgeverijen van het toneel 

verdwenen. De illustratoren krijgen 

weinig aandacht. Het wachten is op een 

deel in de reeks van Saskia de Bodt over 

Roomsche illustratiekunst voor kinderen.

Vlaamse filmpjes: Troetelkind 

of ondergeschoven kindje? Waar 

Vlaamse jeugdauteurs het schrijven 

leerden / John Rijpens -.

ASP Editions, 368 blz., ISBN 

9789054877936. 

 Overzicht van 80 jaar “Vlaamse 

filmpjes”, een reeks wekelijks 

verschijnende kleine boekjes met korte 

verhalen voor kinderen van 10 tot 13 jaar 

die sinds 1930 bij uitgeverij Averbode 

verschenen. Ze werden verspreid via 

katholieke scholen en krantenkiosken. 

De reeks was een tegenhanger van 

de acht jaar eerder gelanceerde 

‘Kinderbibliotheek’ van A. Hans, die 

razend populair was. Voor Averbode 

was die reeks niet katholiek genoeg. De 

vooroorlogse Filmkens waren volgens 

het voorwoord “vroom, oer-Vlaams, 

fanatiek Rooms, braaf en melig.” 

John Rijpens stelde een chronologisch 

geordend naslagwerk samen met 

biografische informatie over de auteurs. 

Hij is daarmee één van de eersten die 

de Belgische triviale literatuur in kaart 

brengt. Pionierswerk dus.
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Macbeth heeft echt geleefd : een reis 

door Europa in de voetsporen van 

16 literaire helden / Pieter Steinz. 

– Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 

2011. - 240 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 

978-90-468-0996-9 ; 24,95. 

 Sterk uitgebreide versie van een serie 

reisreportages die eerder verscheen in 

de NRC van 2009-2011.  Een aantal 

van deze helden is ook bekend uit 

jeugdboeken zoals Robin Hood, Koning 

Arthur, de Baron van Münchhausen, 

Willem Tell en Tijl Uilenspiegel.  

Liefs van Annie / Annie M.G. 

Schmidt ; samensteller: Annejet van 

der Zijl. – Amsterdam : Querido, 

2011. 320 p. - ISBN: 978 90 214 3958 

7 ; : a 19,95.

 Een selectie uit de brieven van Annie 

aan onder andere haar moeder, haar 

geliefde, haar vrienden, haar uitgever en 

aan fans, uitgegeven ter gelegenheid van 

haar honderdste geboortedag.

BUITENLAND

The mystery of Lewis Carroll : 

understanding the author of Alice's 

adventures in Wonderland / Jenny 

Woolf. - London : Haus, 2010. - X, 

326 p. : ill., portr. ; 23 cm. - 

ISBN 978-1-906598-68-6 geb : 

£18.99.

 Er is veel geschreven over de auteur 

van ‘Alice in Wonderland’, en veel 

daarvan is onzin volgens de auteur van 

deze biografie. Door toeval ontdekte 

ze Carroll’s  bankrekeningen over een 

periode van 45 jaar, en aan de hand 

daarvan ging ze zijn bestedingen na. 

Zo bleek dat hij enkele vrienden met 

aanmerkelijke bedragen ondersteunde en 

jaarlijks geld schonk aan fondsen voor 

hulp aan gevallen vrouwen en kwetsbare 

kinderen. De gegevens uit deze bron zijn 

nieuw en geven inzicht in een deel van 

zijn privéleven. Een leesbaar boek dat 

niet alle raadsels oplost. Voor degenen 

die alles van Carroll willen weten. 

The Oxford handbook of children's 

literature / ed. by Julia L. Mickenberg 

and Lynne Vallone. - Oxford [etc.] : 

Oxford University Press, 2011. - XV, 

584 p. ; 26 cm. - (Oxford handbooks). 

- ISBN 978-0-19-537978-5 hbk : 

£ 85.00

 Bundel met zesentwintig essays 

over belangrijke klassieke en populaire 

jeugdboeken uit de angelsaksische 

traditie, geschreven vanuit verschillende 

wetenschappelijke disciplines. Alice, 

Anne van het groene huis, de Zwitserse 

Robinsons, vroege opvoedkundige en 

godsdienstige werkjes, prentenboeken, 

strips, toneelstukken en films worden 

behandeld. Bevat ook bijdragen 

over theorie, kritiek en genres. Voor 

leerkrachten en onderzoekers voor wie 

het onderwerp nieuw is.   

History and the construction of 

the child in early British children's 

literature / Jackie C. Horne. - 

Farnham : Ashgate, 2011. - xiv, 283 

p. : ill. ; 25 cm. - (Ashgate studies in 

childhood ; 1700 to the present). - 

ISBN 978-1-409-40788-1 hbk : 

£ 55.00.

 Studie waarin weinig bestudeerde 

robinsonades, historische verhalen en 

geschiedenisboeken onderzocht worden, 

om te achterhalen hoe veranderingen 

in het schrijven over geschiedenis voor 

volwassenen, invloed heeft gehad op 

de karakters van kinderboekfiguren in 

Engeland in  de eerste helft van de 19e 

eeuw. Ingebed in de sociale, culturele en 

politieke context van de tijd. 

Critical approaches to food in 

children's literature / ed. by Kara K. 

Keeling and Scott T. Pollard. - New 

York [etc.] : Routledge, 2009. - xiii, 

276 p. ; 24 cm. - (Children's literature 

and culture ; 59). - ISBN 978-0-415-

96366-4 hbk : £ 60.00.

 Het eerste wetenschappelijke boek 

waarin onderzoek naar de rol van 

voeding in de geschiedenis wordt 

gecombineerd met 19-eeuwse en actuele 

jeugdliteratuur. Bevat hoofdstukken 

over de betekenis van voedsel in 
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kinderboeken, met onderwerpen als eten 

in een reeks detectives voor meisjes, over 

eten en gegeten worden in 19e-eeuwse 

kinderboeken, over dikke jongenshelden, 

eetgewoonten in Kiplings verhalen, 

en voedsel in boeken over andere 

culturen. Genres als prentenboeken en 

kookboeken worden vanuit verschillende 

invalshoeken benaderd, historisch, 

qua gender en ras, postkoloniaal en 

theologisch. 

Kipling's children's literature : 

language, identity, and constructions 

of childhood / Sue Walsh. - Farnham 

: Ashgate, cop. 2010. - 174 p. : ill. ; 24 

cm. - (Ashgate studies in childhood, 

1700 to the present) - ISBN 978-0-

7546-5596-1 hbk : £ 55.00. 

 Onderzoek naar het begrip 

kinderliteratuur in Kiplings werk, 

met hoofdstukken over het kind als 

gekoloniseerde of de gekoloniseerde als 

kind, het dier of de ander in de Mowgli-

verhalen, biografische elementen in zijn 

werk, het kind en de primitieve mens, 

Kipling en de geschiedenis.

The art of place in literature for 

children and young adults : how 

locale shapes a story / Pauline 

Dewan ; with a preface by Ruth B. 

Bottigheimer. - Lewiston, NY : Edwin 

Mellen Press, cop. 2010. - V, 395 p. ; 

24 cm. - ISBN 978-0-7734-3762-3

 Onderzoek naar de invloed van 

het sprookje op het begrip ‘ruimte’ in 

de literatuur. Na de verspreiding van 

sprookjes in de 19e eeuw ontwikkelde de 

jeugdliteratuur zich snel. Onderwerpen: 

ruimte in kinderboeken; wonderbaarlijke 

landschappen in sprookjes; de 

levensreis (de weg, het pad); besloten 

ruimten (tuinen, eilanden, valleien); 

boslandschappen ( bomen, bossen, 

oerwouden); de magische wereld 

(kastelen, paleizen, betoverde steden); 

onder de oppervlakte (grotten, mijnen, 

ondergrondse plaatsen); begrensde 

ruimten (grenzen, drempels). 

Merkwaardig dat een dergelijk boek geen 

enkele illustratie bevat.  

Picturing the wolf in children's 

literature / Debra Mitts-Smith. - 

London : Routledge, 2010. - XVI, 

185 p., [16] p. pl. : ill. ; 24 cm. - 

(Children's literature and culture ; 

vol. 69) - ISBN 978-0-415-80117-1 hbk 

: £ 80.00.

 De auteur onderzoekt de wijze 

waarop de wolf wordt beschreven en 

afgebeeld in West-Europese en Noord-

Amerikaanse kinderboeken van 1500 tot 

heden. Ze gebruikt daarvoor verhalen 

als Roodkapje, Romulus en Remus en 

Kipling’s Junglebook, en bekijkt hoe het 

beeld van de wolf in de loop van de tijd 

verandert. De verhalen en de plaatjes 

blijken niet alleen wolven af te beelden, 

maar ook informatie te geven over 

sociale, culturele en maatschappelijke 

zaken, over mensen en hun gedrag. Ze 

behandelt het verschil tussen de wolf 

als symbool en de realistische wolf, de 

wolf in mythen, legenden en sprookjes, 

in prentenboeken, volksboeken, 

bloemlezingen en non-fictie. Helaas 

bevat het boek slechts één katern met 

(zwart-witte) afbeeldingen. 

Boys at home : discipline, 

masculinity, and "The boy problem" 

in nineteenth-century American 

literature / Ken Parille. - Knoxville, 

TN : University of Tennessee Press, 

2009. - XXVII, 153 p. ; 24 cm. - ISBN 

978-1-572-33677-3

 Onderzoek waarin wordt gekeken in 

hoeverre de beschrijvingen in fictie en 

leermateriaal  informatie geven over 

de werkelijkheid van het jongensleven 

tussen 1830 en 1885. Vijf hoofdstukken 

behandelen werk, spel, plezier en 

opvoeding; gezin, school en lijfstraffen; 

moeders en zonen en hun affectieve 

relatie; Little women, schaamte en 

nederigheid; de lectuur van jongens.
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Bijzondere (her)
uitgaven

The five of us in Rome : an artist’s 

family in Villa Strohl-Fern in Rome 

1892-1896 / C.A. (Tine) Cool. - 2011. 

- ISBN 978-90-804774-0-7 ; a 19.95. 

- English translation of ‘Wij met ons 

vijven in Rome’, 1928. Te koop via 

American Book Center in Den Haag.

 Een bijzondere uitgave: een vertaling 

van een Nederlands jeugdboek uit 

1928, door een achterneef van de 

oorspronkelijke auteur. De vertaling is 

niet bedoeld als kinderboek, maar als 

cultuurhistorisch document. Er is veel 

extra informatie toegevoegd aan het 

verhaal over een meisje dat van 1892 tot 

1896 met haar familie in Rome woont. 

Haar vader huurt daar een atelier 

met woonruimte in een villa waar veel 

andere kunstenaars werken. 

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschriftartikelen geldt 

dat ze allemaal aanwezig zijn bij de 

Koninklijke Bibliotheek. 

Het aantal met name Engelstalige 

tijdschriften dat alleen nog digitaal 

verschijnt, groeit in rap tempo. Het 

grote voordeel hiervan is, dat u voor het 

inzien en lezen van die tijdschriften niet 

meer naar Den Haag hoeft, maar ze 

thuis op uw beeldscherm kunt oproepen 

– als u een lenerspas van de KB hebt. 

We markeren ze in ons overzicht steeds 

met een #. 

NEDERLAND

Berichten van Moeder de Gans 

(jrg. 12, no. 1, april 2011)  bevat een 

bijdrage over Louisa May Alcott. 

Boekenpost (no. 113, mei/juni 2011) 

bevat artikelen over illustrator Herry 

Behrens ofwel Herson, en over 

Russische boekillustraties. 

De Boekenwereld  (jrg. 27, no. 

3, 2011) bevat een artikel over 

‘speelalfabetten’ d.w.z.  letters van 

het alfabet, die gevormd worden door 

menselijke figuren, en een artikel 

over de Indonesische uitgeverij W. 

van Hoeve. 

Handboekbinden (jrg. 4, no. 1. 2011) 

bevat ‘Een korte geschiedenis van het 

pop-up boek’ door Theo Gielen, en 

artikelen over het tunnelboek en over 

paper-engineer Kees Moerbeek.

Leesgoed (jrg. 38, no. 2) is een 

feestnummer, geheel gewijd aan 

Annie M.G. Schmidt, die dit jaar 100 

zou zijn geworden.

De Leeswelp (jrg. 17, no. 2 en 3, 

2011) bevat artikelen over Peter Pan 

van Barrie en een nieuwe bewerking 

ervan door Reggie Naus; en een 

over de klassieken van Annie M.G. 

Schmidt en de ontvangst van haar 

werk in Duitsland en elders. 

Lexicon van de jeugdliteratuur 

(aanvullingen 84 en 85, en febr. 

2011) bevat onder meer lemma’s over 

Piet Begeer, P.J. Kloppers, Johan 

Fabricius en Ella Riemersma. 

De Parelduiker (jrg. 16, no. 2, 2011) 

bevat een onbekend interview met 

Hans Andreus.

Tijdschrift voor zeegeschiedenis ((jrg. 

30. No. 1, 2011) bevat een artikel 

Toys of the avant-garde : Museo 

Picasso Málaga / [texts Juan Bordes 

... et al. ; ed. Philip Sutton]. - Málaga : 

Museo Picasso Málaga, 2010. - 375 p. : 

ill. ; 23 cm. - ISBN 978-84-93723-36-1

 Catalogus van de gelijknamige 

tentoonstelling gehouden in het Museo 

Picasso Málaga in 2010. Met veel 

kleurenillustraties bij teksten over 

speelgoed: blokkendozen, puzzels, 

bouwplaten, marionetten, poppen, 

houten speelgoed en meubels, maar 

ook scrapbooks, kinderboekillustraties 

(Lebedev, Nathalie Parain, Soglow, Josef 

Lada), foto-illustraties en fotomontages. 

De behandelde periode beslaat de eerste 

helft van de 20e eeuw.

Udarnaja kniga sovetskoj detvory : 

fotoiljustracija i fotomontaÿéz v knige 

dlja detej i junoÿésestva : 1920-1930 

gotov / Michail Karasik. - Moskva 

: Kontakt-kulÿ§tura, 2010. – (The 

Udarnaya Kniga for Soviet children. 

Photographic illustration and 

photomontage in books for children 

and youths in the 1920’s and 1930’s). 

- 278, [2] p. : ill. ; 31 cm. – Summary 

(1 p) in English. - ISBN 978-5-

903406-23-4

 Zeer overvloedig in kleur 

geïllustreerd overzichtswerk van 

Russische informatieve kinderboeken 

uit de jaren twintig en dertig die in 

navolging van de ‘ Udarnaya Kniga’ 

voor volwassenen (de serie fotoboeken 

die de industrialisatie verheerlijkten) 

modernistisch geïllustreerd zijn met 

foto’s en fotomontages. Bevat ongeveer 

150 van dit soort kinderboeken die ieder 

gedocumenteerd worden in een eigen 

essay met afbeeldingen van de voorkaft 

en enkele dubbele pagina’s uit de 

inhoud. Prachtboek dat ter inzage is in 

de leeszaal Bijzondere Collecties van de 

Koninklijke Bibliotheek.
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van Dirk Tang over  maritieme 

jeugdliteratuur, aan de hand van 

uitgaven over Michiel de Ruyter. Het 

blad bevat tevens een bijdrage over 

de zeehelden van uitgeverij Kluitman 

en een overzicht van maritieme 

literatuur voor volwassenen.

Vooys (jrg. 29, no. 1-2, 2011) heeft 

als thema: cultuur - kwaliteit en 

populariteit. Het bevat een artikel van 

Roeland Harms over ‘Jan Klaasz en 

Saartje Jansz’ in liedjes, centsprenten 

en almanakken. Het is een voorbeeld 

van een NWO-onderzoek onder 

leiding van Jeroen Salman.

De Witte Bison (no. 9, april 2011) 

bevat o.a. een artikel over Uitgevers-

maatschappij ‘Nederland’. 

Zeeuws tijdschrift (jrg. 61, no. 1/2 

, 2011)  bevat een artikel van Ans 

Veltman-van den Bos over Petronella 

Moens.

BUITENLAND

Het aantal met name Engelstalige 

tijdschriften dat alleen nog digitaal 

verschijnt, groeit in rap tempo. Het 

grote voordeel hiervan is, dat u voor het 

inzien en lezen van die tijdschriften niet 

meer naar Den Haag hoeft, maar ze 

thuis op uw beeldscherm kunt oproepen 

– als u een lenerspas van de KB hebt. 

Hieronder is met ‘#’ voor de titel van 

het tijdschrift aangegeven dat het om een 

digitaal tijdschrift gaat. 

Hoe vindt u de e-tijdschriften?

In het Centraal Bestand Kinderboeken 

staan ze bij elkaar. Zet de 2e keuzebalk 

op ‘trefwoord’, tik in de lege balk 

‘e-tijdschriften’, en klik op de button ‘ 

Publicaties over kinderboeken’. 

Lukt het niet, bel dan 070-3140215 of 

stuur een mailtje naar jeannette.kok@

kb.nl

Aus dem Antiquariat (2011, Neue 

folge 9, no. 2) bevat een artikel over 

illustratrice Elisabeth Mühlenweg, en 

een bijdrage over een reconstructie 

van de bibliotheek van Walter 

Benjamin, ook van zijn collectie 

kinderboeken.  

#Bookbird (jrg. 49, no. 2, jan. 

2011) bevat een artikel van Helma 

van Lierop over Zuid-Afrika in 

Nederlandse kinderboeken uit 1899-

1901: de Oehoehoe-verhalen van 

Nynke van Hichtum. 

#Books for keeps (no. 187 en 188, 

maart en mei 2011) bevat artikelen 

over het belang van de gebroeders 

Grimm en een nieuwe vertaling van 

hun sprookjes door Maria Tatar; en 

de samenwerking van Roald Dahl en 

Quentin Blake.

Carousel (no. 47, lente 2011) met 

o.a. een artikel over het belang van 

bakerrijmen (nursery rhymes). 

Tevens een artikel over Arthur 

Ransome, de auteur van Swallows 

and amazons (1930), vertaald als Het 

onbewoonde eiland (Arbeiderspers 

1955).

Children’s books History Society 

Newsletter (no. 99, april 2011) bevat 

een weergave van een lezing van 

Brian Sibley over het kunnen vliegen 

in kinderboeken, en wat persoonlijke 

gedachten van Gretchen Adkins over 

een conferentie over ‘Children’s 

ephemera’. 

#Children’s literature annual (no. 39, 

2011) bevat bijdragen over het verhaal 

Melusine voor de middeleeuwse 

jeugd; 19e eeuwse poppenverhalen; 

de Saint Nicholas League en Mary 

Mapes Dodge; de Victoriaanse 

sprookjes van Henry Morley. 
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#Children’s literature association 

quarterly (jrg. 36, no. 2, zomer 2011) 

bevat een artikel over het ‘naleven’ 

van Anne van het Groene Huis zoals 

de poppen en de toeristische plaatsen.  

#Children’s literature in education 

( jrg. 42, no. 2, juni 2011) bevat een 

artikel over tuin en oerwoud: Burnett 

en Kipling, en de kindertijd in het 

Britse rijk.

Illustration (no. 27, lente 2011) bevat 

een fraai geïllustreerd artikel over 

Roodkapje. 

#International research of children’s 

literature (jrg 4, no. 1, juli 2011) bevat 

een artikel van Jan van Coillie over 

het beeld van vreemde culturen in de 

19e eeuwse Vlaamse jeugdliteratuur, 

en een artikel over immigratie in 

Amerikaanse kinderboeken uit de 19e 

eeuw.

Kinder- und Jugendliteratur 

und Medien (jrg. 63, no. 2, 

2011) bevat een artikel over de 

natuurbeschrijvingen in Der 

Kinderfreund van Friedrich Eberhart 

von Rochow (1734-1805).

Leipziger Jahrbuch zur 

Buchgeschichte (Band 19, 2010) 

bevat een bijdrage van Edel Sheridan-

Quantz  over uitgeverij A. Molling 

& Comp. in Hannover (1887-1939). 

Deze  firma speelde een rol in 

de internationale prenthandel, 

en er blijken ook bewerkingen 

van Molling’s prentenboeken in 

Nederland te zijn verschenen. 

#Marvels & Tales (no. 1, 2011) bevat 

onder meer een artikel over een 

manuscript uit 1897 van Lytton 

Strachey (1880–1932) waarin deze 

schrijft over Roodkapje’s ‘decline and 

fall’.

Movable Stationary (jrg. 19, no. 

2, juni 2011) bevat een artikel van 

Theo Gielen over Loewensohn en 

beweegbare prentenboeken (o.a. van 

Cohen Zonen), en een transseksuele 

Nederlands-Franse uitgave van de 

firma Tuck.

#New review of Children’s Literature 

and librarianship (jrg. 17, no. 1, 

2011) bevat een artikel over de 

veranderende beschrijving van piraten 

in kinderboeken in de laatste 200 jaar.

La revue des livres pour enfants (no. 

257, febr. 2011) bevat een dossier over 

Scandinavische jeugdliteratuur met 

onder meer artikelen over trollen en 

kabouters, en over Hans Christian 

Andersen.

Verantwoording 
illustraties

Geïntrigeerd door de bijzondere 

illustraties van kunstenaar Otto 

Verhagen (1885-1951) in Yolanda, 

het boek van bloei van Nan Copijn, 

heeft de redactie ook gekeken naar 

ander werk van deze illustrator, 

onder meer in Jan Breydel bij den 

laatsten koning der Azteken door Ph. 

Exel, De gelukkige eilanden door J.J. 

Groeneweg, Zonsverduistering door 

Marie Weĳland, Reinaart de Vos door 

W. Kuhfus en Sprookjes uit Finland. 

Verhagen liet zich inspireren door 

het werk van Aubrey Beardsley en 

dat is in de gedetailleerde zwart-wit 

tekeningen zichtbaar.
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Vragen

Herman Arentsen, die een boekje 

over vogels had gekocht zonder 

omslag en titelblad, waarover hij in 

het vorige nummer een vraag stelde, 

heeft daarop inmiddels antwoord 

gehad.  De heer van Leeuwen uit 

Arnhem herkende het plaatje van 

de “Blaauwe Reiger” omdat hij het 

complete boekje bezit. Het is het 

tweede deel van een uitgave door 

schoolmeester R.G. Rijkens uit 

Groningen: Vertellingen van den onder-

wijzer Schoolvriend over Nederlandsche 

voortbrengsels der natuurlijke historie, 

een schoolboekje dat is verschenen 

tussen 1829-1835 bij J. Oomkens in 

Groningen.


